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«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi» nin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı : 23 . 3 . 1968 - Sayı : 12856) 

No. , Kabul tarihi 
1034 18.3.1968 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi çerçevesinde 20 Nisan 1959 tarihinde Strasburg'da imzalanan 
«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi» nin 2 nci maddede yazılı beyanlar 
yapılmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — a) Arama ve eşyanın zaptını kapsıyan adlî yardım taleplerinin, Sözleşme
nin 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasının a, b, c bendlerinde yazılı şartlara bağlanması; 

b) Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde bulunan ve haklarında kovuşturma yapılmakta olan şa
hıslara, Sözleşmenin 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına uyularak yapılacak tebliğlerin, ilgili 
Türk makamlarına en az 40 gün önceı gönderilmesi icabetmektedir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

DİBACE 

Bu sözleşmeyi imzalıyan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler, 
Avrupa Konseyi amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek olduğunu göz 

önünde tutarak; 
Ceza işlerinde karşılıklı yardım konusunda ortak kurallar kabulünün bu amaca ulaştırıcı 

nitelikte olduğuna inanaraik; 
Karşıılklı adlî yardımın, daha önce 13 Aralık 1957 tarihli bir Sözleşmeye konu teşkil etmiş 

bulunan suçluların geriverilmesı meselesiyle ilgili olduğunu göz önüne alarak, 
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

BÖLÜM - I. 

Genel hükümler 

Madde — 1. 

1. — Cezalandmlması, yardımlaşma talebedil diği anda, yardım istiyen Tarafın, Adlî makam
larının yetkisi içinde bulunan suçlarla ilgili her dâvada, Akıd Taraflar, işbu Sözleşme hükümle
ri uyarınca, birbirlerine, karşılıklı olarak en geniş adlî yardımda bulunmayı yüklenirler. 

2. —• İşbu Sözleşme, tutuklama ve mahkûmiyet kararlarının yerine getirilmesinde ve âdi suç 
teşkil etmiyen askerî suçlarda uygulanmaz. 
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Madde — 2. 

Adlî yardımlaşma aşağıdaki hallerde reddedilebilir : 
a) Talebin ilişkin olduğu suçlar, kendisinden yardım istenen Tarafça, siyasi suçlarla veya 

siyasi suçlara murtalbıt suçlarla veya malî suçlarla ilgili sayılıyorsa; 
b) Kendisinden yardım istenilen Taraf, talebin yerine getirilmesinin, memleketinin egemen

lik, güvenlik, kamu düzeni veya diğer özçıkarları na halel getirecek nitelikte görüyorsa. 

' BÖLÜM - II . 

İstinabe 

Madde — 3. 

1. —• Bir ceza dâvasına ilişkin olarak, soruşturma işlemlerinin yürütülmesi veya delillerin, 
dosya ve belgelerin gönderilmesi hakkında, yardım istiyen Tarafın adlî makamlarınca yapılmış 
olan istinabe taleplerini, yardım istenen Taraf, kendi mevzuatında öngörülen şekillere uygun 
olarak yerine getirir. 

2. — Yardım istiyen Taraf, tanıkların veya bilirkişilerin andlı ifade vermelerim isterse, Ibu 
hususu açıkça talebedecek ve yardım istenen Taraf, mi l î mevzuatında bunu engelliyen bir hü
küm yok ise, bu talebi yerine getirecektir. 

3. —• Yardım istenen Taraf, talebedilen dosya veya belgelerin asıllarına uygunluğu onaylı, ör
nek veya fotokopilerini göndermekle yetinebilir. Ancak, yardım istiyen Taraf, asıllarının gönlde-
rilımeisini açıkça isterse, bu talep imkân nisbctinde yerine getirilecektir. 

Madde — 4. 

Yardım istiyen Taraf, açıkça istediği takdirde, yardım istenen Taraf, istinabenin yerine ge
tirilme tarihini ve yerini kendisine bildirecektir. İlgili memur ve kişiler, yardım istenen Tarafça 
rıza gösterildiği takdirde, istinabenin yerine getirilmesinde hazır bulunabilirler. 

Madde — 5. 

Âkıd Taraflardan her biri, işbu Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma belgesinin 
tevdii sırasında, Avrupa Konseyi G-enel Sekreteıine yapacağı bir bildiriyle, arama veya tutuk
lama amacını güden istinabelerin yerine getirilmesini aşağıdaşi şartlardan bir veya birkaçına tabi 
kılıp kılmamak yetkisini saklı tutaibilir : 

a) İstinabeyi gerektiren suçun hem yardım isteyen, hem de yardım istenen Tarafların kanun
larına göre cezalandırılabilir bir suç olması, 

b) İstinabeyi gerektiren suçun, yardım istenen Tarafın memleketinde, suçlunun geriverilme-
sine elverişli bir suç 'olması. 

c) İstinabenin yerine getirilmesi, yardım istenen Tarafın kanunu ile bağdaşması. 
2. — Bir Âkıd Taraf, işbu maddenin 1 nci fıkrası uyarınca bildiride bulunduğu zaman diğer 

Âkıd Taraflardan biri karşılılık kuralını uygula yaıbilir. 

Madde — 6. __„ 

Yardım istenen Taraf, gönderilmesi istenen eşya, dosya veya belgelerin verilmesini, görülmekte 
olan bir ceza dâvası için zorunlu olması halinde geciktirebilir. 

Yardım istenen Taraf vazgeçmediği takdirde, istinabe yolu ile gönderilmiş olan eşya ile dosya 
ve belgelerin asılları, yardıım istiyen Tarafça, mümkün olan süratle, yardım istenen Tarafa geri-
verilir. 
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BÖLÜM - III. 

Usule ait işlemlerin ve adlî kararlartn tebliği 

Tanıkların, bilMrişilerin. ve kovuşturulan kişilerin mahkeme önüne çıkmaları 

Madde — 7. 

1. —• Yardım istenen Taraf, tebliğ edilmek üzere yardım istiyen Tarafça 'kendisine gönderilmiş 
olan usule ait rişl emler ve adlî kararları tebliğ edecektir. 

Bu tebliğ hükmün veya usule ait kararın sadece muhataba intikalini sağlamak suretiyle yerine 
getirilebilir. 

Yardım istiyen Taraf açıkça istediği takdirde, yardım istenen Taraf işbu bildiriyi kendi mevzu
atında benzeri bildiriler için öngörülen şekillerden birine veya mevzuatı ile bağdaşan diğer özel 
bir şekle uyarak yerine getirir. 

2. — Tebligatın yapıldığının delili, tarihli ve muhatabı tarafından imzalı bir makbuzla veya 
yardım istenen Tarafın tebliğin vukuunu, şeklini ve tarihini belirten bir bildirisi ile olur. Bu bel
gelerin biri veya diğeri yardım istenen Tarafa derhal intikal ettirilir. Yardım istiyen Tarafın 
isteği üzerine, yardım istenen Taraf, büdirinin, kendi kanununa uygun olarak yapılıp yapılmadı
ğını tasrih edecektir. Bildirinin yerine getirilmesi mümkün olamamış ise, yardım istenen Taraf bu
nun sebebini, yardım istiyen Tarafa derhal bildi rir. 

3. —• Â'kıd Taraflardan her biri, işbu Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma belgesi
nin tevdii anında Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiri ile, kendi ülkesinde bulu
nan ve kovuşturulan bir kişi ile ilgili celpnamenin, mahkeme önüne çıkmak için tesbit edilen tarih
ten bir süre önce, kendi makamlarına verilmesini istiyebilir. İşbu süre bahis konusu bildiride tasrih 
edilecek ve 50 günü aşamıyacafctır. 

Mahkeme önüne çıkma tarihinin tesbitinde ve celpnamenin intikal ettirilmesinde bu süre göz 
önünde tutulacaktır. 

Madde — 8. 

Celbi talebolunup da celpnameye icabet etmiyen bir tanık veya bilirkişi, işbu celpname ceza ih
tarını ihtiva etse dahi, yardım istiyen Tarafın ülkesine kendi iradesiyle gitmediği ve orada usulü
ne uygun olarak yeniden celbedilmediği takdirde, hiçbir müeyyideye veya zorlayıcı tedbire tabî tu
tulamaz. 

Madde — 9. 

Yardım istiyen Tarafça tanık veya bilirkişiye ödenecek tazminat ile yol ve oturma giderleri, 
konut yerinden itibaren hesaplanacak ve kendilerinin dinlenileceği memlekette yürürlükte olan ta
rife ve yönetmeliklerde öngörülen miktarlardan az olmıyacaktır. 

Madde — 10. 

Yardım istiyen Taraf bir tanık veya bilirkişinin kendi adlî makamları önüne bizzat çıkmasını 
özellikle gerekli addediyorsa, bu hususu celbin tebliği ile ilgili talebinde belirtilir ve yardım iste
nen Taraf bu tanık veya bilirkişiyi söz konusu ad lî makamlar önüne çıkmaya davet eder. 

Yardım istenen Taraf tanığın veya bilirkişin in cevabım yardım istiyen Tarafa bildirir. 
2. — İşbu maddenin birinci fıkrasında öngörülen halde, talepname veya celpname, ödenecek taz

minatın, yolluk ve oturma giderlerinin yaklaşık toplamını kapsar. 
3. — Bu 'amaçla kendisinden bir talepte bulunulduğu takdirde, yardım istenen Taraf tanığa ve

ya bilirkişiye bir avans verebilir. Bu avans celp namede zikredilecek ve yardım istiyen Tarafça 
yardım istenen Tarafa ödenecektir. 
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Madde — 11. 

1. — Yardım istiyen Tarafça, tanık sıfatiyle veya yüzleştirilmek amaciyle, mahkeme önüne şah
san çıkması istenilen her tutuklu kişi, yardıma ist tnen Tarafça, belirtilen süre içinde geri gönderil
mek ve uygulanabileceği ölçüde 12 -nei madde hü kümleri saklı kalmak şartiyie, dinlenmenin vuku-
bulaeağı ülkeye geçici olarak gönderilir. 

Gönderme talebi aşağıdaki hallerde reddoluna bilir : 
a) Tutuklu kişinin gönderilmeye razı olmaması, 
b) Yardım istenen Tarafın ülkesinde görülmekte olan bir ceza dâvasında, tutuklunun mevcudi

yetinin zorunlu olması, 
c) Gönderilmesinin tutukluluk halini uzatır nitelikte bulunması, 
d) Tutuklu kişinin yardım istiyen Tarafın ülkesine gönderilmesine engel diğer önemli sebep

lerin var olması. 
2. — 2 nci madde hükmü saklı kalmak şartiyie, yukardaki fıkrada öngörülen durumda, ülke

sinden transit geçişin istendiği işbu Sözleşmeye Ta raf olan Üçüncü bir Devletin Adalet Bakanlığına 
gerekli bütün belgelerle birlikte, yardım istiyen Taraf Adalet Bakanlığınca yapılan bir talep üze
rine, tutuklu kişinin o Devlet ülkesinden transit geçmesine müsaade olunur. Her Âlkıd Taraf ken
di uyruklarının transit geçmesi için gerekli müsaadeyi vermekten imtina edebilir. 

3. — Yardım istenen Taraf gönderilen kişinin serbest bırakılmasını istemediği takdirde, bu kişi 
yardım istiyen Taraf ülkesinde ve gerektiğinde transit geçiş için müsaade istenilen Tarafın ülke
sinde, tutuklu kalacaktır. — 

Madde — 12. 

1. — Hangi uyrukta olursa olsun, bir celp üzerine yardım istenen Tarafın adlî makamları önü
ne çıkacak olan tanık veya bilirkişi, yardım istenen Tarafın ülkesinden ayrıldığı tarihten önceki ey
lem veya mahkûmiyetleri için, yardım istenen Taraf ülkesinde ne kovuşturulabilir, ne tutuklanabi
lir, ne de kişisel hürriyetlerinin her hangi bir şe kilde sınırlanmasına tabi tutulabilir. 

2. — Aleyhinde kovuşturma konusu teşkil eden eylemler sebebiyle yardım istiyen Tarafın adlî 
makamları önüne celbedilen bir kişi, hangi uyruktan olursa olsun, yardım istenen Taraf ülkesinden 
ayrıldığı tarihten önce var olup, celpnamede söz konusu odilmiyen öylem veya mahkûmiyetleri yü
zünden, yardım istiyen Taraf ülkesinde, ne kovuşturulabilir, ne tutuklanabilir, ne de bu kim
senin kişisel hürriyeti başka bir şekilde sınırlanmaya tabi tutulabilir. 

3. — Yardım istiyen Taraf ülkesinde, yardım istiyen Taraf adlî makamlarınca, bu Tarafın ül
kesinde bulunması gerekli sayılmadığı tarihten itibaren 15 gün içinde, tanık bilirkişi veya kovuş
turulan kişi, bu ülkeyi terk etmek imkânına sahib olduğu halde, terk etmediği veya terk edip de geri 
döndüğü takdirde, işbu maddede öngörülen dokunulmazlık son bulur. 

'BÖLÜM - IV. 

Adlî sicil 

Madde — 13. 

1. — Bir ceza dâvası için zorunlu olup da, Âkı d Taraflardan birinin adlî makamlarınca tale-
bediılecek adlî sicil örnekleri ve bu hususa ilişkin her çeşit bilgi, yardım istenen Tarafça, kendi ad
lî makamlarının benzeri hallerde sağlıyabilecekle ri ölçüde, yardım istiyen Tarafa gönderilir. 

2. — İşbu maddenin 1 nei fıkrasında öngörülen lerin dışındaki hallerde, benzer talepler, yardım 
istenen Tarafın mevzuatının, yönetmeliklerinin ve uygulamasının öngördüğü şartlar içinde sonuç 
landırüır. 
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BÖLÜM - V. 

Usul 

^ Madde — 14. 

1. — Yardımlaşma talepleri aşağıdaki hususları kapsamalıdır : 
a) Talebi yapan makam, 
ib) Talebin konusu ve gerekçesi, 
c) Mümkün olduğu ölçüde, ilgili kişinin kimliği ve tabiiyeti, 
d) Gerekiyorsa muhatabın adı ve adresi. 
2. —- 3 ,4 ve 5 nei maddelerde öngörülen istinabe taleplerinde, diğer hususların dışında, isna-

dedilen suç hakkında bilgi verilecek ve oyların kısa bir izahı yapılacaktır. 

Madde — 15. 

1 — 3, 4 ve 5nci maddelerde öngörülen istinabe talepleriyle 11 nci maddede bahis konusu edi
len talepler, yardım istiyen Tarafın Adalet Bakanlığınca, yardım istenen Tarafın Adalet Ba
kanlığına gönderilecek ve aynı yoldan iade edile çektir. 

2. — İvedi hallerde, sözü geçen istinabe talepnameleri, yardım istiyen Tarafın adlî makamla
rınca, yardım istenen Taraf adlî makamlarına gönderilebilir. İstinabe evrakı, istinabenin yerine 
getirilmesi ile ilgili belgelerle birlikte, işbu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen yoldan geri gön
derilir. 

3. — 13 ncü ımaddenin 1 nci fıkrasında öngörülen talepnameler, yardım istiyen Taraf adlî ma
kamlarınca doğrudan doğruya yardım istenen Ta rafın yetkili mercilerine gönderilebilir. Ve cevap
lar doğrudan doğruya bu merci tarafından verilebilir. 13 ncü maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen 
talepnameler, yardım istiyen Taraf Adalet Bakanlığınca yardım istenen Taraf Adalet Bakanlığına 
gönderilir. 

4. — İşbu maddenin 1 nci ve 3 ncü fıkraların da öngörülenler dışındaki adlî yardım ve özellikle 
hazırlık soruşturması ile ilgili talepnameler, adlî makamlar arasında doğrudan doğruya yazışma 'ko
nusu teşkil edebilirler. 

5. —• İşbu Sözleşmede müsaade edilen doğrudan doğruya yazışmalar, Milletlerarası Polis Teşki
lâtı (İnterpöl) aracılığı üe yapılabilir. 

6. — Âkıd Taraflardan her biri, işbu Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma belgesi
nin tevdii anında Avvrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiri ile, adlî yardım talep
lerinin tümünün veya bâzılarının, kendisine, işbu maddede öngörülenlerden başka bir yolla yapıl
masını bildirebileceği gibi, işbu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen halde istinabe talepnamesi
nin bir örneğinin aynı zamanda kendi Adalet Bakanlığına gönderilmesini de istiyelbilir. 

7. — İşbu madde Âkıd Taraflar arasında yür arlükte bulunan iki Taraflı Anlaşmaların, adlî 
yardım taleplerinin iki Taraf makamları arasında doğrudan doğruya yapılmasını öngören hüküm
lerine dokunmaz. 

Madde — 16. 

1. — İşbu maddenin 2 nci fıkrasının hükümleri saklı kalmak şartiyle talepnamelerin ve bunlara 
ek belgelerin tercümeleri istenmiyecektir. 

2. —• Âkıd Taraflardan her biri, Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma belgesinin tev
dii anında, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiri ile talepnamelerin ve bunlara 
ek belgelerin, kendi dilinde bir tercümesi veya Av rupa Konseyi resmî dillerinden birine veya Avru
pa Konseyi resmî dillerinden tercih edeceği bir dile çevrilmiş metinleri ile birlikte kendisine gönde
rilmesini istemek hakkını saklı tutabilir. Diğer Taraflar karşılılık kuralını uygulıyaibilirler 
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3. — İşbu madde iki veya daha çok Âkıd Taraf arasında yürürlükte olan veya ileride yapıla
cak olan Anlaşmaların, talepnamelerin ve bunla ra ek belgelerin tercümesi ile ilgili hükümlerine 
dokunmaz. 

Madde — 17. 

İşbu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak, gönderilen evrak ve belgeler her türlü onayla
ma işlemlerinden muaftır. ' 

Madde — 18. 

Bir yardımlaşma talebi ile kendisine müracaat edilen ıbir makam, bunu sonuçlandırmaya yetkili 
değilse, bu talepnameyi re'sen, memleketinin yetkili makamına gönderecek ve talep kendisine doğ
rudan doğruya yapıldığı takdirde, yardım istiyen Tarafa aynı yoldan bilgi verecektir. 

Madde — 19. 

Adlî yardım talebinin her türlü reddi gerekçeli olmalıdır. 

Madde — 20. 

9 ncu madde 'hükümleri saklı kalmak şartiyle, yardımlaşma taleplerinin yerine getirilmesi, yar
dım istenen Taraf ülkesinde bilirkişilerin müdahalesinin ve 11 nci madde gereğince, tutuklu kişi
lerin naklinin doğurduğu masraflar dışında hiçbir masrafın ödenmesini gerektirmez. 

BÖLÜM - VI. 

Kovuşturma ile ilgili ihbar 

Madde — 21. 

1. — Bir Âkıd Tarafça diğer bir Tarafın mahkeme1]erindeki kovuşturmalarla ilgili olarak yapı
lan her ihıbar Adalet Bakanlıkları yolu ile yapılır. Bununla beralber, Âkıd Taraflar, 15 nci mad-
dedenin 6 nci fıkrasında öngörülen yetkiyi kullanabilirler. 

2. — Yardım istenen Taraf bu ihbar hakkında yapılan işlemi bildirecek ve gerekiyorsa, alman 
kararın örneğini gönderecektir. 

3. — 16 nci madde hükümleri, işbu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen ihbarlara uygulanır. 

BÖLÜM - VII. 

Adlî sicillerle ilgili bilgi mübadelesi 

Madde — 22. " 

Âkıd Taraflardan her biri, diğer Taraf tebaalarına ilişkin olup adlî sicile kaydedilmiş bulunan 
cezai hükümler ve sonraki tedbirler hakkında ilgili Tarafa 'bilgi verir. Adalet Bakanlıkları bu bil
gileri yılda en az ıbir kere birbirlerine göndereceklerdir. Bahis konusu kişinin iki veya. daha çok 
Âkıd Taraf tebaası addedilmesi halinde, bu bilgi, kişi, ülkesinde mahkûm olduğu Tarafın tâbiiye
tini taşımıyorsa, ilgili Taraflardan her birine verilir. 

/ 
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BÖLÜM - VIII. 

Nihai hükümler 

Madde — 23. 

1 — Âkıd Taraflardan 'her biri, işbu Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma belgesi
nin tevdii anında, Sözleşmenin belirli bir veya birkaç hükmünü saklı tutabilir. 

2. — Bâzı hükümler hakkında ihtirazı kayıt ileri suren her Âkıd Taraf, şartlar müsaade eder 
etmez, bunu geri alacaktır. Ihtirazi kayıtların geri alınması Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
yapılacak bir bildiri ile olur. 

3. — Sözleşmenin bir hükmü hakkında ihtirazi kayıt ileri sürmüş olan bir Âkıd Taraf, bu hük
mün diğer Tarafça uygulanmasını, ancak hükmü kendisinin kabul ettiği ölçüde istiyebilir. 

Madde — 24. 

Âkıd Taraflardan her biri Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma belgesinin tevdii 
anında Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiri ile, işbu Sözleşmenin uygulanması 
bakımından, hangi makamları adlî makamlar olarak sayacağını bildirebilir. 

Madde — 25. 

1 .— İşbu Sözleşme Âkıd Tarafların anavatan topraklarında uygulanır. 
2. — İşbu Sözleşme, Fransa için, Cezayir ve denizaşırı vilâyetlerde, İtalya için, İtalyan idare

sindeki Somali ülkesinde de uygulanır. 
3. — Federal Almanya Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiri ile, 

işbu Sözleşmenin uygulanmasını Berlin Land'ma teşmil edebilir. 
4. —• İşbu Sözleşme Holânda Kırallığmm Avrupa'daki ülkesinde uygulanır. Anılan Kırallık Av

rupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiri ile Sözleşmenin uygulanmasını Holânda An-
tillerine, Surinam'a ve Holânda Yeni Gine'sine de teşmil edebilir. 

5. — İki veya daha çok Âkıd Taraf arasında doğrudan doğruya varılacak Anlaşma ile işbu 
Sözleşmenin uygulama alanı, bu Anlaşmaya derce dilecek şartlar altında, işbu maddenin 1, 2, 3, ve 
4 ncü fıkralarında belirtilen ülkelerden başka, Taraflardan birinin milletlerarası ilişkilerini sağla
dığı her hangi bir ülkeye teşmil edilebilir. 

Madde — 26. 

1. — 15 nci maddenin '7 nci fıkrası ve 16 ncı maddenin 3 ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak 
üzere, işbu Sözleşme, uygulandığı ülkeler bakımından, iki Taraflı Andlaşma, Sözleşme veya Anlaş
maların, iki Âkıd Taraf arasındaki ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımı düzenliyen hükümlerini 
kaldırır. 

2. — İşbu Sözleşme belirli bir alanda, bâzı hal lere münhasır Karşılıklı Adlî Yardımlaşmayı dü
zenliyen veya düzenliyecek iki veya çok Taraflı milletlerarası her hangi bir Anlaşma hükümle
rinde yer alan vecibeleri etkilemez. 

3 — Âkıd Taraflar, ancak işbu Sözleşmenin hükümlerini tamamlamak veya Sözleşmede yer 
almış ilkelerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacı ile, aralarında Ceza İşlerinde Karşılıklı 
Adlî Yardım ile ilgili iki veya çok Taraflı Anlaş malar akdedebilirler. 
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4. — Ceza İşlerinde Adlî Tardımın iki veya daha çok Âkıd Taraf arasında, ortak bir mevzuat 
veya ülkelerinde Adlî Yardım taleplerinin karşılıklı olarak uygulanmasını öngören özel bir rejim 
esasına dayanarak düzenlenmesi halinde, Taraflar !bu .alanda karşılıl'kı münasebetlerini, iş/bu Söz
leşmenin hükümlerine rağmen münhasıran bahis konusu usullere göre, yürütmekte serbest olacak
lardır. Bu fıkra hükümlerine uygun olarak karşılıklı ilişkilerinde işbu Sözleşmenin uygulanmasını 
bertaraf eden veya bertaraf edecek olan Âkıd Tarafların, bu hususu Avrupa Konseyi Genel Sekre
terine gönderecekleri hir bildiri ile belirtmeleri gerekir. 

Madde — 27. 

1. — İşbu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açık tutulacaktır. Sözleşme onaylana
cak ve onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

2. — Sözleşme 3 ncü onaylama belgesinin tev dünden itibaren 90 gün sonra yürürlüğe girecektir. 
3. — İşbu Sözleşme, Sözleşmeyi sonradan onayhyan imzacılar bakımından, onaylama belgesinin 

tevdii tarihinden itibaren 90 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 28. 

1. — Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ko ııseye üye olmıyan her Devleti, işbu Sözleşmeye ka
tılmaya davet edebilir. Bu davete ilişkin kararın, Sözleşmeyi onaylamış hulunan Konsey "Üyeleri
nin oy birliği ile alınması gerekir. 

2. — Katılma, tevdiinden itibaren 90 gün sonra hüküm ifade eden bir katılma belgesinin Kon
sey Genel Sekreterine tevdii ile olur. 

Madde — 29. 

Her Âkıd Taraf, Avrupa Konseyi Genel Seli reterinc göndereceği bir bildiri ile, işbu .Sözleşmeyi 
kendi bakımından feshedebilir. Bu fesih Konsey Genel Sekreterinin bildiriyi aldığı tarihten itiba
ren 6 ay sonra hüküm ifade eder. 

Madde — 30. 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konsey üyelerine ve işbu Sözleşmeye katılmış olan her Devlet 
Hükümetine, aşağıdaki hususları bildirir : 

a —• İmzacıların adları ve her türlü onaylama veya katılma belgelerinin tevdii; 
h — Yürürlüğe giriş tarihi; 
c —• 5 nci maddenin 1 nci fıkrası, 7 nci mad denin 3 ncü fıkrası, 15 nci maddenin 6 mcı fışrdîsı, 

16 nci maddenin 2 nci fıkrası, 24 ncü madde, 25 nci maddenin 3 ve 4 ncü fıkraları ve 26 nci mad
denin 4 ncü fıkrası gereğince alınan her bildiri; 

d — 23 ncü maddenin 1 nci fıkrası hükümlerine uygun olarak yapılan ihtirazi kayıtlar; 
e —• 23 ncü maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine uygun olarak geri alman ihtirazi kayıtlar; 
•i —• 29 ncu madde hükümleri gereğince alman fesih bildirileri ve bunların yürürlüğe gireceği 

tarih. 
Yukarıdaki hükümleri onaylama zımnında ge reği gibi yetkili kılınmış, aşağıda imzaları bulunan

lar, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. . , ' 
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İşbu Sözleşme, Fransızca ve İngilizce dillerinde ve her iki metin de aynı derecede geçerli ol
mak üzere, tek nüsha halinde, Strasburg'da, 20 Nisan 1959 tarihinde yapılmıştır Avrupa Konseyi 
arşivlerine konacak olan bıı tek nüshanın aslına uygun, onaylanmış örneklerini Genel Sekreter, 
imzacı veya Sözleşmeyi imzalıyan veya katılmış Devletlere gönderecektir. 

BU KANUNA1 AİT TUTANAKLAR 

Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosu Millet Meclisi 
Cilt Birleşim Sayfa Cilt Birleşim Sayfa Cilt Birleşim Sayfa 

5 
8 
15 

62 
120 
79 

99 
729 
451,486,488:491 

39 
42 

49 
77 
7& 

575 
30:35 
42:44,72,74:75 

20 
24 

27 

132 
37 
39 
60 

294' 
255: 

•381 
247:248 

I - Gerekçeli 145 ve 145 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazılar Millet Meclisinin 79 ve 60 ncı Bir
leşimine, 939 S. Sayılı Ibasmayazı Cumhuriyet Senatosunun 78 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

I I - Bu kanunu; Millet Meclisi Adalet ve Dışişleri, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları görüşmüştür. 
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