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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı arasında 

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve eki protokol ile söz
leşmenin yürütümü ile ilgili idari anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair (1/4) (S. Sayısı : 
9) ve 

Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı ara
sında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu sözleşmeye 
ek protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair (1/5) (S. Sayısı : 10) kanun tasarıları görüşüle
rek kabul edildiler. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifinin (2/7) (S. Sayısı : 
18) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 1 ve 
2 nci maddeleri kabul olundu. 3 ncü maddenin görü

şülmesi sırasında, maddenin komisyonca geri isten
mesi üzerine, teklifin geri verilmesi kabul edildi. 

'Birinci Oturuma saat 14.38'de son verildi. 

ikinci Oturum 
İsa Armağan ile Mustafa Pehlivanoğlu hakların

daki (3/3) (S. Sayısı: 16) ve 
Necdet Adalı ile Kemal Ergin haklarındaki (3/4) 

(S. Sayısı : 17) ölüm cezalarının yerine getirilmesine 
dair MGK İhtisas Komisyonu raporları kabul edildi. 

8 Ekim 1980 Çarşamba günü saat 14.30'da top
lanılmak üzere birleşime saat 18.10'da son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saali : 14.30 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkamı, Genelkurmay ve MUi Güvıerillk Konseyi Biaşklaira) 
ÜYELER : Orgeneral NureMİn ERSİN (K, K. K. ve M'iffi Güven» Konseyi Üyıesli) 

Orgeneral TaMnı SAMtNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oraıııiral Nejat TÜMER (Diz. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyerii) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi 

BAŞKAN — Milli Gü vernik Konsey/inim 7 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunundu deği
şiklik yapılması hakkında Kanun Teklifi ve Milli 
Savunma Komisyonu Raporu. (217) (S. Sayısı : 18 
ve 18'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gümdemimıizim 1 nci sunasında yer. 
alan; 140!2 sayılı Sıkıyönetim Kamıumtımda Değişik
lik Yapılması Hakkındaki Kamum Tekilinim, geçen 

(1) 18 S. Sayılı basmayazı 6 . 10 . 1980 tarihli 
6 nci birleşim tutanağına, 

18'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı bu tutanağa ek
lidir. 

6 nci Birleşiiırıde bir önerge (ile bürikte Koıriiisyonıa 
iadle edlilmılş bulüman 3 ncü maddesi halkikınîda İhti
sas Komisyonunum düzenl&dliğıi matıim, 18'e 1 nci 
ek sıra sayı ile basılıp sizlere dağıtılmıştır. 

Bu komudalk'i îhtii&as Komisyonu ve Bakanlık 
ternısilcileri yerlerini aldılar. 

ihtisas Komisyonu tarafından yeniden düzenle
men 3 ncü maddemin (içimde iki ok maddeye yer ve
rildi^ Şimdi bunları ayrı ayrı okutup işitem yaptıra
cağım. 

Evvela ek 1 nci maddıeyi liütfen. okuyunuz efen
dilim, 
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1402 Sayılı Sıkıyönıetim Kaınununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 3. — 140*2 sayılı Sıkıyöneftlim: Kanunu
na aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu Kanunum 13 ncü mad
desindeki zamanı ve yer kaydına bakılmaksızın, anı
lan madde (ile 15 nci madde hükümlerinle göre, Sı
kıyönetim Askeri Mahkemelerimin görevime giren 
suçlan işleyen siyasi partilerin hıer kademe ve yan 
kuruluşlarının yönetici ve üyeleri ile siyasi pıaırti'ler-
1te ilişkileri görülen diğer ıkuruiıış ve derneıkleriln ;yö-
metüci ve üyelerimin suç dosyaları hakkında, soruş
turma ve yargılama yapmaya, parti genıel menkez-
lerinıin bulunduğu yer Sıkıyönetim Komutanlıkları 
nezdlindeki Askeri Mahkemeler yetkilidir. 

Ancak, Sıkıyönetim Komıuıtanı bu suçlardan nez-
dlindie kumları Sıkıyömietim Asikeni Mahkemelerinde 
bakılmasına lüzum görmediklerini ilgili makam ve
ya adli mercilere gönderebilir. 

İkinci fıkraya istinaden suç dosyasının gönderil
diği mıakaım dosyayı geri çeviremeyeceği gi;b(i adıl 
merciler de göreıvsiızllilk ve yetkisizlik kararı vere
mezler. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde üzerinde 
söz almak isteyen var mı?.. Yok. 

Mıaddeyi reylerinize sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştİTı 

Ek madde 2'yi lütfen okuyunuz. 

EK MADDE '2. — Genelkurmay Başkanlığınca be
lirlenecek ihtiyaca göre ve 'Milli Savunma Bakanının 
yapacağı teklif üzerine, istenilen sayıda Cumhuriyet 
Savcısı ile Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, asıl görev 
yerleri ile ilişkileri kesilmemek ve kadroları saklı kal
mak koşuluyla kazanılmış hakları olan kadro maaşla
rıyla Sıkıyönetim Yardımcı Savcılıklarında süreyle sı
nırlı olmaksızın özel kanunlarındaki usule göre Yük
sek Savcılar Kurulunca görevlendirilirler ve aynı usul
le görevlerine iade edilirler. Yüksele Savcılar Kurulu, 
istemin intikalinden itibaren yedi gün içinde gerekli 
kararı verir. Bu şekilde görevlendirilen Cumhuriyet 
Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yardımcıları Sıkıyö
netim Yardımcı Savcılarının, görev ve yetkilerini ha
izdirler. 

Görevlendirilecek Cumhuriyet Savcıları ile Cum
huriyet Savcı Yardımcılarının bu görevlerinde, fiilen 
en az beş yıl süre ile hizmet görmüş olmaları şarttır. 
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Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yar
dımcılarının yükselmeleri, birinci sınıfa ayrılmaları ile 
diğer özlük işleri bu kanun hükümleri saklı kalmak 
üzere özel kanunlarına göre yapılır ve Sıkıyönetim 
hizmetinde geçirdikleri süreler asıl mesleklerinde geç
miş sayılır. Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Sav
cı Yardımcılarının çalışma ve genel davranışları göz-
önüne alınarak haklarında Sıkıyönetim Komutanı ve 
Sıkıyönetim Askeri Savcılarının düzenleyecekleri si
ciller ve Askeri Yargıtay Başsavcılığı ile askeri adalet 
müfettişleri tarafından verilecek notlar, yükselmele
rinde değerlendirilmek üzere Adalet Bakanlığına gön
derilir. Üç aydan az olan hizmetler için sicil düzen
lenmez. 

Sicillerin düzenlenme şekil ve esasları yönetmelikle 
gösterilir. 

Haklarında disiplin soruşturması açılması ve disip
lin cezası verilmesi, şahsi ve görev ile ilgili suçların 
soruşturulması ve kovuşturulması ile diğer özlük iş
leri bu kanun hükümleri saklı kalmak üzere özel 'ka
nunlarına göre yapılır. Ancak, özel kanunlarına göre 
verilen izinden sonra soruşturma işlemi askeri adalet 
müfettişi tarafından yapılarak soruşturma evrakı Ada
let Bakanlığına gönderilir. 

Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yar
dımcıları izin, istirahat, tedavi konularında Askeri 
Hâkimlerin statüsüne tabidirler; aylıkları, kesenekleri, 
sosyal yardımları ve ödenekleri Adalet Bakanlığı Büt
çesinden, yollukları ve diğer giderleri 'Milli Savunma 
Bakanlığı Bütçesinden karşılanır. 

Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yar
dımcılarına, bu görevlerinin devamı süresince 2155 
sayılı Kanun uyarınca tayın bedeli ile eşidi derecede
ki askeri savcılara ödenen Sıkıyönetim hizmet zammı 
da ödenir, 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Hükümet Tem
silcisi arkadaşımızın bir diyeceği var mı? 

KEMALETTİN ALİ KÂŞtFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, bu metni Sa
yın Komisyon üyeleriyle beraber hazırladık; bu bakım
dan metne karşı bir diyeceğimiz yoktur. 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK <MiUi Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkan, mü
saade ederseniz, birinci paragrafta şu anda dikkatimi 
çeken bir husus var, onu Komisyona ve Hükümet Söz
cüsüne sormak istiyorum. 
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Hazırlanan ek 2 nci maddenin 'birçok yerinde; 
«Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Savcı Yardımcı
larının hakları özel kanunlarındaki usullere göre...» 
denmektedir. Atamalarla ilgili 2 nci maddenin dör
düncü satırını okuyorum : «Sıkıyönetim Yardımcı Sav
cılıklarında süre ile sınırlı olmaksızın özel kanunla
rındaki usule göre Yüksek Savcılar Kurulunca gö
revlendirilirler ve aynı usulle görevlerine iade edilir
ler.» Devam ediyorum : «Yüksek Savcılar Kurulu, 
istemin intikalinden itibaren 7 gün içinde gerekli ka
rarı verir.» deniyor. Bundan sonra da birçok yerde 
«özel kanunlarına göre...» denilmiş. Zaten bu kurul, 
o özel kanunun içerisinde yer almıştır. Acaba tekrar 
olmuyor mu, çıkarılmasında bir zorlu'k var mı, yeni 
•bir açıklık getiriyor mu? 

BAŞKAN — Evet, Komisyon üyeleri ne diyor, 
efendim?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK ı(Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Hükümet Temsilcisi bu konuda ko
nuştuktan sonra Komisyon olarak mütalaamızı arz 
edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
Hükümet Temsilcisi arkadaşımız, buyurun efen

dim. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİPOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, işaret buyuru-
lan husus (şöyledir : 

Aslında bu arkadaşlarımız geçici süre ile Sıkıyö
netimde görev almaktadır. Bu bakımdan Komisyon, 
Savcı ve Savcı Yardımcıları halklarında bir işlem ya
pılırken, esas olarak Hâkimler ve Savcılar Kanunu
nun esas alınacağını prensip olarak kabul etmiştir. Bu 
bakımdan iki üç yerde, «özel kanunlarındaki hüküm
ler saklıdır» deyimini kullanmak mecburiyetinde kal
mıştır. Ancak, 'bunun yanında Sıkıyönetim Mahkeme
lerine Savcı Yardımcısı olarak atanırken, elbetteki gö
rev yerlerinin hususiyetleri de gözönünde bulundu
rulmuştur. Yüce Heyetinizle meseleyi müzakere eder
ken; örneğin, bir tahkik izninden sonra, hadise ye
rinde inceleme görevi doğrudan doğruya askeri mü
fettişlere verilmiştir, müfettiş hâkimlere verilmiştir. 
O bakımdan buradaki bu deyimlerin, biz bir mah
zur yaratmayacağı kanaatindeyiz. Buralardan notlar 
gelecektir; ama yıllık terfileri Yüksek Savcılar Kuru
lunca yapılacaktır, iki yılda derece terfileri yine Yük
sek Savcılar Kurulunca yapılacaktır. Zira bizim ter-
filerimiz, Komisyon toplantısında da arz etmiştim; 
«tercihli, mümtaz, adi» veya «terfi edemez» şeklinde 

kendi özel kanunlarındaki sisteme göre yapılmakta
dır. Yoksa, bizatihi devlet memurlarında terfi siste
miyle bizim terfi sistemimiz arasında bir benzerlik de 
yoktur. Bunu arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Komisyon. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK ı(Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Komutanım, Cumhuriyet Savcı ve Cumhuriyet 
Savcı Yardımcılarının bu yasanın içerisinde dört ta
ne özel işlem ve eylemi vardır. 

Atanma sistemi bir başka yasanın içerisinde ol
duğu için atanma sistemimizin birinci paragrafın içe
risinde «özel yasasına göre» diye ifade ettik. 

Haklarında soruşturma yapılması konusu, bir baş
ka yasa içerisinde olduğu için o soruşturmanın da 
mensubu bulunduğu yasa içerisinde olduğunu vurgu
lamak kastiyle orada da «özel yasası» deyimini kul
landık. 

Yetkileri ve sorumlulukları bir başka yasada bu
lunduğu için, o paragrafta da yine yetki ve sorumlu
luğunu, özel yasasına göre söyledik. 

Özlük hakları ise bir başka yasada bulunduğu için 
o fıkrayı da düzenler iken «aylık ödenek ve diğer 
özlük haklan özel yasalarına göre verilir» deyimini 
ayrı ayrı kullanmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü, 
haklarındaki yapılacak dört işlem, ayrı ayrı yasalarda 
bulunduğu için her fıkrayı düzenlerken o fıkranın içe
risinde o özel yasaya atıfta, göndermede bulunduk. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sorulacak başka bir soru var mı? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade ederseniz 
Sayın Başkanım, ben ayrı ayrı bahsedilmesinden en
dişe duyduğumu dile getirmek istemedim. Belki Yük
sek Heyete iyice açıklayamadığım için bir anlaşmazlık 
oldu. 

Biraz evvel okuduğum satırda ve maddenin diğer 
kısımlarında, evvela «özel kanunları» var; ayrıca da 
«Yüksek Savcılar Kurulu» nu iki defa tekrar ediyo
ruz. «Bunu tekrar etmeye lüzum var mı?» dedim. Özel 
kanunları var olduğuna göre, onun içerisinde «Yük
sek Savcılar Kurulu» da var zaten. Tekrar okuyo
rum1 r 

'«Sıkıyönetim Yardımcı Savcılıklarında süreyle sı
nırlı olmaksızın özel kanunlarındaki usule göre...» Bu 
usulde Yüksek Savcılar Kurulu vazifelendirir zaten. 
«Yüksek Savcılar Kurulunca görevlendirilirler ve ay
nı usulle görevlerine iade edilirler.» 
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Tekrar 'bir yerde daha geçiyor : «Yüksek Savcılar I 
Kurulu, istemin intikalinden itibaren yedi gün içinde I 
gerekli kararı verir.» I 

Haddizatında, kanunla, hangi kurulun bu tayini 
yapacağı tadat edilmiştir ve diğer fıkralarda geçen 
bağlantılar da zaten kanunda açıklanmış durumda. Bu
rada «Yüksek Savcılar Kurulu» diye tekrar tasrih et
mek, hem kanunu, hem onu bir kere daha vurgula
mak bana fazla geldi, onu arz etmek istedim. 

ıBAŞKAN — Efendim, doğrudur belki, tekrar olu
yor; ama savcılar ve savcı yardımcıları, özel bir du
rum dolayısiyle sıkıyönetim mahkemelerine tayin edi- I 
liyorlar, normal mahkemelere değil. Yüksek Savcılar 
Kurulu normal tayinleri yapıyor. (Bir yanlışlık olma
sın diye 'belki 'burada da aynı kurulun 'bu vazifeyi ya
pacağı vurgulanmış oluyor, benim anladığım kadarıy- I 
la. Bilmiyorum, Hükümet Temsilcisi arkadaşımız ne I 
diyecek. 

KİEMAUETTtN ALÎ iKAŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, tamamen katı
lıyoruz. ıBir nüans farkı olduğu için, burada Yüksek 
Savcılar Kurulunu arz etme mecburiyetinde kaldık. 

Eğer mesele acil ise ve Yüksek Savcılar Kurulu
nun toplantısından sonra mesele çözümlenecekse - ör
neğin, bir yerde savcı arkadaşımız hastalanmıştır, ve
fat etmiştir, istifa etmiştir; buradaki savcılık müesse
sesi boşalmıştır, ama savcılık müessesesi devam eden 
bir görevdir, kesinlikle ara verilmez - o zaman, Yük
sek Savcılar Kurulunun toplantı gününe kadar önce 
salahiyeti Bakanlık verir. Eğer böyle bir husus olma
sa, yani bizde geçici yetki verme konusu, geçici olarak 
Bakanlığa da aittir, ama burada vurguluyoruz. Diyo
ruz ki; «Hayır, bu konu kesinlikle Yüksek Savcılar 
Kurulunda görüşülecek, ama bir hafta içerisinde Yük- } 
sek Savcılar Kurulunca mesele noktalanacak.» Kendi j 
özel kanunumuzda biz, Genelkurmay ve dolayısiyle 
Milli Savunma Bakanlığından mesele bize intikal etti
ği zaman, önce iyetki veririz, sonra meseleye Yüksek I 
Savcılar Kurulundan da geçirebiliriz. Ama burada ka
nun vazıı diyor ki : «Hayır». Önce, Adalet Bakanlı- I 
ğını hatta sokmuyor, «Adalet Bakanlığı sen yetki ver- I 
meyece'ksin en başta» diyor. Sonra «bu kararını, tatbik I 
için göstermeyeceksin...» Meseleyi başından sonuna 1 
kadar Yüksek Savcılar Kurulu inceleyecek. Aksi tak- I 
dirde, bizim özel kanunumuzda bizatihi Adalet Ba- I 
kanlığının da yetki vereceği durum vardır. Bunu say- I 
gıyla arz ediyorum efendim. I 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon Sözcüsü. I 
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HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın 'Başkanım, Adalet Bakanlığı Temsilcisinin gö
rüşlerine aynen katılıyoruz. 

Ayrıca, Yüksek Savcılar Kurulunun savcı ve yar
dımcılarını nerelere atayacağı özel yasasında gösteril
miştir. Buradaki incelik veya buradaki nüans, Yük
sek Savcılar Kurulunun savcı ve yardımcılarının, özel
likle sıkıyönetim mahkemelerine de atayabileceğini ifa
de etmek için özen gösterilerek düzenlenmiştir. Sade
ce «Özel yasasına göre atanır» dediğimiz zaman, özel 
yasasında sıkıyönetim mahkemeleri ve sıkıyönetim 
savcılıkları yazılmadığı için, Savcılar Kurulunda bir 
tereddüt olabilir. Konuya açıklık getirmesi bakımın
dan bu tarzda kaleme aldık. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — ıBir fazlalık oluşu, kanunun ruhunu 
bozmuyor, yani çıkarılabilir de, ama zannediyorum 
böyle vurgulamakta, şimdi verilen izahat karşısında 
fayda olacağını zannediyorum. 

Sizin bir değişiklik teklifiniz, çıkarılmasını arzu 
ettiğiniz bir şey var mı? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayır efendim 
yok; aydınlandım efendim, sağolun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun, Hükümet Temsilcisi. 

KEMALETTİN ALİ KÂ$İPOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, yalnız şurada 
şunu çok özür dileyerek kısaca arz edeyim : İleride 
yargı bahsini Yüce Konseyiniz bir başka türlü düzen
leyecek olursa; örneğin, hâkimlerin ve savcıların atan
ması veya özlük işleri bütünü içinde bir komisyona 
verilecekse; şu anda hâkimlerin özlük işlerini Yüksek 
Hâkimler Kurulu yürütüyor; savcıların özlük işlerini 
de Yüksek Savcılar Kurulu yürütüyor; ama ileride 
kabul edilecek bir prensiple eğer bu kurulların müş
tereken görev alması düşünülüyorsa, belki sonunda bir 
sakınca olur, ama Yüksek Savcılar Kurulu yerine de 
o kurul ötomatikman geçer. 

'BAŞKAN — Efendim, o kanun çıkarken buna 
aykırı kanunların değiştirildiği de zikredilir, mesele 
kalmaz. Bu, öyle bir şey olduğu zaman görüşülür. 

Madde üzerinde başka söz almak isteyen var mı 
öf endim?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Maddeyi 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 
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Çerçeve 3 ncü maddeyi olduğu gibi reylerinize 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim, 

(Şimdi 4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste

yen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Ku

rulu yürütür. 
BAŞKAN — Bü madde üzerinde söz almak iste

yen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 

2. — 1 Mayıs 1969 tarihli Türkiye - İsviçre Sos
yal Güvenlik Sözleşmesini Tadil Eden Ek Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı. (1/6) (S. Sayısı : 11) (1) 

(BAŞKAN — Efendim, gündemin ikinci sırasında 
1 IMayıs 1969 tarihli Türkiye isviçre Sosyal Güven
lik Sözleşmesini Tadil Eden Ek Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı, 11 sıra sayı ile basılıp sizlere dağıtılmıştı. 

Bu tasarı üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

ilgili Bakanlık Temsilcisi arkadaşlar yerlerini al
dılar, 

Şimdi tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Söz almak isteyen var mı?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi lütfen 1 nci maddeyi okuyunuz. 
1 Mayıs 1969 Tarihli Türkiye - İsviçre Sosyal 

Güvenlik Sözleşmesini Tadil Eden Ek Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı. 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile İsviçre Federal Konseyi arasında 25 Mayıs 1979 
tarihinde Bern'de imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 
ile isviçre Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi-

(1) 11 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

ne Ek Sözleşme» nin onaylanması uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde, önce Hükümet 
Temsilcisi arkadaşlarımdan Ek Sözleşme hakkında 
kısa bir bilgi rica ediyorum. 

ERCÜMENT ARTUNÇ (Sosyal Güvenlik Bakan
lığı Temsilcisi) — isviçre ile mevcut Sosyal Güvenlik 
Anlaşmasının günün şartlarına uydurulması gayesiyle 
bu Ek Sözleşme yapılmış bulunmaktadır. Sözleşmenin 
ilk yapıldığı sırada Bağ-Kur bu sözleşmeye dahil 
edilmemişti; çünkü 1.4,1972'de kuruları bu sosyal 
güvenlik kuruluşumuz, bu Ek Sözleşmeyle sözleş
me kapsamına alınmıştır. 

Ayrıca, 506 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde 
öngörülen banka, sigorta sandıkları da Ek Sözleşme
ye dahil edilmiştir. Ek Sözleşmeyle getirilen en 
mühim yenilik, İsviçre'de çalışıp da yurda kesin 
dönen vatandaşlarımızın gerek kendilerinden, gerek 
işverenlerinden kesilen sigorta primlerinin döndükle
rinden sonra talep etmeleri halinde, buradaki sosyal 
güvenlik kuruluşumuz olan Sosyal Sigortalara ia'de-
sini öngörmesidir. 

Bu iade karşılığında İsviçre'de geçen hizmet sü
releri aynen Türkiye'de geçerli sayılıyor ve iade 
edilen prim karşılığı Türk parasına çevrildikten son
ra eğer bakiye kalırsa sigortalıya iade ediliyor. 

Bu Ek Sözleşmenin esasları budur Sayın Başka
nına 

BAŞKAN — O halde 6 nci Birleşimde kabul 
edilen, Norveç ve İsveç'le yapılmış bulunan Sözleş
meye paralel olarak hazırlanmış bir sözleşme olu
yor. 

ERCÜMENT ARTUNÇ (Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bu prim iadesi henüz o söz
leşmelerde öngörülmedi, ilk defa yapıldı isveç ve 
Norveç efendim. 1.1.1972 !de, 1.1.1969'dan geçerli ol
mak üzere yapılan ve esasen mevcut olan sözleşme
ye ek bir sözleşmeyle bu yeni hükümler getirilmiş 
oluyor. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Bu madde üzerinde söz almak isteyen arkada
şımız var mı efendim?. Yok. Birinci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi 2 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen ar

kadaşımız var mı?. Yok. 
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İkinci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen ar

kadaş var mı? Yok. 
Üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum efendim: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

3, — Türkiye Cumhuriyeti \le Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve 
Ceza İslerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1/7) (S. Sayısı: 12) (1) 

BAŞKAN — Eferidim gündemimizin 3 ncü sı
rasında, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve 
Ceza işlerinde Karşlıklı Yardım Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkındaki Kanun 
Tasarısı mevcuttur. Bu tasarı 12 sıra sayısıyla bas
tırılıp dağıtılmıştır. 

İlgili Bakanlık Temsilcisi arkadaşlarım da yerle
rini aldılar. 

Bu kanunun tümü üzerinde konuşmak isteyen 
arkadaşım var mı efendim?. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi lütfen okuyunuz efendim. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza 
İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7.6.1979 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve 
Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması» nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde önce Hükümet 
Temsilcisi arkadaşlarımızdan, ki 44 maddelik bir 
anlaşmadır, anlaşmanın maddeleri hakkında kısa kı
sa izahat vermelerini rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 

(1) 12 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın Sonuna 
Eklidir. 

İLDENİZ DİVANLIOĞLU (Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — 7 Haziran 1979 tarihinde Türkiye ile 
Amerika arasında Ankara'da imzalanmış ve Yüce 
Heyetinizin onayına sunulmuş olan bu Anlaşma, 
Türkiye'nin uzun zamandan beri imzalanmış olduğu 
anlaşmaların yeni bir örneğini teşkil etmektedir. Tür
kiye'nin diğer birçok devletlerle bu konuda imzala
mış olduğu anlaşmaların klasik bir örneğidir. 

Türkiye Cumhuriyetinin Amerika ile imzalamış 
olduğu ilk anlaşma, 23 Haziran 1923'de Lozan'da 
imzalanmış olan anlaşma, suçluların iade edilmesi 
konusundaki anlaşmanın yerine geçmesi için imza
lanmıştır. O günün koşulları içinde imzalanmış olan 
bu anlaşmanın; günün ihtiyaçlarına daha uygun 
hale getirilmesi, ayrıca yeni düzenlemelerle tamam
lanması ve bir de memleketimiz bakımından en 
önemli ceza işlerinde karşılıklı yardımlaşmayı sağ
layan hükümlerle (İkinci bölümünü teşkil eder) tak
viyesi için yapılmıştır. 

Anlaşma, suçluların hangi şartlarda geri verile
ceği, geri vermenin hangi belgelerle yapılacağı, han
gi şartlarla reddedileceği, suçluların geçici tutuklan
maları, daimi tutuklanmaları, yazışma lisanının nasıl 
olacağı, ücretlerin kimin tarafından verileceği gibi 
hükümleri ihtiva etmektedir ve yüksek malumunuz 
olan en son hükümler de yürürlüğe girişleriyle ilgili 
hükümlerdir. 

Şimdiye kadar imzalamış olduğumuz anlaşmala
rın yeni bir tipi olması, ayrıca ilk defa Amerika'nın 
yabancı bir ülkeyle cezai konularda işbirliği anlaş
ması yapmış olması bakımından da çok özel bir an
laşmadır. Geçen yıl Amerikan Senatosunda oybirliği 
ile kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, bu 44 maddeyi, Suçluların Geri Veril

mesi Hakkındaki Ek Anlaşmanın maddelerini birin
ci bölümden başlayarak okutuyorum efendim : 

Türkiye Cumhuriyeti •île Amerika Birleşik Dev
letleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza 

İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşması 
Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Dev

letleri, suçluların geri verilmesinin yeniden düzen
lenmesi ve ceza işlerinde karşılıklı yardım ilkeleri
nin saptanması yolu ile suçların önlenmesinde daha 
etkin bir işbirliği sağlamak isteği ile aralarında bir 
«Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Kar
şılıklı Yardım Anlaşması» bağıtlamayı kararlaştır
mışlar ve bu amaçla Yetkili Temsilcileri olarak : 
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Türkiye Cumhurbaşkanı : 
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürü 

Bay ildeniz Divanlıoğlu'nu, 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı : 

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Bay Ro-
nald I. Spiers'i, 

Atamışlardır. 
Bu temsilciler, usulüne uygun ve gerekli yetki 

belgelerinin karşılıklı değişiminden sonra, aşağıdaki 
maddeler üzerinde anlaşmışlardır : 

BÖLÜM : I 

Suçluların Geri Verilmesi 

KESİM : I 

Genel Hükümler 

MADDE : 1 

Suçluları Geri Verme Yükümlülüğü 
1. Sözleşen Taraflar, istenilen Taraf ülkesi içinde 

bulunup da bir suçtan ötürü hakkında kovuşturma 
yapılan veya bir suçla itham edilmiş veya bir suçtan 
hüküm giymiş olan, veya isteyen Taraf ülkesinde iş
lenmiş bir suç nedeniyle adli yargı organlarınca ve
rilmiş bir cezanın yerine getirilmesi amacıyla diğer 
tarafça istenen tüm kişileri, bu anlaşmada yer alan 
hüküm ve koşullara uygun olarak, birbirlerine tes
lim etmeyi üstlenirler. 

2. Suç, isteyen Taraf ülkesi dışında işlenmiş ol
duğu takdirde, istenilen Taraf : 

a) Kendi yasaları, benzer koşullarda işlenmiş 
böyle bir suçun cezalandırılmasını öngörüyorsa, ve
ya, 

b) Suç, isteyen Tarafın bir uyruğu tarafından 
işlenmiş olup da, anılan Tarafın kendi yasalarına 
göre bu kişiyi yargılama yetkisi varsa, 

Bu anlaşmada belirtilen hükümlere bağlı olarak, 
suçlunun geri verilmesini kabul edecektir. 

MADDE : 2 

Geri Verme Konusu Olabilecek Suçlar 

1. Geri verme konusu olabilecek suçlar, bu An
laşma hükümlerine uygun olmak üzere, şunlardır: 

a) Bu Anlaşmaya Ek Listede yazılı olsun ol
masın, hem Türkiye yasalarına, hem de Birleşik Dev
letler federal yasalarına göre, asgari haddi bir yılı 
aşan süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezayı veya daha 
ağır bir cezayı gerektiren suçlar. 
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b) Bu Anlaşmaya Ek Listede yazılı olup hem 
isteyen Taraf, hem de istenilen Taraf yasalarına göre 
asgari haddi bir yılı aşan bir süre veya daha ağır 
bir cezayı gerektiren suçlar. 

Geri yerme amaçları bakımından, Sözleşen Taraf
ların yasalarının, suça aynı suçlar kategorisi içinde yer 
verip vermemesi veya bir suçu aynı deyimlerle nite
leyip nitelememesi önemli olmayacaktır. 

2. Geri verme konusu olabilecek bir suçla ilgili 
cezanın veya hürriyeti bağlayıcı mahkûmiyet hükmü
nün yerine getirilmesi amacıyla yapılan geri verme 
istemi, bakiye cezanın veya infaz edilecek mahkûmi
yetin süresi en az altı ay olduğu takdirde kabul 
edilecektir. 

3. 1 nci fıkrada belirtilen koşullara bağlı olmak 
üzere, geri verme şu suçlar için de kabul edilecektir: 

a) Geri vermeye konu olabilecek herhangi bir 
suçun işlenmesine teşebbüs, veya böyle bir suça asli, 
müşterek veya feri fail olarak katılma; 

b) Sözleşen Tarafların her ikisinin yasalarına 
göre de suç teşkil etmesi kaydıyla, Türkiye yasaları
na göre suç işlemek için cemiyet teşkili ve Birleşik 
Devletler yasalarına göre iki veya daha çok kişinin 
kanunsuz bir eylem için anlaşması; 

c) Yalnız Birleşik Devletler yargı yetkisinin uy
gulanması amacıyla; kişi veya malların nakledilmesi
nin, iletilmesinin veya dış veya eyaletlerarası tica
retin yapılmasında posta veya öteki haberleşme yol
larının veya başkaca araçların kullanılmasının, belli 
bir suçun unsurunu meydana getirmesi halinde, An
laşmaya göre geri vermeye konu olabilecek böyle 
bir suç. 

4. Geri verme istemi, birbirinden ayrı çeşitli 
suçları kapsadığı ve geri vermeye konu olabilecek 
suçlardan biri için kabul edildiği takdirde, yukarıda 
1 ve 2 nci fıkralar gereklerini, isteyen Tarafta çeki
lecek hürriyeti bağlayıcı ceza veya yerine getirilecek 
ceza mahkumiyetinin süresi bakımından yalnız başı
na karşılayamayacak olan ve nitelik yönünden geri 
verme konusu olabilecek öteki suçlar için de, geri 
verme kabul edilecektir. 

M A D D E : 3 

Reddetme Koşulları 
1. Geri verme aşağıdaki hallerde kabul edilme

yecektir : 
a) Geri verme istemine konu olan suç, istenilen 

Tarafça, siyasi nitelikte veya böyle bir suçla mur-
tabıt bir suç sayılır ise; veya geri verme isteminin, 
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gerçekte, istenen kişiyi, siyasi görüşleri nedeniyle ko- { 
vuşturmak veya cezalandırmak için yapılmış oldu
ğuna istenilen Tarafça kanaat getirilir ise. 

Bununla birlikte, bir Devlet Başkanına veya Hü
kümet Başkanına veya aileleri üyelerinden birine 
karşı işlenmiş veya işlenmeye teşebbüs edilmiş bir 
suç, siyasi nitelikte bir suç sayılmıyacabtır. 

Bu fıkra hükümleri, sözleşen Tarafların, çok taraf
lı uluslararası bir anlaşma ile, halen üstlenmiş olduk
ları veya sonradan üstlenebilecekleri bir yükümlülü
ğü etkilemez. 

b) Geri vermee istemine konu olan suç, adli ce
za yasalarına göre suç olmayan sırf askeri nitelikte 
bir suç ise; 

c) Teslimi istenen kişi, isteyen veya istenilen 
Taraflardan birinin yasalarına göre, geri verme iste
mine konu olan suçtan ötürü kovuşturulmaktan veya 
cezalandırılmaktan, zamanaşımı nedeniyle, bağışık 
ise; 

d) Teslimi istenen kişi, geri verme istemine konu 
olan suçtan ötürü istenilen Devlette yargılanarak ke
sin ve bağlayıcı bir hükümle beraat etmiş veya 
mahkûm olmuş ise; 

e) Geri verme istemine konu olan suç, isteni
len Tarafın yasalarına göre, bu Taraf ülkesinde iş
lenmiş olup da, kovuşturma için istenilen Taraf adli 
makamlarına intikal ettirilmiş veya intikal ettirilecek 
ise; veya 

f) Geri verme istemine konu olan suç, Taraflar
dan birinde çıkarılan genel veya özel affa konu ol
muş veya olmakta ise. 

2. Geri verme, aşağıdaki hallerden birinde red
dedilebilir : 

a) Teslimi istenen kişi, aynı suçtan ötürü isteni
len Tarafta kovuşturulmakta ise; 

b) istenilen Taraf, aynı suçtan ötürü, kovuştur
mamak veya kovuşturmayı durdurmak kararı almış 
ise; veya 

c) Teslimi istenen kişi, aynı suçtan ötürü bir 
üçüncü Devlet ülkesinde yargılanarak beraat etmiş 
veya mahkûm olmuş ise. 

MADDE : 4 

Uyruklar 

1. Sözleşen Taraflardan hiçbiri, kendi uyruklarını 
geri vermek zorunda olmayacaktır. Ancak, Birleşik 
Devletlerin yetkili yürütme makamı, kendi seçimine 
göre, yerinde gördüğü takdirde, kendi uyruklarının 
geri verilmesini kabul etmeye yetkili olacaktır. | 
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2, İstenilen Taraf kendi uyruğunu geri vermedi
ği takdirde, yasasında öngörülmek kaydıyla koıvuştur-
ma işleminin yapılaibilmesi için, isteyen Tarafın istemi 
üzerine, durumu yetkili makamlarına .iletecektir. İste
nilen Taraf ek belge veya kanıtlara gerek görür ise, 
bu gibi belge veya kanıtlar bu Tarafa masrafsız sağ
lanacaktır. İsteyen Taıraf a, isteminin sonuçlarından bilgi 
verilecektir. 

3. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce 
işlenmiş suçlardan ötürü aranmalkta olan kişileri tes
limine ilişkin istemler, istenilen Tarafça, bu Tarafın 
uyrukları için kalbul edilmeyecektir. 

MADDE: 5 

Belirleme YetkisÜ 

Suçun, 3 ncü maddede sayılan nedenlerle geri ver
menin reddolunmasını gerektirecek niteliğini belirleme 
hakkı, yalnız istenilen Tarafın yetkisinde bulunacaktır. 

M A D D E : 6 

Haberleşme Yolları <ve Dil 

1. Geri verme istemi, diplomatik yollardan yazılı 
biçimde yapılacaktır. 

2. Geri verme istemi, isteyen Tarafın dilinde ya
zılacaktır. 

Bununla birlikte, geri verme istemline ve dayanağı 
belgelere, istenilen Taraf dilinde onaylı çevirileri ek
lenecektir. 

KESİM : II 

İstemler 

MADDE : 7 

İstemin İçeriği 

1. Hakkında kovuşturma yapılan veya bir suçla 
itham edilen ve henüz hüküm giymemiş olan bir kişi 
ile ilgili isteme aşağıdaki 'belgeler eklenecektir : 

a) Bir yargıç veya başka yetkili adli bir görevli 
tarafından çıkarılmış tutuklama müzekkeresi; 

b) Olayın maddi unsurlarına ilişkin bir açıMama; 

c) Suç, istenilen Taraf ülkesinde işlenmiş olsa 
idi, istenilen Tarafın yasalanna göre, istenen kişinin 
tutuklanmasını ve mahkemeye şevkini haklı gösterebi
lecek olan kanıtlar; 

d) İstenen kişinin, tutuklama müzekkeresinde be
lirtilen kişi olduğunu gösteren ve varsa, uyrukluğuna 
ilişkin bilgileri de içeren kanıtlar; ve 
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e) isteyen Tarafın; suçu tanımlayan, hu suç için 
öngörülen cezayı belirleyen ve dava veya ceza zaman -
aşımlarına ilişkin yasaları da dahil olmaik üzere, suça 
uygulanabilecek yasaların madde metinleri. 

2. Hüküm giymiş olmakla birlikte hakkındaki ce
za yargısı veya kararı kesinleşmemiş olan kişi ile ilgili 
isteme, aşağıdaki belgeler eklenecektir: 

a.) Ceza yargısı veya mahkûmiyet karariinın onay-
- lı örneği; 

b) Dava konusu olayın maddi 'unsurlarına ilişkin 
bir açıklama; 

c) Bir yargıç veya başka yetkili adli bir görevli 
tarafından çıkarılmış tutuklama müzekkeresi; 

d) istenen kişinin ceza yargısı veya mahkûmiyet 
kararın'da belirtilen kimse olduğunu gösteren ve varsa, 
uyrukluğuna ilişkin bilgileri de içeren kanıtlar; ve 

e) isteyen Tarafın; suçu tanımlayan, bu suç için 
öngörülen cezayı belirleyen ve dava veya ceza zaıman-
aşımlarına ilişkin yasaları da dahil olmaik üzere, suça 
uygulanan yasaların madde metinleri. 

3. Hakkında kesin bir ceza yargısı veya kararı 
bulunan bir kişiye ilişkin isteme, aşağıdaki belgeler 
eklenecektir : 

a) Kesin ceza yargısı veya mahkûmiyet hükmü
nün onaylı örneği; 

b) Dava konusu olayın maddi unsurlarına ilişkin 
bir açıklama; 

c) Bir yargıç veya başka yetkili adli bir görevli 
tarafından çıkarılmış tutuklama müzekkeresi veya tu
tukluluk emrijj 

d) Hapis cezasının ne kadarının çekilmiş olduğunu 
gösteren bir belge; 

•e) îstenen kişinin kesin ceza yargısı veya mah
kûmiyet hükmünde (belirtilen kişi olduğunu gösteren 
ve varsa, uyrukluğuna ilişkin bilgileri de içeren kanıt
lar; ve 

f) (İsteyen Tarafın; suçu tanımlayan, bu suç için 
öngörülen cezayı belirleyen ve dava veya ceza zaman-
aşımlarına ilişkin yasaları da dahil olmak üzere, suça 
uygulanan yasalların madde metinleri. 

4. Duruşmada hazır bulunmaksızın veya gıyabın
da hüküm giyen bir kişi ile ilgili isteme, şu belgeler 
eklenecektir : 

a) Ceza yargısı veya mahkûmiyet kararının onay
lı örneği; 

(b) Dava konusu olayın maddi unsurlarına ilişkin 
bir açıklama; 
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c) Bir yargıç veya başka yetkili adli bir görevli 
tarafından çıkarılmış tutuklama müzekkeresi veya tu
tukluluk emri; 

d) Suç, istenilen Taraf ülkesinde işlenmiş oılsa 
idi, istenilen Tarafın yasalarına göre, istenen kişinin tu
tuklanmasını ve mahkemeye şevkini haklı göstereibileoek 
olan kanıtlar; 

e) (îstenen kişinin ceza yangısı veya mahkûmiyet 
kararında belirtilen kişi olduğunu gösteren ve varsa, 
uyrukluluğuna ilişkin bilgileri de içeren kanıtlar; ve 

f) îsteyen Tarafın; suçu tanımlayan, bu suç için 
öngörülen cezayı belirleyen ve dava veya ceza zaıman-
aşımlarına ilişkin yasaları da dahil olmak üzere, suça 
uygulanan yasaların mdde metinleri. 

Bu gilbi mahkûmiyet kararları isteyen Tarafın ya
sasında öyle öngörülmekite ise, kesin hüküm gibi işle
me tabi tutulabilecektir. 

MADDE: 8 

Ek Kanıt .ve Bilgiler 

1. 'İşenilen Taraf, bir kişinin geri verilmesi için 
yapılan isteminin dayanağı olarak verilen kanıt ve bilgi
lerin, bu Anlaşma gereklerinin yerine getirilmesi için 
yeterli olmadığı görüşünde ise, anılan Taraf, gerekli ek 
kanıt ve bilgileri isteyecektir. Anılan Taraf, bu kanıt 
ve bilgilerin verilmesi için bir süre saptayabilir ve, is
teyen Tarafın nedenlerini de göstereceği başvurusu üze
rine, sürenin, makul bir zaman için uzatılmasını ka
bul edebilir. 

2. 'îstenen kişi, tutuklu ise ve verilmiş olan ek 
kanıt ve bilgiler yeterli değilse, veya bu kanıt ve bil
giler istenilen Tarafça belirtilen süre içinde alınmamış 
ise, istenen kişi serbest bırakılacaktır. Ancak, böyle bir 
serbest bırakma, aynı suçtan ötürü daha sonra geri 
verme için istemde bulunulmasını önlemeyecektir. Bu 
takdirde, sonraki istemde, daha önce verilmiş olan 
dayanak belgelere atıfta bulunulması yeterli olacaktır. 

M A D D E : 9 

Alınacak Önlemler 

Sözleşen Taraflar, geri verme istemine ilişkin bilgi 
ve belgelerin alınmasından sonra, istenen kişinin aran
ması da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aila-
caklardır. 

Aranan kişi, bulunduğunda, istenilen Taraf yetkili 
makamları karara varıncaya kadar, tutukluluk altında 
bulundurulacaktır. Geri verme istemi kabul edildiği 
takdirde, tutukluluk hali teslime değin sürdürülecekltir. 
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MADDE : 10 

Geçidi Tutuklama 

(1. İvedi hallerde, sözleşen Taraflardan her biri, 
geri verme isteminin diplomatik yollardan istenilen Ta-
raıfa verilmesinden önıce, aranan kişinin geçici tutuk
lanması veya tutukluluk altına alınması için başvuruda 
Ibulunalbilir. Geçici tutuklama veya tutukluluk aılıtma 
alma istemi, diplomatik yollardan veya Türkiye Ada
let 'Bakanlığı ile Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı 
arasında doğrudan doğruya yapılacaktır. 

2. Geçici tutuklama veya tutukluluk başvurusun
da, bir tutuklama müzekkeresi veya mahkeme kararı
nın var olduğu ve geri verme isteminde bulunul
ması niyetinde olunduğu belirtilecektir. Başvuruda, 
geri verme istemine konu olan suç ile, bu suçun ne
rede ve ne zaman işlendiği belirtilecek ve istenen 
kişinin eşkali ve uyrukluğu ile ilgili eldeki tüm bilgi
ler verilecektir. 

Başvuruda, ayrıca, eğer suç istenilen Tarafta iş
lenmiş veya istenen kişi bu Tarafta hüküm giymiş 
olsa idi, istenilen Tarafta bir tutuklama müzekkeresi 
çıkarılmasını haklı göstermek için gerekli olabilecek 
ek bilgiler de, varsa, gösterilecektir. 

3. İstenilen Taraf, geçici tutuklama veya tutuk
luluk için gerekli düzenlemeleri yapacak ve, istenen 
kişinin, 7 nci maddede yazılı belgelerin tutuklama veı 
ya tutukluluk tarihinden itibaren 60 günlük bir süre 
içinde verilmemesi halinde, serbest bırakılacağını 
belirterek, bu kişinin tutuklandığı veya tutukluluk 
altına alındığı tarihi diğer Tarafa bildirecektir. 

4. Geri verme belgeleri, istenilen Tarafın yürüt
me makamına 60 günlük zaman süresi içinde veril
diği takdirde, tutuklama veya tutukluluk hali, isteni
len Taraf yetkili makamlarınca geri verme istemi 
konusunda bir karara varılıncaya kadar sürecektir. 
Geri verme istemi kabul edildiği takdirde, tutuklama 
veya tutukluluk hali, istenilen Taraf yasalarının izin 
verdiği ölçüde uzatılabilir. 

5. İstenen kişi, geri verme belgeleri istenilen 
Taraf yürütme makamınca 60 günlük zaman süresi 
içinde alınmamış olduğu için tutukluluk haline son 
verilip serbest bırakıldığı takdirde, isteyen Taraf, 
belgelerin istenilen Tarafça daha sonra alınması üze
rine, geri verme için yeni bir istemde bulunabilir. 

KESİM : III 

Kararlar 

MADDE : 11 

Geri Verme ve Teslim Kararı 

1. istenilen Taraf, geri verme istemi üzerine al
dığı kararı isteyen Tarafa hemen bildirecektir. İste
nilen Taraf, geri verme isteminin tamamen veya 
kısmen reddi halinde, bunun nedenlerini belirtecek
tir. 

2. Geri verme istemi kabul edildiği takdirde, söz
leşen Tarafların yetkili makamları, istenen kişinin 
teslim edileceği zaman ve yer konusunda anlaşmaya 
varacaklardır. Teslim, istenilen Tarafın yasaları ile 
belirlenmiş olabilecek zaman içinde gerçekleştirile
cektir. 

3. İstenen kişi, 2 nci fıkraya göre gerekli zaman 
içinde istenilen Taraf ülkesinden teslim alınmadığı 
takdirde, serbest bırakılabilir. İstenilen Taraf, son
radan, bu kişiyi aynı suçtan ötürü geri vermeyi red
dedebilir. 

4. Sözleşen Taraflardan birinin kontrolü dışın
daki koşullar, geri verilecek kişinin, 2 nci fıkraya 
göre gerekli zaman içinde teslimine veya alınmasına 
engel olduğu takdirde, bu Taraf belirlenen zamanın 
bitiminden önce diğer sözleşen Tarafa bildirimde 
bulunacaktır. Bu gibi bir durumda, sözleşen Ta
rafların yetkili makamları, teslim için yeni bir zaman 
üzerinde anlaşmaya varabilirler. 

5. İstenen kişi teslimden önce kaçtığı ve daha 
sonra bulunduğu takdirde, geri verme için yapılacak 
yeni isteme, 7 nci maddede belirtilen belgelerin ek
lenmesi gerekmez. 

MADDE : 12 

İstemlerin Çakışması 

1. Aynı veya değişik suçlardan ötürü birden faz
la Devlet tarafından geri verme isteminde bulunul
duğu takdirde, istenilen Taraf, tüm koşulları ve özel
likle istenen kişinin uyrukluğunu, suçun veya suçların 
işlendiği yeri, suçun veya suçların ağırlığını, ve geri 
verme istemlerinin sırasıyla tarihlerini gözönüne ala
rak, bu istemler üzerinde serbestçe karar verecektir. 

2. İstenilen Taraf, böyle bir durumda geri ver
meyi kabul ederken, ayrıca geri verme isteminde 
bulunmuş olan bir üçüncü Devlete istenen kişiyi 
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sonradan teslim etmek yetkisini, isteyen Tarafa vere
bilir. 

MADDE : 13 

Teslimin Ertelenmesi 

Teslimi istenen kişi, istenilen Taralf ülkesinde, 
geri verme isteminde bulunulmuş olan suçtan 'başka bir 
suç nedeniyle kbvuşturulmakta veya bir hapis ceza
sını çekmekte ise, bu kişinin teslimi, kovuşturmanın 
sonuçlandırılmasına ve 'verilmiş veya verilebilecek bir 
cezanın tamamen yerine getirilmesine kadar istenilen 
Tarafça ertelenebilir, ©u takdirde, istenilen Taraf, 
duruımıdan, isteyen Tarajfa bilgi verecektir. 

MADDE : 14 

Kovuşturma Sonuçlarından Bilgi Verilmesi 

1'Î İstenen 'kişinin teslim edilmiş olduğu1 sözleşen 
Taraf, bu kişi hakkında açılan cezai kovuşturma sonu
cundan diğer Tarafa bilgi verecektir. ' 

>2., 'Mahkûmiyet halinde, kesin ceza yargısının 
onaylı bir örneği diğer sözleşen Tarafa iletilecektir. 

'MADDE ': 15 

Eşya ve Değerlerin Teslimi 

L 'İsteyen Tarafın istemi üzerine, istenilen Taraf, 
kendi yasalarına ve üçüncü Tarafların haklarına bağ
lı olarak, aşağıdaki eşya, ve değerlere el koyup bun
ları teslim edecektir •: 

a) Suçun işlenmesinde kullanılmış veya kanıt ola
rak gerekli olabilecek eşya; 

b) Suçun bir sonucu olarak elde edilmiş olup da 
yakalama veya tutuklama 'sırasında istemen kişinin zil
yetliğinde bulunmuş olan, veya sonradanı ortaya çı
karılan eşya ve değerler; 

e) Suçla ilgili olan eşya ve değerlerden, sonradan 
elde edilmiş maddeler, 

2. 1 nci fıkrada belirtilen eşyanın isteyen Tarafa 
teslimi, mümkünse, geri 'verilen kişinin teslimi ile aynı 
zamanda yapılacaktır. 1 nci fıkra uyarınca el koyulan 
eşya ve değerler, geri verme kabul edildiği halde, 
istenen kişimin ölümü veya kaçması nedeniyle yerine 
getirilemeyecek bile olsa, yine teslim edilecektir. 

3-, Anılan eşya, ve değerler, istenen Taraf ülkesin
de yapılmak üzere olan kovuşturmalar için geçici ola
rak alık'onulabilir, veya geri verilmesi koşulu ile tes
lim edilebilir. 

4. Ancak, istenilen Tarafın veya bir üçüncü Dev
letin anılan eşya ve değerler ile ilgili haklan saklıdır. 
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Bu hakların var olduğu 'hallerde, eşya ve değerler, is
tenilen Tarafa, masrafsız olarak ve kovuşturmalardan 
sonra mümkün olan en kısa sürede geri gönderilecek
tir. 

KESÎM : IV 

Öze1! Hükümler 

MADDE : 16 

Hususilik Kuralı 

1. tşbu Anlaşmaya uygun olarak geri verMmiş 
olan kişi, aşağıdaki haller dışında, istenilen Taraf ül
kesinden tesliminden önce işlenmiş olup da geri ver
menin kabul edilmiş 'olduğu suçtan başka herhangi bir 
suçtan ötürü ko'vuşjturulamaz, cezalandı rılalmaz, veya' 
bir cezanın yerine getirilmesi için tutuklanamaz veya 
kişisel hürriyetinin başka herhangi bir biçimde kısıt
lanmasına tabi tutulamaz veya bir üçüncü Devlete tes
lim edilemez :( 

a.) 'Geri verilen kişi, teslim edilmiş olduğu Tara
fın ülkesini kesin serbest bırakıldığı tarihten itibaren 
60 günlük bir süre içinde terketmek fırsatına salhip ol
duğu halde, yine bu Taraf ülkesinde kalmış ise. Bu süre, 
serbest bırakılan kişinin, irade dışı nedenlerle 'bu Ta
ralf ülkesini terketmemiş olduğu zamanı içermez; 

b) IBu kişi, fcerkettikten sonra, teslim edildiği Ta
ralf ülkesine kendi isteği ile dönmüş ise; veya 

c) istenilen Tarafın açık rızası var ise. 
2. Teslimden önce işlenmiş olup d!a geri verme

min kabul edilmiş olduğu suçtan başka bir suç ile ilgili 
olarak kovuşturma yapılması veya (bir hapis cezasının 
yerine getirilmesi amacı ile istenilen Tarafın rızası is
tendiğinde, isteyen Taraf, işbu Anlaşmanın 7 nci mad
desinde öngörülen usullere uyacak ve rıza istemi ile il
gili olarak geri verilmiş kişi tarafından yapılmış be
yanın bir yargıç veya yetkili memur tarafından düzen
lenen tutanağını istenilen Tarafa sağlayacaktır. 

MADDE : 17 

Üçüncü Bir Devlete Yeniden Geri Yerme 

h 16 nci maddenin 1 nci fıkrası hükmü sakh kal
mak üzere, isteyen Tarafa geri verilmiş olup teslimden 
önce işlenmiş bir suçtan ötürü üçüncü bir Devlet ta
rafından istenen kişi, istenilen Tarafın rızası olmadık
ça, isteyen Tarafça üçüncü bir Devlete yeniden geri 
verilemez,) 

2.- Üçüncü bir Devlete yeniden geri vermeye iliş
kin rıza istemine, istenilen Tarafça kendi kararına esas 
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oılmalk üzere gerek görüldüğü takdirde, üçüncü bir 
Devlet tarafından yapılmış geri verme isteminin daya
nağı olan belgeler eklenecektir. 'Bu belgeler, Anlaşma-
nın 7 nci maddesinde yazılı belgelere uygun olacak
tır. 

MADDE : 18 

Transit Geçiş 

1, Geri vermeye konu olan kişinin üçüncü bir 
Devletten alınıp sözleşen Taraflardan birisinin ülkesi 
üzerinden diğer sözleşen Taraf ülkesine transit geçişine 
izin verilebilmesi için, suçun 2 nci madde uyarınca ge
ri vermeye elverişli bir suç olması ve transit geçişe izin 
vermesii isteminde 'bulunulan Tarafın bu suçu 3 ncü 
madde kapsamında görmemesi gerekir. 

Transit geçiş istemine, tutuklama müzakeresinin, 
kesin csza yargısının veya tutukluluk emrinin bir örne
ği eklenecektir. Ayrıca, istem, 7 nci maddede 'belirtilen 
biçlimde bir açıklamayı da içerecektir. 

2* İstenilen Taraf, ne kendi uyruklarının transit 
geçişlerine, ne de kendi ülkesinde k'ovuş'turulabilecek 
veya bir 'hapis cezasını çekmesi gerekebilecek kişilerin 
transit geçişlerine izin vermek zorunda olmayacaktır. 

3. 'Hava ulaşımı kullanıldığı takdirde, aşağıdaki 
hükümler uygulanacaktır : 

a) Herhangi bir duraklama öngörülmüyor ise, 
sözleşen Taraf diğer sözleşen Tarafa transit geçişin 
yapılacağını bildirerek, tutuklama müzakeresinin, ke
sin ceza yargısının veya tutukluluk emrinin var oldu
ğunu belgelendirecek ve transite konu olan kişinin adı
nı ve uyrukluğunu bildirecektir. 

b) Önceden öngörülmeyen bir iniş halinde, (a) 
bendine göre yapılacak bildirim, 10 ncu maddede hük
me bağlandığı gibi geçici tutuklama için yapılmış bir 
îsteim hükmünde olacaktır. Bundan sonra, 1 nci fıkra 
hükmüne göre transit geçiş isteminde bulunulacaktır, 

c) Duraklama gerekli olduğu takdirde, transit ge
çiş isteyen sözleşen Taraf, !1 nci fıkra hükmüne göre is
temde bulunacaktır, 

4. Transit geçişi sağlamak 'üzere koşullar tutuklu
luk hailini gerektirdiği takdirde, transit geçiş istemin
de bulunan sözleşen Tarafın 10 ncu madde hükümle
rine uyması istenebilecektir. 

MADDE : 19 

İdari Konular 

1< İstenilen Taraf ülkesinde istenen kişinin geri 
verilmesi isteminin işleme konulması ile ilgili giderler, 

teslime kadar bu Tarafça karşılanacaktır. Teslimden 
sonraki giderler isteyen Tarafa ait olacaktır. 

2. Transit geçiş nedeniyle yapılan giderler isteyen 
Tarafa ait olacaktır. 

3. 7 nci madde gereği olarak verilen belgeler, 
Türkiye Adalet Bakanlığı veya Birleşik Devletler Dış
işleri Bakanlığı mülhürüyle mühürlenmiş olmak ve di
ğer yönleriyle ilgili Tarafların yasalarına uygun bulun
mak kaydıyla, istenilen Traf mahkemelerince kanıt 
olarak kabul edilecektir. 

4. İstenilen Tarafın ilgili adli memurları, kendi ya
salarında öngörülen hukuki olanaklar çerçevesinde, 
isteyen Tarafa, kendi ilgili adli makamları önünde yar
dımda bulunacaklardır. 

BÖLÜM : II 

Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım 

KESİM : I 

Genel Hükümler 

MADDE : 20 

Karşılıklı Yardım 

Sözleşen Taraflar, bu Anlaşmanın II nci Bölü
mündeki hüküm'lere uygun olarak, birbirlerine ceza 
işltrinde karşılıklı yardımda bulunmayı üstlenirler. 

MADDE : 21 

Yardımın Kapsamı 

L Sözleşen Taraftardan her biri, diğer Taraftan 
cezai konularda yardım istemelerinde bulunabilir. 

2, Karşılıklı yardımda bulunulacak cezali konu
lar, isteyen Tarafın kendi yasaları gereğince cezalan
dırılması adili makamlarının yargı yetkisinde buluttan 
suçlarla ilgili soruşturmaları ve ceza kotvuş'turmallannı 
kaipsar. 

3< Karşılıklı yardım şunları kapsayacaktır : 
a) Ceza işlerine ilişkin istemlerin yerine getiril

mesi; 
b) Kişilerin ifade veya beyanlarının alınmasının 

sağlanması; 
c) 'Belgelerin, kayıtların' veya maddi kanıtların 

verilmesi, korunması ve doğrulanmasının sağlanıma-
sı; 

d) İsteyen Tarafa ait olan veya söz konusu suç
ların işlenmesinden elde edilen şeyler, maddeler veya 
başkaca eşya veya değerlerin isteyen Tarafa geri veril
mesinin sağlanması? 
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e) 'Her türlü adili belgelenin, davetiyelerin, malh-
keme cdpnamelierinin, atili 'kararların ve mahkeme 
'hüküm veya kararlarının 'onaylanmış örneklerinin teb
liğ edilmesi? 

f) (Bir tamik veya bilirkişinin, isteyen Tarafın mah
kemesi önünde 'hazır Ibuıtunımaisının sağlanması; 

g) Kişilerin aidreslerinin saptanması; 
h) Adli kayıtların, kanıtların ve (bilgilerin sağ

lanması, 
4. 'Bu Anlaşmanın II nci bölümünün amaçları ba-

kırn'dan, suç, isteyen Tarafın yasaları ile bu Talralf 
ülkesinde işlenmiş kalbul edildiği veya ülkesi dışında 
işlenmiş olup da isteyen Taraif yasaları iile suçun ko
vuşturulması öngörüldüğü takdirde, suçun cezalandırıl
ması, isteyen Taralf adli makalmlarıının yargı yetkisi 
iç'inde sayılır. 

MADDE : 21 

Karşılıklı Yardımın Redtiiolünması 

!1. Adli yardım aşağıda'ki hallerde redlded'iHeblir : 
a) Soruşturma veya kovuşturma; 
II .ı İstenilen Taralfça siyasi fok suç veya siyasi bir 

'suça murta'bıt bir suç olarak görülen 'bir suç ie; veya, 
2, Adli ceza yasalarına göre bir suç oluşturma

yan sırf askeri ibir suç ile, ilgili ise. 
'b) 'İstenilen Taraf, istemin yerine getiril'mesini, 

'kendi egemenliğine, güvenliğine veya benzer temel 
çıkarlarına zarar verdbilecek nitelikte görmekte ise. 

% Bu Anlaşmanın II nci bölümünün almaçları 
'bakımından, aşağıdaM suçlar, siyasi veya siyasi bir 
suça mürtebi't suçlardan sayılmayacaktır : 

a) Çok 'taraflı uluslararası anlaşmalar gereğince 
«özleşen Taraflar için soru'şiturma veya kovuşturma 
zorunluluğu bulunan suçlar; ve 

lb) Bir Devlet Başkanı veya bir Hükümet Baş
kanı veya aileleri üyelerine karşı işlenen suçlar. 

MADDE : 23 

Kullanma Amacı 

1. II nci bölümün I nci kesimi hükümleri gere
ğince, isteyen Tarafça elde edilen tanık ifadeleri, 
beyan, belge, kayıt veya maddi kanıtlar, bu Tarafta 
yalnız soruşturma veya cezai kovuşturmalar amaçla
rıyla ve soruşturma veya kovuşturma konusu olan 
suçla ilgili tazminat istemlerinin karşılanması için 
kullanılacaktır. 

2. Ayrıca, yukarıda 1 nci fıkrada belirtilen mal
zeme, kullanma amacı II nci bölüm, I nci kesim kap
samı içinde kalmak kaydıyla, yardımın kabul edilmiş 

olduğu suçtan başka bir suç ile ilgili olan bir soruş
turma veya kovuşturma için de kullanılabilecektir. 

KESİM : II 

istemler 

MADDE : 24 

İstemlerin İçeriği 

1. Kişilerin ifade veya beyanlarının alınması, ve
ya belgelerin, kayıtların veya maddi kanıtların veril
mesi, korunması ve doğrulanmasının sağlanması ko
nusundaki bir istemde, istemin ilgili olduğu soruş
turma veya kovuşturmayı yöneten makamın adı be
lirtilecek ve, olanaklı olduğu ölçüde, aşağıdaki hu
suslar da gösterilecektir : 

a) Soruşturma veya kovuşturmanın konusu ve 
niteliği; 

b) İstenen kanıt veya bilgilere başlıca ihtiyaç 
nedeni; 

c) Soruşturma veya kovuşturma konusu olan kişi 
veya kişilerin adı - soyadı, doğum yeri ve tarihi ve 
adresi ile uyrukluk gibi kimliklerinin saptanmasına 
yarayabilecek eldeki öteki bilgiler; 

d) İfade veya beyanının alınması veya kendisin
den belge, kayıt veya madi kanıtlar istenilen kişinin 
adı, adresi ve uyrukluğu; ve 

e) Verilecek veya korunacak belgelerin, kayıtla
rın veya maddi kanıtların tanımı ve hangi biçimde 
çıkarılması ve doğrulanması gerektiği. 

2. İstemler, olanağı olduğu kadar ve gerektiği 
ölçüde, şunları da içerecektir : 

a) İzlenecek özel bir usul varsa bunun tanımı; 
b) Tanık ifadeleri veya beyanların yeminli ve

ya onaylı olması gerekip gerekmediği; 
c) İstenilen bilgi, beyan veya tanık ifadelerinin 

tanımı. 

MADDE : 25 

İstemlerin Yerine Getirilmesi 

L Bu bölümde başka türlü hükme bağlanmış ol
madıkça, istemler, istenilen Taraf yasalarına göre 
mutad olan usullere uygun olarak yerine getirilecek
tir. 

2. İstenilen Taraf, isteyen Tarafın kendi usulle
rinin uygulanmasına ilişkin bir istemine, bu usuller 
istenilen Tarafın yasaları ile bağdaşmaz nitelikte 
olmadığı ölçüde, rıza gösterebilir. 

3. İstenilen Tarafta kendisinden kanıt istenilen 
kişi, bu Taraf yasaları gereğince reddetme hakkına 
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sahip olmadıkça, istenilen Tarafta ceza soruşturma 
veya kovuşturmalarındaki aynı usul ve kapsam çer
çevesinde tanıklık yapmak, belgeleri, kayıtları veya 
maddi kanıtları vermekle yükümlü olacaktır. 

4. İstenilen Tarafın ilgili adli görevleri ve öteki 
memurları, istemleri yerine getirmek için, istenilen 
Taraf yasaları gereğince haiz oldukları bütün yetki
leri kullanacaklardır. Bir istemin yerine getirilmesi 
adli işlemleri gerektirdiği takdirde, istenilen Tarafın 
görevlileri, isteyen Tarafa herhangi bir masraf yük-
lemeksizin, istemi ilgili mahkemeye sunacaklardır. 

5. isteyen Tarafın açık istemi üzerine, istenilen 
Taraf, istemin yerine getirileceği tarihi ve yeri bildi
recektir. Her iki Tarafın yasalarının gereklerine ve 
hükümlerine göre, isteyen Tarafın ilgili memurları 
veya başka ilgili kişiler, istemlerin yerine getirilme
sinde hazır bulunabilirler. 

MADDE : 26 

Sözleşen Taraflardaki Kayıtlar ve Belgeler 
İstem üzerine, istenilen Taraf, kendi ülkesinde 

benzer görevleri yerine getiren ilgili makamlarına 
sağlanabilecek aynı koşullar altında ve ölçüde olmak 
üzere : 

a) Mahkemelerin hüküm ve kararlarının, ve 
ıb) İstenilen Tarafça uygun bulunması halinde, 

ifade tutanakları ve resmi özetleri de dahil olmak 
üzere mahkeme veya soruşturma makamının dosya
larında bulunan belgelerin, kayıtların ve maddi kanıt
ların, 

asıllarını veya. onaylanmış örneklerini, isteyen Ta
rafa sağlayacaktır. 

MADDE : ,27 

Eşya ve Maddelerin Aranması ve Elkoyma 
tstem, herhangi bir eşya veya maddenin bir ceza 

soruşturma veya kovuşturmasında kullanılmak üzere 
teslimine ilişkin olduğu ve bu bir arama emrinin ye
rine getirilmesini gerektirdiği takdirde, arama ve el
koyma, ancak, istenilen Taraf yasalarına uygun olarak 
yapılacaktır. 

MADDE : 28 

Belgelerin, Kayıtların veya Maddi Kanıtların 
Teslimi ve Geri Verilmesi 

î. İstenilen Taraf, kendi ülkesinde yapılacak ko
vuşturmalarla ilgili olarak gerekli olması halinde, 
istenilen belge veya kayıtların asıllarının veya maddi 
kanıtların teslimini erteleyebilir. 

2. İstemlerin yerine getirilmesi suretiyle teslim 
edilen belgelerin, kayıtların asılları veya maddi ka
nıtlar, istenilen Taraf bunların geri verilmesinden 
vazgeçmedikçe, isteyen Tarafça mümkün olan en 
kısa zamnda öteki Tarafa geri verilecektir. 

3. Ancak, maddelerin isteyen Taraftaki kişilere 
ait olması ve istenilen Tarafta bulunan bir kişi tara
fından üzerlerinde hiçbir istihkak veya başkaca 
kazanılmış hak talebinde bulunulmaması halinde, is
teyen Tarafın yetkili makamı, bu maddeleri, kendi 
yasalarına uygun olarak işlem yapmak üzere, alıkoy
mak yetkisine sahip olacaktır. 

, KESİM : III 

Belgelerin Tebliği 

MADDE : 29 

Belgelerin Tebliğine İlişkin İstemler 

1. Mahkeme kararları, adli kararlar, davetiyeler, 
celpnameler veya istenilen Tarafa gönderilen başka 
belgeler de dahil olmak üzere, belgelerin tebliği için 
yapılacak istem, aşağıdaki hususları içerecektir : 

a) Tebliği isteyen makamın adı; 
b) Tebligat yapılacak kişinin adı, adresi ve eğer 

belli ise uyrukluğu; ve 

c) İsteyen Tarafta adli makam önüne çıkması 
istenilen tanık veya birlirkişiye ödenebilecek olan 
yaklaşık tazminat, yol ve oturma giderleri miktarı. 

2. İsteyen Taraf, tebliğ isteminde, herhangi bir 
kişinin adli makam önüne çıkması için bir tarih be
lirttiği takdirde, duruşma için tarih saptarken ve 
istemi iletirken, istemin bu tarihten en az (30) gün 
önce İstenilen Tarafça alınması gerektiğini gözönün-
de bulundurmak zorundadır. 

MADDEJ : 30 

Belgelerin Tebliği İstemlerinin Yerine Getirilmesi 

1. İstenilen Tarafın Yetkili Makamı, İsteyen 
Taraf Yetkili Makamınca tebliğ edilmek üzere gön
derilen belgeleri, kendi yasa ve usullerinin öngördü
ğü biçimde tebliğ edecektir. 

2. Tebliğin yapıldığı, iteblligat yapulan küş/inin im
zasını ve tebliğ tarihini taşıyan !bir alındı ile veya teb
ligatın biçim ve tarihi ile tebliği yapan kişinin imza
sını taşıyan bir 'biMirimle beligelendirilecektıir. 

3. İstenilen Taraf, tebligat alındısını veya bildi-
ri'm'ini, İsteyen Tarafa geeikme'ksizin iletecektir. 
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4J Tebligat yapılamadığı takdirde, bunun neden
leri, tebliği istenen belgeler ile birlikte, İsteyen Tara
fa bildirilecektir. 

5, İsteyen Tarafın uyruğundan başka bir kişiye 
bu madde bükmüşe göre bir belgenin tebliğ edilme
si, İsteyen Tarafa bu işlemle yargı yetkisi tanınması 
anlamına gelmez. 

6. Sözleşen Taraflardan her biri, istenilen Ta
rafta bulunan uyruklarına (kendi diplomasi veya kon
solosluk memurları aracılığı ile bölgeleri tebliğ etmek 
hakkını haiz olacaktır. 

MADDE : 31 

Tanık ve Bilirkişilerin İsteyen Tarafta Adli Makam 
önüne Çıkması 

1 < ıfsteyen Taraf, bir tanık veya bilirkişinin kendi ad
li makamları önünde şahsen1 hazır bulunmasını özellikle 
gerekli gördüğü takdirde, celpnamenin tebliğine iliş
kin isteminde bunu belirtecektir. İstenilen Taraf, bu 
tebligatım yapıldığı tanık Veya bilirkişiyi, İsteyen Ta
rafın ilgili adli makamı önünde hazır bulunmaya 
çağıracak ve bu kişinin hazır bulunmayı kabul edip 
etmediğini soracaktır. 

İstenilen Taraf, tanık veya bilirkişinin cevabını, 
İsteyen Tarafa gecikmeksizin duyuracaktır. 

2. İsteyen Tarafın adli makamı önünde hazır 
bulunma çağrısına cevap vermekten kaçınan bir tanık 
veya bilirkişi, celpnamede bir ceza uyarısı bulunsa 
bile, sonradan İsteyen Taraf Ülkesine girip de orada 
usulüne uygun biçimde yeniden celp edilmedikçe, 
herhangi bir hukuki veya cezai hakkın yitirilmesine, 
zorlayıcı önleme veya yasal yaptırıma tabi tutulma
yacaktır. 

MADDE : 32 

Tutuklu Kişilerin Gönderilmesi ve Adli Makam 
Önüne Çıkması 

1. Tutuklu bir kişinin İsteyen Tarafın bir adli 
makamı önüne tanık olarak veya yüzleştirme amaç
ları ile çıkması bu Tarafça gerekli bulunduğu ve is
tenildiği takdirde, tutuklu olan kişi, bu Taraf ülkesine, 
aşağıdaki hallerde geçici olarak gönderilecektir : 

a) Tutuklu kişi gönderilmeye razı olur ise; 

b) Gönderilmesi, tutuklu halini uzatmayacak ise; 
ve 

c) İstenilen Taraf, göndermeye engel başka 
önemli nedenler bulunmadığını isaptar ise. 

2t Tutuklu kişinin gönderilmesi isteminim yerine 
getirilmesi, bu kişinin İstenilen Tarafta bir soruştur
ma veya kovuşturma için bulunması gerekli olduğu 
sürece, ertelenebilir, 

3.' İsteyen Taraf, diğer Taraf serbest bırakılma
sınla izin vermedikçe, bu kişiyi tutuklu bulundurmak 
yetki ve yükümlülüğü altında olacaktır. Bulunmasına 
gerek kalmayan tutuklu kişi, koşullar ever ir elvermez 
geri gönderilecektir j 

4. İstenilen Taraf, gönderilen kişinin, yalnız 
kendi uyruğu olması nedenime dayanarak, geri gön
derilmişimden vazgeçemeyecektir. 

MADDE : 33 

Sanığın Gönderilmesi 

1. İsteyen Taraf, bu bölümüne giren bir yardım 
•istemi ile ilgili olarak, bir sanığın öteki Tarafa yüz
leştirme amaçları ile gönderilmesini gerekli gördüğü 
takdirde, bumu isteminde belirtecektir. Gönderme ha
linde, İstenilen Taraf, sanığı, gerekli olduğu sürece 
tutukluluk altında bulunduracak ve yüzleştirmeden 
hemen sonra geri gönderecektir, 

2. İstenilen Tarafın yasasının, isteyen tarafın sanığı 
tutuklu bulundurduğuna dair kanıtı gerektirmesi halin
de, İsteyen Taraf, İstenilen Tarafça gerekli görülen 
adli karar veya başkaca belgeleri istemine il i şt irecek
tir. 

3. listemin alınması üzerine İstenilen Tarafın Yet
kili Makamı, sanığı tutukluluk altında bulundurmak 
için gerekli işlemleri, ilgili makamlardan gecikmeksi
zin isteyecektir. İstenilen Taraf, sanığın gönderilme
sinden önce, sanığı tultüklu bulunduracağımı İsteyen 
Tarafa bildirecektir. 

MADDE : 34 

Güvence 

1. Uyrukluğu ne olursa olsun, bu Anlaşma ge
reğince yapılmış bir isteme uygun olarak İsteyen 
Tarafta bir adli makam önüne çıkan bir tanuk veya 
'bilirkişi, bu Taraf ülkesinde, İstenilen Taraf ülkesin
den ayrılmasından önceki herhangi bir eylem veya 
mahkûmiyette ilgili olarak, kovuşturulmayacak ve
ya, 32 nci maddenin 3 mcü fıkrasında veya 33 ncü 
madde 1 nci fıkrasında öngörülen haller dışında tu
tuklanmayacak veya hürriyeti bağlayıcı başka herhan
gi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır. 

2, Uyrukluğu ne olufsa olsun, hakkındaki kovuş
turmanın konusu olan eylemleri yanıtlamak için İs
teyen Tarafta bir adli makam önüme celbedilen kişi. 
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İstenilen Taraf ülkesinden ayrılmasından önceki za
mana ait olup istemde belirtilmeyen herhangi bir ey
lem veya mahkûmiyetten ötürü, kovuşturulmayacak 
veya tutuklanmayacak veya hürriyeti bağlayıcı başka 
herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır. 

3. IBu maddede öngörülen güvence, kişi, hazır 
bulunmasına artık gerek olmadığına ilişkin resmi bil
dirimi aldıktan sonra 10 gün içinde, isteyen Taraf 
ülkesini terketmekte serbest olduğu halde terketme-
miş veya, terkett'ikten sonra bu ülkeye kendi isteği' ile 
dönmüş olduğu takdirde, sona erecektir. 

KESİM : IV 

(Bilgi 

MADDE : 35 

Karşılıklı Bilgi Sağlanması 

L IBU Anlaşmanın amaçlarının desteklenmesi ba
kımından, her iki Tarafın Makamları, ülkelerindeki 
.soruşturmalar veya kovuşturmaları da kapsamak üze
re ilgili konularda öteki Tarafın yararına olabilecek 
bilgi, belge, kayıt veya kanıtları, kendi yasalarının 
izin verdiği ölçüde ve uygun olan koşullar altında 
sağlamaya yetkilidirler. 

I2< Uygun olan hallerde, Taraflar, ceza işlerinde 
kendi yasaları, düzenlemeleri, yazılı kuralları ve ulus
lararası uygulamalarına ilişkin bilgileri birbirlerine 
sağlarlar, 

MADDE : 36 

Adli Siciller 

1J ıSözleşen Tarafların ilgili makamları, mümkün 
olan en geniş ölçüde, öteki Taraf uyruklarını ilgilen
diren ceza mahkûmiyetlerini ve daha sonraki önlem
leri birbirlerine bildireceklerdir. 

2. İstem üzerine, Taraflar, İsteyen Tarafın bir 
uyruğu hakkında yapılmış ceza kovuşturmasına iliş
kin adli sicillerin örneklerini, 'istenilen Tarafta ad
li makamlara verilebilen adli siciller ile aynı ölçü için
de sağlayacaklardır. 

MADDE : 37 

Kişilerin yerlerinin saptanması 

tsteyen Taraf, istenilen Taraf ülkesinde bulun'du-
ğu sanılan kişilerin yerleri konusunda bilgi istediği 
takdirde, istenilen Taraf bu kişilerin kendi ülkesinde 
bulundukları yerleri ve adreslerini belirlemek için 
her türlü çabayı gösterecektir. Bu tür istemler, kimlik 
ve yer konusunda eldeki tüm bilgileri içerecektir. 

KESİM : V 

Usul 

MADDE : 38 

Yetkili Makamlar 
!1< IBu Anlaşmanın II nci Bölümü gereğince Yet

kili Makamlar, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan
lığı ile Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı-
du\ 

2, !Bu Bölüm gereğince istemler, yalnız Yetkili 
Makamlar tarafından yapılacak ve bu Makamlar 
arasında doğrudan doğruya veya diplomatik yollar
dan iletildbilecektir. 

3i tsteyen Tarafın Yetkili Makamı, istemleri, ye
rine getirilmek üzere ilgili makamlara gecikmeksi
zin iletecektir. 

MADDE : 39 

İstemin İşleme 'Konulması 

1. İstenilen Taraf, yardım isteminin bu Bölüm
de yer alan hükümlerle uyarlı olmadığını veya yerine 
getirilemeyeceğini kararlaştırdığı takdirde, bunu, ts
teyen Tarafa, nedenlerini de bdirtmek suretiyle, der
hal bildirecektir, 

2. Yardım isteminin tamamlanması üzerine, İste
nilen Taraf, istemin aslını, elde edilen tüm belge, bil
gi ve kanıtlarla birlikte tsteyen Tarafa geri verecek
tir, 

MADDE : 40 

(Dil 

II, Karşılıklı yardıma ilişkin istemler ve dayana
ğı tüm belgeler, tsteyen Tarafın dilinde hazırlanacak
tır. 

2. Bu istemler ve dayanağı belgelere, İstenilen 
Tarafın dilinde aslına uygun ve tam çevirileri eklene
cektir, 

3. Bir istem sonucu elde edilen her türlü tuta
naklar, beyanlar veya belgeler veya kayıtların çeviri
lerini yaptırmak, 'isteyen Tarafa ait olacaktır. 

MADDE : 41 

Giderler 

IBu bölüm gereğince yapılan istemler, aşağıdaki 
giderler dışında, istenilen Tarafça, tsteyen Tarafa 
herhangi bir gider yüklemeksizin yerine getirilecektir: 

a) 31 nci Maddeye göre, tsteyen Tarafta hazır 
bulunmaya çağrılan bir tanık veya bilirkişiye, otur-
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ma ve yol giderleri dahil ödenecek tazminat, Bu 
tazminat ve giderler, İstenilen Taraftaki ikâmet yerin
den itibaren, hesaplanacak ve İsteyen Tarafta yürür
lükte olan tarife ve cetvellerlde öngörülen ölçülere 
eşit miktarda olacaktır; 

lb) 32 ve 33 ncü maddelere göre gönderiilmiş olan 
tutuklu kişilerin gönderilme ve dönüşlerinin gerektir
diği giderler; ve 

c) İstemde ad gösterilmek suretiyle belirtilmiş 
olan özel bilirkişlilerin ücretleri. 

BÖLÜM : III 

Son Hükümler 

MADDE : 42 

Ülkesel Uygulama 

1, ıBu Anlaşmada, her bir Sözleşen Taraf için atıf
ta bulunulan ülke deyimi, kendi yargı yetkisi altın
da bulunan tüm ülkeyi kapsar. 

2. Bu Anlaşma, Sözleşen Tarafların, herhangi 
bir çok taraflı uluslararası anlaşma ile üstlenmiş veya 
üstlenecek oldukları yükümlülükleri etkilemeyecekt'ir. 

MADDE : 43 

Yürürlük Alanı 

Bu Anlaşma, yürürlüğe girdiği tarihten önce veya 
sonra işlenmiş olup da 2 nci Maddenin kapsamı için
de bulunan suçlara uygulanacaktır. Ancak, bu Anlaş
manın yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş olup da 
önceki anlaşmalara göre geri vermeye konu olmayan 
bir suç için, geri verme kabul edilmeyecektir. 

MADDE : 44 

Yürürlüğe Giriş ve Yürürlükten 'Kaldırma 

1. ıBu Anlaşma onaya bağlı olacak ve onay bel
gelerinin değişimi .Vaşinigton'da yapılacaktır. 

2. Bu Anlaşma, onay belgelerinin değişiminden 
(30i) gün sonra yürürlüğe girecek ve süresiz olarak 
yürüdükte kalacaktır. 

3. ıBu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile, 6 Ağus
tos 1923 tarihinde İsviçre'de Lozan'da imzalanmış 
olan Türkiye ile Birleşik Devletler arasındaki ladei 
Mücrimin Muahedenamesi yürürlükten kalkacak, an
cak, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce ile
tilmiş olan istemler 1923 Anlaşmasının hüküm'lerine 
göre işlem görecektir. 

4- Sözleşen Taraflardan 'her biri, diğer Tarafa 
önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bu An

laşmayı yürüdükten kaldırıp sona erdirelbilir. Yürür
lükten kaldırma, bildirimin alınmasından altı ay sonra 
geçerlilik kazanır. 

Yukarıdaki hükümlerin tanıtı olmak üzere, Söz
leşen Tarafların Yetkili Temsilcileri, işbu Anlaşmayı 
imzalayıp mühürlemüşilerdir. 

Ankara'da 1979 Haziranının yedinci günü, her 
iki metin de eşit değerde geçerli olmak üzere, Türk
çe ve İngilizce dillerinde iki sayı halinde düzenlen-
m işitir. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Adına 

Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti Adına 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Birinci paragrafın sonunda «Türkiye Cumhurbaş

kanı» tabiri geçiyor. Bunun değiştirilmesi gerekli mi, 
değil mi efendim? Metin o zaman hazırlanmış. Bu
nu değiştirmeye gerek var mı efendim?.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik (Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
o dönemde verilen yetkiyle imzalanmış sözleşme met
nidir. O bakımdan, kelimeleri de, mesela «bağıtlamak» 
şimdi kullandığımız gibi değil... 

BAŞKAN — Evet efendim. 

Ayrıca, 4 ncü maddede benim bir şüphem var, 
onu Hükümet Temsilcisi arkadaşımdan öğrenmek is
tiyorum. Diyor ki : «Sözleşen taraflardan hiçbiri ken
di uyruklarını geri vermek zorunda olmayacaktır. An
cak, Birleşik Devletlerin yetkili yürütme makamı ken
di seçimine göre, yerinde gördüğü takdirde, kendi uy
ruklarının geri verilmesini kabul etmeye yetkili ola
caktır.» Niye iki taraf değil de, yalnız Birleşik Dev
letler? Misal vererek bunu izah eder misiniz? 

İLDENİZ DİVANLIOĞLU (Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — Arz edeyim Sayın Başkanım. 

Ceza Kanunu gereğince, hiçbir Türk vatandaşı ya
bancı bir ülkeye iade edilemez. Bu bizim amir hük-
mümüzdür. ıFakat, Amerika Birleşik Devletlerinde son 
20 yıldan beri kendi uyruklularını dahi, suç işlemiş 
olmaları halinde yabancı bir ülkeye iade etme olana
ğını yürütme organına tanımışlardır. Bundan dolayı, 
biraz evvel buyurduğunuz fıkranın birinci cümlesi ay
nen, «Eski anlaşmada olduğu gibi, her iki taraf bir
birlerinin uyruklarını diğer tarafa vermeyeceklerdir» 
diyor; fakat ikinci cümle, Amerika'ya bir takdir hak
kı tanıyor. İsterse bizim talebimiz üzerine, mesela, 
Gece Yarısı Ekspresi'nin yazarı Billy Hayes'i eğer 
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bu anlaşma o zaman yürürlükte olsa idi isteyebile
cekti. 

BAŞKAN — Looc'kheed'le ilgili bazı belgeleri 
Amer'ika verecekti, 'henüz bu imzalanmadığı için ve
rilemedi, değil mi efendim? 

ÎLDBNÎZ D Î V A N L I O Ğ T J U (Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — Evet, evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN ı— Bu şimdi yürürlüğe girerse o za
man gönderebilecekler. 

İLDENİZ DÎVANLIOĞLU (Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — Evet. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kanunun 1 nci maddesi üzerinde söz almak iste

yen var mı?.. Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen arkadaşımız?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste

yen arkadaşımız?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza ısunuyorum efendim : 

Kabul edenler... Etmeyenler... (Kabul edilmiştir. 
Efendim, bu Kanun da kabul edilmiş oluyor; ha

yırlı ve uğurlu olsun. 
Gündemimizdeki kanun tasarılarını bitirmiş oluyo

ruz. 
10 Ekim 1980 Cuma günü saat 15.00te toplanmak 

üzere birleşimi kapatıyorum. 
Teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 16.33 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

7 NOİ1 BİRLEŞİM 

8 . 10 . 1980 Çarşamba 

Saat : 14.30 
I. — KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİ 
1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda değişik

lik yapılması hakkında Kanun Teklifi ve Milli Sa
vunma Komisyonu Raporu. (2/7) (S. Sayısı : 18 ve 
18'e 1 nci ek) 

2. — il \Mayıs 1969 tarihli Türkiye - İsviçre Sosyal 
Güvenlik 'Sözleşmesini Tadil Eden Ek Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. <l/6) (S. Sayısı : 11) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza 
İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı. fi / 7) (S. Sayısı : 12) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 11 

1 Mayıs 1969 Tarihli Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini 
Tadil Eden Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı. ( 1 / 6 ) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: 101-603/06639 30 . 9 . 1980 

MÎLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Ekli listede konuları ve eski Millet Meclisi Başkanhğma sunuluş tarih ve sayıları belirtilen Kanun Tasarıları 
Balkanlar Kurulunca benimsenmiştir. 

Yüce Konseyin onayına sunulmak üzere anılan Kanun Tasarılarının işleme konulmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

. L İ S T E 

K O N U S U 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Ka
nun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ve Eki Protokol ile Sözleşmenin Yürütümü ile ilgili idari Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ile Bu Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı. 
1 Mayıs 1969 Tarihli Türkiye - isviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Tadil 
Eden Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların. 
Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ceza 
Yargılarının Ytrine Getirilmesine ilişkin Anlaşmanın Onaylanması ve 
Uygulanması Hakkında Kanun Tasarısı. , 
Adli Yardım Taleplerinin iletilmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik 
Hakkında Genel Sözleşmenin Revizyonu ile ilgili Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Tarifai 

15 . 9 . 1978 

25 .12 , 1978 

8 . 1 . 1979 

6 . 2 , 1980 

5 .12. 1979 

1Q . 12. 1979 

16 . 3 . 1979 

21 . 8 . 1980 

Sayısı 

101-319/07553 

101-352/09961 

101-351/09960 

101-531/01309 

101-461/07567 

101-460/07567 

101-404/01659 

112-110/05863 
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G E R H K Ç E 

Tüırfkliıye Oufln|haılı1ityelfli İ le 'faflçaa Fedana} Ko;n,sieyii lanlaJsmnfda iilmizlalllaınlain «ıBk SÖzH'eşme» inlin feıaişlıcia 'atmacı; 
mjövfâuıt SMaşlrniddakfi Ibaıza ö M k i k î a r l k ı ıgMariımıasıi vie flsvliçıre ıdalhiili ımıavızıuialtı 'ille t lkamüz; ırmavzıuialtıı a n a s ı n d a 
yaşjMılk, mia'ljulıülk vie öBlüımı ıstiıgontaısıınıdan ıaylı|k bağlainımiası ikoşulffiarııruın ç d k faırlkdn olllmlası, 'kazla, tsıvüçTle imjev-
zuialfiiinıa 'göne, Ibaglainiani Jbajzji a y M a r ı i r ı , Stisıvliçırıa diişıınıda lik)a)m|e(t leıdliltaesii fa|ajlliıri|d|e tödanimıesliıııliın, ımjülm|k(ülnı oJimla-
'miasıi ın|eldan(iıyll|e; 

'İslMİiçme'da öallışlan; Tüırlk u'ynulkUu lişçiiılier!ilmliizfe aınzm 'Oöm/edieıti falallliınlda, ıslaldede Tüırlk ım|avizluia|tıın|a göne vie Tlüın-
Ikjiye iflanafıirtdialm layl'ılk ba$İan|miasj|niı ivia ibu lalmialçJla ı̂ ötzjii ekt i ta ı Iklimiaalarüıni îsviiçme S o s y a l GüıvanHilk ' Klunıulluışik-
•luoia Ikanldiiarii 'vie üşıvienanjlleirli teınalfıifnldan lödanlan. sL'feoiritia, prtoıiarlinlinı Tüınkliıyeye ıtaıanisfıarüinfiı flağfamıalkitor. 

B u öltiilbarilla, B k l$özlJaşjm|e lısvlilçrie'ıde ç a l ı ş a n ıvia|6anidaş'llaıııiflTi)izii|n! lömamf aarçımtaıijinft çöz|ü|m|a ^aivuşlüunrnıuış b u -
îujnjm|alk|teldi!r. 

2 5 Miayııs H979 Itiajılijhfjınıdle iSarin-de iitaaalanıan « E k S'ozileşjmle» ınüın lihjtUva- lötltügi (hüjkjü|mfllar, B k Sözjlia$m|e mıat-
njiımda Ikıi ısııırlailamlaıyia u y g u n ıdlıanaik aç ıikjl(a(n!miiış)fcjır: 

• Mıaldlde n ll,< 

Maddemin, '1 midi fılkma&ı i l e Tünkıiıye - IsViiçirta Sosiyal Oülvianllk Sozflaşımlasliınjifn, ÂMiıt ıTaUHfttakıia S ö z l e ş m e 
kajpdaımııınia ıdlajhjiil lofflara anjevtzjuialtlıajnınıı göslüanânı '1 ud i m ' a d d e s i M u m l u Tüirtkjiıye İbalkıılmııınJdanı ıganliışllleltiillmlilşiir. 

İMladdanliın «dA» âlknasuınıa «c» Ma « d » banlierii lelkUeinianâk, ıdarîbaslt çiall'iı̂ ainllainıinı ıSosMaü SigoHtedlatınnia kferir 
•mıavızjufalt i('Bağ -- Kiurj) İ le ©anlklailalri, Tliıcfaırleft Ma ISaıniayS ödaltarn Slilgoulüa §)irık!ötlllar1i Ma ©ansallar Emıdkfli Sanjduüc-
toinınıa iliışjkfo mtavizuialt ıdla SÖztlIeşimia' kapsiaimııııia alunmıiş'tıır. IBöylecıe, itsrvlilçirie'dıe öal'ıışian ıviajtlan|daışlarıim)i|ziiinı Tlüır-
•kfiyfeldJe ıyfuljclanılda (belirMen. tm|avız|iı|a)tlliam Italbi ollajnalk'geçlan lhlizmıetlller!i ide iSIözflieşjmia çiançıavıaslilnıde djeğarillanidiırülıe-
'bJüteöeikltiir, 

Mialddanliln 2 nıjdi fı lknası ' î le ide : SMöşjrnieınıiitt 1Q niou mlalddasüınidan somlria Sözllleşmeye 1 0 a rişaneltil'L iyien'i b i r 
mlaıdde ıdkHenıanelk 'fısMilçrıe'ıde" çailiışian valöaımdaişlainıimazııını 'Saldeae Tüttlk raeıvczıuıaltıınla ıgafle ©rnıaki dl|rn|alk liısitetmıedıeırii 
hall'iınlde, Itsıvliçimo ımfaMlıülk, yaşlılMc, 'öllüitn 'siıgortöalıarMila iödenırn|iış d a m ısıigomüa' pırfilm)liarjiın(iın, T ü r k i y e ' y e tonisiför 
'OdlilDmiasli üımlkâınıı ısiağ|Ila|n|m)i§|taitt. 

10 <a ntadldeı^iınia ıglörfa: 
.— ılsviiçmeldle çfalhşıalnı tvfalûattUdialşiI/arrıflnifz; Türtküıyeld© vleya lüJçiüinJcO (bir ülllkiöde ;d)a(iim)i loflaltlalk lk(aım|ett eltimıelk 

(iyepllaşmielk) prflmlllarli'nı tttnaUKstfieir. ıddllmıesliınlia ıiısitleın|Miğ)i 'taıılilhıa Ikadlar, îısvliçırie mıalkılllllülk, yaşdıllılk, ölllü'm isüigoır)üa&ı 
MaPdıırnjlaırinıdaln Majr]alı11ja|n|ma|m|iış offlmjaJk,1 Ikaiydııylla pırliımjle'rtiınjim tsîv/içarje İdiışımıa itnamıfier etd;i]im/as(:ınıi (iıslteıydblacieiklller-
diıır. 

— Tnalnislfiörta yiapıı|I)acia|H' öllke Tüırfk/iye liısle, pirtianfltar iSoısyall ISJgoırltıafllar Kıuııuimıu iadııınia Itrianlsfa" edülllecietk 
Scdsıyfall Sügoırjtıa Kiuir|utm|q gıettiagi h|a|l|iın|dte Ibm plrlilmüejrfi Ttürlktiye'ıdiekü ld|i®eırı (Sosyali! Glü/vıanlilk K^uilluişllıairiıınia 5ınlt);lk|a|l 
döttiınacıelkltlir^ 

— Tüttlk ım|elvz|uıa|tiilnla <gÖrie la'yfflılk bağliamimıasa sıirialsain'da ttdajrt/sferji 'yiaıpilaını pırlilmlliane lli§IWiını sıüttiefliör, ya|n)i tsMiç-
'ite'dia ibu pıniimllleııliın ödleinldligi ısıüıneder TtüJrfk, mievz|uıaltın)a 'göre ıgleçımliış ısünellıane ımıuıadlM siajyılIiataaflcftDr. 

— ,'Frtaliarfi Tülrlkli'yte'ıye. ıtınanislfîar ledlilDein 'vlaltıainldıaşilıa'rıirnııız, i l a ö t i l rnler i IhiaDiınJdle IhiaJki is'a|h!i|bi ottala Ikliımlsielller iar-
Wk Hsivfilçma ytettiklillli ın^etrcttl!eîilî(n)d|etni hıarlhaing)i bftr tua|fc (Callfâib|iınid/a ıbullıu|n)amıayıaçaWlasîdMi,' 

—• Tüıflcjiıyelye Ittiain^fıan ödlilllan' ıpriimHeaı, Tüırik m'avız'uialtıınla ıgöıfe tsütgotrtCaJbiı. vıeyia (hialk ısajhlilbi lelh]ifa|a Ibıiırı yiapar 
ıs(aığlia|rrılaıd# (tlajkldliinda, priilmllteirfi leHimıdla !bıu|Iıu)rı)diıuiaınj Tüttlk ısilgoDtia mierclili ibu pır)lmllle|rji ilgliMana ödetyeıctelk(tiın. 

iMaddeınliın 3 ö û ü f t a l s i i , Tüır|k(iıyq - ItsMilpne ıS!as(yallı OüJvıenik iSöizjIıeışmıaaJınto, 1 2 ınıdi (mfajdldetslimlk^ 4 ınöü fjik-
rasıınjıın Iklallidııırtidiiğiınia dıaîlndiır, 

M'addaniiırii 4 o d ü fjJkımısı (İe İde: Sözffiaşimıeinfiın), iAüküıt. TanaltUlaiı'jıni y te lMİ malkaimll/attiMiı igjösltlöreın 2 4 nıcıüı ımlald-
d)ds)i TümMMe ibalkımm/dain, , Sbsıyafl Güvelnilk' Bıafcanllıığı 'oUaınalk ıdeğişittinilllmllş ay r ıda , Ibaıza löael ıdu)r|u|m(llar|dla ye
nime ıgjösie ıdiğetn 'Bfalkjajn^kjljaırıtnj 'da ye(tikıill(i ıdl)albiiJiaaağ(i ş ıeklnıde ım)ad|dlaye ıç|sın)e)k)İk IklaziainidıirıılllmııışItKrı. 

M M i G ü v e n l i k K o n s e y i <S. Say ı s ı : 1.1)' 



MaKMenün '1 mp& vfe 2 mjcfi fikaiaflaaı B k Sötzaöşmfânjm ıtSaısâM -Ve yiMMıik «afttifali İ e i ^ iMür . 
Mıaıdıdemii) 3 maü falkınası, Sözıltoşm^ye bu B k Söz l e şme i e liâıvıe tidiflem 10 a ırdaıddeisli Ihiülklmjütntüin., Bk Söz-

îeşmenjiın ytirüriıüğe gtane^iaclm önce 'İsviçre'de çalış ım^kıla, Hainlikte IsMiçfle rr>avzıaaJtwKa göne aıyMk bağlanma 
Maşına getaodlen Tüırfk|ilyetye Kİöınıanı ive- TüHk metvzuarfcına ıgfötıie 'halk !kjacqaınım|a<sıı söbabiyie kstoflitterfoie Tüırkli-
yeldteıa aıyillıik 'bagkmruş odan IkjikıyfeiaF 'balkjladdıa dbı ı ^ guiltaııiabtilteoeğknıi lhü|k|m|e faağlıa^alküajdır. Bu dıulnuımıdia 
ts-vliçme'de İkafljan p ı t a k r , TOrkliıye'ye dıevüir «dill)ac«âi İçtin Tifojkjiye ,Catiafîridajn( « r adden lb|ag|lla|r«rrpş oliaın aıyjLuk 
Udkırtar gözden geçiMleodktir. 

/Majddje, c 3< 

iMıaldlde, 'bu B k SÖtzjleşrr^aram tei SttzjUeşmıe lülıe ayn ı dikle liiçüm, vıe ayn ı uisıuiena (göne yLİriMü*c)te (kaUacağmj 
vfe B k S!özjlieşm|e .njetafeİKi Itamritamb yöükS-lMealince T ü r k ç e ıvle Fmanısooa (ik̂ ı nfftftaı oJKaınaik) 25 . 5 . 1979 «a-
ftUMda BeHn'de lîmzjatanjmjış d lduğumı 'befllyıitîmpJkftıedJir, 

'Hülklüımıteııli ydkialrıılda: a|çılk|I|an!aın Tüm%ie - 'Isıvüçme 'Sosyali Güyjeto|l!i!k| Söz|IleJ§(m/e(sliınte (Bk Sözdeşmıanliın 'uygum 
ttukuniduğuına daür ikjajnjum, Ifiajâaınŝ  ü ç m a d d e d m o luşmuş tur , 

Maıdde 1. — Bk Sözlleşmienlin BaJkanâar Kumflunca-uygun foaJunjduğıirta idaMdfa* 
iMaıdlde 2. — Kömıuınıuın (yfajyfUrnı IteıflilNinndıe ytütrtülrtllüjgje iglirıecleglilrtf (bteafiıılörıılelkltıddti'r.-
Malddie 3 . — Kıaııiıuin hlükıüımiliOTiırtiın; Baikftnflair Kumfaiinca, «ytü̂ üalt)üfllecıeıg(iın|et da|ia1d|ilr. 

/ Mayıs 1969 Tarihli (Türkiye - )tsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Tadil Eden \Ek Sözleşmenin "Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna \pair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Konseyi arasında 25 Mayıs 1979 tari
hlinde Bern'de imzalanan «Türküye Cumhuriyeti ile İsviçre Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Söz
leşme» nin onaylanması uygun builiutımuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 
MADDE 3. — IBu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yurültür. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : M)' 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVİÇRE ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNE EK 
SÖZLEŞME 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ve İsviçre Federal Konseyi 
Türkiye, .ile İsviçre arasındaki 1 Mayıs 1969 tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesini (aşağıda «Sözleşme» ola

rak adlandırılmıştır) tamam>l̂ ^^ arzu ederek, anılan Sözleşmeye ek bir Sözleşme düzenlemeyi kararlaştır
mışlar ve bu maksatla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bern BüyükielÇüsi Prof. Dr. A. Suat Blge'yi; 

İsviçre Federal Konseyi 
Sosyal Sigortalar Federal Ofisi Müdür Yardımcısı Hans Wolf'u tam yetkili temsilcileri olarak tayin etmiş

lerdir. 
Temsilciler usulü dairesinde tanzim edilmiş bulunan yetki belgelerini teati ettikten sonra aşağıdaki husus

larda muta/bık kalmışlardır: 

Madde : 1 

İL Sözleşmenin 1 nci maddesinin 1 nci paragrafının A) hanesine - aşağıdaki ibareleri kapsayan c) ve d) 
• harfleri 'ilave edilmiştir : 

>«c) .Serbest çalışanların sosyal sigortalarına ilişkin mevzuata, 
d) (Bankalar, ticaret ve sânayi odaları, sigorta şirketleri ve borsalar emekli sandıklarına ilişkin mev

zuata,»; 

2w (Sözleşmenin 10 ncu maddesinden) Sonra, metni aşağıda yazılı bulunan bir 10 (a) maddesi ilave olunmuş 
tur : 

«1. Türk vatandaşlar*, Sözleşmenin 8 nci ve 12 nci maddelerine rağmen, İsviçre yaşlılık ölüm sigorta
larına kendileri içim yatırılmış olan primleri Türk sigortalarına transferini, İsiviçre yaşlılık, malûllük ve ölüm 
sigortaları yardımlarından henüz hiç yararlanmamış olmaları ve Türkiye'de veya bir üçüncü ülkede yerleş
mek üzere İsviçre'den ayrılmış bulunmaları koşulu ile, talep edebilirler. İsviçre yaşlılık ve ölüm sigortasına 
ilkti eş için prim yatırılmış'sa, eşler kendileri için yatırılan primlerin transferini münferit olarak isteyebilirler. 
Ancak yalnız kadın eşin primleri transfer olunmuşsa, erkek eş, ancak, yaşlılık, malullük ve ölüm sigortasına 
ilişkin basit bir gelirden yararlanır. 

2. Birinci paragrafın uygulanmasında, Türk sigortalarına primleri transfer olunmuş Türk vatandaşları 
ve bunların hak sahipleri, söz konusu primlerin transferi nedeniyle, İsviçre yaşlılık, malullük ve ölüm sigor
tasından artık hiç bir hak iddiasında bulunmazlar. 

3J 'Primler Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumuna transfer olunur ve bu kuruım primleri Türk mevzuatına 
göre yetkili sigorta kuruluşuna intikal ettirir. Bu primler ve bu primlere ilişkin süreler, bir Türk aylığına hak 
kazanmada ve bu aylığın hesabında, Türk primlerine ve sürelerine muadil sayılır. Transfer olunan primler
den Türk emeklilik sigortası çerçevesinde sigortalı veya halk sahibi yararına hiç bir menfaat sağlanmıyorsa 
anılan yetkili kuruluş tran'fer edilmiş olan primleri ilgili kimselere öder.» 

3.1 Sözleşmenin 12 nci maddesinin 4 ncu paragrafı kaldırılmıştır. 

4. (Sözleşmenin 24 mcü maddesinin birinci paragra fi şöyle olmuştur : 
«1. Bu sözleşmenin uygulanmasında, «yetkili makam» deyimi, 
Türkiye 'baklanından: 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve herbiri kendilerini ilgilendiren hususlarda Sözleşmenin 1 nci maddesinin bi
rindi paragrafının A) harfinde belirtilen mevzuatların uygulanmasiyle görevli bakanlıklar; 

İsviçre bakımından: 
Sosyal Sigortalar Federal Ofisi» 

anlamına gelir. 

Milli' Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 11)' 
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Madde : 2 

1) Bu Ek Sözleşme, ilk imkânda, tasdik olunacak ve tasdik belgeleri Ankara'da teati olunacaktır. 
2) Bu Ek Sözleşme, tasdik belgelerinin teati edildiği ayı izleyen ikinci ayın birinci günü yürürlüğe gi

recektir. 
3) Primlerin Türk sigortalarına transferine ilişkin 10 a maddesi hükmü bu Ek Sözleşmenin yürürlüğe 

girmesinden önce Türk emekliliğine hak kazandıran yaşa gelinmiş olması hallerinde de uygulanır. Bu takdir
de, Türk Sosyal Sigortaları evvelce bağlanmış olan yardımı yeniden gözden geçirecektir. 

Madde : 3 

Bu Ek Sözleşme esas Sözleşme ile aynı süre için aynı usullere göre yürürlükte kalacaktır. 
tki devletin yetkili temsilcileri, yukarıdaki hususları tasdik zımnında, bu Ek Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Bern'de 25 Mayıs 1979 tarihinde Türkçe ve Fransızca iki nüsha olarak ve her iki nüsha aynı derecede 

geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İsviçre Federal Konseyi 
Adına Adına 
İmza İmza 

Mili Güvenlik Konseyi <S. Sayısı : 11) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 12 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında 
Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Tasarısı. ( 1 /7 ) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: 101 - 603/06639 30 . 9 . 1980 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Ekli listede konulan ve eski Millet Meclisi Başkanlığına sunuluş tarih ve sayıları belirtilen Kanun Tasarıları 
Bakanlar Kurulunca benimsenmiştir. 

Yüce Konseyim onayına sunulmak üzere anılan Kanun Tasarılarının işleme konulmasını saygılarımla arz 
ederim, 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

L İ S T E 

K O N U S U TarM Sayısı 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı. 1 5 . 9 . 1978 lOıl -319/07553 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ve Eki Protokol ile Sözleşmenin Yürütümü ile İlgili İdari Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 25 .12 . 1978 101-352/09961 
Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ile Bu Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı. 8 a 1' .. .1979 101-351/09960 
l! Mayıs 1969 Tarihli Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Tadil 
Eden Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. 6 . 2 a 1980. 101-531/0)1309 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların 
Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı - 5 112 .a 1979 101-461/07567 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ceza 
Yargılarının Yerine Getirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması ve 
Uygulanması Hakkında Kanun Tasarısı, 1Q .12. 1979 101-460/07567 
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. İtS . 3 . 1979 101-404/01659 
Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik 
Hakkında Genel Sözleşmenin Revizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 21 . 8 . 1980 112-110/05863 
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GENEL GEREKÇE 

Ülkemiz ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 6 Ağustos 1923'te Lozan'da imzalanmış ve onay işlem
lerinden sonra 1934 ybnda yürürlüğe konulmuş olan «ladei Mücrimin Muahedenamesi», İki ülke arasında 

. ceza işlerindeki ilişkilerde günün gereksinimlerini ve koşullarını karşılamadığından, «Suçluların Geri Veril
mesi» konusu ile birlikte, cezai soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin konularda karşılıklı adli yardımlaşmayı 
da öngören ayrıntılı bir Anlaşma bağıtlanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

İki ülke arasında yapılan görüşmeler sonucunda kesin biçiminin verilmesi sağlanan «Türkiye Cumhuri
yeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım 
Anlaşması» 7 Haziran 1979 günü Ankara'da imzalanmıştır. 

Ülkemiz ile ABD'nin hukuk sistemlerinin birbirinden değişik olması nedeniyle, istinabe, tebligat, bilgi 
sağlanması gibi ceza işlerine ilişkin adli yardımlaşma konularında karşılaşılan güçlükler veya gecikmeler, bu 
Anlaşmanın yürürlüğe konulması ile giderilmiş olacaktır. 

Anlaşma, ülkemizin de Avrupa Konseyi çerçevesinde taraf bulunduğu (Suçluların Geri Verilmesine İlişkin 
Avrupa Sözleşmesi) ile (Ceza İşlerinde Karşılıiklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi) ilkeleri temel alınarak 
hazırlanmış, birbiriyle yakın bağlantısı ve uygulama kolaylığı yönünden, (Suçluların Geri Verilmesi ile (Ce
za İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım) konularına ilişkin hükümler, ayrı bölümler halinde, tek bir metinde top
lanmıştır. 

Anlaşma, 44 maddeden oluşmaktadır: 

(Suçluların Geri Verilmesi) bölümünde, (suçluları, geri verme yükümlülüğü, reddetme koşulları, istemlerin 
içeriği ve belgeler, geçici tutuklama, geri verme ve teslim kararı, istemlerin çakışması, bilgi verme, eşya ve 
belgelerin teslimi, üçüncü bir Devlete yeniden geri verme, transit geçiş ve giderler) ile ilgili bükümler, 1-19 
nçu maddelerde yer almaktadır. 

(Ceza İlişlerinde Karşılıklı Yardım) başlıklı II. Bölümde, başlıca, (KarşılıMı yardım ve kapsamı, yardımın 
reddedlebilme halleri, adli yardım istemleri ve içeriği, istemlerin yerine getirilmesi, belgeler, kayıtlar ve mad
di 'kanıtlar, adli belgelerin tebliği, tebligat istemlıariıni'nı yerine getirilmesi, tanık • ve Miırkişiler, yüzleştirme 
amacı ile sanığım gönderilmesi, karşılıiklı bilgi sağlanması ve adli siciller illie usul, belgelerin dili ve yardım 
giderleri) konuları düzenlenmiştir. (Maddeler: 20 - 41). 

Anlaşmamın 3 noü ve son bölümünde, uygulama ve yürürlük -ide ilgili hükümler 'bulunmatofcadır. (Madde
ler: 42 ~ 44), 

MADDE GEREKÇELERİ 

Tasarının birinci maddesi 7 . 6 . 1979 tarihinde Ankara'da imzalaman «Türkiye Cumhuriyeti IÜÖ ABD 
Devletleri Arasında Suçluların Geri Verlmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının otıaylaanma-
sraın uygun bulunduğuna ilişkin hüöomü içermektedir. 

Tasarının ikinci maddesi kamunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini belirlemelktedir. 
Tasarınım üçüncü madddsi, kanunun Bakanlar Kuru ki tarafından yürütüleceğimi »öngörmekltedir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birledik Devletleri A rastnda Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İslerinde Kar-
şthkh Yardım Anlaşmasının Onaylanmasmtn Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7 . 6 . 1979 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıiklı Yardım Anlaşması» nın onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3.,— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütül*, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 12) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ 
VERİLMESİ VE CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI YARDIM ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri, suçluların geri verilmesinin yeniden düzenlenmesi 
ve ceza işlerinde karşılıklı yardım ilkelerinin saptanması yolu ile suçların önlenmesinde daha etkin bir işbir
liği sağlamak isteği ile aralarında bir «Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaş
ması» bağıtlamayı kararlaştırmışlar ve bu amaçla Yetkili Temsilcileri olarak : 

Türkiye Cumhurbaşkanı : 
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürü Bay İldeniz Divanlıoğlu'nu, 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı : 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Bay Ronald I. Spiers'ı, 
atamışlardır. 
Bu temsilciler, usulüne uygun ve geçerli yetki belgelerinin karşılıklı değişiminden sonra, aşağıdaki mad 

deler üzerinde anlaşmışlardır : 

BÖLÜM : I 

Suçluların Geri Verilmesi 

KESİM : I 

Genel Hükümler 

MADDE : 1 

Suçluları Geri Verme Yükümlülüğü 

1. Sözleşen Taraflar, istenilen Taraf ülkesi içinde bulunup da bir suçtan ötürü hakkında kovuşturma 
yapılan veya bir suçla itham edilmiş veya bir suçtan hüküm giymiş olan, veya isteyen Taraf ülkesinde iş
lenmiş bir suç nedeniyle adli yargı organlarınca verilmiş bir cezanın yerine getirilmesi amacıyla diğer Ta
rafça istenen tüm kişileri, bu Anlaşmada yer alan hüküm ve koşullara uygun olarak, birbirlerine teslim et
meyi üstlenirler. 

2. iSuç, iisteyen Taraf ülkesi dışında işlenmiş olduğu takdirde, (istenilen Taraf : 
a) Kemdi yasaları, benzer koşullarda işlenmiş böyle bir suçun cezalandırılmıasMiı öngörüyorsa, veya 
b) »Suç, (isteyen Tarafın bar uyruğu tarafından işlenmiş olup da, anılan Tarafın kendi yasalarına göre bu 

kişiyi yargılama yetkisi varsa, 
Bu Aıılaşımıada belirtilen hükümlere bağlı olarak, suçlunun geri verilmesini kabul edecektir. 

MADDE : 2 

Geri Verme Konusu Olabilecek Suçlar 

1. Geri verme konusu olabilecek suçlar, bu Anlaşma hükümlerine uygun olmak üzere, şunlardır : 
a) Bu Anlaşmaya Ek Listede yazılı olsun olmasın, hem Türkiye yasalarına, hem de Birleşik Devletler 

federal yasalarına göre, asgari haddü bir yılı aşan süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezayı veya daha ağır bir 
cezayı gerektiren suçlar. 

, b) Bu Anlaşmaya Ek Listede yazılı olup hem isteyen Taraf, hem de istenilen Taraf yasalarına göre as
gari haddü bir yılı aşan bir süre veya daha ağır bir cezayı gerektiren suçlar. 

Geri verme amaçları bakımından, Sözleşen Taraf lara yasalarının, suça aynı suçlar kategorisi içinde yer 
verip vermemesi veya bir suçu aynı deyimlerle niteleyip nitelememesi önemli olmayacaktır. 

2. Geri verme konusu olabilecek bir suçla ilgili cezanın veya hürriyeti bağlayıcı mahkûmiyet hükmü
nün yerine getirilmesi amacıyla yapılan geri verme listemi, bakiye cezanın veya infaz edilecek mahkûmiyetin 
süresi en az altı ay olduğu takdirde kabul edilecektir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 12)' 
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3. 1 nci fıkrada belirtilen koşullara bağlı olmak üzere, geri verme şu suçlar için de kalbul edilecek tir : 
a) Geri vermeye konu olabilecek herhangi bir suçun işlenmesine teşebbüs, veya böyle bir suça asli, müş

terek veya feri fail olarak katılma; 
b) Sözleşen Tarafların her ikisinin yasalarına göre de suç teşkil etmesi kaydıyla, Türkiye yasalarına göre 

suç işlemelk için cemiyet teşkili ve Birleşik Devletler yasalarına göre iki veya daha çok kişinin kanunsuz bir 
eylem için anlaşması; 

e) Yalnız Birleşik Devletler yargı yetkisinin uygulanması amacıyla; kişi veya malların nakledihnesMn, 
iletilmesin'in veya dış veya eyaletlerarası ticaretin yapılmasında posta veya öteki haberleşme yollarının veya 
başkaca araçların kullanılmasının, belli bir suçun unsurunu meydana getirmesi halinde, Anlaşmaya göre geri 
vermeye konu olabilecek böyle bir suç. 

4. Geri verme istemi, birbirinden ayrı çeşitli suçları kapsadığı ve geri vermeye konu olabilecek, suçlar
dan biri için kalbul edildiği takdirde, yukarıda 1 ve 2 nci fıkralar gereklerini, isteyen Tarafta çekilecek hürriyeti 
bağlayıcı ceza veya yerine getirilecek ceza mahkûmiyetüriin süresi bakımımdan yalnız başına karşılayamayacak 
olan ve nitelik yönünden geri verme konusu olabilecek öteki suçlar için de, geri verme kalbul edilecektir. 

MADDE : 3 

Reddetme Koşulları 

1!. Geri verme aşağıdaki hallerde kalbul edilmeyecektir : 
a) Geri verme istemine konu olan suç, istenilen Tarafça, siyasi nitelikte veya böyle bir suçla rnurtabıt bir 

suç sayılır ise; veya geri verme isteminin, gerçekte, istenen kişiyi, siyasi görüşleri nedeniyle kovuşturmak veya 
cezalandırmak için yapılmış olduğuna istenilen Tarafça kanaat getirilir ise. 

Bununla birlikte, bir Devlet Başkanına veya Hükümet Başkanına veya aileleri üyelerinden birine karşı iş
lenmiş veya işlenmeye teşebbüs edilmiş bir suç, siyasi nitelikte bir suç sayılmayacaktır. 

Bu fıkra hükümleri, sözleşen Tarafların, çok taraflı uluslararası hir anlaşma ile, halen üstlenmiş oldukları 
veya sonradan üstlenebilecekleri bir yükümlülüğü etkilemez. 

b) Geri verme istemine konu olan suç, adli ceza yasalarına göre suç olmayan sırf askeri nitelikte bir 
suç ise; 

c) Teslimi istenen kişi, isteyen veya istenilen Taraflardan birinin yasalarına göre, geri verme istemine konu 
olan suçtan ötürü kavuşturulmaktan veya cezalandırılmaktan, zamanaşımı nedeniyle, bağışık ise; 

d) Teslimi istenen kişi, geri verme istemine konu olan suçtan ötürü istenilen Devlette yargılanarak kesin 
ve bağlayıcı bir hükümle beraat etmiş veya mahkûm olmuş ise; 

e) Geri verme istemine konu olan suç, istenilen Tarafın yasalarına göre, bu Taraf ülkesinde işlenmiş ohıp 
da, kovuşturma için istenilen Taraf adli makamlarına intikal ettürilmiş veya intikal ettirilecek ise; veya 

f) Geri verme istemine konu olan suç, Taraflardan birinde çıkarılan genel veya özel affa konu olmuş 
veya olmakta ise. 

2. Geri verme, aşağı'dakü hallerden birinde reddedilebilir : 
a) Teslimi istenen kişi, aynı suçtan ötürü istenilen Tarafta kavuşturulmakta ise; 
b; İstenilen Taraf, aynı suçtan ötürü, kovuşturmamak veya kovuşturmayı durdurmak kararı almış ise; 

veya 
c) Teslimi istenen kişi, aynı suçtan ötürü bir üçüncü Devlet ülkesinde yargılanarak beraat etmiş veya 

mahkûm olmuş ise. 

M A D D E : 4 

Uyruklar 

"Yi Sözleşen Taraflardan hiçbiri, kendi uyruklarını geri vermek zorunda olmayacaktır. Ancak, Birleşik 
Devletlerin yetkili yürütme makamı, kendi seçimine göre, yerinde gördüğü takdirde, kendi uyruklarının geri 
verilmesini kabul etmeye yetkili olacaktır. 
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2. istenilen Taraf kendi uyruğunu geri vermediği takdirde, yasasında öngörülmek kaydıyla kovuşturma 
işleminin yapılabilmesi içia, isteyen Tarafın istemi üzerine, durumu yetkili makamlarına iletecektir. İstenilen 
Taraf ek belge veya kanıtlara gerdk görür ise, bu gibi belge veya kanıtlar bu Tarafa masrafsız sağlanacaktır. 
İsteyen Tarafa, isteminin sonuçlarından bilgi verilecektir. 

3. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş suçlardan ötürü aranmakta olan kişilerin tesli
mine ilişkin istemler, istenilen Tarafça, bu Tarafın uyrukları için kabul edilmeyecektir. 

MADDE : 5 

Belirleme Yetkili 

Suçun, 3 ncü maddede sayılan nedenlerle geni vermenin reddolünmasını gerektirecek niteliğini belirleme 
hakkı, yalnız istenilen Tarafın yetkisinde bulunacaktır. 

MADDE: 6 

Halberleşme Yolları ve Dili 

î. Geri verme istemi, diplomatik yollardan yazıtı biçimde yapılacaktır. 
2. Geri verme istemi, isteyen Tarafın dilinde yazılacaktır. 
Bununla birlikte, geri verme istemine ve dayanağı belgelere, istenilen Taraf dilinde onaylı çevirileri ekle

necektir. 

KESİM : II 

İstemler 

MADDE : 7 

İstemin İçeriği 

1. Hakkında kovuşturma yapılan veya bir suçla iDham edilen ve henüz hüküm giymemliş olan bir kişi ile 
ilgili isteme aşağıdaki belgeler eklenecektir : 

a) Bir yargıç veya başka yetkili adli bir görevli tarafından çıkarılmış tutuklama müzekkeresi; 
b) Olayın maddi unsurlarına ilişkin bir açıklama; 
c) Suç, istenilen Taraf ülkesinde işlenmiş olsa idi, istenilen Tarafın yasalarına göre, istenen kişinin tutuk

lanmasını ve mahkemeye şevkini haklı gösterebilecek olan kanıtlar; 
d) İstenen kişinin, tutuklama müzdkkeresinde belirtilen kişi olduğunu gösteren ve varsa, uyrukluğuna ilîş-

k)in bilgiledi de içeren kanıtlar; ve 
e) feteyen Tarafın; suçu tanımlayan, bu suç için öngörülen cezayı belirleyen ve dava veya ceza zaman-

aşımlarına ilişkin yasaları da dahil olmak üzere, suça uygulanabilecek yasalarının madde metinleri. 
2. Hüküm giymiş olmakla birlikte hakkındaki ceza yargısı veya kararı kesinleşmemiş olan kişi ile igiM is

teme, aşağıdaki belgeler eklenecektÜr : 
a) Ceza yargısı veya mahkûmiyet kararının onaylı örneği; 
b) Dava konusu olayın maddi unsurlarına ilişkin bir açıklama; 
c) Bir yargıç veya başka yetkili adli bir görevi tarafından çıkarılmış tutuklama müzekkeresi; 

d) İstenen kişinin ceza yargısı veya mahkûmiyet kararında belirtilen kimse olduğunu gösteren ve varsa, 
uyrukluğuna ilişkin bilgileri de içeren kanıtlar; ve 

e) llsteyen Tarafın; suçu tanımlayan, bu suç için öngörülen cezayı belirleyen ve dava veya ceza zaman-
aşımlarına ilişkin yasaları da dahil olmak üzere, suça uygulanan yasalarının madde metinleri 

3. Hakkında kesin bir ceza yargısı veya kararı bulunan bir kişiye ilişkin isteme, aşağıdaki belgeler ekle» 
necektir : 

a) Kesin ceza yargısı veya mahkûmiyet hükmünün onaylı örneği; 
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b) Dava konusu olayın maddi unsurlarına ilişkin bir açıklama; 
c) Bir yargıç veya başka yetkili adli bir görevli tarafından çıkarılmış tutuklama müzekkeremi veya tu

tukluluk emri; 
d) Hapis cezasının ne kadarının çekilmiş olduğunu gösteren bir belge; 
e) ll&tenen kişinin kesin ceza yargısı veya mahkûmiyet hükmünde belirtilen kişi olduğunu gösteren ve, 

varsa, uyrukluğuna ilişkin bilgileri de içeren kanıtlar; ve 
f) isteyen Tarafın; suçu tanımlayan, bu suç için öngörülen cezayı belirleyen ve dava veya ceza zaman* 

aşımlarına ilişkin yasaları da dahil olmak üzere, suça uygulanan yasalarının madde metinleri. 
4. Duruşmada hazır bulunmaksızın veya gıyabında hüküm gfiyen bir kişi ile ilgili isteme, şu belgeler ekle

necektir. : 
a) Ceza yargısı veya mahkûmiyet kararının onaylı örneği; 
'b) Dava konusu olayın maddi umurlarına iEşkin bir açıklama; 
c) Bir yargıç veya başka yetkili adli bir görevli tarafından çıkarılmış tutuklama müzekkeresi veya tu

tukluluk emri; 
d) Suç, isteriilen Taraf ülkesinde işlenmıiş olsa idi, istenilen Tarafın yasalarına göre, istenen kişinin tu

tuklanmasını ve mahkemeye şevkini haklı gösıtere'bilecek olan kanıtlar;' 
e) îstenen kişinin ceza yargısı veya mahkûmiyet kararında belirtilen kilsi olduğunu gösteren ve, varsa, 

uyrukluluğuna ilişkin 'bilgileri de içeren kanıtlar; ve 
f) İsteyen Tarafın; suçu tanımlayan, bu suç için öngörüleni cezayı belirleyen ve dava veya ceza zaman-

aşımlarına ilişkin yasaları da dahil olmak üzere, suça uygulanan yasalarının madde metinleri. 
Bu giibi mahkûmiyet kararları, isteyen Tarafın yasasında öyle öngörülmekte ise, kesin hüküm gilbi işleme 

tahd tutulabilecektür. 

(MADDE : 8 

Ek (Kanıt ve Bilgiler 

1. İstenilen Taraf, bir kişinin geri verilmesi için yapılan istemin dayanağı olarak verilen kanıt ve bingi
lerin, bu Anlaşma gereklerinin yerine getirilmesi için yeterli olmadığı görüşünde ise, anılan Taraf, gerekli ek 
kanıt ve bilgileri isteyecektir. Anılan Taraf, bu kanıt ve 'bilgilerin verilmesi için blir süre saptaya'bil'ir ve, isteyen 
Tarafın nedenlerini de göstereceği başvurusu üzerine, sürenin, makul bir zaman için uzatılmasını kabul ede
bilir. 

2. İstenen kişi, tutuklu ise ve verilmiş olan ek kanıt ve bilgiler yeterli değilse, veya bu kanıt ve bilgiler is
tenilen Tarafça belirtilen süre içinde alınmamış ise, istenen kişi serlbeslt bırakılacaktır. Ancak, böyle bir serbest 
bırakma, aynı suçtan ötürü daha sonra geri verme için istemde bulunulmasını önlemeyecektir. Bu takdirde, 
sonraki istemde, daha önce verilmiş olan dayanak belgelere atıfta bulunulması yeterli olacaktır. 

'MADDE : 9 

Alınacak Önlemler 

Sözleşen Taraflar, geri verme istemine ilişkin bilgi ve belgelerin alınmasından sonra, istenen kişinin aran
ması da dalhiil olmak üzere gerekli tüm önlemleri alacaklardır. 

Aranan kişi, bulunduğunda, istenilen Taraf yetkili makamları karara varıncaya kadar, tutukluluk altında 
'bulundurulacaktır: Geri verme istemi ka'bul edildiği takdirde, tutukluluk hali teslime değin sürdürülecektir. 

MADDE : 3C0 
Geçici Tutuklama 

l1. İvedi hallerde, sözleşen Taraflardan her biri,, geri verme isteminin diplomatik yollardan istenilen Tarafa 
verilmesinden önce, aranan kişinin geçidi tutuklanması veya tutukluluk altına alınması için başvuruda bulu
nabilir. Geçici tutuklama veya tutukluluk altına alma istemi, diplomatik yollardan veya Türkiye Adalet Ba* 
kanlığı ile Birleşik Devletler Adalet Bakanlığı arasında doğrudan doğruya yapılacaktır. 
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2. Geçici tutuklama veya tutukluluk başvurusunda, bir tutuklama müzekkeresi veya mahkeme kararımü 
var olduğu ve geri verme isteminde bulunulması niyetinde olunduğu belirtilecektir. Başvuruda, geri verme 
istemine konu olan suç ile, bu suçun nerede ve ne zaman işlendiği belirtilecek ve istenen kişinin eşkali ve 
uyrukluğu ile ilgili eldeki tüm bilgiler verilecektir. 

Başvuruda, ayrıca, eğer suç istenilen Tarafta işlenmiş veya istenen kişi bu Tarafta hüküm giymiş oba idi, 
istenilen Tarafta bir tutuklama müzekkeresi çıkarılmasını haklı göstermek için gerekli olabilecek ek bilgiler 
de, varsa, gösterilecektir. 

3. ıtstenilen Taraf, geçici tutuklama veya tutukluluk için gerekli düzenlemeleri yapacak ve, istenen kiki
nin, 7 nci maddede yazılı belgelerin tutuklama veya tutukluluk tarihinden itibaren 60 günlük bir süre içinde 
verilmemesi halinde, serbest bırakılacağını belirterek, bu kişinin tutuklandığı veya tutukluluk altına alındığı 
tarM d'iğer Tarafa bildirecektir. 

4. Geri verme belgeleri, istenilen Tarafın yürütme makamına 60 günlük zaman süresi içinde verildiği tak
dirde, tutuklama veya tutukluluk hali, istenilen Taraf yetkili makamlarınca geri verme istemi konusunda bir 
karara varılıncaya kadar sürecektir. Geri verme istemi kabul edildiği takdirde, tutuklama veya tutukluluk hal, 
istenilen Taraf yasalarının izin verdiği ölçüde uzatılabilir, 

5. îstenen kişi, geri verme belgeleri istenilen Taraf yürütme makamınca, 60 günlük zaman süresli içinde 
alınmamış olduğu için tutukluluk haline son verilip serbest bırakıldığı takdirde, isteyen Taraf, belgelerin iste
nilen Tarafça daha sonra alınması üzerine, geri verme için yeni bir istemde bulunabilir, 

KESİM : III 

Kararlar 

MADDE : 11 

Geri Verme ve Teslim Kararı 

1. İstenilen Taraf, geri verme istemi üzerine aldığı kararı isteyen Tarafa hemen bildirecektir. İstenilen Ta
raf, geri verme isteminin tamamen veya kısmen reddi halinde, bunun nedenlerini belirtecektir. 

2. Geri verme istemi kabul edildiği takdirde, sözleşen Tarafların yetkili makamları, istenen kişinin tes
lim edileceği zaman ve yer konusunda anlaşmaya varacaklardır. Teslim, istenilen Tarafın yasaları ile belirlen
miş olabilecek zaman içinde gerçekleştirilecektir. 

3. iîstenen kişi, 2 nci fıkraya göre gerekli zaman içinde istenilen Taraf ülkesinden teslim alınmadığı tak
dirde, serbest bırakılabilir. İstenilen Taraf, sonradan,'bu kişiyi aynı suçtan ötürü geri vermeyi reddedebilir. 

4. Sözleşen Taraflardan birinin kontrolü dışındaki koşullar, geri verilecek kişinin, 2 nci fıkraya göre ge
rekli zaman içinde teslimine veya alınmasına engel olduğu takdirde, bu Taraf belirlenen zamanın bitiminden 
önce d'iğer sözleşen Tarafa bildirimde bulunacaktır. Bu gibi bir durumda, sözleşen Tarafların yetkili makam
ları, teslim için yeni bir zaman üzerinde anlaşmaya varabilirler. 

5. iîstenen kişi teslimden önce kaçtığı ve daha sonra bulunduğu takdirde, geri verme için yapılacak yenî 
isteme, 7 nci maddede belirtilen belgelerin eklenmesi gerekmez. 

MADDE : 12 

İstemlerin Çakışması 

1. Aynı veya değişik suçlardan ötürü birden fazla Devlet tarafından geri verme isteminde bulunulduğu 
takdirde, istenilen Taraf, tüm koşulları ve özellikle istenen kişinin uyrukluğunu, suçun' veya suçların işlendiği 
yeri, suçun veya suçların ağırlığını, ve geri verme istemlerinin sırasıyla tarihlerini gözönüne alarak, bu istemler 
üzerinde serbestçe karar verecektir. 

2. İstenilen Taraf, böyle bir durumda geri vermeyi kabul ederken, ayrıca geri verme isteminde bulunmuş 
olan bir üçüncü Devlete istenen kişiyi sonradan teslim etmek yetkisini, isteyen Tarafa verebilir. 
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MADDE : 13 

Teslimin Ertelenmesi 

Teslimi istenen kişli, istenilen Taraf ülkesinde, geri verme isteminde bulunulmuş olan suçtan başka bir suç 
nedeniyle kovuşturuknak'ta veya bir hapis cezasını çekmekte ise, bu kişinin teslimi, kovuşturmanın sonuçlan
dırılmasına ve verilmiş veya .verilebilecek bir cezanın tamamen yerline getirilmesine kadar istenilen Tarafça 
ertelenebilir. Bu takdirde, istenilen Taraf, durumdan, isteyen Tarafa bilgi verecektir. 

MADDE : 14 

(Kovuşturma Sonuçlarından Bilgi Verilmesi 

1. istenen kişinin teslim edilmiş olduğu sözleşen Taraf, bu kişi hakkında açılan cezai kovuşturma sonu
cundan diğer Tarafa bilgi verecektir. 

2- Mahkûmiyet halinde, kesin ceza yargısının onaylı bir örneği diğer sözleşen Tarafa iletilecektir. 

MADDE : 15 

Eşya ve Değerlerin Teslimi 

İL İsteyen Tarafın istemi üzerine, istenilen Taraf, kendi yasalarına ve üçüncü Tarafların haklarına bağlı 
olarak, aşağıdaki eşya ve değerlere el koyup bunları teslim edecektir : 

a) Suçun işlenmesinde kulanılmış veya kanıt olarak gerekli olalbilecek eşya; 
b) Suçun bir sonucu olarak elde edilmiş olup da yakalama veya tutuklama sırasında istenen kişinin zil

yetliğinde bulunmuş olan, veya sonradan ortaya çıkarılan eşya ve değerler; 
c) Suçla ilgili olan eşya ve değerlerden, sonradan elde edilmiş maddeler. 
2. 1 nci fıkrada belirtilen eşyanın isteyen Tarafa teslimi, mümkünse, geri verilen kişinin teslimi ile ayni 

zamanda yapılacaktır. 1 nci fıkra uyarınca el koyulan eşya ve değerler, geri verme kabul edildiği halde, is
tenen kişariin ölümü veya kaçması nedeniyle yerine getirilemeyecek bile olsa, yine teslim edilecektir. 

3. Anılan eşya ve değerler, istenilen Taraf ülkesinde yapılmak üzere olan kovuşturmalar için geçici olarak 
' alı'konulabilir, veya geri verilmesi koşulu ile teslim edilebilir. 

4. Ancak, istenilen Tarafın veya bir üçüncü Devletin anılan eşya ve değerler ile ilgili hakları saklıdır. 
Bu hakların var olduğu hallerde, eşya ve değerler, istenfilen Tarafa, masrafsız olarak ve kovuşturmalardan 
sonra mümkün olan en kısa sürede geri gönderilecektir. 

KESİM : IV 

Özel Hükümler 

MADDE : 16 » . 

Hususilik Kuralı 

li. İşbu Anlaşmaya uygun olarak geri verilmiş olan kişi, aşağıdaki haller dışında, istenilen Taraf ülkesin
den tesliminden önce işlenmiş olup da geni vermenin kabul edilmiş olduğu suçtan başka herhangi bir suçtan 
ötürü kovuşturulamaz, cezalandırılamaz, veya bir cezanın yerine getirilmesi için tutuklanamaz veya kişisel hür
riyetinin başka herhangi hir biçimde kısıtlanmasına tabi tutulamaz veya bir üçüncü Devlete teslim edilemez : 

- a) Geri verilen kişi, teslim edilmiş olduğu Tarafın ülkesini kesin serbest bırakıldığı tarihten itibaren 60 
günlük bir süre içinde terketmek fırsatına sahip olduğu halde, yine bu Taraf ülkeslinde kalmış ise. Bu süre, 
serbest bırakılan kişinin, irade dışı nedenlerle bu Taraf ülkesini terketmemiş olduğu zamanı içermez; 

b) IBu kişi, terketti'kten sonra, teslim edildiği Taraf ülkesine kendi isteği ile dönmüş ise; veya 
c) İstenilen Tarafın açık rızası var ise. 
1. Teslimden önce işlenmiş olup da geri vermenin kabul edilmiş olduğu suçtan başka bir suç ile ilgili 

olarak kovuşturma yapılması veya bir hapis cezasının yerine getirilmesi amacı ile istenilen Tarafın rızası is-
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tendiğinde, isteyen Taraf, iş'bu Anlaşmanın 7 nci maddesinde öngörülen usullere uyacak ve rıza istemi ile il
gili olarak geri verilmiş kişi tarafından yapılmış beyanın bir yargıç veya yetkili memur tarafından düzenlenen 
tutanağını istenilen Tarafa sağlayacaktır. 

MADDE : 17 

Üçüncü Bir Devlete Yeniden Geri Verme 

l1. 16 nci maddenin 1 nci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, isteyen Tarafa geri verilmiş olup teslimden 
önce işlenmiş bir suçtan ötürü üçüncü bir Devlet tarafından istenen kişi, isteriilen Taralfıo rızası olmadıkça, 
İsteyen Tarafça üçüncü bir Devlete yeniden geri verilemez. 

2. Üçüncü (bir Devlete yeniden geri vermeye ilişkin rıza istemine, istenilen Tarafça kendi kararına esas 
olmak üzere gerek görüldüğü takdirde, üçüncü bir Devlet tarafından yapılmış geri verme isteminin dayanağı 
olan belgeler eklenecektlir. Bu belgeler, Anlaşmanın 7 nci maddesinde yazılı belgelere uygun olacaktır. 

MADDE : 18 

Transit Geçiş 

1'. Geri vermeye konu olan kişinin üçüncü bir Devletten alınıp sözleşen Tarafiardan birisinin ülkesi üze
rinden diğer sözleşen Taraf ülkesine transit geçişine izlin verilebilmesi için, suçun 2 nci madde uyarınca geri 
vermeye elverişli bir suç olması ve transit geçişe izin vermesi isteminde bulunulan Tarafın bu suçu 3 ncü 
madde kapsamında görmemesi gerekir. 

Transit geçiş istemine, tutuklama müzekkeresinin, kesin ceza yargısının veya tutukluluk emrinim 'bir örne
ği eklenecektir. Ayrıca, istem, 7 nci maddede belirtilen biçimde bir açıklamayı da içerecektir. 

2. 'İstenilen Taraf, ne kendi uyruklarının transit geçişlerine, ne de kendi ülkesinde kövuşturulaibilecek 
veya .bir hapis cezasını çekmesi gerekebilecek kişilerin transit geçişlerine izin vermek zorunda olmayacaktır, 

3. Hava ulaşımı kullanıldığı takdirde, aşağıdaki hükümler uygulanacaktır : 
a) Herhangi bir duraklama öngörülmüyor ise, sözleşen Taraf diğer sözleşen Tarafa transit geçişin yapı

lacağını bildirerek, tutuklama müzekkeresinin, kesin ceza yargısının veya tutukluluk emrinin var olduğunu bel
gelendirecek ve transite konu olan kişinin adını ve uyrukluğunu bildirecektir., 

b) Önceden öngörülmeyen bir iniş halinde, (a) bendine göre yapılacak bildirim, 10 ncu maddede hükme 
bağlandığı gibi geçici tutuklama için yapılmış bir istem hükmünde olacaktır. Bundan sonra, 1 nci fıkra hük
müne göre transit geçüş isteminde bulunulacaktır. 

c) Duraklama gerekli olduğu takdirde, transit geçiiş isteyen sözleşen Taraf, 1 nci fıkra hükmüne göre 
istemde 'bulunacaktır. 

4. Transit geçişi sağlamak üzere koşullar tutukluluk halini gerektirdiği takdirde, transit geçiş isteminde 
bulunan sözleşen Tarafın 10 ncu madde hükümlerine uyması istenebilecektir. 

MADDE : 19 

tdari Konular 

1. İstenilen Taraf ülkesinde istenen kişinin geri verilmesi isteminin işleme konulması ile ilgili güderler, tes
lime kadar bu Tarafça karşılanacaktır. Teslimden sonraki giderler isteyen Tarafa ait olacaktır. 

2. Transit geçiş nedeniyle yapılan giderler isteyen Tarafa alit olacaktır. 

3. 7 nci madde gereği olarak verilen belgeler, Türkiye Adalet Bakanlığı veya Birleşik Devletler Dışişleri 
Bakanlığı mühürüyle mühürlenmiş olmak ve diğer yönleriyle ilgili Tarafların yasalarına uygun bulunmak kay
dıyla, istenilen Taraf mahkemelerince kanıt olarak kabul edilecektir. 

4. lîstenlilen Tarafın ilgili adli memurları, kendi yasalarında öngörülen hukuki olanaklar çerçevesinde, is
teyen Tarafa, kendi ilgili adli makamları önünde yardımda bulunacaklardır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S* Sayısı ; 12)' 
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BÖLÜM : II 

Ceza işlerinde Karşılıklı Yardım 

KEHtM : I 

Genel Hükümler 

MADDE : 20 

Karşılıklı Yardım 

Sözleşen Taraflar, bu Anlaşmanın II nci Bölümündeki hükümlere uygun olarak, birbirlerine «eza işlerinde 
karşılıklı yardımda bulunmayı üstlenirler. 

MADDE : 21 

Yardımın (Kapsamı 

1. iSözleşen Taraflardan her biri, diğer Taraftan cezai konularda yardım istemlerinde bulunabilir . 
2. (Karşılıklı yardımda bulunulacak cezai konular, isteyen Tarafın kendi yasaları gereğince cezalandırılma

sı adli makamlarının yargı yetkisinde bulunan suçlarla ilgili soruşturmaları ve ceza kovuşturmalarını kapsar. 
3. Karşılıklı yardım şunları kapsayacaktır : 
a) Ceza işlerine ilişkin istemlerin yerine getlirilmesâ; 

'b) Kişilerin ifade veya beyanlarının alınmasının sağlanması; 
c) Belgelerin, kayıtların veya maddi kanıtların verilmesi, korunması ve doğrulanmasının sağlanması; 
d) isteyen Tairafa ait olan veya söz konusu suçların işlenmesinden elde edilen şeyler, maddeler veya baş

kaca eşya veya değerlerin isteyen Tarafa geri verilmelinin sağlanması; 

e) Her türlü adli belgelerin, davetiyelerin, mahkeme celpnamelerinin, adli kararların ve mahkeme hüküm 
veya kararlarının onaylanmış örneklerinin tebliğ' edilmesi; 

f) Bir tanık veya blilirk'işiriin isteyen Tarafın mahkemesi önünde hazır bulunmasının sağlanması; 
ıg) Kişilerin adreslerinin saptanması; 
h) Adli kayıtların, kanıtların ve bilgilerin sağlanması. 
4. Bu Anlaşmanın II nci bölümünün amaçları bakımından, suç, isteyen Tarafın yasaları ile bu Taraf ül

kesinde işlenmülş kabul edildiği veya ülkesi dışında işlenmiş olup da isteyen Taraf yasaları ile suçun kovuşturul
ması öngörüldüğü takdirde, suçun cezalandırılması, isteyen Taraf adli makamlarının yargı yetkisi içinde sayılır. 

MADDE : 22 

Karşılıklı Yardımın Reddblunması 

1. Adli yardım aşağıdaki hallerde reddedilebilir : 
a) Soruşturma veya kovuşturma; 
i) İstenilen Tarafça siyasi bir suç veya siyasî bir suça murtabıt bir suç olarak görülen bir suç ile; veya 
ii) Adli ceza yasalarına göre bir suç oluşturmayan sırf askeri hür suç ile, 
ilgili ise. 
b) istenilen Taraf, istemin yerine getirilmesini, kendi egemenliğine, güvenliğine veya benzer temel çıkar

larına zarar verebilecek nitelikte görmekte' ise. 

2. Bu Anlaşmanın II nci bölümünün amaçları bakımından, aşağıdaki suçlar, siyasi veya siyasi bir suça 
murtabıt suçlardan sayılmayacaktır: 

a) Çok taraflı uluslararası anlaşmalar gereğince sözleşen Taraflar için soruşturma veya kovuşturma zo« 
runluluğu bulunan suçlar; ive 

b) ©ir Devlet Başkanı veya bir Hükümet Başkanı veya aileleri üyelerine karşı işlenen suçlar. 
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MADDE : 23 

Kullanma Amacı 

î. II nci bölümün I nci kesimi bükümleri gereğince, isteyen Tarafça elde edilen tanık ifadeleri, beyan, 
belge, 'kayıt veya maddi kanıtlar, bu Tarafta yalnız soruşturma veya cezai kovuşturmalar amaçlarıyla ve so
ruşturma veya kovuşturma konusu olan suçla ilgili tazminat istemlerinin karşılanması için kullanılacaktır. 

2. Ayrıca, yukarıda 1 nci fıkrada belirtilen malzeme, kullanma amacı II nci bölüm, I nci kesim kapsamı 
içinde kalmalk kaydıyla, yardımın kabul edilmiş olduğu suçtan başka bir suç ile ilgili olan bir sorutturma veya 
kovuşturma için de kullanılabilecektir. 

KESİM : II 

istemler 

MADDE : 24 

İstemlerin içeriği1 

1. Kişilerin ifade veya beyanlarının alınması, veya 'belgelerin, kayıtların veya maddi kanıtların verilmesî, 
korunması ve doğrulanmasının sağlanması konusundaki 'bir istemde, istemin ilgili olduğu soruşturma veya ko
vuşturmayı yöneten makamın adı belirtilecek ve, olanaklı olduğu ölçüde, aşağıdaki hususlar da gösterile
cektir :• 

a) Soruşturma veya kovuşturmanın konusu ve niteliği; 
b) İstenen kanıt veya bilgilere başlıca ihtiyaç nedeni; 
c) Soruşturma veya kovuşturma konusu olan kişi veya kişilerin adı - soyadı, doğum yeri ve tarihi ve ad

resi ile uyrukluk gibi kimliklerinin saptanmasına yarayabilecek eldeki öteki bilgiler; 
d) İfade veya beyanının alınması veya kendisinden beliğe, kayıt veya maddi kanıtlar istenilen kişinin aldı, 

adresi ive uyrukluğu; ve 
e) Verilecek veya korunacak belgelerin, kayıtların veya maddi kanıtların tanımı ve hangi biçimde çıka

rılması ve doğrulanması gerektiği. 
2. istemler, olanağı olduğu kadar ve gerektiği ölçüde, şunları da içerecektir : 
a) İzlenecek özel bir usul varsa bunun tanımı; 
>b) Tanık ifadeleri veya beyanların yeminli veya onaylı olması gerekip gerekmediği; 
c) İstenilen bilgi, beyan veya tamik ifadelerinin tanımı., 

MADDE : 25 

İstemlerin Yerine. Getirilmesi , 

1. Bu bölümde başka türlü hükme bağlanmış olmadıkça, istemler, istenilen Taraf yasalarına göre mutad 
olan usullere uygun olarak yerine getirilecektir. 

2. İstenilen Taraf, isteyen Tarafın kendi usullerinin uygulanmasına ilişkin bir istemine, bu usuller iste
riilen Tarafın yasaları ile bağdaşmaz nitelikte olmadığı ölçüde, rıza ıgösteröbilir.. 

3. İstenilen Tarafta kendisinden kanıt istenilen kişi, bu Taraf yasaları gereğince reddetme hakkına sahip 
olmadıkça, isteriilen Tarafta ceza soruşturma veya kovuşturmalarındaki aynı usul >ve kapsam çerçevesinde 
tanıklık yapmak, belgeleri, kayıtları veya maddi kanıtları vermelide yükümlü olacaktır* 

4. İstenilen Tarafın ilgili adli görevlileri ve öteki memurları, istemleri yerine getirmek için, istenilen Ta
raf yasaları gereğince haiz oldukları bütün yetkileri kullanacaklardır. Bir istemin yerine getirilmesi adli işlem
leri gerektirdiği takdirde, istenıilen Tarafın, görevlileri, isteyen Tarafa herhangi bir masraf yuklemeks'iziin, is
temi ilgili mahkemeye sunacaklardır. 

5. İsteyen Tarafın açık istemi üzerine, istenilen Taraf, istemin yerine getirileceği tarihi ve yeri bildirecek
tir. Her ild Tarafın yasalarının gereklerine ve hükümlerine göre, isteyen Tarafın ilgili memurları veya başka 
ilgili kişiler, istemlerin yerine getirilmesinde hazır bulunabilirler.! 
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MADDE : 26 

Sözleşen Taraflardaki Kayıtlar ve Belgeler 

İstem üzerine, istenilen Taraf, kendi ülkesinde benzer görevleri yerine getiren ilgili makamlarına sağlana
bilecek aynı koşullar altında ve ölçüde olmak üzere : 

a) 'Mahkemelerin hüküm ve kararlarının, ve 
b) İstenilen Tarafça uygun bulunması halinde, ifade tutanakları ve resmi özetleri de dahil olmak üzere 

mahkeme veya soruşturma makamının dbsyalarınlda bulunan belgelenin, kayıtların ve maddi kanıtların, 
asıllarını veya onaylanmış örneklerini, isteyen Tarafa sağlayacaktır. 

MADDE : 27 

Eşya ve Maddelerin Aranması ve Blkoyma 

İstem, herhangi bir eşya veya maddenin bir ceza soruşturma veya kovuşturmasında kullanılmak üzere 
teslimine ilişkin olduğu ve bu bir arama emrinin yerine getirilmesini gerektirdiği takdirde, arama ve elkoyma, 
ancak, istenilen Taraf yasalarına uygun olarak yapılacaktır. 

MADDE : 28 

'Belgelerin, Kayıtların veya Maddi Kanıtların Teslimi ve Geri Verilmesi 

İL İstenilen Taraf, kendi Ülkesinde yapılacak kovuşturmalarla ilgili olarak gerekli olması halinde, İste
nilen (belge veya kayıtların asıllarının veya maddi kanıtların teslimini erteleyebilir. 

2. İstemlerin yerine getirilmesi suretiyle teslim edilen belgelerin, kayıtların asılları veya maddi kanıtlar, 
İstenilen Taraf bunların geri verilmesinden vazgeçmedikçe, isteyen Tarafça mümkün olan en kısa zamanda ote
ldi Tarafa 'geri verilecektir. 

3. Ancak, maddelerin isteyen Taraftaki kişilere ait olması ve istenilen Tarafta bulunan bir kişi tarafından 
üzerlerinde hiçlbir istihkak veya başkaca kazamlmış hak talebinde bulunulmaması halinde, isteyen Tarafın yet
kili makamı, bu maddeleri, kendi yasalarına uygun olarak işlem yapmak üzere; alıkoymak yetkisine sahip 
olacaktır. 

KESİM : III 
Belgelerin Tebliği 

MADDE : 29 

(Belgelerin Tdbliğine İlişkin İstemler 

1. Mahkeme kararları, adli kararlar, davetiyeler, celpnameler veya istenilen Tarafa gönderilen başka bel
geler de dahil olmak üzere, belgelerin tebliği için yapılacak istem, aşağıdaki hususları içerecektir : 

a) Tdbliği isteyen makamın adı; 
b) Tebligat yapılacak kişinin adı, adresi ve eğer 'belli ise uyrukluğu; ve 
c) İsteyen Tarafta adli makam önüne çıkması istenilen tanık veya bilirkişiye ödenebilecek olan yaklaşık 

tazminat, yol ve oturma giderleri miktarı. 
2* İsteyen Taraf, tebliğ isteminde, herhangi bir kişinin adli makam önüne çıkması için bir tarih belirttiği 

takdirde, duruşma için tarih saptarken ve istemi iletirken, istemin bu tarihten en az (30) gün önce İstenilen 
Tarafça alınması gerektiğini gözönünde bulundurmak zorundadır. 

MADDE : 30 

Belgelerin Tebliği İstemlerinin Yerine Getirilmesi 

1. İstenilen Tarafın Yetkili Makamı, İsteyen Taraf Yetkili Makamınca tebliğ edilmek üzere gönderilen 
(belgeleri, kendi yasa ve usullerinin öngördüğü biçimde tebliğ edecektir. 
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2. Tebliğin yapıldığı, tebligat yapılan kişinin imzasını ve tebliğ tarihini taşıyan bir alındı ile veya tebliga
tın biçim ve tarihi ile tebliği yapan kişinin imzasını taşıyan bir bildirimle belgelendirilecektir. 

3. İstenilen Taraf, tebligat alındısını veya bildirimini, İsteyen Tarafa gecikmeksizin iletecektir. 
4. Tebligat yapılamadığı takdirde, bunun nedenleri, tebliği istenen belgeler ile birlikte, isteyen Tarafa 

bildirilecektir. 
5. İsteyen Tarafın uyruğundan başka bir kişiye bu madde hükmüne göre bir belgenin tebliğ edilmesi, iste

yen Tarafa bu işlemle yargı yetkisi tanınması anlamına gelmez.. 
6. Sözleşen Taraflardan her biri, istenilen Tarafta bulunan uyruklarına kendi diplomasi veya konsolos

luk memurları aracılığı ile belgeleri tebliğ etmek hakkını haiz olacaktır. 

MADDE : 31 

Tanık ve Bilirkişilerin isteyen Tarafta Adli Makam önüne Çıkması 

1. isteyen Taraf, bir tanık veya bilirkişinin kendi aidli makamları önünde şa'hsen hazır bulunmasını özel
likle gerekli gördüğü takdirde, celpnamenin tebliğine ilişkin isteminde bunu belirtecektir, istenilen Taraf, bu 
tebligatın yapıldığı tanık veya bilirkişiyi, isteyen Tarafın ilgili adli makamı önünde hazır bulunmaya çağıracak 
ve bu kişinin hazır bulunmayı kabul edip etmediğini soracaktır, 

istenilen Taraf, tanık veya bilirkişinin cevabını, isteyen Tarafa gecikmeksizin duyuracaktır. 

2. isteyen Tarafın adli makamı önünde hazır bulunma çağrısına cevap vermekten kaçınan bir tanık veya 
bilirkişi, celpnamede bir ceza uyarısı bulunsa bile, sonradan İsteyen Taraf Ülkesine girip de orada usulüne 
uygun biçimde yeniden celp edilmedikçe, herhangi bir hukuki veya cezai hakkın yitirilmesine, zorlayıcı önle
me veya yasal yaptırıma tabi tutulmayacaktır. 

MADDE : 32 

Tutuklu Kişilerin Gönderilmesi ve Adli Makam Önüne Çıkması 

1. Tutuklu bir kişinin isteyen Tarafın bir adli makamı önüne tanık olarak veya yüzleştirme amaçları ile 
çıkması bu Tarafça gerekli bulunduğu ve istenildiği takdirde, tutuklu olan kişi, bu Taraf ülkesine, aşağıdaki 
hallefde geçici olarak gönderilecektir : 

a) Tutuklu kişi gönderilmeye razı olur ise; 
b) Gönderilmesi, tutukluluk halini uzatmayacak ise; ve 
c) istenilen Taraf, göndermeye engel başka önemli nedenler bulunmadığını saptar ise. 
2. Tutuklu kişinin gönderilmesi isteminin yerine getirilmesi, bu kişinin istenilen Tarafta, bir soruşturma 

veya kovuşturma için bulunması gerekli olduğu sürece, ertelenebilir. 

3. isteyen Taraf, diğer Taraf serbest bırakılmasına izin vermedikçe, bu kişiyi tutuklu bulundurmak yetki 
ve yükümlülüğü altında olacaktır. Bulunmasına gerek kalmayan tutuklu kişi, koşullar elverir elvermez geri 
gönderilecektir. 

4. İstenilen Taraf, gönderilen kişinin, yalnız kendi uyruğu olması nedenine dayanarak, geri gönderimesin-
den vazgeçemeyecektir,. 

MADDE : 33 

Sanığın Gönderilmesi 

L isteyen Taraf, bu Bölüme giren bir yardım istemi ile ilgili olarak, bir sanığın öteki Tarafa yüzleştirme 
amaçları ile gönderilmesini gerekli gördüğü takdirde, bunu îstemindr belirtecektir. Gönderme halinde, istenilen 
Taraf, sanığı, gerekli olduğu sürece tutukluluk altında bulunduracak ve yüzleştirmeden hemen sonra geri gön
derecektir. 

2. İstenilen Tarafın yasasının, İsteyen Tarafın sanığı tutuklu bulundurduğuna dair kanıtı gerektirmesi ha
linde, isteyen Taraf, istenilen Tarafça gerekli görülen adli karar veya başlcaca belgeleri istemine iliştkecektin 
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3. İstemin alınması üzerine İstenilen Tarafın Yetkili Makamı, sanığı tutukluluk altında bulundurmak için 
gerekli işlemleri, ilgili makamlardan gecikmeksizin isteyecektir, istenilen Taraf, sanığın gönderilmesinden önce, 
sanığı tutuklu bulunduracağını isteyen Tarafa bildirecektir. 

MADDE : 34 

Güvence 

1. Uyrukluğu ne olursa olsun, bu Anlaştma gereğince yapılmış bir isteme uyigun olarak isteyen Tarafta 
bir adli makam önüne çıkan bir tanık veya bilirkişi, bu Taraf ülkesinde, istenilen Taraf ülkesinden ayrılma
sından, önceki herhangi bir eylem veya mahkûmiyetle ilgili olarak, kovuşturulmayacak veya, 32 nci madde
nin 3 ncü fıkrasında veya 33 ncü madde 1 nci fıkrasında öngörülen haller dışında tutuklanmayacak veya 
hürriyeti bağlayıcı başka herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır. 

% Uyrukluğu ne olursa olsun, hakkındaki kovuşturmanın konusu olan eylemleri yanıtlamak için iste
yen Tarafta bir adli makam önüne celbedilen kişi, istenilen Taraf ülkesinden ayrılmasından önceki zamana ait 
ölüp istemde belirtilmeyen herhangi bir eylem veya mahkûmiyetten ötürü, kovuşturulmayacak veya tutuklanma
yacak veya hürriyeti bağlayıcı başka herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır. . 

3. Bu Maddede öngörülen güvence, kişi, hazır bulunmasına artık gerek olmadığına ilişkin resmi bildirimi 
aldıktan sonra 10 gün içinde, isteyen Taraf ülkesini terketmekte serbest olduğu halde terketmemiş veya, ter-
kettükten sonra bu ülkeye kendi isteği ile dönmüş olduğu takdirde, sona erecektir. 

(KESİM : IV 

Bilgi 

MADDE : 35 

Karşılıklı Bilgi Sağlanması 

1. Bu Anlaşmanın amaçlarının desteklenmesi bakımından, her iki Tarafın Makamları, ülkelerindeki so
ruşturmalar veya kovuşturmaları da kapsamak üzere'ilgili konularda öteki Tarafın yararına olabilecek bilgi, 
belge, kayıt veya kanıtları, kendi yasalarının izin verdiği ölçüde ve uygun olan koşullar altında sağlamaya yetki
lidirler. 

2. Uygun olan hallerde, Taraflar, ceza işlerinde kendi yasaları, düzenlemeleri, yazılı kuralları ve ulus
lararası uygulamalarına ilişkin bilgileri birbirlerine sağlarlar, 

MADDE : 36 

Adli Siciller 

1. SÖzleşen Tarafların ilgili makamları, mümkün olan en geniş ölçüde, öteki Taraf uyruklarını ilgilendi
ren ceza mahkûmiyetlerini ve daha sonraki önlemleri, birbirlerine bildireceklerdir. 

2. İstem üzerine, Taraflar, isteyen Tarafın bir uyruğu hakkında yapılmış ceza kovuşturmasına ilişkin adli 
sicillerin örneklerini, istenilen Tarafta adli makamlara verilebilen adli siciller ile aynı ölçü içinde sağlayacak
lardır.. 

MADDE: 37 

Kişilerin Yerlerinin Saptanması 

İsteyen Taraf, İstenilen Taraf ülkesinde bulunduğu sanılan kişilerin yerleri konusunda bilgi istediği tak
dirde, istenilen Taraf bu kişilerin kendi ülkesinde bulundukları yerleri ve adreslerini belirlemek için her türlü 
çabayı gösterecektir. Bu tür istemler, kimlik ve yer konusunda eldeki tüm bilgileri içerecektir. 
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KESİM : V 
Usul 

MADDE : 38 
Yetküi Makamlar 

1. Bu Anlaşmanın II nci Bölümü gereğince Yetkili Makamlar, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile 
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığıdır. 

2. Bu Bölüm gereğince istemler, yalnız Yetkili Makamlar tarafından yapılacak ve bu Makamlar arasın
da doğrudan doğruya veya diplomatik yollardan iletilebilecektir. 

3. İsteyen Tarafın Yetkili Makamı, istemleri, yerine getirilmek üzere ilgili makamlara gecikmeksizin ilete-

MADDE : 39 
istemim İşleme Konulması 

1. İstenilen Taraf, yardım isteminin bu Bölümde yer alan hükümlerle uyarlı olmadığını veya yerine geti
rilemeyeceğini kararlaştırdığı takdirde, bunu, İsteyen Tarafa, nedenlerini de belirtmek suretiyle, derhal bildire
cektir... 

2. Yardım isteminin tamamlanması üzerine, İstenilen Taraf, istemin aslını, elde edilen tüm belge, bilgi ve 
kanıltlaria birlikte İsteyen Tarafa geri verecektir. 

MADDE : 40 
Dili 

1. Karşılıklı yardıma ilişkin istemler ve dayanağı tüm belgeler, İsteyen Tarafın dilinde hazırlanacaktır. 
2. Bu istemler ve dayanağı belgelere, İstenilen Tarafın dilinde aslına uygun ve tam çevirileri eklenecek

tir. 
3. Bir istem sonucu elde edilen her türlü tutanaklar, beyanlar veya belgeler veya kayıtların çevirilerini yap

tırmak, İsteyen Tarafa ait olacaktır. 

MADDE : 41 
Giderler 

Bu Bölüm gereğince yapılan istemler, aşağıdaki giderler dışında, İstenilen Tarafça, İsteyen Tarafa herhangi 
bir gider yüklemeksizin yerine getirilecektir : 

a) 31 nci Maddeye göre, İsteyen Tarafta hazır bulunmaya çağrılan bir tanık yeya bilirkişiye, oturma ve 
yol giderleri dahil ödenecek tazminat. Bu tazminat ve giderler, İstenilen Taraftaki ikamet yerinden itibaren he
saplanacak ve İsteyen Tarafta yürürlükte olan tarife ve cetvellerde öngörülen ölçülere eşit mîktar'da olacaktır; 

b) 32 ve 33 ncü maddelere göre gönderilmiş olan tutuklu kişilerin gönderilme ve dönüşlerinin gerektir
diği giderler; ve / 

c) İstemde ad gösterilmek suretiyle belirtilmiş olan özel bilirkişilerin ücretleri. 

BÖUÜM : III 
Son Hükümler 

MADDE : 42 
Ülkesel Uygulama 

1. Bu Anlaşmada, her bir Sözleşen Taraf için atıfta bulunulan ülke deyimi, kendi yargı yetkisi al
tında bulunan tüm ülkeyi kapsar. 

2. Bu Anlaşma, Sözleşen Tarafların, herhangi bir çok taraflı uluslararası anlaşma ile üstlenmiş veya üst
lenecek oldukları yükümlülükleri etkilemeyecektir. 

Milli Güvemİık Konseyi (S. Sayısı : 12) 
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MADDE : 43 

Yürürlük Alanı 

Bu Anlaşma, yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra işlenmiş ölüp da 2 nci Maddenin kapsamı içinde 
bulunan suçlara uygulanacaktır. Ancak, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmeisinden önce işlenmiş olup da önceki 
anlaşmalara göre geri vermeye konu olmayan bir suç için, geri verme kabul edilmeyecektir. 

MADDE : 44 

Yürürlüğe Giriş ve Yürürlükten Kaldırma 

L Bu Anlaşma onaya bağlı olacak ve onay belgelerinin değişimi Vaşington'da yapılacaktır. 
2< Bu Anlaşma, onay belgelerinin değişiminden (30ı) gün sonra yürürlüğe girecek ve süresiz olarak yürür

lükte kalacaktır. 
3. Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile, 6 Ağustos 1923 tarihinde İsviçre'de Lozan'da imzalanmış olan 

Türkiye ile Birleşik Devletler arasındaki ladei Mücrimin Muahedenamesi yürürlükten kalkacak, ancak, işbu 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce iletilmiş olan istemler 1923 Anlaşmasının hükümlerine göre işlem gö
recektir. 

4. Sözleşen Taraflardan her biri, diğer Tarafa jnceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bu Anlaşma
yı yürürlükten kaldırıp sona erdirebilir. Yürürlükten kaldırma, bildirimin alınmasından altı ay sonra geçerlilik 
kazanır. 

Yukarıdaki hükümlerin tanıtı olmak üzere, Sözleşen Tarafların Yetkili Temsilcileri, işbu Anlaşmayı imza
layıp mühürlemişlerdir. 

Ankara'da 1979 Haziranının yedinci günü, her iki metin de eşit değerde geçerli olmak üzere, Türkçe ve 
İngilizce dillerinde iki sayı halinde düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 12) 
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EK. LİSTE 

1. Taammüden adam öldürmek. 
2. Kasıtlı veya kasıtsız adam öldürmek veya ölüme sebebiyet vermek. 
3. ölümle sonuçlanan haller de dahil, ağır yaralama, veya müessir fiil; bedenen ağır zarar vermek niye

tiyle yaralamak veya müessir fiilde bulunmak. 
4. Yasa dışı çocuk aldırma. 
5v Adam kaldırmak; kız veya kadın kaçırmak; hürriyeti tahdit etmek; çocuk hırsızlığı. 
6, Cebren ırza geçmek; ırza tasaddi; fücur (evlenme yasağı olan yakınları ile cinsi ilişki); iki evlilik, 
7, İsteyen ve istenilen Tarafların her ikisinin de yasalarına göre belirli yaşın altındaki çocuklarla veya ço

cuklar üzerinde yasa dışı cinsi ilişki kurmak. 
8- Fuhşa teşvik. 
9, Yayın yoluyla hakaret. 

10. Küçüğü veya bakımı kendisine ak olan kişiyi, yaşamları için tehlikeli olan veya olabilecek şekilde 
kasten bakımsız bırakmak veya kasten kendi haline terketmek. 

ıll. Gasp; hırsızlık; geceleyin bina dahilinde hırsızlık; zimmet - ihtilas; irtikâp. 
12. Nftsı ızrar. 
13 i Emniyeti kötüye kullanma ve para, mal veya kıymetlerin kanunsuz elde edilmesi ile ilgili yasalara 

karşı işlenen suçlar da dahil, dolandırıcılık. 
14. Sahte resmi veya özel belge veya kayıt düzenlemek veya bu gibi belge ve kayıtları. tedavüle çıkar

mak veya hileli kullanmak da dahil, sahtecilikle ilgili yasalara karşı işlenen suçlar. 
15. Para, kıymetli evrak veya başka menkul mallan yasa dışı elde edildiğini bilerek kişisel çıkar için al

mak, bulundurmak veya nakletmek, 
16. Kalpazanlık suçları. 
\İ4 Yalan tanıklık, yalan tanıklığa teşvik; yalan yere yemin etmek; adli bir makama veya bir hükümet 

dairesine veya bürosuna, yazılı veya sözlü, yalan beyanda bulunmak. 
18. Binalarda kasten yangın çıkarmak. 
19. Mahkeme görevlisini, jüri üyesini, tanığı veya cezai soruşturma yapmakla yetkili kılınmış kimseyi her

hangi bir şekilde etkileyerek, rüşvet vererek, engelleyerek, tehdit ederek veya müessir fiilde bulunarak, adli ko
vuşturmaları veya hükümet kuruluşları önündeki kovuşturmaları kanunsuz engellemek veya ceza yasalarının 
ihlaline ilişkin bir soruşturmaya kanunsuz müdahalede bulunmak,. 

20. a) Resmi görevi, bedenen yaralanmaya veya herhangi bir kişinin canını, özgürlüğünü veya malını 
yitirmesine sebebiyet verecek şekilde kanunsuz kötüye kullanmak,! 

b) Kamu görevi, jüri hizmeti, devlet memurluğu için adaylık veya oy verme veya hükümet dairelerince 
sağlanan yararlardan faydalanma veya bunların kabulü ile ilgili olarak veya bunlara müdahale suretiyle zarar 
vermek veya tehditte bulunmak. 

214 IBir kimsenin ceza ve tutukevlerinden firarını kolaylaştırmak veya buna imkân vermek; cezaevinde ayak
lanma çıkarmak, 

22. Rüşvetle ilgili yasalara karşı işlenen suçlar. 
23. îç karışıklıklarla ilgili yasalara karşı işlenen suçlar. 
24. Suç işlemek için kurulmuş işletmeler veya cemiyetler ile ilgili yasalara karşı işlenen suçlar. 
25- Demiryolunda veya herhangi bir uçakta veya gemide veya başka ulaşım araçlarında seyahat eden bir 

kişinin güvenliğini tehlikeye sokan kasıtlı eylemler. 
26. Yasalara veya Devletler Hukukuna göre korsanlık eylemleri; uçak veya gemide, bu uçak veya geminin 

kaptanı veya emir ve komuta yetkisini haiz görevlisinin yetkisine karşı ayaklanma veya isyan; bir uçak ve
ya geminin cebir veya şiddet kullanılarak veya cebir yeya şiddet kullanılacağı tehdidiyle zaptedilmesi veya 
kontrolünün ele geçirilmesi. 

27, a) Kaçakçılık dahi! olmak üzere, malların, maddelerin veya emtianın ithal, ihraç veya transit nakli 
ile ilgili yasalara karşı işlenen suçlar. 

.Milli Güven» Konseyi (S. Sayısı : 12) 
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b) Kasıtlı vergi ve resim kaçakçılığı ile ilgili suçlar. 
c) Uluslararası para transferleri ile ilgili yasalara karşı işlenen suçlar. 

28. iflas yasalarına karşı işlenen suçlar. 
. 29. Uyuşturucu maddeler, esrar, hallusinojen (sanrı veren) maddeler, kokain ve bunun türevleri ve öteki 

tehlikeli uyuşturucu ve kimyasal maddeler ile ilgili yasalara karşı işlenen suçlar. 
30. Zehirli kimyasal maddeler veya sağlığa zararlı maddelerin yasa dışı imali veya sürümü ile ilgili yasalara 

karşı işlenen suçlar. 
31. Ateşli silaMar, mühimmat, patlayıcı maddeler, yangın çıkarıcı aletler veya nükleer maddeler ile ilgili 

yasalara karşı işlenen suçlar. 
32, Kıymetli evrak veya emtianın satışı veya nakledilmesi veya satın alınması ile ilgili yasalara karşı işle

nen suçlar. 
33, Sözleşen Taraflardan her ikisinin de yasalarına uygun olarak, suçlunun geri verilmesinin kabul edile

bileceği başka herhangi bir eylem. 

• •• • > - « « £ 4 >-*%-< mn-m ~e* -
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 18'e 1 nci Ek 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. ( 2 / 7 ) 

Müi Savunma KoanÜsyonu Raporu 

MUM Güvenlik Konseyi 
'Milli Savunma Komisyonu 

Karar No. : 2 8 . 10 , 1980 
Esas No. : 2/7 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Milli Güvenlik Konseyinin 6.10.1980 tarihli '6 nci birleşiminde «il 402 sayılı Sıkıyönetim Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi,» görüşülmüş 1 ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiş, 3. ncü 
maddenin görüşülmesi sırasında ise, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat 
Tümer tarafından verilen önerige sebebiyle, bu önergede yer alan hususların Sıkıyönetim Kanununun 13 ve 15 
nci maddeleriyle ilgisi, düzenlenmenin asıl maddelerde mi yoksa ek madde halinde mi yapılması gerekeceği, ek 
ımadde halinde düzenleme durumunda ise hangi ek maddeye öncelik verileceği ve ek maddelerin içeriği yönün
den değişiklik gerekip gerekmediği hususlarının tespiti ve yeni bir düzenleme yapılabilmesi için teklifin çerçe
ve 3 ncü maddesi Komisyonumuzca geri alınmış idi. 

Komisyonumuzca yapılan incelemede; Sıkıyönetim 'mahkemelerinin görevine giren suçlan işlemiş olan si
yasi partilerin her kademe ve yan kuruluşlarının yönetici ve üyeleriyle siyasi partilerle ilişkileri görülen di
ğer kuruluş ve derneklerin yönetici ve üyelerinin suç dosyalarının tek bir sıkıyönetim askeri mahkemesinde 
toplanmasının uygun olacağı kanısına varılmıştır. Böylece muhtelif sıkıyönetim komutanlıkları sıkıyönetim 
askeri mahkemelerinin yetki sahasına giren bu nevi suç dosyalarındaki deliller bir anda değerlendirilebilecektir. 
Diğer yönden, örneğin Türk Ceza Kanununun herhangibir maddesini ihlal eden bir suç 'hakkında siyasi parti 
genel merkezinin bulunduğu sıkıyönetim komutanlığı askeri savcılığı ve askeri mahkemesinde soruşturma ve 
yargılama yapılması halinde bu soruşturma ve yargılama konusu olan suçun uzantısı olan ya da aynı amaç 
ve doğrultuda işlenmiş bulunan suçların tek elden soruşturulup kovuşturulması temin edilmiş olacaktır. 

Maddeye Sıkıyönetim Kanununun genel hükümlerine paralel hükümler getirilerek, sıkıyönetim komutanı
na nezdindeki sıkıyönetim askeri mahkemesinde bakılmasına lüzum görmediği bu madde kapsamına giren 
suç dosyalarına ilgili makam veya adli mercilere gönderebileceği şeklinde de bir açıklık 'getirilmiştir. 

Komisyonumuzca geri alınmış bulunan çerçeve 3 ncü madde yukarıdaki açıklamanın da doğrultusunda 
yeniden düzenlenerek verilmiş bulunan önerge ile Sıkıyönetim Kanununa getirtilmesi önıgörülen hükmün ek 
madde hallinde düzenlenmesi ve bu ek maddenin Ek Madde 1 olarak düzenlenmesli ve evvelki Ek Madde 
l'in Ek Madde 2 olarak yediden düzenlenmesi uygun bulunmuştur.* 

Milli Güvenlik Konseyi'niin onayına arz edilmek üzere saygı ille sunulur. 

Milli Savunma Komisyonu Sözcü 
Başkanı Hâkim Albay 

Hâkim Tuğgeneral! İsmet ONUR 
Muzaffer BAŞKAYNAK 

Üye Üye 
Adalet Bakanlığı Kanunlar Adalet Bakanlığı Kanunlar 
Planlama Araştırma Genel Planlama, Araştırma Genel 

Müdürlüğü Başmüşaviri Müdür Başyardımcısı 
Sait REZAKİ N.. Yüksel T AL AYMAN 

Üye 
Hâkim Yarbay 
Ersin ESEROL 



1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 3. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
EK MADDE 1. — Bu Kanunun 13 hcü maddesindeki zaman ve yer kaydına bakılmaksızın, anılan mad

de ile 15 nci madde hükümlerine göre, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin görevine giren suçları işleyen siyasi 
partilerin her kademe ve yan kuruluşlarının yönetici ve üyeleri ile siyasi partilerle ilişkileri görülen diğer ku
ruluş ve derneklerin yönetici ve üyelerinin suç dosyaları hakkında, soruşturma ve yargılama yapmaya, parti ge
nel merkezlerinin bulunduğu yer Sıkıyönetim Komutanlıkları nezdindeki Askeri Mahkemeler yetkilidir. 

Ancak, Sıkıyönetim Komutanı bu suçlardan nezdinde kurulan Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde bakılma
sına lüzum görmediklerini ilgili makam veya adili mercilere gönderebilir. 

İkinci, fıkraya istinaden suç dosyasının gönderildiği makam dosyayı geri çeviremeyeceği gibi adli merciler 
de görevsizlik ve yetkisizlik kararı veremezler. 

EK MADDE 2. — Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek ihtiyaca göre ve Milli Savunma Bakanının 
yapacağı teklif üzerine, istenilen sayıda Cumhuriyet Savcısı ile Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, asıl görev 
yerleri ile ilişkileri kesilmemek ve kadroları saklı kalmak koşuluyla kazanılmış hakları olan kadro maaşla
rıyla Sıkıyönetim Yardımcı Savcılıklarında süreyle sınırlı olmaksızın özel kanunlarındaki usule göre Yüksek 
Savcılar Kurulunca görevlendirilirler ve aynı usulle görevlerine iade edilirler. Yüksek Savcılar Kurulu, iste
min intikalinden itibaren yedi gün içinde gerekli kararı verir. Bu şekilde görevlendirilen Cumhuriyet Savcı
ları ile Cumhuriyet Savcı Yardımcıları Sıkıyönetim Yardımcı Savcılarının, görev ve yetkilerini haizdirler. 

Görevlendirilecek Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yardımcılarının bu görevlerinde, fiilen en 
az beş yıl süre ile hizmet görmüş olmaları şarttır. 

Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yardımcılarının yükselmeleri, birinci sınıfa ayrılmaları, ile di
ğer özlük işleri bu kanun hükümleri saklı kalmak üzere özel kanunlarına göre yapılır ve Sıkıyönetim hiz
metinde geçirdikleri süreler asıl mesleklerinde geçmiş sayılır. Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yar
dımcılarının çalışma ve genel davranışları gözönüne alınarak haklarında Sıkıyönetim Komutanı ve Sıkıyö
netim Askeri Savcılarının düzenleyecekleri siciller ve Askeri Yargıtay Başsavcılığı ile askeri adalet müfettiş
leri tarafından verilecek notlar, yükselmelerinde değerlendirilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderilir. Üç 
aydan az olan hizmetler için sicil düzenlenmez. 

Sicillerin düzenlenme şekil ve esasları yönetmelikle gösterilir^ 
Halklarında disiplin soruşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, şahsi ve görev ile ilgili suçların 

soruşturulması ve kovuşturulması ile diğer özlük işleri bu kanun hükümleri saklı kalmak üzere özel kanun
larına göre yapılır. Ancak, özel kanunlarına göre verilen izinden sonra soruşturma işlemi askeri adalet mü
fettişi tarafından yapılarak soruşturma evrakı Adalet Bakanlığına gönderilir. 

Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yardımcıları izin, istirahat, tedavi konularında Askeri Hâ
kimlerin statüsüne tabidirler; aylıkları, kesenekleri, sosyal yardımları ve ödenekleri Adalet Bakanlığı Bütçe
sinden, yollukları ve diğer giderleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden karşılanır. 

Cumhuriyet Savcıları ile Cumhuriyet Savcı Yardımcılarına, bu görevlerinin devamı süresince 2155 sa
yılı Kanun uyarınca tayın bedeli ile eşidi derecedeki askeri savcılara ödenen Sıkıyönetim hizmet zammı da 
ödenir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 18'e 1 nci Ek) 


