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ÖNSÖZ 

İnsanların özgür ve eşit bireyler olarak vazgeçilmez ve devredtlmez 
birtakım haklara sahip bulunduklan anlayışı, insq,nlık tarthtnde yüz
yıllar boyunca verilen mücadeleler sonucunda kademe kademe ulaşı
lan bir uygarlık düzeyint yansıtmaktadır. Ancak ınsan haklannın ko
runması ve geltştırtlmest, arkası kestlmeyen, sürekli çabayı gerektiren 
bir süreçtir. 

Bu süreç, her aşamada çeşitli ulusal ve uluslararası belgelerde lfa
desint bulmuştur. Çağdaş anayasalar yanında İnsan Haklan Evrensel 

Beyannamesi, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Av
rupa Sözleşmesi, kadınlara karşı ve genel olarak her türlü aynmcılığı, 
işkence ve insan onuruyla bağdaşmayan kötü muameleyi önlemeye 
yönelik uluslararası sözleşmeler, aynı zamanda insan haklarının hu
kuki güvencelerint oluşturan bu belgelerin başlıca örnekleri olarak gös~ 
terilebil tr. 

1'' 1 

İnsan haklan Ue ilgili uluslararası belgelerin hemen hemen hepsinin 
altında Türkiye'nin de imzası vardır. Dolayısıyla bu belgeler, Türk hu
kukunun da bir parçasını oluşturmaktadır. 

Emekli Vali Mehmet Akzambak, Lozan Antıaşması'ndan bu yana 
Türkiye'nin tarqf olduğu tüm uluslararası sözleşmeleri ve bunların 
onayianmasına Utşktn yasa ve Bakanlar Kurulu kararlarını titiz bir ça
lışma ile dört ciltlik bir kitapta toplamıştır. 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 'nca yayımlanan bu kitap, İn
san Haklan Evrensel Beyannamesi'nin 50. yddönümünde yapılan en 
anlamlı çalışmalar arasında yer alacak btr kaynak eser niteliğindedir. 

Ankara, 1998 

Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK 

Devlet Bakanı 



Özlemle, 
Torunlanm 
Zeynep B ~Ucu ve Alitırdil 'ya 
KORKU VE YOKLUK'tan Annmı, 
Yannlara 
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ÖNSÖZ 

Birleşmiş Milletler Teşkilitmm kuruluşunu izleyen 45'lerde, Ankara Hukuk 
Fakültesinde, Anayasa Hukuku hocamız Prof. Bülent Nuri ESEN, 

Kendine özgü anlatım biçimi ile, "Birleşmiş Milletierin ana hedefi lnsanlıgı 
KORKU ve YOKLUKTAN kurtarmaktır." derdi. 

1949 yılmda Hüktım.etimiz, "Okullarda ve diger egitim müesseselerinde 
okutulması ve yorumlanması ve radyo ve gazetelerde neşriyatta bulunulması yolunda 
aldıgı Kararla "İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEY ANNAMESİ"ni 
Toplumumuzun bütün kesimlerine, ,büyük bir anlayışla sunmuş idi. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, hocamızın üzerine basa basa 
söyledikleri yerini bulmuştur. 

İnsan Haklan ve Ana HUrriyetlerin teminat altına alınması yolunda Birleşmiş 
Milletler Andlaşmasmda, ırk, cinsiyet, dil ve din ayırımı gözetilmemesi ilkesi 
benimsenmiş, bu ilkeyi destekler ve somutlaştınDa adımı olarak, bu Hak ve 
Hürriyetterin teminat altına alınması sorumlululunu yalnız üye devletlerin iç 
meselesi olduguna bırakılmış konu olmadıAtnı, İnsan Hakları ve Temel Hürriyetlerin 
bütün dünyada bilfiil saygı gösterilmesi gerektigi esasını kabul etmiştir. 

İnsan Hakları ve Temel Htırriyetlerin, Birleşmiş Milletierin Kuruluşundan bu 
yana geçen 52 yıl içinde, gerek Evrensel gerekse Bölgesel boyutta, güvenceye 
alınmış olması, insanlıgm bu haklara ve Hürriyetlere sahip çıkma olgunluguna 
eriştigi zaman, insanlıgm yaranna olata~ı kuşkusuzdur. Aksi halde bütün bu ilkeler, 
kigıt üzerinde kalmış düzenlemeler olmaktan öteye gidemez. 

Korkudan ve yokluktan kurtulmanın yolu da, İnsan Haklan ve Temel 
Hürriyetleri, ilkeler doArultusunda, idare edenlerin, idare edilenlere, kısıtlamadan ve 
duraksamadan, tanıması ile mümkün olabilecektir. 

1990'lara gelindiginde, PARİS ŞARTI telAffuz edilmeye başlanmış, AGİK'den 
söz edilir olmuştur. 

Yazarlanmızca, makalelerinde *** deginilen, Yüksek Anayasa Mahkemesi 
Kararmda * yollama yapılan, TV açık oturumlarındaki tartışmalarda zaman zaman 
imzaladıgımız vurgulanan, toplumun dar bir kesimi dışmda kimsenin tam bilgi sahibi 
olmadıgı, en az KORKU VE YOKLUKTAN ARINMA ilkesi kadar önemli 
gördüauınüz "Herkesin Kendi Halekım bilmek ve onu kullanmak halekı bulunduğu" 
geregine yer veren P ARİS ŞARTI, İNSAN HAKLARI EVRENSEL 
BEY ANNAMESİ'ndeki tutumun aksine kamuoyuna ve toplum kesimlerine, yogun 
biçimde duyurulmamıştır. 
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Bir hakkın ne oldulu ve nasıl kullanılacapıa dair, İstanbul Barosu'nun, CMUK 
üzerinde, gazetelerde verdili ilinlar •••• dışında, toplumun bilgilendirilmesi 
düzenli degildir. 

GUnümüzde Türkiyemiz'in içte ve dışta gündemini işgal eden "İnsan Haldarını 
İhl!l" konusu, Avrupa insan Hakları Mahkemesine Başvuru ve Mahkemenin zorunlu 
yargı yetkisini kabulümUz sonucu bir olgudur. 

İşkence burada boy hedefidir. Oysaki, İnsan Hakları işkence ile sınırlı deAildir. 
İnsan Haklarının ihlilini salt Polisin cobu, Jandarmanın dipçiğinde arama İnsanı 
Korkudan ve Yokluktan arındırmanm tam yolu da deAildir. 

Polis ve Jandarma veya zabıta görevini üstlenen kuruluşlar Devlet yapısı içinde 
yerini bulan kurumlardır. Devlet olarak özellikle Hukuk Devleti için, kendi 
kurumlarını ihlil konusunda zaptu rapta almak, ana görevdir. 

Hukuk Devleti, dedigirniz sistem, kendi insanının haklarını seçerek vermek değil, 
bu hakların insanın doğumu ile kazanılmış haklar olduğunu kabul ve bunlÔrın ne 
olduğunu insanına bildirmek ve insanının o hakkını kullanmasına kıs~tlama 
getirmemekle yükümlü, yOce bir Varlıktar. 

İnsan Hakları "biri var dileri yok" veya "eksik olsa da olur" la olmaz. Bir 
bütün olarak insan yaşamında sergilendiai zaman ancak huzur, güven ve toplum 
içinde uyumlu yaşam olur. Aksi zulümdür. 

"İnsan Haklannm çitneodili yerde din yoktur."** ve, 

"Kim bataşlar ve barışı saliarsa onun mOkifatı ADab'a aittir. Dolrusu O 
zalimleri sevmez." (Kur-an, ŞQra, 40) 

Saygılarımla, 

Alanya IO.Nisan. 1997 

* Anayasa Mahkemesi Korarı /99312 Ka. /99313 
Resmı Gazete 09.08.1994- s. 73-6 ncı Paragraf 

** Prof. Dr. Yaşar Nuri OZTORK 
Menunde bır Panelde konuş(nasından, Hflmyet Gazetesı 

*** Hasan PULUR - Htırrıyet Gazetesı 
Cengız ÇANDAR - Sabah Gazetesı 
ÇetınALTAN 
MehmetALTAN 
Coşkun KIRCA - Yen/Yüzyıl 

**** YenıYazyıl 

mehmet okıarnbak 
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SUNU Ş 

"Yurdumuzu dOnyanm en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine 
çıkaracalız.Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarma sahip kılacalız. 
Milli kOitOrOmOzO maasır (çaldaş) medeniyet seviyesmın OstOne 
çıkaracalız. "ülküsünün inançlı, sadık takipçileri, Genç Cumhuriyetin Devlet yapısı 
içinde bütün kurumları bu dogrultuda geliştirirken, Polisi de çagdaş devlete yakışır 
biçimde kaçınılmaz gönnüş, egitimini ön planda tutarak Batının gelişmiş kurumları 
düzeyinde, Ankara'da Polis Koleji ve Polis Enstitüsü'nU 1938 yılmda ögt'etime 
açmak suretiyle, aydın Polis Amir ve Memurunun yetiştirilmesi başarısını 
göstenniştir. 

Bu gün Polis Enstitüsü, özlemi duyulan akademik yapıya kavuşturulmuş olarak, 
Atatürk İnkil!plarınm takipçisi, İnsan Haklarına saygılı egitim programlarıyla 
Cumhuriyetimizin bekçiligini yapacak kadroları toplum himıetine sunmanın 

lokomotifi kurum olarak işlevini sürdünnektedir. 

1945'lerde Polise ögt"etide, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, Lozan'ın 

azmlıklarla ilgili hükümleri, Beyaz Kadın Ticareti, Müstehcen Neşriyat ve 
Kalpazanlık konularını içeren parmakla sayılacak az konu, sicil sayısı 5.000 olan 
Polis Kadrosunun ilgi alanmda görülerek alınmış iken, bu gün Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı'nın kuruluşundan bu yana, İnsan Haklarının evrensel boyut kazanınası ve 
ön plan~ çıkmış olması sonucu, aynı paralelde Polisin (Genel Güvenlik 
Kuvvetlerinin) gerek iç düzenlemeler gerekse uluslararası ilişkiler geregi 
sözleşmelerden dogan görev ve sorumluluk alanını da genişleterek daha hassas 
çizgiye getinniş bulunmaktadır. 

Bu gün iç düzenlemeler dışmda 40 üzerinde uluslararası sözleşmelerde genel 
güvenlik kuruluşuna, İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN 
KORUNMASI'nda dogrudan veya dalaylı olarak görev ve sorumluluk yüklenmiş 
bulunmaktadır. 

Lozan' dan günümüze İnsan Hakları ile ilgili tüm sözleşmeleri bir el kitabı 
biçiminde Güvenlik Kuvvetlerinin yararlanmasına sunmak istedik. ilerleyen zaman 
içinde gördük ki Güvenlik Kuvvetleri dışmda İnsan Haklarına ilişkin sözleşmelerin 
toplum için bir KAYNAK KİT AP olarak hazırlanmasında gerek vardır. 

Gerek Devlet hizmetindeki kariyerimiz, gerekse sonrasındaki ugt"aşımızm verdigi 
birikirole Lozan'dan günümüze, tarafımızdan onaylanan İNSAN HAKLARI ile ilgili 
uluslararası sözleşmeleri, Ek Protokollerini, genelde dUsturlarda yayımlanan 

metinlerden, 1993 yılından bu yana da Resmi Gazeteden ve T.B.M.M. Kanunlar 
Dergisi'nden yararlanmak suretiyle, bu metinlere sadık kalarak 8 yıllık bir araştırma 
sonucu derledik ve 4 Cilt halinde düzenledik. 

Ümit edilir ki, bu derlememiz bir "Kaynak" olarak, gereksinime cevap verecek ve 
insanımızın, haklarının ne oldugunu bilmelerine yardımcı olacaktır. 
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Derleme'nin I inci Cildi, 
Lozan' dan günümüze, tüm Ceza İşleri ve Güvenlik Kuvvetleri görev ve 

sorumluluk alanına giren uluslararası sözleşmeleri, 

II nci Cildi, 2 Böltım halinde 
A Bölümünde; Devletler Özel Hukuku alanına giren Usule Müteillik 

sözleşmeleri, Özel Hukuk llişkileri'nden dogan bazı sözleşmeleri, 
B Bölümünde, Ahvali Şahsiye (Kişi Halleri)'ne ilişkin sözleşmeleri, 

III üncü Cildi, 
ILO Sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmelerini, 

IV üncü Cildi 2 Bölüm halinde, 
A Bölümünde, Birleşmiş Milletler Antlaşması, Milletlerarası Adalet Divanı 

Statüsü, Avrupa Konseyi Statüsü, Kültür Anlaşmaları, Kadınların Siyasi Hakları, 
Kadınlara Karşı Ayırımcılıgm önlenmesi, Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşmeyle 
digerlerini, 

B Bölümünde, Çevreye İlişkin, Kültür ve Tabiat V arlıklarınıa Korunmasını içeren 
Sözleşmeleri, 

kapsarnma almaktadır. 

Bilindigi üzere, 3 ı Mayıs ı 963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun kabulünden önce, 
Kanunla onaylanması uygun bulunan bir sözleşme, Kanunun Resmi Gazete'de 
yayımı ile birlikte yayımlanmakta ve aksine bir hüküm konulmadıkça, yOrUrltıAe, 
yayımı ile, girmekte idi. 

244 sayılı Kanunun kabulünden sonra, Kanunla onaylanması uygun bulunan bir 
sözleşme, 244 sayılı Kanunun verdigi yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca 
onaylanmalda ve sözleşme metni Kararname ile birlikte R.G. yayınianmaktadır. 

Kanunla onayı uygun bulunan bir sözleşmenin yOrUrlüje konulması, 244 sayılı 
Kanuna dayanarak Bakanlar Kurulu'nca, ayrı bir Kararla, kararlaştırılmaktadır. 

---- Kanunla onaylanması uygun bulunan bir sözleşmenin, Kanunun R.G.'de 
yayımından sonra, o sözleşme için Bakanlar Kurulu 'nca onaya ilişkin Kararın 

alınması ve alman Kararın R.G. 'de yayımı arasmda geçen zamanın uzaması nedeni 
ile bu sufeç içinde sözleşme metninin saglanınası zorlukla tnOmkün olmaktadır. 

Bu konuya ilişkin saptamalarımızı 4 Tablo halinde, 244 sayılı Kanunun 
kabulünden sonra onaylanan sözleşmelerle ilgili sayfa öncesine katmış 

bulunmaktayız. 

---- Diger bir konuda sözleşmelerin memleketimiz yönünden yürürlüge 
konulmasına ilişkindir. 

Anayasa'mızm 90'mcı maddesinde, 
"Yabancı devletlerle ve Milletlerarası kuruluşlarca yapılacak andiaşmalarm 

onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir Kanunla uygun 
bulmasına ba~lıdır." hükmüne, ve, 
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Aynı maddeninin 2 ve 3 UncU fıkralarında, 
Kanunla onayianmasına gerek görülmeyen andlaşmalarla, yUrUrlOAe konulmasına 

ilişkin hUkme, 
yer verilmektedir. 

Yine Anayasa'mızın 90'ıncı maddesi son fıkrasında, 
"UsulUne göre yUrUrltlAe konulmuş milletlerarası andiaşınalar Kanun 

hUkmUndedir. Bunlar hakkında Anayasa'ya aykınlık iddiası ile Anayasa 
Mahkemesi 'ne başvurulamaz." 

1 O. ı 1. ı 983 tarihli ve 2949 sayılı, Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun'un 23 uncu maddesinde; 

"Usulüne göre yOrürlUAe konulmuş Milletlerarası andiaşmalar aleyhine, 
Anayasa 'ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi 'ne başvurulamaz." 

244 sayılı Kanunun 3 unctı maddesi 2 nci fıkra 2 nci beırdinde, 
"Bir Milletlerarası andlaşma, yukmdaki fıkrada söz konusu yOrürlUk tarihinin 

tespitine dair Kararnamede belirtilen yUrUriUAe giriş tarihinde Kanun kuvvetini 
kazanır." 

hUkOmlerine, ayrıca yer verilmektedir. 

-- 244 sayılı Kanunun yukmya alman maddesindeki düzenleme, Bakanlar 
Kurulu 'nca doArudan onaylanan sözleşmeler için geçerli olmak gerekir. Bu halde 
Kanunla onayianmasına gerek görOlmedili nedeniyle, Bakanlar Kurulu Kararı ile 
onaylanan bir sözleşmenin yOrQrlUk tarihinin tesbiti ve belirtilen tarihte yUrUrlUAe 
girmesi sonucu, o sözleşme 'Kanun kuvvetini kazanmaktadır. 

Burada, Anayasa'nın 90 maddesi 2 ve 3 UncU fıkralanıida, işaret edilen, ~unla 
onayianmasına gerek görülmeyen ve sözleşmelerin Bakanlar Kurulu'nca 
onaylanması ve yürUrl~ konulması sonucuna, dolayısıyla sözleşmenin 

Kararnamede belirtilen tarihte yUrUrlUAe girmesi şartına baAlı olarak, Kanun kuvveti 
kazandırılmaktadır. 

Bu halde Anayasa 'ya aykırılık iddiasıyla bu sözleşmeler Uzerinde Anayasa 
Mahkemesi'ne başvurulamaz. 

--- Konu Türkiye BUyUk Millet Meclisi'nin bir Kanunla onaylamayı uygun 
buldultı sözleşmelerle, 

Bakanlar Kurulu Kararıyla doArudan onaylanan ve yürürlUk tarihi saptanan ve bu 
saptanan tarihte yUrOrlUAe giıen sözleşmeleri içermektedir. 

Uygulamada, sözleşmenin onayının uygun bulunduAuna dair Kanun yayımı 
tarihinde yOrUrlUAe girmekte, ancak sözleşme metni Kanunla birlikte R.G. 'de 
yayımlanmamaktadır. 

Sözleşmenin Anayasa'ya uygunluAu ancak sözleşme metninin ne oldulunun 
bilinmesine baAlı bulunduAn tartışmasızdır. 

---Kanun R.G.'de yayımlandılı tarihte yUrUrlUAe girmiş olmakla, metni R.G.'de 
yayımianmamaida beraber, sözleşme ~en yUrUrlUAe girmiş görOntüsünü 
vermektedir. 

----Kanunla onayı uygun bullUlan bir sözleşmenin, Bakanlar Kurulu," 244 sayılı 
Kanunu dayanak alarak, onayianmasını kararlaştırmalda ve sözleşme metni 
Kararname ile birlikte R.G.'de yayımlanmaktadır. 
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---- Kanunla onaylamnası uygun bulunmuş ekser sözleşmelerin onayianmasını 
kararlaştıran Bakanlar Kurulu Kararı sonrasında, yürQrlüge girişe ilişkin Karar 
almdıgı görülmemiştir. 

--- Böyle oldugu gibi, Kanunla onaylarunasına gerek görü&neyen, ancak 
Bakanlar Kurulu Kararı ile dogru4an onaylanan sözleşmeler için de yUrOrlük tarihini 
saptayan Kararname _ çıkarılmadıgı ve sözleşmelerin , yUrOrlüge konulmadılı 

görülmektedir. 
--- Bu sözleşmelerin Anayasa'ya aykırılıAı öne stırUlebiecekmidir.? 

Yoksa, hemen hemen tüm uluslararası sözleşmelerde, sözleşmeyi onaylayan, 
katılan devlet yönünden ytlrtlrlüge girişi düzenleyen hükUmlere yer verildiginden, 
onay, katılma belgesinin ilgili kuruluşa tevdii ve tescili tarihinde ytırtırlüge gireceji 
müla.bazası ile, geniş bir yorumla, yürOrlük hakkmda Karar almaga gerek 
görülmedigi, gerekçe olabilecekmidir.? 

----Bakanlar Kurulu'nca alman Kararlarda gerek Kanunla onayı uygun bulunan, 
gerekse Kanunla onayianmasına gerek görülmedilinden dogrudan onaylanması 
kararlaştuılan sözleşmelerin onaylanması 244 sayılı Kanunun 3 ve 5 inci 
maddelerine gör-e kararlaştınlmaktadır. 

---- Bir sözleşmenin ve ona ilişkin Ek Protokol Kanunla uygun bulunarak 
onaylanırken, aynı sözleşmeye ilişkin başka bir Ek Protokol doğrudan 244 sayılı 
Kanuna göre Bakanlar Kurulu 'nca onaylanmakta, bir sonraki Ek Protokol için 
Kanunla uygun bulunarak onaylandıgı görülmektedir. 

---- Bir sözleşmeye katılmamız Kanunla uygun bulunmuş ve bu sözleşmenin 
Bakanlar Kurulu'nca onaylanması kararlaştınlmak gerekirken katılmamızın 
kararlaştınldıgı yolunda karar oluşturulmuştur. 

---- Kanunla onaylanan bir sözleşmeye ilişkin olarak, Kanunda "İhtirazi Kayıt" 
konulınadıAı halde, 

sonradan onaylanan sözleşmenin Bakanlar Kurulu Kararında "İhtirazi Kayıt"a yer 
verildigi görülmektedir. Burada, Meclise sevk edilen tasarının gerektigi biçimde 
tetkik edilmedigi sonucuna vanlmaz mı? 

---- 244 sayılı Kanunun kabulünden bu yana geçen 34 yıllık uygulamaya ilişkin, 
erişebildigimiz, kişisel görüşlerimizi dipnotlarda dile getirdik. Okuyucuların 

takdirine bırakınz. 
Ayrıca deginmek istedigirniz bir konu da, 

İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesine 
Ek IV numaralı Protokolün tanzim tarihi olan 16.09.1963 den 30 yılı aşkın bir süre 
sonra onaylanmasında geçen zamanı gözardı ederek, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'ni Polis Karakoluna asmadaki tutum ve gösterişi anlayamadıgımızdır. 

Saygılarımla, mehmet alaarnbak 
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TORıdYE CUMHURİYETİ ANA Y ASASI(1) 

Kanun Numarası :2709 
Kabul Tarihi : 18/10/1982 
Yayımlandılı R.Gazete :Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (MOkerrer) 
Yayımlandılı DOstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 3 

D. Milletlerarası andiaşmaları uygun bulma 
Madde 90 - Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası 

kuruluşlarla yapılacak andiaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına baglıdır. 

Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan 
andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yükleome getirmemek, kişi hallerine ve 
Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, 
yayımianma ile yürürlüge konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından 
başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. 

Milletlerarası bir andiaşmaya dayanan uygulama andiaşmaları ile kanunun 
verdigi yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari teknik veya idari andiaşmaların 
Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunlugu yoktur; ancak, bu 
fıkraya göre yapılan ekonomik, ticari veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren 
andlaşmalar, yayımianmadan yürürlüge konulamaz. 

Türk kanuniarına degişiklik getiren her türlü andiaşmaların yapılmasında birinci 
fıkra hükmü uygulanır. 

Usulüne göre yürürlüge konulmuş milletlerarası andiaşmalar kanun hükmündedir. 
Bunlar hakkında Anayasa aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

---O--

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE Y ARGILAMA 
USULLERİ HAKKINDA KANUN 

Kanun Numarası :2949 
Kabul Taribi : 10/11/1983 
Yayımlandılı R.Gazete: Tarih : 13/11/1983 Sayı: 18220 
Yayımlandılı DOstur :Tertip : S Cilt 22 Sayfa : 874 

Milletlerarası andiaşmalar hükümlerinin Anayasaya aykırılığının iddia 
edi/ememesi 

Madde 23 - Usulüne göre yür(lrlüge konulmuş milletlerarası andiaşmalar 
aleyhine, Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. 

----------0----------

(1) Bu Anayasa Kurucu Meclis tarafindan kabul olunmuş ve 24/9/1982 tarihli, 2707 
sayyılı Kanuna göre 9 Kasım 1982 tarihinde halkoyuna sunularak kabul edilmiştir. 
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KANUNLARlN VE NİZAMNAMELERİN SURETI NEŞİR VE 
ILANI VE MERİYET TARİHİ HAKKINDA KANUN 

Kanun Numarası : 1322 
Kabul Taribi :23/5/1918 
YayımlandJiıR.Gazete: Tarih: 4/6/1928 Say•: 904 
Yayımlandılı DOstur : Tertip : 3 CIIt : 9 Sayfa : 699 

* 
** 

BİRİNCİ KlSlM 
Resmi Gazete ile neşri mecburi mevat, lcanunların ve 

nizamnamelerin meriyet tlll'ihi 

Madde ı -Aşalıda yazılı mevaddm Resmi Gazete ile neşri mecburidir: 
A-Kanunlar, devletlerle munakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler, 

inhisarı ve mali taahhüdü mutazammm mukavele ve imtiyazlar, kanunlarm tefsiri, 
husu.~i af ilAnı, cezaların tahfif veya tahvili vey~ tecili, tahkikat ve takibatı kanuniye 
icrası veya tecili idam htlktlmlerinin infazı gibi ammeyi alakadar eden BüyO.k Millet 
Mecli$i kararları ve Meclis zabıtları. 

B - Nizamnameler. 
C - Tasdikı Aliye iktiran eden memuriyet karamameleri. 
D- Umumt hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip İcra Vekilieri Heyetince 

tasdik olunan mukavele ve imtiyamameler. 
H - ŞOrayı Devletçe nizaınnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hldim 

cemiyetterin tasdilana ve imtiyaz ihtiliflarına ait ittihaz olunan kararlar ile Ammeyi 
allkadar eden istişart mukarrerattan Başveklletçe tasdik kılmanlar. 

V - Rer i tezat ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti 
Umumiyesince ittihaz olunan kararlar. 

Z - (MOiga : 24/5/1984 - 301113 md) 
Ha- Kanun ve nizamnamelerde Resmi Gazete ile neşri mecburi olarak irae 

edilen mevat. 

Madde 2 - Kanunu mahsuslan mucibince viliyetler, şehremanetleri ve 
belediyeler tarafından kanun ve nizamnamelere mugayir ahkimı havi olmamak Uzere 
tanzim olunan talimatnarnelerin ve ammeyi alAkadar eden mukavelenarnelerin 
mahallerinde resmt veya gayri resmt gazetelerle, bulunmadıgı takdirde vesaiti 
munasebeti ile neşir ve ilAnı mecburidir. 
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Madde 3 - Kanun ve nizamnameler, metinlerinde başka suretle sarahat 
bulunmadılı takdirde, Resmii Gazete ile neşrini takip eden günün başlangıcından 
hesap edilmek üzere kırk beşinci günün bitamından itibaren Türkiye 'nin her 
tarafında aynı zamanda mer'i olur 

Madde 4 - Resmi Gazetenin bir sayısuıa derci kabil olmayan mufas~al kanun ve 
nizamnamelerin ilk maddesinin dercedildili gün neşir tarihi başlar ve ınütaakıp dört 
sayısında neşrin tamamlanması mecburidir. Meriyetin hesabında son neşir tarihine 
itibar olunur. 

İKİNCİ KlSlM 
Kanun ve nizamnamelerin tabı ve tevzileri 

Madde S - Kanunlar ile nizamnameler Reisicumhur tarafından ve kanuni tefsir 
ile Heyeti Umumiye kararlan BUyük Millet Meclisi Reisi tarafından takımiyle 

BaşvekAlete tevdi olunur. Müdevvenat Müdiriyetince bunların kabul tarihiyle 
nizamnaınelerin Reisicumhur tarafından imza edildili günün tarihleri kayıt ve tesbit 
ve suretleri çıkarılıp asıllan Hazinei Evraka teslim olunur ve Resmi Gazete ile neşir 
ve ilAn ettirilir. 

Madde 6 - Kanun ve nizarnname ve talimatnarnelerin ayrı ayrı memurine tebliji 
usulft ilga edilmiş ve bunların teblili vazifesi valilere verilmiştir. 

Madde 7 - Kanun, nizarnneme ve sairenın kifi miktarda matbu nüshaları 
merkez-deki dairelere tevzi olunmak üzere Müdevvenat Müdiriyeti tarafından 
doArudan doAruya Büyük Millet Meclisi Azasına ve Vekiletlere ve ErkAnı Harbiyei 
Umumiye Riyasetine gönderilir. 

VilAyet, kaza ve nahiyelerdeki daire ve makamlara tevzi olanmak üzere kanun 
ve nizaınnamelerin kifi miktarda matbu nüshaları mezkt1r müdiriyetçe dogrudan 
dogruya vil4yetlere gönderilir. ( 1) 

Madde 8 - Valiler, vilayet merkezinde kanun, nizarnname ve sairenin kAfi 
miktarda matbu nüshalannı aşaAıda yazılı dairelere en çok kırk sekiz saat zarfında 
(tatil günleri hariç) zimmetle tevzi ve ayrıca vilAyet gazeteleriyle ilAn ederler: 

A-Adli, mülki ve askeri biJQmum Devlet dairelerine 
B-İdarei hususiyelere 
C-Belediyelere 
H-Barolara 
V-Ticaret ve sanayi ve ziraat odalarına 
Z-Resmi kütüphanelere 

(1) Bu maddenin 1995 mali yılında uygrdanmayacagı, 23/1211994 tarih ve 4061 
sayılı "1995 Mali yılı Bütçe Kanunu'nun 72/m maddesi ile hüküm altına 
alınmıştır. (RG. : 28/1211994-22/55 mü/c.) 
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Madde 9 - Yukandaki maddede yazılı Q1akamlat bu kanun ve nizamnameleri ve 
saireyi viliyet merkezindeki ınc:muriyetlerinln ~ içinde bulunan alikadariara 
mUnasip suretlerle derhal teblig ederler. 

Madde 1 O - Kaza kaymakaınları Dahiyelere ait olan Düshaları Dahiyelere irsal ve 
gerek kaymakamlar ve gerek nahiye müdUrleri sekizinci maddeye tevfikan kaza ve 
nahiye c:Wıilindeki devairve müessesata zimmetle teblig ederler. 

Madde 1 1 - Cezaya, vergiye, askerlige ve halkı alikalandıran diger hususlara ait 
kanun, nizamname ve $.a\Ie derhal şebir ve'Ya kasabalarda m1kat veçb.ile beledi"Yeler 
ve köylerde muhtarlar vasıtasiyle ilin ettirilir ve keyfiyet mbıt varakasiyle tesbit 
edilerek dosyasmda saklanır. 

Madde ll - Kanunlarm ve ıtizamnamelerin meriyet müddeti kırk beş günden az 
ve büktımlerinin acele ilinı zaruti bulundulU takdirde Başvekilet tarafından valilere 
telgratla teblig edilir. Valiler ınatbualarm vusulünü beklemeksizin bu kanun ve 
nizamnameleri teksir ettirerek 8, 9 ve l I inci maddeler mucibince tevzi ve ilin 
ederler. 

Madde 13 - Her mali yıla ait kanun ve nizarnname ve sairenin her yerde bir arada 
muhafazasiyle seleften halefe devri mecburidir. 

Madde 14- Kanun ve nizamııame ve saireyi (tatil günleri ve esbabı mücire hariç) 
teehhUrle tevzi, teblig ve ilin edenler Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesine 
tevfikan ceza görürler. 

Madde 15- Resmi Gazete Müdevvenat MUdiriyetince tabettirilir. Bu Müdiriyet 
her içtima senesine ait dUsturlarnı tab'ı ve tabedilmemiş eski dUsturların ikmali ile de 
mUkelleftir. 

DUsturlara aşagıda yazılı mevat dercolunur. 
A - Kanunlar ve nizamnaıneler 
B- Devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler. 

C - lnhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukavele ve imtiyaznameler ve 
kanunlarm tefsirine mOtaallik Büyük Millet Meclisi kararları. 

D - Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle akdedilip İcra Vekilieri 
Heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler. 

H- Nizamnamelerin tefsirine mütaallik ŞOrayı Devlet kararlariyle refi tezat ve 
tevhidi içtihada mütedair Mahkeınei Temyiz Heyeti Umumiyesi kararları. 

Madde 16- 18 Mayıs 1327 tarihli kanun ile bu kanuna mugayir diger hükUmler 
mülgadır. 

Madde 17- Bu kanunun h{lkmünü icraya İcra Vekilieri Heyeti memurdur. 
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MILLETLERARASI MONASEBETLERİN VORfiTOLMESİ VE 
KOORDINASYONU HAKKINDA KANUN (1

) 

Kanun Numarası : 1173 
Kabul Tarihi : S/5/1969 
Yayımlandılı R.Gazete: Tarih: 171511969 Sayı: 13201 
Yayımlandılı Dtlstur : Tertip : 3 Cilt : 9 Sayfa: 2045 

Milletlerarası temas, müzalcere, akit yetkisi 
Madde ı - I- Milletlerarası Hukuk ve Anayasa geregince Cumhurbaşkarımın ve 

Başbakanın yetkileri saklı kalmak kaydiyle, Türkiye Cumhuriyetinin yabancı 
devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, milletlerarası kurullarla, 
bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile, müteakıp bentler ve maddeler hüktlmleri 
saklı kalmak kaydiyle, temas ve müzakereleri Dışişleri Bakanltlı eliyle, ilgili 
bakanlıklarla işbirligi yapılmak suretiyle yürütülür ve yabancı devletler ve 
milletlerarası kurullada Anayasa 'nm 65 inci maddesi anlamındaki milletlerarası 
andiaşmaları da, yine diaer bakanlıklarla işbirlili dahilinde aynı Bakanlık eliyle 
yapılır. 

Statülerinde, üyelerinin ve ortaklarının belli bir bakanlık veya merci vasıtasiyle 
muamelitta bulunacaaı belirtilen milletlerarası kurullarla, bunların temsilcilikleri, 
temsilcileri ve sair merciieriyle yapılacak temaslar, müzakereler ve milletlerarası 
andlaşmalar, Dışişleri BakanitAt ve diger ilgili bakanlıklarla işbirligi dahilinde, 
sorumlu bakanlık veya merci elile yapılır. 

2 - Bakanlar Kurulu, bir kararname ile, yabancı devletler nezdinde büyükelçilik 
veya elçilik açmaya veya alaedite etmeye, bir yabancı devlet büyükelçilik veya 
elçiligiBi milletlerarası hukuk kurallanna göre Türkiye Cumhuriyetinin hak ve 
menfaatlerini korumakla görevlendirmeye ve milletlerarası kurullar nezdinde 
büyükelçilik veya elçilik seviyesinde daimi temsilcilik kurmaya veya bir büyükelçilik 
veya elçiiili daimi temcililikte görevlendirmeye yetkilidir. Bu fırkada yazılı 
temsilciliklere "Diplomatik temsilcilikler" denilir. Diplomatik temsilcilikler Dışişleri 
Bakanlıgma baalıdırlar. Bunlar, bütün yazışmalarmı bu Bakanlıkla yaparlar. 

3- Dışişleri Bakanlıgı, yabancı devletler ülkelerinde başkonsolosluk, 

konsolosluk, fahri başkonsolosluk ve fahri konsolosluklar açmaya ve büyükelçilik ve 
elçiliklere konsolosluk görevleri vermeye yetkilidir. Bu fıkrada yazılı temsileiliidere 
"Konsolosluk heyetleri " denilir. Konsolosluk heyetleri, ülkesinde bulundukları 
Devlet nezdinde Türkiye Cumhuriyetini temsil eden büyükelçilik veya elçilige 
baglıdırlar. Bunlar, yazışmalarını, Dışişleri Bakaniılı ile ve bu Bakaniıkça tespit 
edilecek hallerde, sözü geçen bakanlıga bilgi vermek şartiyle diger bakanlıklada 
yaparlar. 

(1) 13112/1983 tarih ve 189 sayılı KHK'nin 20 nci maddesi gereğince; 1173 sayılı 
Kanunun mezkur KHK ile düzen/enmeyen konulara ve Milletlerarası kuruluşlarla 
ilişkilerin yürütülmesine ait hükümleri saklıdır. 

Saklı tutulan hükümler hariç I 173 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunların mezkUr 
KHK ye aykırı hükümleri yürürlülcten kaldırılmıştır. 
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Konsolosluk heyetleri, baalı bulunduklan büyükelçilik veya elçiliAe, faaliyetleri ve 
yazışmalan hakkında bilgi verirler ve büyükelçilik veya elçililin gözetimi altında 
bulunurlar. 

4 - Büyükelçilik ve elçilikler ile başkonsolosluk ve konsolosluklar nezdinde özel 
kanunlarda belirtilen bakanlıklarm ihtisas alanına giren konularda görev yapmak 
üzere, müşavirlik, ataşelik, ölfenci müfettişliai, turizm ve tanıtma bürosu ve diler 
bir unvanla memurluk kurulması, bu özel kanunlarda belirtilen şekilde olur. 

Kanunda veya daimi temsilcilili kuran kararnamede belirtihnesi halinde 
milletlerarası kurullar nezdindeki daimi temsilciliklerde Dışişleri Bakaniılı dışındaki 
bakanlıklarm ihtisas alanlarını ilgilendiren görevleri yerine getinnek üzere, daimi 
temsilci yardımcısı, müşavir ve ataşeler, diler memurlar ve bunların yardımcıları, 
kendi bakanlıklanna ait dış teşkilAt kadalarmdan atanırlar. Daimi temsilci 
yardımcıhgma yapılacak atamalar, Bakanlar Kurulu Karamamesi ile; bu fıkrada söz 
konusuditer atamalar ise, özel kanununda gösterilen şekilde olur. Bu fıkrada yazılı 
daimi temsilci yardımcılan ikinci derecede iseler kendilerine birinci sınıf ortaelçi, 
üçüncü derecede iseler ikinci sınıf ortaelçi unvanı, bu görevlerinin devam süresince 
verilebilir. 

Yukandaki fıkralarda yazılı daimi temsilci yardımcısı, müşavir, ataşe, öAtenci 
müfettişi, turizm ve tanıtma bürosu müdürleri ve diAer memurlar, nezdinde 
bulunduklan diplomatik temsilcilik veya - özel kanunun öngördüatı hallerde
konsolosluk heyeti şefine hallıdırlar ve onun bilgisi altında ait oldukları 
bakanlıktarla kendi yetki ve görev alanlarına giren işlerle ilgili olarak yazışma 
yetkisine saliptirler. 

13 Haziran 1952 tarihli ve 5952 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle 14 KAnunusani 
1938 tarihli ve 3312 sayılı Hariciye Vekileti TeşkilAtı kanununa eklenen 1 inci ek 
maddenin son fıkrası hükmü sakfıdır. 

5 - Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak Bakanlar Kurulu 
kararnamesi ile belli bir geçici görevle görevlendirilen temsilciler veya temsilci 
heyetleri başkanları, Türkiye Cumhuriyetini baglıyacak hususlarda HükOmetin emir 
ve talimatını Dışişleri Bakanlıgı kanaliyle alırlar. Bunlar, ihtisasa dair hususlarda 
ilgili bakanlıklardan Dışişleri Bakanlıgı kanalı ile talimat alabilirler. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı temsilciler ile temsilci heyetleri b.aşkan ve üyeleri işin 
ihtisas ve diAer gerekleri dikkate alınarak, Dışişleri Bakaniılı mensuplanndan veya 
bu bakanlık mensuplan dışından, ezcümel genel ve katma bütçeli diger organ, 
bakanlık, daire ve kuruluşların, mahalli idarelerin, kamu iktisadi teşebbUslerinin özel 
kanunla veya özel kanuna dayanılarak kurulmuş banka ve kuruluşların, kamu kurumu 
nitelilindeki meslek kuruluşlannın ve kamu yaranna çalışan demeklerden özel gelir 
kaynaklan ve özel imkanları kanımla saatanmış olanların mensuplanndan da olabilir. 

Bu bentte bahis konusu temsilci heyeti başkanı Dışişleri Bakaniılı 
mensuplarmdan biri degilse, bu heyette Dışişleri Bakanlıgmdan her halde bir görevli 
bulunur. 
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Bu bendde bahis konusu temsilci heyeti ticari bir mtızakere için 
görevlendirilmişse bu heyetin başkanlıimm Ticaret bakanlıjı mensuplanndan biri 
tarafından deruhde edilınemiş olması takdirinde, bu heyette Ticaret bakantıpıdan 
her halde bir görevli buluılur. 

Bu bendde bahis konw.su temsilci heyeti mali konularla da görevli ise, bu heyetin 
başkanlıjınm Maliye Bakanlıjı mensuplarmdan biri tarafından ,cleruhte edilmemiş 
olması takdirinde, bu heyotıe Maliye Bakanlıjmdan her halde bir görevli bulunur. 

6 - Genel ve katma btltçeli bakaıılık, daire ve kuruluşların, mahalli idareierin, 
kamu iktisadi teşebbOslerinin, özel Jauıunla kurulmuş olan bankaların, kamu kurumu 
nitetipıdeki m~slek kuruluşlannın ve kamu yararına çalışan demeklerden özel gelir 
kaynakları ve özel imk8nlan bmmla satıanmış olanların, yabancı Devlet 
boyUkelçiliJc, elçjlik, başkonsolosluk, konsolosluk, fahri başkonsolosluk ve fahri 
konsolosluklan ve sair misyonlan ile ve milletlerarası kufull~ temsilcilikleri ve 
misyonlan ile ve bunlara balh ınQşavirlik, ataşelik, büro ve sair mer"Cilefle temasları, 
milletlerarası hukuk kuratianna ve usuUerine uygun olarak yapdır. Bu temaslardan 
Dışişleri bakanlıjma bilgicverilir. ' 

Yukandaki fıkrada yazılı bakanlık, daire, kuruluş, idare, teşebbUs, banka ve 
derneklerin dış temaslar için TOrkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip 
olmaksızın resmi gorevi~ veya 1 inci bendde yazılı andlaşnıalar dışmda kalan 
sözleşmeleri Türk Devleti adma yapmak üzere TOrkiye dışına çıkacak mensupları, 
Türkiye dışına çıkmadaa önce Dışişleri Bakanlıjı ile temas ederler; dışardaki 
görevleri süresince en yalın TOrk diplomatik temsilcilili veya koıısolosluk heyeti iıe 
irtibaklannı muhafaza ederler; ve bu gibi dış temasların cereyanı ve sonucu hakkında 
Dışitleri Bakanittma bilgi verilir. 

7 -İktisadi İşbirlili ve GeH§IIle Teşkilltı (OCDE) nezdindelci Türkiye Daimi 
Delegeiili ile Ticaret ve GOmrllk Tarifeteri Genel Anlaşmasma (GA TI) ilişkin 
temas ve münasebetleri ytrtıten TUrk Heyeti Dışişleri Bakanlıgına ballanmışlardır. 

İktisadi lşbirliji ve Gelişme Teşkilltı (OCDE) nezdindeki daimi temsilciliAe, 
Avrupa ekonomik Camiisı (CEE} nezdindeki daimi temsilcilile ve B. Milletler 
Cenevr~ Ofisi nezdindeki daimi temsilciiAe, Bakanlar Kurulu ]{ararnamesiyle 
yapılaeak atanmalar~ atanma için teklif, Dışişleri, Maliye ve Ticaret 
bakanlıklarınm mutabakatı ile yapılır. 

Madde 2-Dış ilctisadf m'Ü11DSebetleri yijrtıtlilmesirtde ahenk ve qbirlifi 
Madde 3-Dışqleri Ba/canlıfı ~~~Bmurları dışındaki mem1l1'1orı diplomatik 

temsilcilik şeflifine atanmaları 
Madde 4-Maliye Bdlcanlıtı Hazine Genel Mtıdiirliığü ve Milletlerarası Iktisadi 

işbirlifi Teşkilatı Genel S•kreterlifinin görevleri 
Madde 5-Dışişleri Btlcanlığı için ekiinen Icadro/ar 
Madde 6-Ticaret Bakanlıflyle ilgili olarak yeniden yiirllrltığe konulan 

hükümler; Icadro/ar 
Madde 7-Dq ayiıieiar 
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Madde 8-Değiştirilen hükilm 

Madde 9-Yürürlü/cten kaldırılan hükilmler 

Geçici Madde 1 -Geçici hillcilmler 

Madde 10-Yünirlük 

Madde 11-Yürlltme 

Not: 2 -ll inci madde metinleri başlıkları dışında alınmadı. 

-~-------------0---~------
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LOZAN SULH MUAHEDENAMESINİN KABULÖNE DAIR KANUNLAR 

Kanun No : 340 - 341 - 341 - 343 
Kabul Ta. : 13 Atustos 1339 (1913) 
Dstr. Trp.: 3, C .• 5, s.5 (1 8as1) 

Madde37 

SULH MUAHHEDENAMESİ 
KISIMl 

FASILUI 

AKALLİYETLERİN HİMA YESI 

Türkiye, 38'den 44.e kadar olan maddelerde musarrah ahkimın kavanini asliye 
şeklinde tanınmasını ve hiçbir kanun, hiçbir nizam ve hiçbir muamelei resmiyeniD bu 
ahkima münafi veya muanz olmamasını ve hiçbir kanun, hiçbir nizanı ve hiçbir 
muamelei resmiyeniD ahkimı mezldlreye ibrazı teffevvuk etmemesini taahhüt eder. 

Madde38 
Türkiye Hükümet~ tevellüt, milliyet, lisan, ırk veya din tefiik etmeksizin 

Türkiye ahalisinin kAfiesine hayat ve hürriyetlerince himayei tamme ve kAnıile 

bahşetme~i taahhüt eder. 

Türkiye'nin bütün ahalisi intizam im ve Adabı umumiye ile gayri kabili telif 
olmıyan her din, mezhep veya itikadın gerek umumi gerek hususi surette serbestii 
icrası hakkına malik olacaklardır. Gayri müslim akalliyetler, bütün Türk tebasına 
tatbik edilen ve Türkiye Hükümeti tarafından mUdafaai milliye veya intizamı Ammın 
muafazası için memleketin her tarafmda veya bir kısmında ittihaz edilen tedabir 
mahfuz kalmak şartıyle serbestii seyrU sefer ve hicretten tamamıyla istifade 
edeceklerdir. 

Madde39 
Gayri müslim akalliyetlere mensup Türk tebaası, mUslUmanların istifade ettikleri 

aynı hukuku medeniye ve siyasiyeden istifade edeceklerdir. 
Türkiye'nin bütün ahalisi din tefiik edilmeksizin kanun nazarında mOsavi 

olacaklardır, 

Din, itikat veya mezhep farkı hiçbir Türk tebaasmm hukuku medeniye ve 
siyasiyeden istifadesine ve bilhassa hidematı umumiyeye kabulUne, memuriyete ve 
meratibe nailiyetine veya muhtelif mesaiiki ve sanayii icra etmesine bir mania teşkil 
etmeyecektir. 

Herhangi Türkiye tebaasmm gerek mOnasebatı hususiye veya ticariyede, gerek 
din, matbuat veya hemevi neşriyat hususunda ve gerek içtimaatı umumiyede her 
hangi bir lisanı serebestce istimal etmesine kartı hiçbir kayıt vazedilmeyecektir. 
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LisAnı resmi mevcut olmakla ~raber, Türkçe'den gayn lisan ile mütekellim 
bulunan Türk tebaasına mehakim huzurunda kendi Usanlarını şifahi surette istimal 
edebilmeleri zunnıncia tesbilltı münasibe ibraz olunacaktır. 

Madde40 
Gayri müslim akalliyetlere mensup olan Türk tebaası hukukan ve fiilen diler 

Türk tebaaya tatbik edilen aynı muamele ve aynı teminattan müstefit olacaklar ve 
bilhassa, masraflan kendilerine ait olmak üzere her türlü müessesatı hayriye, diniye 
veya aiyeyi, hertürlü mektep ve sair müssesatı talim ve terbiyeyi tesis, idare ve 
murakabe etmek ve buralarda kendi lisanlannı serbestçe istimal ve lyini dinilerini 
serbestçe icra etmek hususlannda masavi bir hakka malik bulunacaklardır. 

Madde41 
Tedrisatı umumiye hususunda, Türkiye Hükümeti gayri müslim tebaanın mühim 

bir nisbet dlhilinde mütemekkin oldukları şehirler ve kazalarda bu Türk tebaasıntn 
çocuklarının ibtidai mekteplerde kendi lisanlariyle tahsil etmelerini temin zımnında 
tesbilltı münasibe ibraz edecektir. Bu hüküm TUrkiye Hükümetinin mezkftr 
mekteplerde Türk lisanının tedrisini mecburi kılmasına mini olmayacaktır. 

Gayri mUslim akalliyetlere mensup Türk tobaasmın mühim nisbette mevcut 
oldukları şehir ve kazalarda Devlet :bütçesi belediye veya sair bütçeler tarafından 
terbiye, din veya emri hayır maksadiyle vari~ umumiyeden tahsis edilecek 
mebalilden istifade ve tahsisat iftazı hususunda mezkQ.r akalliyetler Adiline bir 
surette hissement olacaklardır. 

Mebalili mezkftre altkadar müessesatın sahibi sallhiyet mümessillerine tesviye 
edilecektir. 

Madde4l 
Türkiye Hükümeti gayrimUslim akalliyetlerin hukuku aile ve ahklmı şahsiyeleri 

bahsinde bu mesailin mezkQ.r akalliyetlerin örf ve Adetlerinde hal ve fasledilmesine 
müsait her türlü alıkim vaz'ına muvafakat eder. 

İşbu ·ahkAm Türkiye Hükümeti ile alikadar akalliyetlerden her birinin müsavi 
miktarda mümessillerinden mürekkep hususi komisyonlar tarafından tanzim 
olunacaktır. İhtillf vukuunda Türkiye Hükümeti ile Cemiyeti Akvam Meclisi 
bilittifak Avrupa hukukşinaslan m eyanından müntehap bir hakem ' 
alelhakem tAyin edeceklerdir. 

Türkiye Hükümeti mezkOr aka~iyetlere ait ~iliselere, havralara mezariıkiara ve 
sair müessesatı diniyeye her tUrltı himayeyi bahşeylemegi 
taahhüt eder. Aynı akalliyetlerin hali hazırda Türkiye'de mevcut olan evkafına ve 
müessesatı diniye ve hayriyelerine her türlü teshilit ve müsaadat ita olunacak ve 
Türkiye Hükümeti yeni müessesatı diniye ve hayriye ihdası için bu kabil sair 
müessesatı hususiyeye temin edilmiş olan tesbilltı llzimeden hiçbirini dirig 
etmiyecektir. 
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Madde43 
GayrimUslim akalliyetlere mensup Türk tebaası, abkAını itikadiyelerine mugayır 

veya dini iyinlerini mühil her hangi bir muamelenin ifasına mecbur tutulmıyacakları 
gibi hafta tatilleri gününde mahkemelerde ispatı vücut etmekten veya 
her hangi bir muamelei kanuniye icrasuıdan istinkif ettiklerinden dolayı bunların 
hiçbir hakları sikıt olmıyacaktır. 

Mamafıh bu hüküm, mezldir Türk tebaasının intizamı immenin muhafazası için 
diger her hangi Türk tebaasına tahmil edilen mecburiyetlerden azade kılmıyacaktır. 

Madde44 
Türkiye, işbu faslın yukarkİ maddelerinin Türkiye'nin gayrimUslim akalliyetlerine 

taallftk ettigi mertebede mezldlr madd~ler alıkimının beynelmilel menfaati haiz 
taahhüdat teşkil etmelerini ve Cemiyeti Akvamın kefaleti vazedilmelerini kubül 
eyler. İşbu ahkam Cemiyeti Akvam Meclisinin ekseriyetinin muvafakatİ olmasızın 
tadil edilemeyeceklerdir. Britanya İmparatorlugu, Fransa, İtalya ve Japonya. 
Cemiyeti Akvam Meclisi ekseriyeti tarafından işbu mevat hakkında usulü dairesinde 
kabul edilecek olan her türlü tadil!tı reddetmemeli muahedei hazıra ile taahhüt 
eylerler. 

Türkiye, Cemiyeti Akvam Meclisi hasından her birinin bu taahhüdattan her 
hangi birine karşı vuku bulan tecavüzü veya tecavüz te.lıdidini Meclisin nazarı 
dikkatine arza salihiyattar olacagı ve Meclisin icabı hale göre münasip ve müessir 
teliki edilecek bir sureti hareket ittihaz ve talimat ita edebilecegini kabul eder. 

Bundan başka Türkiye, işbu maddelere mütedair hukuki veya fiili mesailde 
Türkiye Hükümetiyle vaziülimza diger Devletlerden her hangi biri veya Cemiyeti 
Akvam Meclisi hasından her hangi diger bir devlet beyninde ihtil!fı efkar vukua 
geldigi takdirde işbu ihtil!fın, Cemiyeti Akvam abitnamesinin 14 üncü maddesi 
müfadına nazaran beyneimitel mahiyeti haiz bir ihtilaf gibi telikki edilmesini kabul 
eder. Türkiye Hükümeti bu kabilden olan her hangi ihtil!fın, diAer taraf talep ettiAi 
takdirde beynelmilel Adalet Mahkemei Daimesine tevdiini kabul eder. Mahkemei 
Daimenin kararı kabili istinaf olmayıp Cemiyeti Akvam Abitnamesinin onUçüncü 
maddesi m uc ibince verilmiş bir kararın kuvvet ve hükmünün aynını haiz olacaktır. 

Madde45 
İşbu fasıl ahk!mı ile Türkiye'nin gayrimUslim akalliyetleri hakkında tanınan 

hukuk, Yunanistan tarafından dahi kendi arazisinde bulunan müslüman akalliyet 
hakkında tanınmıştır. 

----------0---------
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Mugayiri ah lik neşriyatm men't tedavOIO hakkanda beynelmilel koaferansca kabul 
edilen mUkavelenameDin tasdikine dair Kanun 

Kanun No : 886 
Kabul Ta. : ı Haziran ı9l6 
R.G : 30 Haziran ı926 S. 408 
Dstr. Trp. : 3, C.7, s.ı444 

Madde ı 
Mugayiri edep ve ha yA neşriyatın men' i tedavül ve ticareti hakkında Cenevrede inikad 

eden benelmilel konferansda tanzim edilen 12 eylül 1923 tarihli mukavelename kabul ve 
tasvip edilmiştir. 

Madde2 
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde3 
Bu kanunun icrasına İcra V ekiileri Heyeti memurdur. 

---------o-------
Mukavelename TercOmesi 

.................. Hükümetleri ; 
1 

1 9 ı O da tanzim edilmiş olan mukavele l!yihasını ve bazı hükümetler canibinden 
serd edilen mülehizatı tetkik ile bir mukavele metni katisini tanzim ve imza 
zımnında Cemiyeti Akvamın himmetiyle ve idaresi altında 3 ı agustos ı 923 tarihinde 
Cenevrede in'ikada med'u konferansa iştirak eylemek üzere Fransa Cumhuriyeti 
Hükümeti canibinden vukuu bulan daveti kabul ederek murahhas vekilieri olmak 
üzere berveçhi zir zevatı tayin eylemişlerdir. 

Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber bulunan sal!hiyetnamelerini ibraz 
ile konferans m senedi nihaisi ve 4 mayıs ı 9 ı O sureti tesviyesi hakkında ahzi 
maltlmat eyledikten sonra ahkimı itiyeyi kararlaştınnışlardır : 

Madde 1-Tarafeyni Aliyeynİ Akideyn berveçhi iti tidat olunan eralden birini 
irtikap eden her hangi bir ferdi meydana iıhar, takip ve tecziye eylemek üzere her 
gtlna tedabir ittihazında ittifak etmişler ve binaenaleyh berveçhi zir er alin tecziyesi 
vücubuna karar vermişlerdir : 

ı -Muharrerat, resimler, (gravür), hakicik resimleri, boyalı resimler, matbua, 
tasavir, il!nat, ilAnıatı mahsusa, fotografiler, sinema filmleri veya sair mugayiri edep 
ve hayi mevaddı medarı ticaret ittihaz veya neşir ve tevzi eylemek ve yahut 
aliıneleinnas teşhir etmek üzere imal veya nezdinde bulundurmak, 

2-Aniftllbeyan muharrerat, resimler, (gravUr), hakkik resimleri boyalı resimler, 
matbua, tasavir, il!nat, alAnıatı mahsusa, fotografiler, sinema flimleri veya sair gayiri 
edep ve hay!mevaddı balAda mezkür makası~ ile ithal, nakil ve ihraç eylemek veya 
ettirmek veyahut herhangi bir suretle mevkii tedavüle vazetmek ; 
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3-Mevaddı mezkQreyi aleni olmasa dahi medarı ticaret ittihaz eylemek, bunlara 
ait 
her hangi bir m uameleyi her hangi bir surede icra etmek bunları neşir ve 

tevzi, liıneleinnas teşhir eylemek veya icara vennek sanatiyle te.vaggul etmek ; 
4-Men'i lizııngelen işbu ticaret veya fiili tedavtıltl tesbil zımnında balAda tAdad 

olunan şayanı tecziye eralden biriyle bir ferdin tevaggul ettilini her hangi bir vasıta 
ile ilin veya ilim etmek, gerek doArudan dolruya gerekse bilvasıta mezkOr 
muharrerat, resimler, hakicik resimleri, boyalı resimler, matbua, ilinat, alimatı 
mahsusa, foto~filer, sinema flimleri veya sair mugayiri edep ve hayi mevaddın 
nasıl veya kim vasıtasiyle tedarik olunabileceAini ilin veya ilam etmek; 

Maddel 
Birinci maddede musarrah ceraimden birini irtikip etmiş olan eşbas gerek ctlrmün 

gerekse cUnnün anasın esasiyesinden birinin irtikip olunduAunu ikit memleket 
malıakimi canibinden muhakeme edilecektir. 
Kavanini müsait oldugu takdirde, takibatı kanuniye cürmQn uasm esasİyesi arazisi 
haricinde bile irtiklp edilmiş olsa da, orada bulundukları takdirde, eşhası 
merkumenin mensup oldukları ikit memleket malıakimi tarafından dahi icra 
olunacaktır. 

Madde3 
İşbu mukavelenarnede musarrah ceraim hakkındaki istinabe evrakının nakil ve 

irsali muamelitı berveçhi iti icra edilecektir ; 
ı-Ya dogrudan doAruya memurini adiiye beyninde bilmuhabere, 
2-Ya istinabe muamelesini talep eden müstedi htıldlmetin, muamelei mezktlre 

kendisinden talep olunan, mUstedaaleyh memleket dAhilindeki memurini siyasi veya 
şehbenderi marifetiyle memurini mumaileyh evrakı istinabeyi dotru<fan dogruya 
salihiyettar mşhkemeye veya mUstedaaleyh memleket hOkümeti ~anibinden iare 
olunan mahkemeye gönderir ve muamelesi ifa edilmiş olan istinabe evrakını 
dogrudan dogruya yine o memur ahzeyler. Bu her iki takdirde dahi istinabe evrakmm 
bir sureti daima muamelei mezktlre kendisinden talep ohınan mUstedaaleyh 
memleketin en yüksek memuruna gönderilecektir. 

3-Veyahut diplomasi tarikiyle, her tarafı ikit, Akideyni sairenin her birine bir 
tebligat ile kendisinin istinabe evrakı hakkında ittihaz ve kabul ettiAi nakil ve irsal 
şekillerinden birini veya bir kaçını bildirecektir. 

İşbu maddenin birinci ve ikinci alıvalinde icra edilen irsa14t mUnasebetiyle zuhur 
edecek kiffei ihtilifat tarikı diplomasi ile halledileceldir.ettili nakil ve irsal 
şekillerinden birini veya bir kaçını bildirecektir. 

İşbu maddenin birinci ve ikinci alıvalinde icra, edilen irsalit mUnasebetiyle zuhur 
edecek kiffei ihtilifat tarikı diplomasi ile halledilecektir. 

Hilifına bir itil4f mevcut, olmadıgı takdirde istinabe muamelitı ya muamelei 
mezkfire kendisinden talep olunan mUstedaaleyh memurinin lisaniyle ya meselede 
alikadar iki memleket arasında kararlaştırılan bir lisan ile tahrir edilecek veyahut 
muamelei mezktlreyi talep eden mUstedi HükOmetin- bir diplomasi veya şehbenderi 
memuru veya mUstedaaleyh memleketin resmi muhaUef bir mUtercimi tarafından 
aslına muvafık 
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oldu~u tasdik edilen ve bu her iki Usandan biriyle muharrer olan bir sureti 
mütercemesi terlik edilmiş bulunacaktır.İstinabe muamelitının ifası her hangi bir 
mahiyette olursa olsun hiç b~ gQna resim ve harç tediyesine mahal vermiyecektir. Bu 
madde meyanında hiç bir şeyi tarafeyni ilddeyn canibinden, mevaddı zecriye usulü 
deliili hususunda kendi kanunianna muhalif bir fıil kabulü taahhüdünü teşkil ettili 
surette tefsir edilemez. 

Madde 4 
Mevcut kunanları şimdiden işbu mukaveleye müesseriyet itasına kifı bulunmayan 

tarafı ikitler, bu bapta lAzımgelen tedabiri itthaz veya teklif eylemeli taahhüt ederler. 

Madde S 
Mevcut kanunları elyevm gayri kifı ol~ tarafı ikftler birinci maddede tasrih 

edilmiş olan makasıttan her hangi biri için v~ya işbu maddeyi muhil olarak 
muharrerat resimler, gravür resimler, boyalı resimler, matbua, tasavir, ilinat, alimatı 
mahsusa, fotogJ"afiler, sinema filmleri veya sair mugayiri edep ve hay! mevaddın 
imal olunduAtı veya bulunduAunu farzettirecek esbabı makule bulunan mahallerde 
taharriyat icrası ve bunların hacız zapt ve IJlÜSadere ve imhası hususatının da 
kanunlarmda tasriliini kararlaştırmışlartır. 

Madde6 
Akit taraflardan birinin arazisi dlhilinde birinci madde ahkimına muhalif bir fıil 

vukuu takdirinde cünnü teşkil eden mevaddın diAer bir ikit arazisi dlhilinde imil 
veya oradan ithal edilmiş olduAn zannına mahal oldukta, 4 mayıs ı 9 ı O tarihli sureti 
tesviye mucibince muayyen memurin canibinden derhal ve ikit diger memurinine 
iş'an keyfiyet ve tedabiri lizimeyi ittihaz eyliyebilmesi için aynı zamanda maltimatı 
tamme ita olunması tarafeyni ikideyn beyninde kararlaştırılmıştır. 

Madde ıs 
İşbu mukavelenamenin tefsir ve tatbik dolayısiyle tarafeyni akıdeyn beyninde 

tahaddüs edecek bilcümle ihtillfat doArudan doAruya hallolunamadıgı takdirde bu 
bapda bir karar ittihaz edilmek üzere beynelmilel adalet mahkemei daimesine havale 
olunacaktır. Aralarmda ihtilif zuhur eden taraflar veya onlardan biri beynelmilel 
mahkemei daimei adalet protokolunu imza veya kabul etmemiş bulunursa bunlar 
meyanındaki ihtilif tarafeyni mezkQrenin arzusuna göre ya mahkemei 
müşarülleyhaya veya bir hakerne tevdi olunur. 

Madde 16 
İmza veya kabul eden taraflardan beşi işbu mukavelenamenin tekrar tetkikini 

talep ederse Cemiyeti Akvam Meclisi bu bapda bir konferansı içtimaa davet 
edecektir. Her halde meclis her berş senelik devre nihayetinde böyle bir davetin 
münasip olup olmıyacaaının tetkik eyleyecektir. 

Tasdikan lilmakal aniflllbeyan murahhaslar işbu mukaveteye . vazı imza 
etmişlerdir. 

ı2 eylül 1923 tarihinde Cenevrede ........... tanzim edilmiştir. 
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Kanun No : ll73 

Esaretin men'i hakkandaki l5 eyl111916 taribii 
mukaveteye iltihaktmiZ8 dair kanun 

Kabul Ta. : S Haziran 1933 
R.G : ll Haziran 1933 S. l42S 
Dstr. Trp.: 3, C.l4, s.1333 

Madde 1 
Esaretin men'i ve karada ve denizde esir ticaretinin ilgası hakkında 25 Eylül 1926 

tarihinde Cenevrede tanzim edilen mukavelenameye iltihakımız tasvip olunmuştur. 
Madde l Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 Bu Kanunun abkAmını icraya İcra Vekilieri Heyeti memurdur. 

Esaretin Men'i hakkında 25 Eylül 1926 tarihli mukavelename 

Salüıiyetnameleri usulüne muvafık görülen isimleri yukarıda yazılı devletler 
murahhasları aşagıdaki hükümleri tesbit etmişlerdir : 

Madde ı 
İşbu mukavelenameye nazaran şurası mukarrerdir ki : 
ı -Esaret, üzerinde mülkiyet hakkına mahsus havas tamamen veya kısmen icra 

edilen bir şahsın hal ve şartıdır. 
2-Esir ticareti, esaret haline irca etmek üzere bir şahsın zaptı, iktisabı ve 

mülkiyetinin terki fiilierini ; satmak veya mübadele etmek Uzere bir esirin iktisabı 
fiilini ; satmak veya mübadele etmek üzere iktisap edilen bir esirin satış veya 
mübadele tarikile terki ve kezalık umumiyet itibarile her türlü esir nakliyat ve 
ticareti fiilierini ihtiva eder. 

Madde2 
Yüksek Akid Devletler, eger henUz bu kapta muktazi tedbirleri ittihaz 

etmemişseler, her biri kendi hAkimiyet, kaza, himaye, vel4yet veya vesayet 
haklarının cari oldugu arazide: 

a-Esir ticaretinin men ve tecziyesini, 
b-Tedrici olarak ve mümkün oldugu kadar süratle, her ne şekilde olursa olsun, 

esaretin tamamen ilgasmı takip etmegi taahhüt ederler. 

Madde3 
Akit Devletler, karasularmda ve umumiyet itibarile kendi bayraklarını taşıyan 

sefmelerde esir tahmil ve tahliye ve naklini men vetecziye hususlarında bütün faideli 
tedbirleri ittihaz etmegi taahhüt ederler. Yüksek Akit taraflar-, mümkün oldugu kadar 
süratle ve lAzımgelen tadilltm ifası kaydi ilitirazısı altmda ; kendilerine 17 haziran 
1925 tarihli beynelmilel esliha ticareti mukavelenamesinde (12,l0,21,22,23,24 UncU 
maddeler ve 2 zeylin 2 kısmının 3,4,5, fıkraları) derpiş obınan haklar ve borçlar 
misilhl haklar ita ve borçlar ilzam eden bir umumi esaret mukavelesini müzakere 
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etmegi taahhüt ederler. Şurası mukarrerdir ki, bu umumi mukavelename,Akid 
Devletlerin hiç birisinin sefmelerini, (küçük hacimde dahi olsa) di~er Akit 
devletlerin serınelerinden ayrı bir muameleye tibi tutmıyacaktır. KeZ-alik mukarrerdir 
ki mezktir umumi mukavelenamenin mevkii mer'iyete vazmdan evvel veya sonra, 
Akit Devletler, yukanki fıkrada münderiç prensipleri ihlil etmeksizin, esir ticaretinin 
tamamen kaldırılmasına mümkün oldugu kadar süratle varmak için alıvali 

hususiyelerine nazaran kendilerine en muvafık görünecek tesviye tarzlarını 
aralarında aktetmek hususunda tamamen serbestilerini muhafaza ederler. 

Madde4 
Yüksek Akit Taraflar, esaretin ve esir ticaretinin kaldmiması hakkında 

yekdigerine mUtekabilen muavenette bulunacaklardır. 

Madde5 
Yüksek Akid Taraflar, cebri ve mecburi mesaiye müracaaatin, vahim neticeleri 

müeddi olacagını tastik ve her biri kendi hAkimiyeti, kazası, himayesi, veliyet, 
vesayeti altındaki topraklarda cebri ve mecburi mesaisinin esarete müşabih şeraiti 
tevlit eylemesinden içtinap etmek için faideli tedbirler almagı taahhüt ederler. Şurası 
mukarrerdir ki 

I -Aşagıda ikinci fıkrada yazılı muvakkat alıkim kaydi ihtirazisi tahtında cebri ve 
mecburi mesai, ancak imme menafii için istenebilir. 

2-Ammenin menafıinden başka menafı için elin cebri ve mecburi mesai mevcut 
olan arazide, Akid Devletler, mümkün oldugu kadar süratle, buna tedrici bir surette 
nihayet verilmesine gayret edecekler ve işbu cebri ve mecburi mesai mevcut oldugu 
müddetçe buna ancak istisnai olarak ve tam bir bedel mukabilinde ve mutat olan 
ikamet mahallinin tebdiline kimse icbar edilmemek şartile müracaat edilebilecektir. 

3-Her halde alikadar ülkenin salAhiyettar memurini merkeziyesi cebri ve mecburi 
mesaiye müracaattan mütevellit mes'uliyeti kabul edeceklerdir. 

Madde6 
işbu mukavelename ile takip edilen gayeyi temin etmek üzere tanzim edilen 

kavanin ve nizarnata mugayir halleri tecziye etmek için kanuni mevzuatları halen kAfi 
olmayın Akid Devletler, işbu biliii kanun hallerin şedit cezalada cezalandırılması 
için lazımgelen tedbirleri ittihaz etmegi taahhüt ederler. 

Madde 7 
Yüksek Akit Taraflar, işbu mukavelename hükümlerinin tatbiki zımnında 

yapacakları kavanin ve nizamnameleri birbirlerine ve Milletler Cemiyeti umumi 
k4tipligine teblig etmegi taahhüt ederler. 

Madde8 
Yüksek Akit Taraflar, işbu mukavelenamenin tatbik veya tefsiri hakkında 

aralarında zuhur edebilecek ve do~dan do~ya müzakerat ile halli kabil olmamış 
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olan bütün ihtilaflan, bir karara raptedilınek üzere Beynelınilel Adalet Daimi 
Divanına arzetıne~i kabul ederler. Aralarında ihtilaf zuhur eden devletler ı6 

kinunuevvel ı 920 tarihli protokolu imza etmemiş iseler. işbu ihtilaf tarafların 
arzularına ve her birisinin teşkilAtı esasiye kaidelerine göre ya Beynelınilel Daimi 
Adalet Divanma ya beynelmil el ihtilAflarm sulhan tesviyesi hakkındaki 1 8 
teşrinievvel 1907 tarihli mukavelenameye tevfıkan müteşekkil hakem mahkemesine 
veya herhangi diger bir hakem mahkemesine havale olunacaktır. 

Madde9 
Yüksek Aıdt taraflardan her biri, gerek imza zımnında, gerek tasdik ve yahut 

iltihak esnasında. 1işbu mukavelenarneyi kabulünün bunun hükümlerinin veya bu 
hükümlerden bazısının tatbiki hususunda hakimiyet, kaza himaye, vetayet ve vesayeti 
altındaki arazidan hepsini veya bazısını taahhüt altına sokmıyaca~mı beyan 
edebilece~i gibi bilAhare ayrı olarak, umumen veya kısmen, bunlardan herhangi birisi 
nanıma mukaveleye iltihak edebilir. 

Madde 10 
Akit Devletlerden birisinin işbu mukavelenaıneyi feshetmek istedi~i halde, işbu 

fesih Milletler Cemiyeti umumi kitipUgine tahriren teblig olunacak ve mezldir 
katiplik de işbu tebliAnamenin musaddak bir suretini bunu aldı~ı tarihi de bildirerek 
di~er Akit Devletlere derhal teblig edecektir. Fesih ancak onu tebli~ eden devlet 
hakkında ve tebli~amenin umumi katipli~e vürudu tarihinden itibaren bir sene sonra 
hüküm hasıl edecektir. Fesih kezalık hakimiyet, kaza, himaye, vetayet ve vesayeti 
altındaki bütün arazi için ıtYrı ayrı olarak icra edilebilecektir. 

~B adünkde ül 1 ın· . ak l F İn ·ı· . l . . d eced ug tar ı taşıyac o an ve ransızca gıızce metin en aynı er e 
muteber olan işbu mukavelename ı nisan 1927 tarihine kadar Milletler Cemiyetinde 
aza bulunan Devletlerin imzalarma açıktır. Milletler Cemiyeti umumi katibi işbu 
mukavelenarneyi bilAhare gerek imza etmiyen devletlerin ve gerek Milletler 
Cemiyetine aza olmayan devletlerin nazarı ittilama arz ve mukaveleye iltihaka 
kendilerini davet edecektir. İltihakı arZu eden devlet niyetini Milletler Cemiyeti 
umumi katipligine tahriren tebli~ ve Milletler Cemiyeti mahzeni evrakına 
vazedilecek olan iltihaknamesini irsal edecektir. Umumi kitip, diger Akit devletlerin 
cümlesine gerektebli~amenin, gerek işbu iltihaknamenin musaddak birer suretini 
irsal ve bunları hangi tarihte almış oldugunu iş'ar eyler. 

Madde ll 
Işbu mukavelename tasdik edilecek ve tasdiknameler Akvam Cemiyeti Umumi 

KAtibi bürosuna tevdi olunacaktır. Mezktlr büro Alcit devletlere hususatı mezk1lreyi 
teblig edecektir. Mukavelename, her devlet için, tasdikname veya iltihaknamenin 
tevdii tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir.Tasdikan lilmeal murahhaslar 
mukavelenarneyi imza eylemişlerdir.Cenevrede 25 eylül 1926 tarihinde Milletler 
Cemiyeti evrak mahzeninde ka~ak ve musaddak birer sureti Akit Devletlerden her 
birisine verilmek üzere bir nüsha ... olarak tanzim edilm~ştir. 

---------------<>---------------
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Kölelik , Köle Ticareti, Kölelite Benzer Uyaulama ve Geleneklerin Ortadan 
Kaldaralmasına dair Ek Sözleşmenin onayianmasanan uyaun bulundulu bakkanda Kanun 

Kanun No : 361 
Kabul Ta. : 27 Aralik 1963 
R.G : 6 Ocak 1964 S.11S99 
Dstr. Trp.: S, C.3, s.233 

Madde ı 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen 7 eylül 1 9S6 tarihli ilişik, "Kölelik, Köle 

Ticareti, Kölelige benzer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldınlmasına dair Ek sözleşme" 
nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer. 
Madde 3 Bu kanın hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

------------0------------
Kölelik, Köle Ticareti, Kölelite Benzer Uyaulama ve Geleneklerin Ortadan kaldaralmasan 
dair Ek Sözle,menin onaylanmasa bakkandaki Karara yOrOriOte koyan Bakanlar Kurulu 

Karara 

Karar Ta. : lO Şubat 1964 - No : 611694 
R.G. : 04 Nisan 1964 - 8.11674 
Dstr. Trp. :S, C.3, s.1622 
27112/1963 tarihli ve 361 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunmuş olan ilişik 

Kölelik, Köle Ticareti, Kölelige Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan Kaldınlmasına 
dair Ek sözleşme" nin (onay belgelerinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterligine tevdii 
tarihinde yürürlügü girmek üzere) onaylanması; ......... 244 sayılı kanunun 3 üncü maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 10/2/1964 tarihinde kararlaştırılmıştır. (*) 

(*) 1 - .361 sayıfı 'l(Jınunun 1. !M.a4tlesirufe ~ Sözlefmenin onayfanmasının uygun 
6ufun4UfJutlll tlair" iJıyıt ofmasıtlll nzAmen tfalia önce~ sözfeşmenin ne oftfUf]u ~nusuntfa 6ir 
yo{{a.matfa 6ufunufma~r. 

Sözfeşm"enin 1.9tlatU!esinin tet~rulen esas sözfe,menin 25 P.y{üf 1926 tariliinıfe Cenewı'di 
im.zafanan "P.saretin !Men 'i H~ntfa ?ttui.Jıwfe • olifutJu anliıpfmaqa 5 HaLiran 1933 tariliG ve 
2273 sayıfı 'l(Jınunfa ıftifiaR.Jmıza tlair "P.saretin ?tten'i :J{~ntfafj 25 P.y(ü( 1926 tariliG 
!M.uiJıvefe" 3.(a,ba afıntm~tır. 

2 - CBa~nfar 7()1.rufu 6/2694 sayıfı 'l(Jıran "iCe 244 sayıfı 'l(Jınunun 3. ?rt.adifesine göre, 
sozfeşmenın Onay 6e{geferinin (]Jirfeşmif ?rt.ıfütkr Çene{ Se~tenlfline tz'evdiı tariliindi yürürlüğe 
9ırme"- üzere 11 

OtlllJfanmasını ~rarar/:aftın(ma~ ise tU OtlllY 6e{gesinin ne zaman (]JirUfmif 
tfttiffetfer Çene{ Se(reterfiöine tevdii etlifıfitJi wya eaıfeceji 6ilinemeaıjindm yürünü( tarini 
6e(iraın tfeöilifir. Onayfanan Sözfeşmenin 13. 9tta4tlesi 2. Paqasıntfa; "Söz/ipnenin tasti( veya 
~tıfan tfev(et 6a~mıntfan ne zaman yürilrfüğe girıt!eAine tlair" fı~m 6ufun4Uf]untfan 
7(fırartfaRj tanfıe tfeAinen fıusus sözfeşmenin 6u fı~üniln te~anntfan i6arettir 
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Kölelik, Köle Ticareti., Kölelite Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan 
Kaldırılmasına dair Ek Sözleşme 

ÖN SÖZ 
Hürriyeti her insanın doguştan iktisap ettigi bir hak sayan ; 
Birleşmi Milletler halkının, insanın haysiyet ve degerine imanını Birleşmiş 

Milletler Andiaşmasında yeniden teyid ettigini müdrik olan ; 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca bütün milletler ve halklarm erişeeegi 

müşterek ideal olarak il4n edilen İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinin hiç 
kimsenin köle edilemiyecegini veya köle durumuna sokulamıyacagmı Amir oldugunu 
ve gerek köleligin, gerekse köle ticaretinin bütün şekilleriyle menedildigini 
gözönünde tutan; 

Köleligin ve köle ticaretinin ortadan kaldırılmasını hedef alan Esaretin Men'i 
hakkındaki Mukavelenamenin 25 Eylül 1926 da Cenevre'de akdinden beri bu yönde 
yeni gelişmeler elde edildigini kabul eden ; 

Zorla çalıştırma hakkındaki 1930 Sözleşmesini ve Milletlerarası Çalışma 

Teşkilatının mecburi çalıştırma konusunda daha sonraki faaliyetlerini gözönüne alan; 
Bununla beraber kölelik, köle ticareti, kölelige benzer uygulama ve geleneklerin 

dünyanın bütün bölgelerinde henüz hertaraf edilmedigini gören; 
Sonuç olarak, halen yürürlükte bulunan 1926 Mukavelenamesinin kölelik, köle 

ticareti, kölelige benzer uygulama ve geleneklerin ilgasma yönelen gerek milli, 
gerekse milletlerarası gayretleri artırmaya mituf müteınmim bir Sözleşme ile 
tamamlanmasına karar veren; 

Işbu Sözleşmeye Taraf olan Devletler, aşagıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

KlSlM : I 

Kölelite benzer uygulamalar ve gelenekler 
Madde 1-İşbu Sözleşmeye Taraf Devletlerden her biri 25 Eylül 1926 da 

Cenevre' de imzalanan Esaretin Men' i hakkındaki Mukavelenamenin birinci 
maddesinde yer alan esaret tarifmin şümulüne giren veya girmiyen, aşagıdaki 
müessese ve geleneklerin, henUz mevcut oldugu yerlerde, tedrici surette ve mümkün 
mertebe çabuk tamamen ortadan kaldırılmasına veya silinmesini temin için 
tahakkuku kabil ve gerekli olan hukuki ve diger bütün tedbirleri alacaktır. 

a-Borç sebebiyle kölelik; yani bir borçlunun bir borcun teminatı olarak şahsan 
hizmet etmeyi veya murakabesi altındaki bir kimsenin hizmet atmesini taahhüt 
eyledigi 
halde bu hizmetlerin mukabili idil4ne bedelin borcun ödenmesine tahsis edilmemesi 
veya bu hizmetlerin süresinin tahdit ve mahiyetlerinin tesbit olunmaması hal veya 
şartı; 

b-Serflik; yani bir kimsenin kanun, teamül veya bir anlaşmaya göre diger bir 
kimseye ait arazi üzerinde yaşama ve çalışmaya mecbur olması ve bu diger kimseye 
ücret mukabilinde veya ücretsiz muayyen şekilde hizmet etmesi hali ve bu halini 
degiştirme imk4nına malik olmaması; 
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c- Aşa~ıdaki uygulama veya gelenekten herhangi biri; 
i-Bir kadının, reddetmek hakkı olmadan, anne ve babasına, visisine, ailesine 

veya diger herhangi bir şahıs yahut topluluga nakdi ayni bir ivaz mukabilinde 
evlendirilmesi vaadinde bulunulması veya evlendirilmesi; 

ii-Bir kadının kocasının, bunun ailesinin veya mensup oldu~u aşiretin bu kadını 
ivaz mukabili veya sair şekilde üçüncü bir şahsa devretrnek hakkına sahip olması; 

ıii-Kocasının ölümü üzerine kadının miras yolu ile diAer bir şahsa 
devredilebilmesi; 

d-Bir çocu~un veya 18 yaşından ~aAı temyiz kudretini haiz bir kimsenin gerek 
anne ve babası, yahut bunlardan biri, gerekse vArisi tarafından, şahsını veya işini 
ıstisınar maksadiyle bedel mukabilinde veya bedesiz diger bir şahsa devrine müsait 
olan herhangi bir uygulama ve gelenek 

Madde 2 
Taraf devletler İşbu Sözleşmenin birinci maddesi ( c ) fıkrasında zikredilen 

uygulama ve gelenekiere son vermek gayesiyle, lüzumlu görülen yerde, evlenme 
için münasip asgari yaşlar tesbit etmeyi, müstakbel eşierden her birinin salAhiyetli 
mülki ve dini makam önünde evlenıneye rızasını serbestçe izhar edebileeeli bir 
usul takibini ve eviililin tescilini teşvik eylerneyi taahhüt ederler. 

KlSlM :II 

Köle Ticareti 
Madde3 
1 -Köleleri herhangi bir ulaştırma vasıtası ile bir memleketten digerine taşımak 

veya taşımaya teşebbüs etmek veya bu hareketlere iştirak eylemek fiili İşbu 
Sözleşmeye Taraf Devletlerin kanuniarına göre suç teşkil edecek ve böyle bir suçu 
işlediklerine hükmedilen suçlular çok agır cezalara çarptırılacaklardır. 

2-a-Taraf devletler, kendi bayraklarını çekmeye gerekli gemilerin veya hava 
gemilerinin köle taşımasına m4ni olmak ve bu hareketlerden veya milli bayraAı bu 
maksatla kullanmaktan suçlu şahısları cezalandırmak için her türlü müessir tedbiri 
alacaklardır. 

b-Taraf Devletler, limanlarının, hava alanlarının ve sahillerinin köle naklinde 
kulanılmaması için her türlü müessir tedbiri alacaklardır. 

3-İşbu sözleşmeye Taraf Devletler, köle ticaretine karşı mücadele sahasında 
aldıkları tedbirleri tatbikatta telif eylemek amacıyla malftmat teati edecekler ve her 
köle ticareti vakaasından ve muttali oldukları bu nevi bir suça teşebbüsten 
birbirlerine haber vereceklerdir. 

Madde4 
İşbu Sözleşmeye Taraf bir Devletin herhangi bir gemisine iltica eden her köle bu 

hareketi neticesinde hürriyete kavuşur. 
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KlSlMIII 

Kölelik ve köleille benzer uygulama ve gelenekler 

Madde5 
Köleligin ve işbu Sözleşmenin birinci maddesinde mezkftr uygulanma ve 

geleneklerin henüz tamamiyle ortadan kalkuıadıgı veya terk edilmedili bir 
memlekette, bir köleni{l veya kölelige benzer durumda bir şahsın - ister durumunu 
belirtmek veya cezalandırmak için ister diger bir maksatla olsun - bir uzvunu 
kesmek, kızgın demirle veya diger bir şekilde işaretiemek fiili veya böyle fiiliere 
iştirak, bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin kanuniarına göre suç teşkil edecek ve suçlu 
olduklarına hükmedilen şahıslar cezaya çarptınlacaklardır. 

Madde6 
I-Diger bir şahsı köle etmek veya diger bir şahsı yahut bakımı kendisine ait bir 

kimseyi köleligi kabule teşvik etme fiili işbu Sözleşmeye Taraf Devletlerin 
kanuniarına göre suç teşkil edecek ve suçlu olduklarına hUkmedilen şahıslar cezaya 
çarptırılacaklardır. Bu maksatla varılan anlaşmaya katılma, teşebbüs ve suça iştirak 
de aynı hükme tabidir. 

2-İş bu Sözleşmenin birinci maddesinin giriş kısmındaki hükümler mahfuz kalınak 
şartiyle, işbu maddenin birinci fıkrası hükUmleri, diger bir şahsı, kendisini veya 
bakımı kendine ait bir şahsı birinci maddede mezkftr müessese ve geleneklerden 
herhangi birinden mütevellit kölelige benzer bir durumu kabule teşvik etmeye de 
tatbik olunacaktır. Bu maksatla varılan bir anlaşmaya katılma, teşebbüs ve suça 
iştirak de aynı hükme tabidir. 

KlSlM IV 

Tarifler 
Madde7 
Bu Sözleşme metnince : 
I-"Kölelik", esarete dair 1926 Mukavelenamesinde tarif edildigi gibi, Uzerinde 

mülkiyet hakkına mahsus yetkiler veya bunlardan bazılannın kullandıgı bir şahsın 
hal veya şartı ve "köle", bu durum veya şartı haiz olan kimsedir. 

a-"Köle durumundaki şahıs", işbu Sözleşmenin birinci maddesinde mezkQr 
uygulama ve geleneklerden mütevellit durum ve şartlar alımdaki kimsedir. 

b-"Köle Ticareti", bir şahsın köle haline getirmek için ele geçirilmesi, iktisabı 
veya temliki, bir kölenin satmak veya mübadele etmek üzere iktisabı; satılmak veya 
mübadele edilmek üzere iktisap edilmiş bir şahsın satış veya mübadele suretiyle 
devri, 
kullanılan ulaştırma vasıtası ne olursa olsun umumiyetle köle ticareti ve nakli 
hakkındaki her hangi bir fiili ifade ve ihtiva eder. 
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KlSlM V 

Taraftar Devletler ansında işbirlili ve maJOmat teatisi 
Madde S 
ı -lşbu Sözleşmeye Taraf devletler yukandaki maddeler hükümlerinin tatbiki 

maksadiyle karşılıklı yardımlqmayı ve Birleşmiş Milletler Teşkilltıyle işbirligi 

etmeyi taahhüt ederler. 
2-Taraflar, işbu Sözleşme htlktlmlerini tatbik için alınan veya yUrUrltıae konulan 

bütün. kanun, tUzUk ve idari kararların suretini Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterligine göndermeyi taahhüt eder. 

3-Genel Sekreter, bu maddenin ikinci fıkrası mucibince aldıgı malOmatı diger 
Taratlara ve, işbu Sözleşmenin, mevzuunu teşkil eden kölelik, köle ticareti veya 
muesese ve geleneklerin ilgası için yeni tavsiyeler ibzari hakkında mOzakerelere ait 
vesaik meyanma ithal olunmak tızere Ekonomik ve Sosyal Konseye gönderir. 

KlSlM VI 

Nihai HlkDmler 
Madde9 
lşbu Sözleşme hakkında herhangi bir ihtirazi kayıt beyan edilemez. 

Madde 10 
Taraf Devletler arasmda işbu Sözleşmenin tefsiri veya tatbikı hususunda zuhur 

eden ve mtızakere yoluyla halleclilemiyen her anlaşmazlık, ilgili Taraflar diger bir hal 
şekli üzerinde mutabık kalmadılı takdirde, anlaşmazlıta Taraf olanlardan birinin 
talebi Uzerine Milletlerarası Adalet Divanma arzedilir. 

Maddı ll 
ı -lşbu Sözleşme, ı Temmuz ı 957 tarihine kadar, Birleşmiş Milletler veya bir 

ihtısas teşekkülü üyesi olan bUtUn devletlerin imzasına açıktır. Sözleşme mumzi 
devletlerin tasdikma sunulacak ve tasdiknameler B.M.G.S.ne tevdi olunacak; Genel 
Sekreter keyfiyetten mOmzi ve katılan bütün devletleri haberdar edecektir. 

2-lşbu Sözleşme, 1 Temmuz ı957 den sonra; Birleşmiş Milletler veya bir ihtisas 
teşekkülü Azası olan bUtUn devletlerin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 
katılmaya davet olunacak diger herhangi bir Devletin katılmasına açıktır. Katılma, 
B.M.G.S.ne usulüne uygun bir vesikanın tevdii ile başlar, Genel Sekreter keyfiyeti 
mUmzi ve katılan bUtUn devletlere bildirir. 

Madde 12 
1-lşbu Sözleşme Milletlerarası sahada bir Akid Devlet tarafından temsil edilen 

bütün muhtar olmıyan veya vesay~ altındaki ülkelere, sömürgelere ve anavatan 
harici 
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di~er ülkelere tatbik edilir; alikah Akid Taraf imza, onay yahut katılma sırasında 
işbu Sözleşmenin imza, onay veya katılınasını takiben hangi anavatan harici ülke 
veya ülkelere tatbik edilecegini beyan edecektir. İşbu maddenin ikinci fıkrası 
hükümleri mahfuzdur. 

2-Taraf Devletin yahut anavatan dışı ülkenin kanunlan veya Anayasa tatbikatı 
gerelince anavatan dışı ülkenin önceden rızası gereken 'hallerde Taraf Devlet işbu 
Sözleşmeyi imzaladı~ı tarihten itibaren ı 2 ay içinde anavatan dışı ükenin lüzumlu 
rızasını temine çalışacak ve bu nzayı elde edince Genel Sekretere tebli~ edecektir. 
Sözleşme, bildirilen ülke veya ülkelere tebligin Genel Sekretere varma tarihinden 
itibaren tatbik olunacaktır. 

3-Yukandaki fıkra anılan ı2 aylık müddetin hitamında, ilgili taraflar, 
Milletlerarası münasebetlerin deruhde ettikleri ve işbu Sözleşmenin tatbiki için nza 
göstennemiş olan anavatan dışı ülkelerle yaptıkları istişarelerin neticelerini Genel 
Sekretere bildireceklerdir. 

Madde 13 
ı- İşbu Sözleşme iki Devletin Taraf oldu~u tarihte ytırürlüge girer. 
2- Sözleşme, mütaakıben, her Devlet ve ülke hakkında, ilgili Devletin tasdik veya 

katılına vesikasının veya Sözleşmenin bu ülkeye tatbikına ait tebli~inin tevdi edildili 
tarihte yürürlüge girer. 

Madde 14 
ı-Işbu Sözleşmenin tatbikı müteselsil üçer sene devrelere aynlacaktır; bunlardan 

ilki Sözleşmenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre ytırürlüge girişi 
tarihinden başlıyacaktır. 

2-Her Taraf devlet cari üç senelik devrenin bitmesinden en az altı ay evvel Genel 
Sekretere göndereceli bir ihbarla işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Genel Sekreter bu 
ihbarı ve vusul tarıhini diger taratlara bildirir. 

3-Fesihler, cari üç senelik devrenin hitamında hüküm ifade eder. 
4-İşbu Sözleşmenin I 2 nci maddesi hükmüne tevfikan bir tarafın anavatan dışı 

ülkesine tatbikı halinde mezkllr taraf mevzuubahis ülkelerin rızası ile her zaman 
Sözleşmenin bu ülke hakkında feshini B.M.G.S.ne ihbar edebilir. 

Fesih, Genel sekreterin ihbarı aldıgı tarihten bir sene sonra büktım ifade eder. 
Genel Sekreter bu ihbarı ve kendisinevusul tarihini diger Taratlara bildirir. 

Madde ıs ............. . 

Cenevre' de Birleşmiş Milletler Avrupa Ofisinde yedi Eylül bin dokuzyüz elli altı 
tarıhinde hazırlanmıştır. 

---------------0---------------
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Reşid Kadın ticaretinin men'i bakkanda ll teşrinievvel1933 de Cenevre'de imzalanan 
beyaelmilelmukavelenin tasdikana dair kanun 

Kanun No : 1693 
Kabul Ta. : ıs Nisan ı93S 
R.G : ll Nisan ı93S S.l984 
Dstr. Trp.: 3, C.ı6, s.706 

Madde ı 
ı ı teşrinievvel ı933 tarihinde Cenevrede imzalanan Reşid kadın tıcaretinin men'i 

hakkındaki beyneimitel mukavele tasdik edilmiştir. 
Madde l Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 Bu kanun JhkAmını icraya İcra Vekilieri Heyeti memurdur. 

---o---
Reşid kadın ticaretinin men'i için beyneimitel mukavelename 

Kadın ve çocuk ticaretinin daha tam bir şekilde önüne geçmeAitemin arzusu 
ile; Kadın ve çocuk ticareti komitesinin, ı2 nci içtimanının neticeleri hakkında 
milletler Cemiyeti Meclisine gönderdili rapordaki vesayaya ıttılA kesbederek; 

Kadın ve çocuk ticaretinin men' ine dair olan ı 8 Mayıs ı 904 anlaşmasile 4 mayıs 
ı 904 ve 30 eylül ı 92 ı tarihli mukavelenaıneleri, (*) yeni bir mukavele ile 
tamamlamala karar vererek; Bu malesadla kendilerini temsilen tayin 
ettikleri ........ Usulüne muvafık görülen salAhiyetnamelerini ibraz ettikten sonra 
aşalıdaki büktımler üzerinde uyuşmuşlardır: 

Madde 1 
Bir başkasının ihtiraslannı tatmin etmek üzere reşid bir kadın veya bir kızı, kendi 

rızasile olsa bile, başka bir memlekette icrayı fuhuş maksadile kullanan, sUrOkiiyen 
veya baştan çıkaran kimse, suç unsurlarını teşkil eden fiilierin her biri ayrı ayn 
memleketlerde yapılmış bulunsa bile, cezalandırılacaktır. 

Teşebbüs ve kanuni hududlar içinde kalmak şartile ihzari fiiller dahi 
cezalandırılır. İşbu maddede zikri geçen (Memleket) tabiri alAkadar Yüksek 
AkidlerinmUstemlekelerile himayeleri altmda bulunan araziye, metbu sıfatile 
kendilerine tibi havali ile mandası kendisine verilmiş olan topraklara şamildir. 

Maddel 
Bundan evvelki maddede yazılı olan suçları cezalandırmala, mevzu kanunları 

halen kAfi gelmiyen Yüksek Akidler, bu suçların agırlıklarına göre, cezalandırılması 
için icap eden tedbirleri almalı taahhüd ederler. 

(•) Lozan ([)str. tTrp. 3, C.J, s.4J 

9rt41fıfe 100 - Taltfjye titıdi tad"at olunan ~fmame wya itiltifiuımefm iltiliai.. wya onfan 
tastfıi,..ıyfemeji taafıliüt ıyfn-: 

5- ~nfann yüzütııfm icnıyı tiurrtin men'i ~nıfa 18 mayıs 1904, 4 mayı.s 1910 w 30 

fF.y{ü( 1921 ttırilıG m~wfnıamefn; 

6- fFu/ipyattı tlairrupiyatırı men'i için 4 !Mayıs 1910 ttırifıli m~wfename; 
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Madde3 
Yüksek Akidler, işbu mukaveledeveya çocuk ve kadın ticaretinin men'ine dair 

19 ı O ve ı 92 ı mukavelelerinde derpiş edilen sııçlardan birini işiiyen veya işlemete 
teşebbüs eden kadm veya erkek her hangi bir şahıs hakkında, suç unsurlannın her 
biri başka başka memleketlerde işlenmiş ise veya işleamesi llzun geliyor ise, 
aşagıdaki malQmatı (veyahud alAkadar memleketin kanun ve nizamlan itasına 
müsaade ettili buna mürnasil malilınatı) birbirlerine bildinileli taahhüd ederler; 

a-MahkQmiyet ilimile beraber suçlu hakkında meselA şahsi halleri, hususi 
vasıfları, parmak izleri, fotopfı, polisteki sicilli ve suçu icıa şekli il~ ........ . 
gibi elde edilecek faideli malQmat; 

b-Hakkında tatbik edilmiş olan geldili yere iade veya hudud harici edilmek gibi 
tedbirlere dair malOmat. 

ı 8 mayıs ı 904 tarihinde Pariste mUnakid anlaşmanın ı inci maddesinde 
gösterilen makamlar alikab diger memleket makamlanna, hadis olan her vak'a 
hakkındaki vesikalarla malOmatı dogrudan doAruya ve geciktirmeksizin 
göndereceklerdir. 

Suçun tesbiti, suçlunun mahldlıniyeti ve geldili yere iadesi, hudud baricine 
çıkarılması gibi vak'alarda verilmesi mtımldln olan maıtmıat ve vesikalar eliler 
memleket makamianna gönderilecektir. 

Madde4 
Yüksek Akidler arasmda işbu mukfvelename ile 1910 ve 1921 

mukavelenamelerinin tefsir veya tatbikmdan dolacak herhangi bir ihtillf zuhur 
edipte bu ihtilif diplomasi yoluile arzu edilen şekilde halleclilemeae, mezkar ihtilAf 
Aleidier arasmda m.er'i beynelmilel ihtiliflann tesviyesine mütedair hOidlmlere göre 
hallolunur. 

İhtilif halindeki taraflar arasmda böyle htıknmlet mevcud olmadılı takdirde, 
taraflar ihtilifı hakerne veya adliyeye arzedeceklerdir. Taraflar arasında, dipr bir 
mahkemenin intihabı hususunda anlaşma hasıl olmazsa, her iki tarafta BeyneimiJel 
Daimi Adalet Divanı statUsüne mtıteallik 16 kinunuevvel 1920 tarihli protokole 
iltihak etmiş iseler, bunlardan birinin talebi Uzerine, ihtilif mezktlr divana, şayed bu 
protokole iltihak etmemiş iseler, beynelmilel ihtilitlann muslihane bir şekilde halline 
müteallik ı 8 teşrinievvel 1907 tarihli La Haye mukavelesine tevfıkan müteşekkil bir 
hakem mahkemesine havale olunur. 

Madde lO 

Cenevrede 1 ı teşrinievvel 1933 de bir nOsha olarak tanzim ve Milletler Cemiyeti 
Umumi KAtipiiline tevdi edilerek birer tasdikil ntıshası Cemiyet azası Devletlerle S 
nci maddede mezktlr aza olmayan Devletlere tevdi olunacaktır. 

-----------0-------------
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s -~··1181'., 
Kalpaza n htm cezalandıriimasana dair lO nisan 1919 tarihinde Cenevrede tanzim ve imza 
edilmiş olan Beyneimitel Mukavelename ile merbutu Protokol ve Nihai Senede iltihak 

edilmesi hakkanda Kanun 

Kanun No : 1963 
Kabul Ta. : 4 mayısl936 
R.G : 9 mayıs 1936 S. 3199 
Dstr. Trp.: 3, C.l7, s. 534 

Madde 1 
Kalpazanlıgın cezalandınlmasına dair 20 Nisan 1929 tarihinde Cenevre'de tanzim ve imza 

edilmiş olan Beyneimitel Mukavelename ile merbutu Protokol ve Nihai Senede ittihak 
edilmesi kabul ve tasvip olunmuştur. 

Madde l Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 Bu kanun hükümlerini icra ve tatbika Adliye, Dahiliye,Hariciye ve Maliye 

Vekilieri memurdur. 

MUKAVELENAME 

BİRİNCİ KlSlM 

Madde 1 
Yüksek Akid Taraflar, işbu mukavelenamenin birinci kısmında zikir ve izah 

edilen kaidelerin, kalpazanlı~ın önüne geçmek ve cezalandırmak için, bu günkü 
ahval ve şerait içinde,en müessir vasıta oldu~unu tasdik ederler. 

Maddel 
İşbu mukavelenarnede "para" tabirinden kasdediten mana bir kanun gere~ince 

rayici olan banknotlar da dahil olmak üzere ka~ıt para ve madeni akçedir. 

Madde3 
Aşa~ıdaki suçlar amme aleyhinde işlenmiş suçlar telilli olunarak öylece 

cezalandırılacaktır ; 
1- Sonucu elde etmek için kullanılan vasıta her ne olursa olsun, sahte para imaline 

veya para üzerinde sahtekarlık ikaına matuf olan bilcümle efal; 
2- Sahte paranın tedavül mevkiine konulması; 
3- Tedavüle koymak maksadile memlekete, sahteli~ini bilerek para sokmak veya 

böylece sokulmuş parayı kabul ve tedarik eylemek fıilleri; 
4- İşbu suçlara teşebbüs ve kasden iştirak fıilleri; 
5- Mahiyetleri itibarile sahte para imaline veya para üzerinde sahtekarlık 

ikaına mahsus alet ve edevat veya sair eşyayı imal kabul veya tedarik fiilieri 
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Madde4 
Üçüncü maddede zikredilen ef'alden her biri, muhtelifmemleketlerde ika edilmiş 

bulunur ise, ayn ayn suçlar olarak telikki edilecektir. 

Madde S 
Üçüncü maddede anılan fiilierin mtıcazatmda paranın milli veya yabancı para 

olması bakımından bir fark gözetilmez; mtıtekabiliyet esasına müstenid olsa dahi, bu 
hüküm hilifma ne kanuni ve ne de ahdi bir şart tesis olunamaz. 

Madde6 
Milletlerarası mükerrer suç prensiplerini kabul eden memleketler 3 üncü maddede 

anılan fiillerden biri sebebile ecnebi mahkemelerce verilen muhkOmiyet ilimlannı, 
kendi kanunlannca konulmuş olan şartlar dairesinde, teken1lre esas sayarlar. 

Madde7 
Dahili kanunlarm hukuku şahsiye davalannın ikamesine cevaz verdigi mikyasta, 

ledelhace parası tahrif edilen Yüksek Akid Taraf\ da dahil oldugu halde, ecnebi 
hukuku şahsiye davacıları davanın rüyet edildigi memleket kanunlannca mahalli 
tebaaya tanılan bütün hukuktan müstefıd olacaklardır. 

Madde 8 
Benebi tebaanm iadesi prensibini kabul etmiyen memleketlerde 3 ncü maddede 

zikrolunan ef'ali ecnebi diyarda işledikten sonra kendi ülkelerine avdet eden 
tebaaları fiilin ikamdan muahhar olarak kendi tabiiyetini iktisab eylemiş olsa dahi 
suç kendi arazisinde işlenmiş gibi cezaya çarptırılacaklardır. 

Mürnasil hallerde, bir ecnebinin iadesine muvafakat edilemedigi takdirde, işbu 
hüküm tatbik edilemez. 

Madde 9 
Üçüncü maddede, zikrolunan efali yabancı memleketlerde ika edip de dahili 

kanunlar ecnebi memleketlerde işlenilen suçlar aleyhine takibat icrası esasını genel 
kaide olarak kabul eyliyen bir memleket arazisinde bulunan ecnebi devlet tebaası, 
suç işbu memleket arazisinde işlenilmiş gibi aynı suretle tecziye edileceklerdir. 
Takibat icrası mecburiyeti suçlunun iadesinin taleb edilmesi ve böyle bir talebe 
muhatab olan memleketin bu kabil bir fiil ile münasebeti ol.ınayan bir 
sebep dolayısite suçlunun teslim edilmemesile mukayyeddir. 

Madde 10 
Yüksek Akid Taraflar arasında akdedilmiş veya edilecek olan her hangi bir iadei 

mucrimin mukavelenamesinin inikadile üçüncü maddede anılan fiillerden dolayı 
suçlularm iade edilecegi hususu tasrih edilmiş olsa dahi, Akidlerce kabul edilmiş 
sayılır.Suçlunun iadesini bir muahedenin mevcudiyetine veya mütekabiliyet şartına 
tabi tutınıyan Yüksek Akid Taraflar üçüncü maddede zikrolunan efalin kendi 
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aralarında iadeyi mucib ahvalden olduAunu şimdiden tasdik ederler. Suçlunun iadesi, 
iade edecek memleket kanunlaıma göre yapılır. 

Madde ll 
Sahte paralar ve 3 ncü maddenin S inci sayısında gösterilen allt ve edevat ve sair 

eşya zapt ve musadere olunur. Musadere olunan bu paralarta al&t ve edevat ve 
eşyadan, takibatm icra edildigi memleket kanunlannın &~ır ceza arşivlerinde, deliili 
sübutiye mahiyetinde olmak üzere, saklanılmasını emrettili eşya ile 12 nci maddede 
bahis mevzuu olan ve merkezde buna mahsus daireye gönderilmesi faydalı bulunan 
numunelerden maadası paraları bahis mevzuu olan HOkfunete veya ihraç bankasına, 
talebleri üzerine tevdi olunur. Her halde bütün bu eşya kullanılaınıyacak hale 
getirilir. 

Madde ll 
Her memlekette, sahte paralara müt~llik tabaniyat milli kanunlar abkAını 

dairesinde, merkezi bir teşkilat marifetile yapılır. 
Işbu merkezi teşkilAt aşalıda gösterilen müesseseler ile sıkı temas halinde 

bulunacaktır: 

a-İhraç müesseseleri; 
b-Memleket dahilindeki polis makamatı; 
c-Diger memleketterin bu husustaki merkezi teşkilAtı, 
Bu merkezi teşkilAt her ınemlekette kalpazanlıAm meydana çıkarılması, önüne 
geçilmesi ve cezalandınlması hususlarmı kolaylaştırabilecek bütün İstihbaratı 
temerküz ettirir. 
Madde 13 
Muhtelif memleketlerin merkezi teşkilAtları, kendi aralannda, dolfudan dogruya 

muhabere ederler. 

Madde 14 
Her merkezi teşkilAt faidesini takdir ettili nisbette, sair 

memleketlerin merkezi teşkilltına kendi memleketinin muteber paralarının iptal 
olunmuş resmi nUmunelerinden vücude getirilmiş bir koleksiyonunu tevdi eder. 

Kezalik, aynı nisbetler dairesinde, ecnebi merkezi teşkilAtta muntazaman, 
icabeden her türlü maltlmatı vennekle beraber şu hususları bildirecektir : 

a- Kendi memleketmde çıkanlan yeni paralar, 
b-Tedavül mevkiinden geri alman ve kıyınetten ıskat edilen paralar. 

Sırf mevzii alAkası olan ahvalden maada her merkezi teşkilAt faideli oldugunu takdir 
ettigi nisbette şu hususları ecnebi merkezi teşkilila bildirecektir. 

1 -Sahte para meydana çıkarılması vakaları, banka veya Devlet nakdi kavaiminin 
tahrifinin tebligi keyfiyeti münhasıran kavaimi tahrif edilmiş olan ihraç 
müessesinden verilen fenni bir izahname ile birlikte ifa edilecektir. Sahte kaimenin 
alınmış bir fotoArafisi, veya mümkünse, bir nüshası gönderilecektir. MUstacel 
ahvalde, yukarıda mevzuubahis olan tebligatm ifasma ve fenni 
izahnamenin irsaline halel 
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gelmeksizin,polis makamatınca atAlcadar merkezi teşkilAla mabremane ihbaratta 
buluııabileceli gibi kısaca_ maltlmat da verebilir; 

2·Kalpazanlann ll'lllılması, takibi, tevkifi, mabkGmiyeti tani ve teb'icli ve 
hlzumunda oalaııD yer deliştirmesi ve hilGOmle taNeli mah1mat, bilhassa 
kalpazanlann eşical ve evsafı bususiyesi, parmak izlori ve fotolrafiJeri; 

3-Zihire çıkanlan sahte para imali vakalan "*kmda JafsiiAt, tedavtıl mevkiine 
konulan sahte paralarm kiffesinin musadelesinin bu sayede temin edilip 
edilmedilinin bildirilmesi. 

Madde lS 
KalpazanlıJm ODOne geçilmesi ve cezalaDdınJması ıamıuııda dolrudan doJruya 

anıulusal mesai mOpreketini temin etmek ve tekemm81 ve iDldşaf ettirmck için 
Yakset Akid Taraflar merkezi teşkilAtları mamessiUeri ihraç bankaları ve ilaili 
nıerkezi makamlar mOmessillerinin iştirakile arasıra konftraaslar akdedecek'-dir. 
Arsıulusal bir istihbarat merkezi teşkilltı tesisi ve murakıtbesi bu koııferanslaMin 
birinde mUzakereleıe mevzu olabilir. 

Madde 16 
3 oncu maddede zikredilen suçlara mtıteallik isıiııabe- v.-akalannın g&ıdcrilaıesi 

şu suretle yapılır: 
a-Tercihan adlt makamlar arasında doAnıdan cfolnıya teiJliAat ifası tarikile, 

iDdelhace merkezi teşkilAt ve vesatedle; 
b- tki memleket TUze Bakanları arasmda doJnıdaa dolniYa muhabere yolu ile 

veyahut mOracaat eden memleket makama«mm mOracaat ohmaıı memleket TUze 
Bakanma dolnıdan clolnıYa göndennesi suretile; 

c- Müracaat eden memleketin mtıracaat olunaıı memleketteki siyasi veya 
şehbendert memuna vesatetile. 

lşbu memur istiDabe varakasmı doJrudan tfolruya salltüyeuar adli makama veya 
m1lracaat olunan memleket HtıkOmetince gGsterilen makaa g&ıderecek ve istiııabe 
varakalmm tenfizini mUbeyyin evrakı dotrwlaa clolntya mt*Or makamdan tebeHII 
edecektir. 
a) ve b) de zikredilen ahvalde daima istinabe varakuaım bir sureti aynı zamanda 
mtıracaat edilen memleketin yilksek makamma tevdi kılınır .Hillfına anlaşma mevaıd 
olmadıkça, istinabe varaleası mtıracaat eden memleket diliade yazılm11 olacaktır, şu 
kadar ki mtıracaat edilen memleketbunun keadi diline terclme edilmiş ve mO:racaat 
eden makam tarafuıdan tasdildi bir nUshasım taleb edebilir. 

Her yilksek Aıdd Taraf, Akid Taraflardan her birine yapaca&ı tebligat ile kendi 
istinabe varakalarmı tebliA hususunda, yukanda zikredilen tekillerdeıl hangisini veya 
hangilerini kabul etti ise, keyfiyeti bildirecektir. 

Yüksek ~d Tvaflardan biri, bu yolda tebligat yapıncıya kadar, istinabe 
varakalanna dair, elyevn tatbik etmekte oldotu usul ipka edilecektir. 

ı 
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İstinabe varakalarının tenfızi ehlivukuf masarifınden maada hiç bir harç veya 
masraf tediyesini istilzam edemez. 

İşbu maddenin ihtiva ettigi htlkUmlerden hiç biri Yüksek Akid Taraflarca 
mevaddı cezaiyede tatbik edilen deliili stlbutiye sisteminde kendi kanunlarmdan bir 
inhirafı kabul taalıhüdOnü tazammun eyledigi tarzında tefsir edilemez. 

Madde 17 
Her hangi bir yüksek Akid Tarafın işbu mukaveteye iştiraki bir hukuku düvel 

meselesi sıfatile cezai kaza salllıiyeti umumi meselesinde aldıgı vaziyetten inhiraf 
eyledigi tarzında tefsir edilemez. 

Madde 18 
Işbu mukavele, 3 nnco maddede, zikrolunan er alin, behemehal cezasız 

kalmaması şartile; her memlekette o memleketin kendi dahili kanunlarının umumi 
kaidelerine tevfıkan tavsif, takip ve muhakeme edilmesi prensibine halel 
getirmeyecektir. 

İKİNCİ KlSlM 

Madde 19 
Yüksek Akid Taraflar, işbu mukavelenin tefsir veya tatbikı hususunda aralarmda 

tahaddüs edebilecek bilcümle ihtillflarm, doArudan doiJııya mOzakerat neticesinde 
halledilemez ise, bir karar alınmak tızere,Arsıulusal Daimi Adalet Divanına tevdi 
etmeyi kararlaştırmışlardır. Şayet aralarmda bir ihtillf zuhur eden yüksek Akid 
Taraflar veya onlardan biri Arsıulusal Daimi Adalet Divanına mütedair olan ı 6 
ilkkAnun ı 930 tarihli protokolun ikidlerinden delil ise işbu ihtilaf kendi rızalarile ve 
her birinin teşklltı esasiye kaidelerine tevfıkan gerek Arsıulusal Daimi Adalet 
Divanma, gerek arsıulusal ihtülflann sureti muslihanede halli için 1 8 ilkteşrin ı 907 
mukavelesi mucibince teşekktU eden bir hakem mahkemesine ve gerekse diger her 
hangi bir hakem mahkemesine tevdi eder. 

Madde lS 

Işbu mukavele bir tek nüsba olarak bir dokuz yüz yirmi dokuz senesi nisanının 
yirmisinde Cenevre'de tanzim kılınmıştır. 

PROTOKOL 

LTeftlrler 

Bu günkü tarihi taşıyan mukavelenamenin imzasına şüru edileeeli sırada aşagıda 
vazilliimza murahhaslar, mukavelenin muhtelif hükümleri hakkında atide tasrih 
edilen tefsiratı kabul eylediklerini beyan eöerler. 
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ı ~Muayyen bir memıekette muteber olmasını intaç etmek üzere bir banka kaimesi 
üzerine tabolunan damgayı tahrif keyfiyeti bir para sahtekirlı~ı cünnünü teşkil eder. 

2~Mukavele, dahili kanunlarında, mazeret rejimini ve af haklarını, diledikleri 
tarzda tanzim etmek hususunda Yüksek Akid Taraflarm haiz oldukları hakkı ihlil 
etmez. 

3~Mukavelenin 4 üncü roaddesile vazolunan kaide suçlar taaddüd ettigi takdirde 
cezaları tayin eden dahili kanunlarda hiç bir gQ.na tadilita saik olmaz. Aynı zamanda 
kalpazan ve sahte para çıkaran aynı şahsın ancak kalpazan sıfaile takibata 
ugratılmasına mani teşkil etmez. 

4-Yüksek ikid taraflar, istinabe varakalarının tenfizile kendi milli mevzuatlar 
hükümleri dairesinde mükelleftirler. 

II lhtırazı Kayıtlar 

III Beyanat 

NİHAISENED 

1 929 nisanının 9 undan 20 sine kadar yapılan içtimalar neticesinde aşagıda 
zikredilen senedler tasvib edilmiştir. 

I - Kalpazanlıgm men' ine dair 20 nisan ı 929 tarihli mukavelename. 
II - Mukavelenamenin protokolu. 
Konferans aynı zamanda şu vesayayı kabul etmiştir. 
Konferans şu tafsiyelerde bulunur : 

I 
Imza veya iltihak edilmesi zımnında mukavele ve protokol metninin Uluslar 

Kurumu Meclisi tarafından mümkün mertebe süratle Uluslar Kurumunun bütün 
üyelerine ve kuruma dahil olmamakla beraber meclisin faideli görecegi Devletlere 
teblig edilmesi. 

II 
Mukavelenin namlarına imza edilmiş olan memleketler Hükfunetlerinin, imza 

tarihinden itibaren Uç sene müddet zarfmda tasdikname tevdi kılmmamış oldugu 
takdirde, mukavelenin tasdikı hakkındaki vaziyetterini Uluslar Kurumu Genel 
Sekreterine bildirmeleri. 

III 
Mukavelede derpiş kılınan teşkilAtm mukavele hükümlerine tevfıkan tanzim 

edilmesı için bütün Hükümetlerin mukavelenin tasdikına intizar etmeksizin şimdiden 
iktıza eden idari mahiyette tedbirleri mümkün mertebe ittihaz eylemeleri 

IV 
Her HUkftmetin mukavelenin ı 2 nci maddesinde mevzuu bahis olan kendi 

merkezi ofisinin mevcudiyetini işbu ofis teşkilAtı ve bilhassa ofısin merbut 
bulundugu idari 
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şube hakkında icab eden malQmat ile birlikte Uluslar Kurumu Genel Sekreteriiline 
bildirmesi ve Genel sekıeterlilin de bu tebligatı mGmktln mertebe stıratle bt\tnn 
HükOınetlere bildinnesi. 

V 
Mukaveleyi imza eden Devletler tarafından on beş merkezi ofis kurulunca ve 

hatta mukavelenin mer'iyete girmesinden önce Uluslar Kurumu Meclisi, IS inci 
maddeye tevfıkan kalpazanlıAm men 'i ve cezalarıdmiması hususunda 
uluslar arasmda doatudan doAJı.ıya mesai mUşareketinin temin, tekemınlll ve 
inkişafma matuf olarak işbu merkezi ofisler mUmessillerile mezldlr maddede 
zikredilen sair makamlarm iştirakinden mtıteşekkil olmak Qzere toplanması mukamr 
olan konferanslarm birincisini içtimaa davet için teşebbUse girişmelidir. Mukaveleyi 
imza etmeksizin buna mtımasil merkezi ofisleri mevcud olan HOkOmetler bulundulU 
takdirde onlar da bu konferansa iştirake davet olunabilirler. 

VI 
Mukavelenin 12 nci maddesinde derpiş kılındılı üzere, para çıkarınata kanunen 

mezun teşekküllere malik olmaları şartile müstemlekelerde ve merkezin idaresine 
tAbi diAer ülkelerde, merkezi ofisler tesis edilmelidir. 

VII 
Şayet, henUz mevcut detilse, muhtelif ihraç bankaları merkezi ofisierin kendisile -

sıkı temas üzere bulunacatı bir servis ihdas etmelidirler. 

VIII 
Her merkezi ofis, sahte kaimelerin imal tarzı ve buna müteallik tesisat hakkında 

malOınat vennek üzere, matbaacılıAı ve kilıt imalini mükemmelen bilen mütehassıs 
ve eksperleri, emrinde bulundunnalıdır. 

IX 
Mukavelenin 1 5 inci maddesinde babsa mevzu olan arsıulusal bir bOronun 

kurulmasına intizaren, konferansa verilen maiOmata göre kalpazanlıAı dair istihbaratı 
temekUz ettinnek suretile me2'lcQr 15 inci maddede derpiş kılman teşekküle tevdi 
olunabilecek vazifeyi benimsiyerek faaliyet göstennekte bulunan Viyana Arsıulusal 
Bürosunun konferansça pek ziyade takdir edilen mesaisine HükQmetlerin mümkOn 
oldugu kadar tam yardımile devam edilmelidir. 

X 
Mukavelenin 1 5 inci maddesinde derpiş kılman merkezi ofisler konferansları 

kalapazanlıgm men' i usullerinin teknik inkişafmı takib etmelidirler. 
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XI 
Mukavelenin ı S inci maddesinde derpiş kılman merkezi ofisler 

konferanslan tarafından sair kıymetli evrakın ( esham ve tahvilAt senedleri, çelder, 
kambiyo mektupları, ili Ahir) ve tediye vasıtası olmak Ozere kullanılan pullarm tabrif 
ve sahtelerinin imalinin men 'i hakkında tetkikat yapılmalı ve Uluslar Kurumu fayda 
gördop takdirde bu hususta arsıulusal bir mukavelename ihzaruun mOnasip olup 
olmıyacatmı tetkik etmelidir. 

XII 
Suçların cidden tesirli bir surette men 'ini temin için mazaun ve mabkOmlarm iade 

ve teslimine mOteallik kaidelerin arsıulusal tarzda 
birleştirilmesi tahakkuk ettirilmelidir. 

xm 
Kalpazanlık hakkındaki istinabe varakalan mtımldlnse tiplomasi tarikile olmayıp 

dolfudan doiJııya tebliA edilmelidir. 

XVI 
İstinabe varakalannm irsal ve tenfizi. hakkında mer'i olan kavaid anıulusal bir 

mukavele ile tevhid edilmelidir. 

Uluslar Kurumu arşivlerine tevdi edilmek Ozere, bir ntısha olarak, bin dokuz yOz 
yirmi dokuz senesi nisanın yirm.isinde, Cenevre'de taQzim kılmmıştır. 
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6a 

Cenaze Nakline Mahsus Beynelmilel İtilAfnameye İltibakamaz Hakkanda Kanun 

Kanun No : 3584 
Kabul Ta. : 16 klnunusani (Oeak) 1939 
R.G : 7 Şubat 1939 S. 4116 
Dstr. Trp.: 3, C.lO, s.l74 

Madde 1 
10 Şubat 1937 tarihinde Beriinde tanzim edilip Türkiye Cun huriyeti ve alAkah diAer 

Hükilmetler murahhaslan tarafından imza edilmiş olan ölülerin nakli hakkındaki beynelrnilel 
itil4fname kabul ve tasdik edilmiştir. 

Maddel 
Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde3 
Bu kanunun hUkümlerini yapmaya İcra Vekilieri Heyeti memurdur. 

-o----

ÖIOierin nakline dair Beynelmilel İtilAfname 

Aşagıda imzaları bulunan hükQmetler, cenaze nakline müteallik nizamnameler 
arasındaki mübayenetten çıkan mahzurlardan kurtulmak arzusu ile ve bu iş için ayni 
şekilde bir nizarn konulması faydalı olacaAı düşüncesile, Akid memleketlerden her 
hangi birinin topralında ölmüş kimselerin cenazelerinin kendi topraklanna 
sokulmasını veya transit suretile geçirilmesini aşaAıda yazılı şartlara riayet edilmek 
suretile kabul etmegi taahhüd ederler: 

A .. Umumi hükümler 

Madde ı 
Her hangi bir vasıta ile ve her hangi şartlar altında olursa olsun, nakledilecek her 

ölü için mahsus bir ruhsatname {ölü geçirme tezkeresi) lAzım olacaktır. Ruhsatname 
bu anlaşmaya ilişilc nUrnuneye mümkün olduAu kadar uygun ve her halde ölünün adı, 
soyadı ve yaşı ile beraber ölümün vuku bulduAu yeri, tarihini ve sebebini muhtevi 
bulunacaktır. Ölü geçirme ruhsatnamesi vefat vukubulan yerin veyahut, mezardan 
bakaya nakli halinde, defın yapılan mevkiin salihiyetli makamı tarafından 
verilecektir. 

Ruhsatnamelerin, verildikleri memleket Usanından başka bir de beynelmilel 
münasebetlerde en çok kullanılan lisanlardan biri ile de yazılması tavsiye olunur. 

Madde2 
Bundan evvelki maddede gösterilen müruriyeden başka evrak ulunması mecburi 

tutulmıyacaktır. Bu müruriyenin mes'ul makam tarafından ancak şu evrakın 
ibrazından sonra verilmesi lizımdır: 

I-Ölü ilmühaberinin tasdikli bir sureti: 
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2-Cenazenin nakli hıfzıssıha ve tıbbi, kanuni bakımlardan hiç bir itiraza mahal 
vennedi~ini ve cenazenin işbu itilifnamenin hükümlerine uygun olarak tabuta 
konulmuş oldu~unu temin eden resmi şahadetnameler. 

Madde3 
Ölü madenden bir tabut içine konulacak, tabutun alt kısmı takriben 5 santimetre 

kalınlı~ında (yer kömürü, testere talaşı, mangal kömürü tozu, ili. gibi) mayi çekici 
bir madde ile örtülmüş, buna antiseptik bir madde Hive edilmişÖlüm bulaşık 
bir hastalıktan ileri gelmiş oldu~u takdirde, cenazenin kendisi de antiseptik.. bir 
mahlüle batırılmış bir kefene sarılmış bulunacaktır. 

Bundan sonra madeni tabut, içinde hiç bir şey sızmayacak surette kapanacak 
(lehimlenecek) ve tahtadan bir tabut içerisine konulacaktır. İki tabut, içindeki hiç 
sallanmıyacak surette, birbirine intibak edeceklerdir. Tahtatabutun kalmlı~ı en az 3 
santimetre olacak, tahtaların birleştikleri yerler su sızdırmıyacak surette olacak ve 
tabutun kapanması birbirlerinden en çok 20 santimetre mesafeli burgularla temin 
edilecektir. Tahta tabut madenden çemberle tahkim edilecektir. 

Madde4 
Akid Hükümetlerden her birinin toprakları arasmda veba yahut kolera yahut çiçek 

veya lekelihumına hastalıklarmdan ölmüş kimselerin cenazelerinin nakline ölümden 
ancak en az bir sene sonra müsaade verilecektir. 

Madde5 
Şimendiferle nakil için, yukarıda birinciden dördüncüye kadar maddelerde 

gösterilen umumi hüktlmlerden başka aşa~ıda yazılan kaideler tatbik olunur: 
a-Cenaze kapalı bir vagonda nakolunacaktır. Bununla beraber cenaze, kapalı bir 

cenaze arabası içinde teslim edilmiş oldu~u ve o cenaze 1 arabası içinde bırakıldı~ı 
takdirde nakil için açık bir vagon kullanılabilir. 

b-Cenaze gidecegi yere vardıgı vakit ne kadar müddet içinde kaldırılması lAzım 
oldugunu tayin etmek her memleketin kendisine aiddir. Cenazeyi gönderen kimse 
cenazenin bu müddet içinde bilfiil kaldınlaca~mı kanaat verecek tarzda tesbit 
edebildigitakdirde cenazenin yanında adam gitmesine lüzum olmayacaktır. 

c -Cenazenin yanında ancak çelenk, buket ili gibi şeyler nakledilebilir. 
d -Cenaze, seri seyirle ve mümkün oldu~u kadar aktannasız olarak gönderilir. 

Madde6 
Otomobil ile nakil için, birinciden dördüncüye kadar maddelerde gösterilen 

umumi hükümlerden başka aşagıda yazılı kaideler tatbik olunur: 
a-Cenaze ya, tercihan, mahsus bir cenaze otomobilinde, yahut alelAde kapalı bir 
otomobilde nakledilir. 
b-Cenazenin yanmda ancak çelenk, buket ili. gibi şeyler nakledilebilir. 
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Madde7 
Hava yolu ile nakil için, birineiden d&'dOncOye kadar maddelerde gOsterilen 

umumi htıktımlerden başka, apiıda yazıb kaideler tatbik olunur: 
a-Cenaze ya, yalnız ve mahsus bu iş için kullanılan bir hava gemisinde, yahut 

alelAde bir hava gemisinin mahsus ve yalnız bu işe hasmlilmiş olan bir 
kampartınıanında nakledilir. 

b-Cenaze ile birlikte ayni hava gemisinde yahut ayni kampartımanda ancak 
çelenk ve bOket ilA. gibi şeyler nakledilebilir. 

Madde8 
Deniz yolu ile nakil için, birineiden d6rdtlneilye kadar maddelerde gösterilen 

umumi htlkümlerden başka aşa&ıda yazılı kaideler tatbik olunur: 
a-3 UncU madde htıldlmleriae tevfikan madeni tabut Ozerine geçirilmiş olan tahta 

dahi, hiç sallanmıyacak bir surette, tahtadan adi bir sandık içenine konulacaktır. 
b-MezkOr sandık, gıda veya istihllk maddeleri ile her UlrlO temasa meydan ve 

yolcutarla mOrettebat için hiç bir sıkmb verıniyecek surette bir yere konulacaktır. 

Madde9 
Ölüm gemi içinde vukubulduAU takdirde cenaze bundan evvelki sekizinci 

. maddede gösterilen şartlar altmda muhafaza edilebilir. 2 nci madde mucibince llzmı 
olan evrak. ve şahadetnameler vapurun bayralını taşıdılı devletin ~unlanna 
tevfikan tanziıiı edilecek ve nakil, cenaze vapura yOkletilmiş gibi yapılac8ktır. 

ÖlUm, cenazenin defnedileceli limana geminin vannasmdan 48 saatten daha az 
bir müddet içinde vaki olmuş ise ve yukandaki 8 nci maddenin b. 
işaretli fıkrasmda gösterilen hOkOmlerin tamanıile tatbikı için icab eden malzeme de 
gemide mevcud delil ise, ceset antiseptik bir mahldle batınlmış bir kefene sarılarak, 
tahdadan ~am bir tabut içerisine konulabilir. Bu tabut en az (3) santimetre 
kahnlıgmda tahtalardan, bunların birleştikleri yerler hiç bir şey sımıayacak surette 
yapılır ve burgularla kapatılır. Tahta tabotun alt kısmı önceden takriben beş 
santimetre kalmlı&mda (yer kömOrO, testere talaşı, mangal kömOrO tozu ili . gibi ) su 
çekici madde ile örtülUr ve bu maddeye antiseptik bir madde illve olunur, tahta 
tabut, hiç sallanmıyacak bir surette tekrar tahtadan bir sandık içerisine konulur. 
Bununla beraber öiOm 4 UncU maddede gösterilen hastalıklardan birinden ileri gelmiş 
ise bu fıkranın hakilmleri tatbik edilmez. 

Bu madde seyahat müddeti 24 saati geçmiyen vapurlara tatbik olunmaz. Bu 
vapurlarda bir OlUm vaki olursa cenazenin birakılacalı limana gelince onu mahallt 
sal4hiyetli makama teslim ederler. 

C. Nihai lrilkilmler 
Madde to-
Bu itilAfiıaınenin gerek umumi, gerek hususi hUkOmleri, itilAfnameyi akteden 

memleketlerin birinden gelecek cenazelerin kabulü için rOsum tariCeleri mOSteSila 
olarak- konulabilecek şartlarm azami derecesini gösterirler. Bu memleketler, gerek 
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iki taraflı itilltlam prek mOşterek bir anlapna neticesi olarak alman t.arlarm 
tabikı suretile, daha boytık kolaylıklar gastenaekte serbesttirler. 

Bu itillfiıame, hudud mmtakalaruun slllll'lln etabilinde nakledilecek ceaazelen 
tatbik edilmez. 

Madde ll 
Bu itillfname ceııazelerin hemen Gltımden veya mezardan çakanldıktaıı SODI'Iki 

beyneimitel nalcilleriııde tatbik edilir. ltillfbameniıl hotamleri her memlebtte 
toprala gömmek ve topraktan çıkarmak hUS\11\Dlda cari olla kaideleıe hiç bir suretle 
halel getirmez. 

Bu itillfname killerin nakline tatbik edilmez. 

Madde 12 
Bu itillfiıame bu gOnkO tarihi taşıyacak ve bu tarilıden itibaren altı ay zarfmda 

imza edileJıileçektir. 

Madde 13 
Bu itillfiıame tasdik olunacak ve tasdiknameler mOmldln 

mertebe sUratle Alman Htlktbnetine tevdi edilecektir. 
Tevdi olunan tucliknameler beşe balil olUDea Alman ROldımeti bunları bir zabıt 

varaleası ile tesbit eyliyecek ve bunun birer suretini Ytlksek Aıcid Taratı.a ve 
Beynelmilel Hıfzıssdıha Ofisine g&ıderecektir. 

lşbu itillfiıame mezk6r zabıt varalailan tarihinin y1lz yinninci aono meriyet 
mevkiine girecektir. 

Bu tarihten sonra wkubulacak fıer tasdikname tevdünde keyfiyet yukanda yazılı 
usul dairesinde bir ıabıt varakası ile tevsik ecti1ecektir. YObek Akict T...t'llıdln her 
biri hakkmda işbu itillfname htlkOmleri kendi tasclilmamelerinin tevdi edilc:lilini 
tevsik eyleyen zabıtname tarihinin yQz yirminci gOnO meriyet mevkiine girecektir. 

Madde14 
Bu itilifiıameyi imza etmemiş olan memJeketler ilkbet tasdiknamenin ı.vdüni 

gösteren mbıt varabsının tarihinden itiltaıen her an iltihalca kabul olunacaldardır. 
Her ittihak diplomasi yolu ile Alman BUlcOmetine gönderilen bir teblil vasıtasile 

yapılaçaktır. Alman BOlcOmeti iltihalmameyi kendi Haıiaei evrakıDa koyacak ve 
keyfiyetten itillfa ittirak eden tekmil HOkOmetleri ve Beynelmilel Hımssıha Otisini, 
hazinei evraka tevdü tarihinin tasrihile hemen haberdar edecektir. Her ittihak bu 
tarihin ytız yinninci pmtı meriyete girecektir. 

Madde ıs 
Ytlksek Akid Taraflardan her biri itillfııamoye iltibak veya onu tasdik ottili sıraeta 

bu itillfnaıneyi kaba) etmekle-kendi mOstemlekeleri, bimayeai altmdaki memleketler, 
deniz aşm arazisi, veya tabiiyet veya mandası altındaki arazinin tamamı veyahut bir 
kısmı hakkmda hiç bir taahhUd ve mecburiyet tekabbUI etnı~ilini beyan edebilir. Bu 
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takdirde işbu İtilAfnamenin htıkümleri bu yoldaki beyanatının matufu olan arazi 
hakkında tatbik olunınıyacaktır. 

Yüksek .Akid Taraflardan her biri bilAhare Alman HükQmetine birnota vererek 
yukarıdaki fıkrada mevzuubahs olunan arazinin tamamı veya bir kısmı üzerinde işbu 
İtilAfname hükümlerinin tatbikı fıkrinde olduAunu bildirebilir. 

Bu takdirde itilAfname hükümleri tebligde isimleri geçen arazi hakkında teblig 
tarihinin yüz yirminci günü tatbik mevkiine girecektir. 

Bunun gibi, Yüksek Akid Taraflardan her biri (on altıncı) maddede tesbit edilen 
müddetin bitamından sonra diledili vakit işbu itilifname hükümlerinin, 
müstemlekelerinin, hiınayesi altındaki memleketlerin, deniz aşırı arazisi ile tabiiyeti 
veyahut mandası altındaki arazinin tamamı veya bir kısmı hakkında tatbik 
edilmemesi fıkrinde oldugunu beyan edebilir. Bu takdirde itilAfname, bu yoldaki 
beyanatm mevzuunu teşkil eden arazi hakkında bu tebligin Alman Hükfuneti Hazinei 
evrakına tevdii tarihinden bir sene sonra kabili tatbik olmıyacaktır. 

Alman HükQmeti, yukanki hükümlerin tatbikatından olarak kendisine vukubulan 
tebligat ve beyanattan, bunların kendi Hazinei evrakına tevdii tarihinin tasrihile işbu 
itilafa dahil bütün memleketler HükQmetlerini ve Beynelınilel Hıfzıssıhha Ofisini 
haberdar edecektir. 

Madde 16 
İşbu İtilAfnameye iştirak etmiş olan memleketlerden her birinin Hükümeti itilAf 

hükümlerinin o memleket hakkında tatbikı üzerinden beş sene geçtikten sonra Alman 
Hükümetine diplomasi tariki ile tahriri tebligde bulunmak şartile diledigi zaman 
itilafnameyi fesh edebilir. Alınan HükQmeti feshe mütedair olan tebligi kendi 
Hazinei evrakına koyacak ve 
keyfiyeti itilifa dahil bulunan bütün memleketlerin Hükümetlerine ve Beynelmilel 
Hıfzıssıhha Ofisine tebligin tevdii tarihini de tasrili ederek işar edecektir. Her fesih 
bu tarihten bir sene sonra muteber olacaktır. 

Madde.l7 
Evvelemirde-vaziüliınza Yüksek Akidlerin tasvibine iktrian eylemedikçek işbu 

İtilafnamenin imzası keyfiyeti hiç bir kaydi ilitirazi ile müterafik olmıyacaktır. 

Kezalik İtilafnameye dahil bulunan bütün memleketler tarafından evvelemirde tasvip 
edilmedikçe ihtirazi kayıdla müterafik tasdikname tevdii ve mukavelenameye iltihak 
keyfiyetierinazarı itibare alınmaycaktır. 

Tasdikan lilmakal alAkadar memleketler murahhasları işbu İtilAfnarneyi 

imzalamışlardır. 

Beriinde 10 şubat 1937 tarihinde tek nüsha olarak tanzim edilip Alman Hükümeti 
Hazinei evrakında saklanacak olan bu İtilAfnamenin usulüne göre tasdikli birer 
suretleri diplomasi yolu ile Yüksek Akid Tarafların her birine gönderilecektir. 
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Zeyil 

Cenaze için müruriye 

Cenazenin tabuta konulması hakkında kanuni hU.kUmlerin hepsi ifa edilmiş 
oldugundan ............................. de, ............................. tarihinden ................... den 
(ölümün sebebi), .......................... yaşında (mümkün ise, kat'i olarak dogum tarihi) 
ölmüş olan .................................. nın (ölünün soyadı, kendi adı ve meslegi, çocuklaı 
için babasının, anasının meslegi) cenazesi .............. ...... vasıtasile (nakil vasıtasının 
bildirilmesi) ......................... den (cenazenin yola çıkarıldıgı yer), ......................... . 
yolu ile (geçecegi yol), ..................................... ye (cenazenin gidecegi yer) 
nakledilecektir. 

Bu cenazenin nakline müsaade edilmiş oldugundan, toprakları üzerinden geçecegi 
memleketlerin makamları cenazenin serbestçe ve arızasız geçmesine müsaade 
vermege davet edilir. 
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Ceuzeleria Naldl Aalat•uaam Ouyla ...... aa Uypa a.taadatua Dair Kaaaa 

Ka••• No: 1117 
KalMil Ta. : 17 Nilaa 1975 
R.G : 4 Mayu 1975 S. 15226 
Dltr. Trp. : 5, C.14, s.2732 

Madde1 
26 Ekim 1973 tarihinde Strazburg'da imzalanan "Cenaze\erin nakli Anlqmasa" nm 

onaylanmua uygun bulunmuştur. 
Madde 2 Bu kanun yayıma tarihinde yOrilrlqe girer. 
Madde 3 Bu kanunu Babnlar Kurulu ytlrOtOr. 

Cuazeleria Nakli Aalafmaaam Ollaylaa•uaaa Dair Bakaalar Kuntla Karan 

Karar Ta. : 3 Hazina 1"5 No :· 7110100 
R.G : 6 Alutel 197! S. 15318 
Dltr. Trp. : 5, C.14-2, s.l958 

17 Nisan 197S gilnltı ve 1887 sayıla Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişit 
"Caıazelerin Nakli Anal8f1D8Sı" nm onaylanması ; ................ 244 sayılı Kanunun 3 ve S nci 
maddelerine g6re, Bakanlar Kurulunca 3/6/1 97S tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CENAZJ:LERIN NAKLi ANLAŞMASI 

Bu anlaşmayı imzalayaın Avrupa Konseyi'ne Dye Devletler, 
Uluslararası cenaze nakline ilişkin formalitelerin basitleştirilmesi gerektilini 

dQşODerek, 

özellikle tabutun sızdınnaz olması hususunda gerekli tedbirler alındılı takdirde, 
ölOme bulaşıcı bir hastalık sebep olsa 'dahi cenaze naklinin saAiak acısından bir 
tehlike yaratmadıaını gözönDnde tuturak, 

Aşalıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Madde ı 
1-Sözleşen Taraflar, kendi aralarmdaki ilişkilerde bu Anlaşma htıldlmlerini 

uygulayacaklardır. 

2-Bu Anlaşma'da kullanılan "cenazelerin nakli" terimi. ÖIOierin hareket 
ülkesi"nden "gidilecek Ulke" ye naldini ifade eder. "Hareket ülkesi", nakil işlemjnin 
başladıAı, "gidilecek ülke" ceaazenin nakilden sonra gömOleceli veya yakılacılt 
yerdir. 

3-Bu Anlaşma, yakılan naaşlann kOllerinin nakline uygulanmaz. 
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Madde2 
ı -Bu Anlaşma h1lk11mleri, ce&aZelerin S6zlefen Taraflarm Glkelerinden 

sevkedilme leri, 
transit geçişleri veya bu Ulkelere kabul ohmmatan hususlarmda 6Dgör0lebilecek 
azamt şartlan kapsar. 

2..Sözleşen Taraflar, özel durumlarda ve bilhassa Slll8' balgelerindeki Dikiller 
konusunda gerek ikili anlaşmalar gerek U)lUIID& yoluyla vanlKak kararlarla daha 
geniş kolaylıklar taDımak hususunda~. 

Bu anlaşma ve kararların belirli hallere uyplanabilmeleri için ilgili bOUin 
devletlerin nzalarmm alınması zorunludur. 

Madde3 
1-NakleclileD her cenazenin berabeıiade. hareket Olkesi yetkili makamlan 

tarafından dOı.enlemniş özel bir belge (cenaa geçiş imi) bulunmalıdır. 
2-Geçiş imi, en aşatı bu Anlaşma'ya ekli modelde yer alan bilgileri ihtiva eliBeli 

ve dtızenlendili Olkenm resmi dili yada resaıt dilleriaden biri ile A vıupa ~i 
resmt dillerinden birinde yazılmış olmalıdır. 

Madde4 
Gidilecek Ulke ve transit Ulkeleri, cen.-lerin nakli konusunda mevcut ya da 

aletedilecek uluslararası sözleşme ve anlaşmalann gerektirdili belaeler dışmda "geçiş 
imi"nden başka bir belge talep etmeyeceklerdir. 

Madde S 
"Geçiş imi", bu anlaşmanın S.maddesinde belirtilen yedeili makam tarafmdan, 
a-Cenazelerin nakli ile gerektilinde defin ve nıezardaıı çarma batlanda "hareket 

Ulkesi"nde yUrQriUkte bulunan bUtOn tıbbi s~ idaı1 ve hutuld formaliteleria yerine 
getirildili, 

b-Naqm, bu Anlaşmanm 6. Ve 7. Maddeleriade belirtilen evsafı haiz bit tabota 
konuldutu, 

c-Tabotun sadece geçiş iminde adı kayıtlı kiLinin Jl881t ve lli8Şia birlikte 
gömUlecek ya da yakılacak kişisel nesneleri ihtiva etQi, saptllldıktan IODI'8 

düzenlenir. 

Madde6 
1-Tabut sızdırmaz olmalı ve içinde emici bir madde- bulunmalıdır. "h.Set 

ülkesi" nin yetkili makamlannca gerekli gOrOidOAO takdirde, iç ve dış basınc;ı 
dengeleyecek bir teınizleyici cihazla teçhiz edilmelidir. 

i-Tabut, en aşalı 20 mm. kahnlılmda tahtadaa yapılına bir dıt tabut ve dikkatle 
lehimlenmiş kurşundan ya da kendiiilinden tahrip olan bir Mlb maddeden yapılma 
bir iç tabuttan mntqekkil bulunmalı 

ii-Veya en aşaAı 30 mm kalmlıAmda tahtadan yapıt., içi kurşunla ya da 
kendiiilinden tahrip olan bir başka madde ile kaplanmalıdır. 



2-Ölüm sebebi bulaşıcı bir hastalık ise, naaş antiseptik bir mablUlle yıkanmış bir 
kefene sarılacaktır. 

3-Nakil hava yolu ile yapılacak ise bu maddenin 1. Ve 2. Paragrafları hükümleri 
saklı kalmak kaydıyla, tabut bir temizleyici cihazla teçhiz edilmeli ve buna imk4n 
bulunmazsa, "Hareket ülkesi" yetkili makamınca yeterli görülen direnç garantisi 
verilmelidir. 

Madde7 
Tabut normal yUk olarak nakledildigi takdirde, tabut oldugu belli olmayacak 

şekilde ambalajlanmalı ve dikkatle taşınması gerekıili belirtilmelidir. 

Madde S 
Sözleşen taraflardan herbiri, 3. Maddenin I. paragraflarmda deginilen yetkili 

makamı, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirilecektir. 

Madde9 
Bir nakliyat, cenazelerin nakli konusundaki 1 O Şubat 1973 (*) tarihli Berlin 

Düzenlenmesi'ne taraf olan bir üçüncü Devleti ilgilendiriyorsa, bu Anlaşma'ya taraf 
olan Devletler, Anlaşma'ya taraf olan diger Devletlerden yükümlülüklerini Berlin 
Düzenlemesi'ne göre yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almalarını talep 
edebilirler. 

Madde 10 
I-Bu Anlaşma Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin imzasına açıktır. Üye 

Devletler, 
a-Onay ya da kabul kaydı koymaksızın imzalamak veya, 
b-Onay ya da kabul kaydı ile imzalayıp daha sonra onaylamak ya da kabul 

etmek, Suretiyle Anlaşma'ya taraf olabilirler. 
2-0nay ya da kabul belgeleri, Avrupa Konseyi Genel sekreteriili'ne tevdi 

olunacaktır. 
Madde ll 
1-Bu Anlaşma, Uç Uye Devletin 10. Madde uyarınca Anlaşma'ya taraf oldukları 

tarihten bir ay sonra yUrürlUge girecektir. 
2-Daba sonra onay ya da kabul kaydı koymaksızın imzalayan yada onayiayan 

veya kabul eden üye Devletler bakımından Anlaşma, imza ya da onay veya kabul 
belgelerini tevdi ettikleri tarihten bir ay sonra yürürlüge girecektir. 

Madde ll 
1- Anlaşma yüı1lriUAe girdikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Uye 

olmayan Devletleri Anlaşma'ya katılmaya davet edebilir. 

(*) ~~~ Jlttııtıd ~IIIIU ostr. 2961 sıyfoiıkı 9.1111Akyft ~~ 10 ŞIIIMf 1973 tırılıı, DLuıdnı ldı MooıAır. zırı 
Mt fllrılt; 10 şıdNıt 1937.,., 3. (4)']4 ~rı, 358+ sıydı WııuıLı UJııd Vt tAstt ofaw lkrftMt tııızıııı alıbtıJs AIILqııwıııı 

tırıhıdır. 
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2-Bu yolla katılma, tevdi tarihinden bir ay sonra htıktlnı ifade edecek bir katılma 
belgesinin A vnıpa Konseyi Genel Sekreterligine tevdii suretiyle gerçekleşir. 

Madde 13 
ı-Sözleşen Taraflardan her biri, imza ya da onay, kabul veya tcatılma belgesini 

tevdi sırasında Anlaşmayı uygulayacajı ülkeyi ya da ülkeleri tasrili edebilir. 
2- Sözleşen taraflardan her biri, onay, kabul ya da katılma belgesini tevdi 

sırasında veya daha sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceji bir bildiri 
ile , ululararası ilişkilerinden sorumlu ve adına taahhütlerde bulunmaya yetkili 
oldugu diger ülkelere bu Anlaşma htlktlmlerini teşmil edebilir. 

3-Yukarıdaki paragraf uyannca yapılan herhangi bir bildiri, Anlaşma'nın 14. 
Maddesinde belirtilen usule uygun olarak geri alınabilir. 

Madde 14 
ı -Bu Anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 
2-Sözleşen Taraflardan her biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne gönderecegi 

bir ihbarla Anlaşma 'yı kendi bakımından feshedebilir. 
3- Fesih, ihbarm almdıgı tarihten altı ay sonra htıktlm ifade eder. 

Madde 15 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a-Onay ya da kabul kaydı bulunmayan her imzalamayı, 
b-Onay ya da kabul kaydı bulunan her imzalamayı, 
c-Her onay, kabul veya katılma belgesi tevdiini 
d-ı ı. Madde uyannca Anlaşma'nın yürürlüge giriş tarihlerini, 
e- ı 3. Maddenin 2. ve 3. paragraaflan uyarınca aldıgı her bildiriyi, 
f-14. Madde uyannca aldıgı her ihbarı ve fesbin hüküm ifade edecegi tarihi, 
g- 8. Madde uyannca kendisine iletilecek her bildiriyi, 

Konsey üyeleri ile Anlaşma'ya katılmış bulunan. Devletlere bildirilecektir. 

Yukarıdaki htıldbnleri kabul zımnında geregi gibi yetkili kılınmış aşagıda imzaları 
bulunanlar, işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek bir nüsha lıalinde, her iki metin de 
aynı derecede geçerli bulunmak üzere, Fransızca ve İngilizce .. olarak 26 Ekim 1973 
tarihinde Strazburg' da düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri imza eden 
ve katılan Devletlerin her birine bu Sözleşme'niin aslına uygun örneklerini 
il etecektir. 
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EK 

CENAZELER lçtN GEÇiş tzNI 

Bu Geçiş lmi, Cenazeterin Nakil Anlaşması ve &zellikle anılan Anlapna'nm 
3. Ve S. Maddeleri uyannca dOzeıılenmiştir. 

Bu belge ile .................................................. 'nm naaşmuı nakline izin verihniştir. 
ÖIUDün adı ve soyadı 
Ölüm tarihi ve yeri 
Ölüm sebebi 
Yaşı 

DoAum tarihi ve yeri 
Naaş ................ ile (nakil aracı) ................... den (hareket mahalli) .................. . 
yoluyla (takip edilecek yol) ................ 'a (varış mahalli) naldedilecektir. 
Bu cenazenin nakli hususunda gerekli izin için verilmiş oldulımdan cenazenin 
geçeceAi ülkelerin ilgili makamların geçişe mtısaade etmeleri rica olunur. 

(Yer) (Tarih) 

Y etleıli mak•mm imzası ve mnhQrQ 

I- Anlaşma'nın 3. Ve S. Maddeleri, Geçiş imi'nin arka sahifesinde yer almalıdır. 
2 - Ölnm sebebi Fransızca veya İngilizce olarak yazıimalı ya da hastalıklarm 

uluslararası smıflandınlmasma ilişkin DOnya Sallık Teşkilatı sayı kodu ile 
belirtilmelidir. 

3 • Mesleki gizlilik nedeniyle Oltlm sebebi açıklanmamq ise. Olom sebebini 
belirten bir ilmOhaber mOhOrlU bir zarf içinde nakledilen cenazenin bereberinde 
bulunmalı ve "gidecek Ullce" yetkili makamına sunulmalıdır. MOhorlo zarf, Geçiş 
lmi'ne eklenmelidir. 

Geçiş İmi'nde, OltlmUn tabii sebeplerden ve bulaşıcı olmayan bir hastaktan ileri 
geldili kaydedilmeli, aksi varitse öltım nedeni belirtilmelidir. 



Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen Insan Haklara Evrensel 
Beyannamesinin Resmt Gazete ile yay1nlanmas1 ve okullarda okutulmas• hakkinda 

Bakanlar Kurulu Karar• 

3 
Karar Ta. : 6 Nisan 1949- No : 9119 
R.G. : 17 Mayas 1949 S. 7117 
Dstr. Trp.: 3, C.30, s.1019 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 10/12/1948 tarihli 217 (lll) sayılı karariyle kabul 
edilen ilişik "İnsan Haklar• Evrensel Beyannamesi" nin Resmi Gazete ile yayınlanması ve 
yayımdan sona okullarda ve diger egitim müesseselerinde okutulması ve yorumlanması ve bu 
Beyanname hakkında radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması, ............... . 
Bakanlar Kurulunun 6/4/1949 tarihli toplantısında kararlaştınlmıştır. 

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESi 

ÖNSÖZ 

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir 
kabul etmez haklannın tanınması hususwıun, hüniyetin, adaletin ve dünya barışının 
temeli olmasına, 

İnsan haklarının tanınınarpası ve hor görülmesinin insanlık vicdanını isydlıa 
sevkeden vahşiliklere sebebolmuş bulunmasına, dehşetten ve yoksulluktan kurtulmuş 
insanların içinde söz ve inanma hürriyetlerine sahip olacaklan bir dünyanın 
kurulması en yüksek amaçlan olarak ilin edilmiş bulunmasına, 

İnsanın istibdat ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması 
için insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunması esaslı bir zaruret olmasına, 

Birleşmiş Milletler halklannın, Andlaşmada, insanın ana haklarına, insan şahsının 
haysiyet ve de~erine, erkek ve kadınların eşitligine olan imanlarını bir kere daha ilin 
etmiş olmalarına ve sosyal ilerlemegi kolaylaştınn&ga, daha geniş bir hürriyet 
içerisinde daha iyi hayat şartları kurm&ga karar verdiklerini beyan etmiş 
bulunmalarına,Oye Devletlerin, Birleşmiş Milletler Teşkilltı ile işbirligi ederek insan 
haklarına ve ana hürriyetlerine bütün dünyaca gerçekten saygı gösterilmesinin 
teminini taahhüt etmiş olmalarına, 

Bu haklar ve hürriyetlerin herkesçe aynı şekilde anlaşılmasının yukandaki 
taahhüdün yerine getirilmesi için son derecede önemli bulunmasma göre ; 

Birleşmiş MU/etler Genel Kurulu, 

İnsanlık toplulutunun bütün fertleriyle uzuvlarının bu beyannameyi daima 
gözönünde tutarak ö~etim ve e~itim yoliyle bu haklar ve hürriyetlere saygıyı 
geliştirmeye, gittikçe artanmilli ve milletlerarası tedbirlerle gerek bizzat Üye 
Devletler ahalisi gerekse bu Devletlerin idaresi altındaki ülkeler ahalisi 
arasında 
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bu hakların dünyaca fiilen tanınmasını ve tatbik edilmesini saglamaga gayret etmeleri 
için işbu Insan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ilin eder. 

Madde 1 
BUtUn insanlar hUr, haysiyet ve haklar bakımından eşit dogarlar Akıl ve vicdana 

sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler. 

Maddel 
I-Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasi veya diger herhangi bir akide, milli veya 

içtimai menşe, servet, doguş veya herhangi diger bir fark gözetilmeksizin işbu 
Beyannarnede ilAn olunan tekmil haklardan ve bUtUn hUrriyetlerden istifade edebilir. 

2-Bundan başka, bagımsız memleket uyrugu olsun, vesayet altında bulunan, 
gayrimuhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyrugu olsun, bir şahıs 
hakkında, uyrugu bulundugu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya 
milletlerarası statUsU bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir. 

MaddeJ 
Yaşamak, hUrriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır. 

Madde4 
Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her 

türlü şekliyle yasaktır. 

Madde S 
Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayriinsani, haysiyet kırıcı 

cezalara veya muamelelere tabi tutulamaz. 

Madde6 
Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliginin tanınması hakkını haizdir. 

Madde7 
Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korunmasından 

istifade hakkını haizdir. Herkesin işbu Beyannameye aykırı her tUrlU ayırdedici 
muameleye karşı ve böyle bir ayırdedici muamele için yapılacak her türlü 
kışkırtınaya karşı eşit korunma hakkı vardır. 

Madde S 
Her şahsın kendisine Anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı 

muamelelere karşı fiili netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı 
vardır. 

Madde9 
Hiç kimse keyfi olarak tutulamaz, alıkonulamaz veya sürUlemez. 

38 



Madde ı O - Herkes, haklarının, veeibelerinin veya kendisine karşı cezai 
mahiyette her hangi bir isnadın tesbitinde, tam bir eşitlikte, dAvasının bagımsız ve 
tarafsız bir mahkeme tarafından nasafetle ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir. 

Madde ll 
I-Bir suç işlernekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün 

tertibatın saglanmış bulundugunu açık bir yargılanma ile kanunen suçlu oldugu tesbit 
edilmedikçe mftsum sayılır. 

2-Hiç kimse, işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil 
etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkftın edilemez. Bunun gibi, suçun 
işlendigi sırada uygulanan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez. 

Madde 12 
Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi 

karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere miruz kalamaz. Herkesin bu 
karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaga hakkı vardır. 

Madde 13 
I-Herkes her hangi bir Devletin arazisi dMıilinde serbestçe seyrüsefer ve 

ikamet eylemek hakkını haizdir. 

Madde 14 
I-Herkes zulüm karşısında başka memleketlere iltica etmek ve bu memleketler 

tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir. 
2-Bu hak, Adi bir cürme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına aykırı 

faaliyetlere gerçekten müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez. 

Madde 15 
1-Her ferdin bir vatandaşlıga hakkı vardır. 
2-Hiç kimse keyfi olarak vatandaşlıgından veya vatandaşlıgını degiştinnek 

hakkından mahrum edilemez. 

Madde 16 
I-Evlilik çagına varan her erkek ve kadın, ırk, vatandaşlık veya din bakımlarından 

hiç bir takyidata tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkını haizdir. 
2-Evlenme akdi ancak müstakbel eşierin serbest ve tam rızasiyle yapılır. 
3-Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur; cemiyet ve Devlet tarafından 

korunmak hakkını haizdir. 

Madde 17 
I -Her şahıs tek başına veya başkalarıyle birlikte mal ve mülk sahibi olmak 

hakkını haizdir. 
2-Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez 
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Madde 18- Her şahsın fikir, vicdan ve din hUrriyetine hakkı vardır; bu hak, din 
ve kanaat deAiştinnek hOniyedni, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık 
olarak veya özel surette, öAfetim, tatbikat, ibadet, ve iyin lerle izhar hUrriyetini 
gerektirir. 

Madde 19 
Her ferdin fıkir ve ifade hUrriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü 

rahatsız edilmemek, memleket sınırlan mevzuubahis olmaksızın malOmat ve fikirleri 
her vasıta ile aramak, elde etmek ve yaymak hakkını gerektirir. 

Madde lO 
1 -Her şahıs muslihane toplanma ve demek kunna ve demele katılma serbestisiıte 

maliktir. 
2-Hiç kimse bir demete mensup olmata zorlanamaz. 

Madde ll 
1 -Her şahıs, do~Jııdan doAruya veya serbestçe temsilciler vasıtasiyle, 

memleketinin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. 
2-Her şahıs memleketinin kamu hizmetlerinden eşitlikte faydalanmak hakını 

haizdir. 
3-Halkın iraeiesi hUldlmet otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya 

serbestiili s-Alayacak muadil bir usUl ile cereyan edecek genel ve eşit oy verme 
yoliyle yapılacak olan devri ve dürOst seçimlerle ifade edilir. · 

Madde ll 
Her şahsın, cemiyetin bir tıyesi olmak itibariyle, sosyal güvenlite hakkı vardır; 

haysiyeti için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve 
kütlürel haklarının millt gayret ve Milletlerarası işbirlili yoliyle ve her Devletin 
teşkilltı ve kaynaklariyle mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır. 

Maddel3 
1 -Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, Adil ve elverişli çalışma 

şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. 
2- Herkesin, hiç bir fark gözetilmeksizin, eşit çalışma karşıiıiında eşit Dcrete 

hakkı vardır. 

3-Çahşan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir 
yaşayış saatayan ve gerekirse her tUrltı sosyal koruma vasıtalariyle de tamamlanan 
adil ve elverişli bir Dcrete hakkı vardır. 

4-Herkesin, menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara 
katılmaya hakkı vardır. 

Maddel4 
Her şahsın dinlenmeye, eAlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin {Dikul surette 

tahdidine ve muayyen devrelerde ücretli tatiliere hakkı vardır. 
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Madde15 
ı-Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi 

bakım, gerekli sosyal hizmetler dihil olmak üzere sqlıgı ve refahını temin edecek 
uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim 
imkanlarmdan iradesi dışmda mahrum 
bırakacak diger hallerde güvenlige hakkı vardır. 

2-Analık ve çocukluk özel ilitimarn ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün 
çocuklar, evlilik içinde veya dışmda dogsunlar, aynı sosyal korunmadan 
faydalanırlar. 

Madde26 
I-Her şahsın egitiıne hakkı vardır. Egitim parasızdır, hiç olmazsa ilk ve temel 

egitim safhalarında böyle olmalıdır. İlk egitim mecburidir. Teknik ve mesleki 
ögretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek ögretim liyakatlerine göre herkese 
tam eşitlikte açık olmalıdır. 

2-Egitim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklariyle ana hürriyetlere 
saygının kuvvetlenınesini istihdaf etmelidir. BUtUn milletler, ırk ve din gurupları 
arasmda anlayış, hoşgörürlük ve dostlugu teşvik etmeli ve Birleşmiş Milletierin 
barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir. 

3-Ana baba, çocuklarına verilecek egitim nev'ini tercihan seçmek hakkını 
haizdirler. 

Madde27 
1 -Herkes, toplulugun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları 

tatmak, ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını 
haizdir. 

2-Herkes, sahibi bulundugu her türlü ilim, edebiyat veya sanat eserlerinden 
mütevellit minevi ve maddi menfaatlerin korunınasma hakkı vardır. 

Madde28 
Herkesin, işbu Beyannarnede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikını 

saglayacak bir sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır. 
Madde29 
1 -Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak içinde yaşamasiyle 

mümkün olan topluluga karşı veeibeleri vardır. 
2-Herkes, haklarını kullanmak ve hürriyetlerinden istifade etmek hususunda, 

ancak kanun ile sırf başkalarının hak ve hürriyetlerinin tanınmasını ve bunlara saygı 
gösterilmesini sqlamak mciksadiyle ve demokratik bir cemiyette ahlak, nizarn ve 
genel refahm muhik icaplarmı karşılamak için, tesbit edilmiş kayıtlamalara tabidir. 

3-Bu hak ve hürriyetler hiç bir veçhile Birleşmiş Milletierin amaç ı ve 
prensiplerine aykırı olarak kullanılamaz. 

Madde30 
işbu Beyannamenin hiç bir hükmü içinde ilin olunan hak ve hürriyetlerin bir 

Devlet, zümre veya fert tarafından yok edilmesini güden bir faaliyete girişmeyi veya 
bilfiil bunu işlemeye her hangi bir hak gerektirir mahiyette yorumlanamaz. 

---------------0---------------
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New-York'ta Lake Success'te imzalanan (KadiD ve çocuk ticaretinin kald1rılmas1) ve 
(MOstehcen neşriyatln tedavDI ve ticaretinin kaldıral•as•) hakkindaki Protokollerin 

Oaamna~ma Dair Kanun 

Kanun No : 5394 
Kabul Ta. : l4 May1• 1949 
R.G : 18 Mayu 1949 8.7118 
Dstr. Trp.: 3, C.30, s.lO!B 

Madde ı 
12 Kasım 1947 tarihinde New· York'ta Lake Success'te imzalanan: 
A-(Kadm ve çocuk ticaretinin kaldmlmuına mütedair Cenevrede 30 eylül ı 92 ı tarihinde 

akdedilen Sözleşme) ile (Reşit kBdm ticaretinin kaldmiması hakkında Cenevre'de 11 Ekim 
193 tarihinde akdedilen Sözleşme) yi deliştiren protokol ve eki. 

8-(MOstebcen.neşriyatın tedavül ve ticarctiain kaldmiması için Cenevre'de 12 Eylül 1923 
tarihinde imzalanan Sözleşme) yi de&istiren protokol ve eki onanmıştır. 

Madde ı Bu kanun yayımı tarihinde yQrQrlQie girer. 
Madde 3 Bu kanun hOkOmlerini Balcanlar Kurulu yQrQtQr. 

------o------
Kadın ve çocuk ticaretinin kaldınlmuma mOtedair Cenevre'de 30 EyiOI 19ll 

de akdedilen Sözleşme lle "Reşit kadm tlearetlaiQ kaldınlması hakkında 
Cenevre'de ll Ekim 1933 te akdedilen Sözleşme" yi deliştiren Protokol 

"Kadm ve çocuk ticaretinin kaldırılmasına mUtedair Cenevre'de 30 Eylül 1921 de 
akdedilen Sözleşme" ile "Retit kadın' ticaretinin kaldmiması hakkında Cenevre'de 
11 Ekim 1933 te akdedilen Södeşme" Milletler Cemiyetine bazı salAhiyet ve ödevler 
tevdi ettilinden; ve 

Milletler Cemiyetinin dqıtılması dolayısiyle bu salAhiyet ve ödevlerin 
devamlıimi s&Alıyacak tedbirlerin alınması gerektilinden; ve 

Bunların bundan böyle Bitleşmiş Milletler Teşkilltı tarafından deruhde edilmesi 
uygun görUldüatınden; 

Bu ProtokolU imzalıyan Devletler aşalıdaki hususlarda uyuşmuşlardır: 

Madde I 
Bu ProtokolU imzalıyan Devletler, kendi aralannda ve bu Protokol hükümlerine 

uygun olarak, bu belgede yapılan delişiklikleri ihtiva eden Ek'e tam bir hukuki 
deler venneyi, bunları yürUrlUie sakınayı ve tatbikını sallamayı taahhüt ederler. 

Madde ll 
Genel Sekreter, işbu Protokol ile deAiştirilen Sözleşmelerin metinlerini 

hazırlıyacak ve bunların suretlerini, bilgi için Birleşmiş Milletler Teşkilltı üyesi 
bütün Devletlerin Hükümetlerine ve üye olmayan, fakat işbu ProtokolU imzaya veya 
kabule davet olunan her Devletin Hükümetine tevdi edecektir. Genel Sekreter, aynı 
zamanda bu Protokol tarafından deliştirilmesi gereken belgelerden herhangi 
birinde taraf teşkil 

42 



eden Devletleri "Henüz bu Protokola katılmamış olsalar dahi" deAişiklikler 
yürürlüAe girer girmez, bu belgelerin deAiştirilen metinlerini tatbikadavet edecektir. 

Maddelll 
Bu Protokol, "Kadın ve çocuk ticaretinin kaldırılmasına mütedair Cenevre'de 30 

Eylül 1921 de akdedilen Sözleşme" veya "Reşit kadın ticaretinin kaldırılması 

hakkında Cenevre'de ll Ekim 1933 te akdedilen' Sözleşme" ye dAhil bütün 
Devletlerin imzasına veya kubulüne açık bulundurulacaktır; Genel Sekreter, bu 
Devletlere işbu Protokolün bir suretini tevdi etmiş olacaktır. 

Madde IV 
Devletler bu Protokola şu şekilde katılabilirler : 
a-İlıtirazi kayıtsız imza ile: Veya 
b-Kabul ile: kabul, bu hususu bildiren bir belgenin Birleşmiş Milletleer Teşkilltı 

Genel Sekreterine tevdii suretiyle yapılır. 

MaddıV 

I -Bu Protokol, iki veya daha çok Devletin buna katıldıkları tarihte yürürlüge 
girecektir. 

2-Bu Protokol Ek'inde yazılı degişiklikler, Sözleşmelerin her biri hakkında, 
Sözleşmeye dahil Devletlerin çogunlugu bu Protokola katıldıgı zaman yür(lrlüge 
girecektir. Bunaenaleyh, degişiklikterin yürürlüge girmesinden sonra Sözle,şmelerden 
bir veya digerine katılan her Devlet, bu suretle, degiştirilnıiş Sözleşmeye taraf teşkil 
edecektir. 

Madde VI 
Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesinin birinci bendi hükümleri ve 

Genel Kurulca bu metnin tatbikı için kabul olunaı.ı tüzük uyarınca, Birleşmiş 
Milletler TeşkilAtı: Genel Sekreteri işbu ProtokolU ve bu Protokol tarafından 
Sözleşmelerin her birinde yapılan degişiklikleri, her birinin yürürlüge girdiAi 
tarihlerde, tescil ettirmege ve gerek Protokolu gerekse degiştirilmiş sözleşmeteri 
tescillerinden sonra, mümkün oldugu kadar çabuk yayınlamaga yetkilidir. 

MaddeVII 
Bu Protokolün aynı derecede muteber olan Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve 

ispanyolca metinleri Birleşmiş Mellitler TeşkilAtı Sekreterligi arşivlerine tevdi 
olunacaktır. Ek uyarınca degiştirilecek olan Sözleşme metni sadece İngilizce ve 
Fransızca olarak mevcut oldugundan, Ekin Ingilizce ve Fransızca metinleri aynı 
derecede muteber olacaktır. Çince, Rusça ve Ispanyolca metinler tercüme 
sayılacaktır. 

Eki ile birlikte Protokolün tasdikti bir sureti, Genel Sekreter tarafından "Kadın ve 
çocuk ticaretinin kaldırılmasına mütedair Cenevre'de 30 Eylül 1921 de akdedilen 
Sözleşme" ile '~Reşit kadın ticaretinin kaldırılması hakkında Cen"vre'de ll Ekim 
1933 
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te akdedilen Sözleşme" ye dAhil devletlerin her birine ve Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı üyesi bütün Devletlere gönderilecektir. 

Bunu tasdikan, aşagıda imzası olanlar, Hükümetlerince lAzımgelen yeterligi haiz 
olarak, her birinin imzası bizasında gösterilen tarihte, bu ProtokolU imza 
eylemişlerdir. 

Lake Success, New-York'ta 12 Kasım 1947 de tanzim edilmiştir. 

"Kadm ve çocuk ticaretinin kaldırılmasına müdair Cenevre'de 30 Eylfll 1921 de 
akdedilen Sözleşme" ile "Reşit kadın ticaretinin kaldırılması hakkmda 

Cenevre'de ll Ekim 1933 te akdedilen Sözleşme" yi deliştiren Protokola Ek 

I-Kadın ve cocuk ticaretinin kaldırılmbı icin Milletlerarası Sözlesme "İmzaya 
acıldıgı tarih : Cenevre 30 Eylül 1921" 

9 uncu maddenin birinci bendi şu suretle olcunacaktır: 
Bu Sözleşme tasdika tabidir, tasdik belgeleri; ı Ocak ı 948 tarihinden itbaren, 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterine tevdi olunacak ve mumaileyh 
keyfıyetten Birleşmiş Milletler üyelerini ve Sözleşmeden bir örnek gönderdigi üye 
olmayan devletleri haberdar edecektir. Tasdik belgeleri Birleşmiş Milletler Teşkilltı 
Sekreteriili arşiv lerine yatırılacaktır. 

1 O uncu madde şu suretle okunaca/ctır : 
Birleşmiş Milletler üyeleri bu Sözleşmeye katılabilirler. Birleşmiş Milletler 

İktisadi ve İçtimai Konseyi tarafından bu Sözleşmenin kendilerine gönderilmesine 
resmen karar verilen Devletler için de aynı hüküm caridir. 

Katılma Sekreterlik arşivlerinde muhafaza edilmek üzere, B.M.G.S.ne bu hususta 
bir belge tevdii suretiyle yapılır. Genel Sekreter tevdi keyfiyetinden Birleşmiş 
Milletler üyelerini ve Sözleşmeden bir örnek gönderdigi üye olmayan Devletleri 
derhal haberdar edecektir. 

12 nci madde şu suretle okunacalctır: 
Bu Sözleşmede tarafteşkil eden her Devlet bunu on iki aylık bir ihbarla 

fesh edebilir. 
Fesih ihbarı Birleşmiş Milletler Teşkilltı Genel Sekreterine hitaben yazılıbir 

beyan ile yapılır; Genel Sekreter bu beyanın suretlerini, almdıgı tarihi de göstererek, 
Birleşmiş Milletler üyesi bütün Devletlere ve Sözleşme metni kendilerine 
gönderilmiş bulunan aza olmayan Devletlere gönderecektir. Fesih, Birleşmiş 

Milletler Teşkilatı Genel Sekreterine ihbarından bir yıl sonra yürürlüge girecek ve 
ancak ihbarı yapan Devlet için muteber olacaktır. 

13 uncu madde şu suretle okunaca/ctır: 
B.M.G.S., bu Sözleşmeyi imza ve tasdik eden, ona katılan veya fesih ihbarmda 

bulunan Devletleri gösteren hususi bir cetvel tanzim edecektir. Bu cetvel Birleşmiş 
Milletierin bütün üyeleri veya Genel Sekreter tarafından Sözleşmenin bir örnegi 
kendilerine gönderilmiş olan üye olmayan Devletler tarafından her zaman 
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tetkik olunabilecetir. 
Cetvel, Birleşmiş Milletler TeşkilAtı lçtimai ve İktisadi Konseyi talimatı 

dairesinde müınkün oldugu kadar sık sık yayınlanacaktır. 

14 unctl madde /caldırılacaktır. 

2-Cenevre'de ll Ekim 1933 te immlapan "Reşjt ka4m ticaretinin kaldırılmuı 
hakkmda Milletlerarası SOıJeşme" 

4 üncü maddede, "Milletlerarası Daimi Adalet Divanı" kelimeleri yerine 
"Milletlerarası Adalet Divanı" kelimeleri ve adı geçen Divana ait" 16 Aralık 1920 
tarihli Protokol" kelimeleri yerine "Milletlerarası Adalet Divanı Statasü" kelimeleri 
konulacaktır. 

6 ncı madde şu suretle okunacaktır: 
Bu Sözleşme tasdika tabidir, tasdik belgeleri 1 Ocak 1948 tarihinden itibaren, 

Birleşmiş Milletler TeşkilAtı Genel Sekreterine tevdi olunacak ve mumaileyh 
keyfiyetten Birleşmiş Milletler üyelerini ve Sözleşmeden bir örnek gönderdili tlye 
olmayan Devletleri haberdar edecektir. Tasdik belgeleri Birleşmiş Milletler Teşkilltı 
Sekreterligi arşivlerine yatırılacaktır. 

7 nci madde şu suretle okunacaktır: 
Birleşmiş Milletler üyeleri bu Sözleşmeye katılabilirler. Birleşmiş Milletler 

İktisadi ve İçtimai Konseyi tarafmdan bu Sözleşmenin keıtdilerine gönderilmesine 
resmen karar verilen Devletler içinde aynı htıkOm caridir. 

Katılma, Sekreterlik arşivlerinde muhafaza edilmek üzere, B.M.G.S.ne bu 
hususta bir belge tevdii suretiyle yapılır. Genel Sekreter tevdi keyfiyetinden 
Birleşmiş Milletler Oyelerini ve Sözleşmeden bir örnek gönderdili üye olmayan 
Devletleri derhal haberdar edecektir. 

9 uncu madde, 
"Milletler Cemiyeti Genel KAtibi" kelimeleri yerine "Birleşmiş Milletler Teşkilltı 

Genel Sekreteri" kelimeleri konulacaktır. 

1 O uncu maddedekı ilk uç hent /cal dırılaca/c ve diJrdüncil bent şu suretle 
okunaca/ctır : 

Genel Sekreter Birleşmiş Milletler Teşkilltı üyesi Devletlere ve Sözleşmenin bir 
suretini gönderdili tlye olmıyan Devletlere 9 uncu maddede 
derpiş edilen fesih ihbarlarmı bildirecektir. 
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7 .Kadın, Çoeuk Tic. ve Mtstelleea Neşr. 

Müstehcen Neşriyatın Tedavül ve Ticaretinin kaldırılması hakkında 
Cenevre'de ll Eylül 1923 te imzalanan Sözleşmeyi deliştiren Protokol 

Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması hakkında Cenevre' de ı 2 
Eylül ı 923 tarihinde imzalanan Sözleşme Milletler Cemiyetine bazı salabıyet ve 
ödevler tevdi etti~inden; Milletler Cemiyetinin da~ıtılması dolayısıyle bu salihıyet 
ve ödevlerin devamlılı~ını sa~lıyacak tedbirlerin alınması gerekti~inden: bunların 
bundan böyle Birleşmiş Milletler Teşkilltı tarafından deruhde edilmesi uygun 
görüldü~ünden işbu ProtokolU imzalayan Devletler aşa~ıdaki hususlarda 
uyuşmuşlardır. 

Madde I 
Bu ProtokolU imzalayan Devletler kendi aralarında ve bu Protokol hükümlerine 

uygun olarak, bu belgede yapılan de~işiklikleri ihtiva eden Ek'e tam bir hukuki 
değer vermeği, bunları yürürlü~e sokmayı ve tatbikını sa~lamayı taahhüt ederler. 

Madde II 
Genel Sekreter, bu Protokol ile de~iştirilen "Müstehcen neşriyatın tedavül ve 

ticaretinin kaldırılması hakkında ı2 Eylül ı 923 tarihli Sözleşme" nin metnini 
hazırlayacak ve bunun suretlerini Birleşmiş Milletler Teşkilltı üyesi bütün 
Devletlerin hükümetlerine ve üye olmayan fakat bu ProtokolU imzaya veya kabule 
davet olunan, Devletlerin hükümetlerine bilgi için tevdi edilecektir. Genel Sekreter, 
aynı zamanda yukarıda adı geçen Sözleşmeye drutil Devletleri "henüz bu Protokole 
katılmamış olsalar dahi", de~işiklikler yürürlü~e girer girmez, bu belgenin 
değiştirilen metnini tatbikadavet edecektir. 

Madde III 
Bu Protokol "Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılmasına dair 

mütedair 12 Eylül ı923 tarihli Sözleşmeye drutil bütün Devletlerin imzasına veya 
kabulüne açık bulundurulacaktır. Genel Sekreter bu Devletlere bu Protokolün bir 
suretini tevdi etmiş olacaktır. 

Madde IV 
Devletler bu Protokole şu şekilde katılabilirler: 
a-Ihtirazİ kayıtsız imza ile, veya, 
b-Kabul ile; kabul bu hususu bildiren bir belgenin Birleşmiş Milletler TeşkiUitı 

Genel Sekreterine tevdii suretiyle yapılır. 

Madde V 
I-Bu Protokol, iki veya daha çok devletin buna katıldıkları tarihte yürürlüğe 

girecektir. 
2-Bu Protokol ekinde yazılı değişiklikler "Müstehcen neşrıyatın tedavül ve 

ticaretinin yasak edilmesi hakkında 12 Eylül 1923 tarihli Sözleşme" ye drutil 
Devletlerin çoğunlu~u bu Protokole katıldı~ı zaman yürürlü~e girecektir. 
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Binaenaleyh, delişikliklerin yürt\rlUle girmesinden sonr& Sözleşmeye katılan her 
Devlet, bu suretle, degiştiTilmiş Sözleşmeye tarafteşkil edecektir. 

Madde VI 
Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesinin birinci bendi hükümleri ve 

Genel Kurulca bu metnin tatbikı için kabul olunan Tüzük uyarınca, ,Birleşmiş 
Milletler TeşkilAtı Genel Sekreteri, bu ProtokolU ve bu Protokol tarafından 
Sözleşmede yapılan degişiklikleri, her birinin yUJilrlUge girdigi tarihlerde, tescil 
ettirme~e ve gerek ProtokolU gerek degiştirilen Sözleşmeyi, tescillerinden sonra, 
mümkün oldugu kadar çabuk yayınlamaga yetkilidir. 

MaddeVII 
Bu Protokolün aynı derecede müteber olan Çince, İngilizce, Fransızca, Ruşça ve 

ispanyolca metinleri Birleşmiş Milletler TeşkilAtı Sekreterligi arşivlerine tevdi 
olunacaktır. Ek uyarınca degiştirilecek olan Sözleşme metni sadece İngilizce ve 
Fransızca olarak mev-eut oldugundan, Ekin ingilizce ve Fransızca metinleri aynı 
derecede muteber olacaklar, Çince, Rurça ve İspanyolca metinler tercüme 
sayılacaklardır. 

Eki ile birlikte Protokolün tasdikti bir sureti, Genel Sekreter tarafından 
"Müstehcen neşriyatın tedavUl ve ticaretinin kaldırılması hakkında 12 Eylül 1923 
tarihli Sözleşme" ye dAhil Devletlerin her birine ve Birleşmiş Milletler TeşkilAtı 
üyesi bütün Devletlere gönderilecektir. 

Bunu tasdikan, aşagıda imzası olanlar, Hükümetlerince lAzımgelen yeterligi haiz 
olarak, her birinin imzası bizasında gösterilen tarihte, bu ProtokolU imza 
eylemişlerdir. 

Lake Success New-York'ta 12 Kasım 1947 da tanzim edilmiştir. 

Müstehcen Neşriyatln TedavOI ve Ticaretinin kaldıriimasına mütedair 
Cenevre'de 12 Eyl011923 te imzalanan Sözleşmeyl deliştiren Protokole 

Ek 

8 inci maddenin birinci ve ikinci bentleri şu suretle okunacaktır: 
Bu Sözleşme tasdike tabidir. Tasdik belgeleri B.M.G.S.ne tevdi olunacak ve 

mumaileyh keyfiyetten Birleşmiş Milletler üyelerini ve Sözleşmenin bir örnek 
gönderdigi üye olmıyan Devletleri haberdar edecektir. B.M.G.S., bu sözleşmeye 
mütaallik olarak tevdi olunan belgelerin tasdikli birer suretini derhal Fransız 
Cumhuriyeti Hükümetine ulaştıracaktır. 

9 uncu madde şiJy/e okunacaktzr: 
Birleşmiş Milletler üyeleri bu Sözleşmeye katılabilirler. Birleşmiş Milletler 

İktisadi ve İçtimai Konseyi tarafından bu Sözleşmenin kendilerine gönderilmesine 
resmen karar verilen Devletler için de aynı hüküm caridir. 

Katılma, sekreterlik arşivlerinde muhafaza edilmek üzere, B.M.G.S.ne bu hususta 
bir belge tevdi suretiyle yapılır. Genel Sekreter tevdi keyfiyetinden Birleşmiş 
Milletler 
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üyelerini ve Sözleşmeden bir örnek gönderdili üye olmayan Devletleri derhal 
haberdar edecektir. 

10 uncu maddede (Milletler Cemiyeti izası) yerine (Birleşmiş Milletler üyesi) 
konulacaktır . 

.J2 nci madde. Birinci bentte, 
B.M.G.S., kendisine yapılacak fesih ihbarlarında Birleşmiş Milletler üyelerini ve 

Sözleşmeden bir örnek gönderdiAi, Uye olmayan•devletleri haberdar edecektir. 

13 uncü madde kaldırılacalctır. 

14 üncü madde ş6yle okunacalctır: 
B.M.G.S., bu Sözleşmeyi imza ve tasdik eden, ona katılan veya fesili ihbarında 

bulunan Devletleri gösteren hususi bir cetvel tanzim edecektir. Bu cetvel Birleşmiş 
Milletierin bütün üyeleri veya Genel Sekreter tarafından Sözleşmenin bir örnegi 
kendilerine gönderilmiş olan üye olmayan 
Devletler tarafından her zaman tetkik olunabilecektir. 

Bu cetvel Birleşmiş Milletierin bütUn üyeleri veya Genel Sekreter tarafmdan 
Sözleşmenin bir ömegi kendilerine gönderilmiş olan üye olmayan Devletler 
tarafından her zaman tetkik olunabilecektir. 

Cetvel.mümkün oldugu kadar sık yayınlanacaktır. 

15 inci maddede 
(Milletlerarası Daimi Adalet Divanı) yerine (Milletlerarası Adalet Divanı) 

ve (Milletlerarası Daimi Adalet Divanı İmza Protokolü) yerine (Milletlerarası Adalet 
Divanı Statüsü) konulacaktır. 

16 ncı maddede Devletler Cemiyeti Konseyi) yerine (Birleşmiş Milletler İktisadi 
ve İçtimai Konseyi) konulacaktır. 

---------------0---------------
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• 
Kadın Ticareti namiyle andan cinai ticarete kartı m8essir bir himayenin sallanması 
maksadiyle imzalanmış bulunan Milletlerarası Anlaşma ile Kadın Ticaretiniii zecren 
men'ine dair imzalanmış olan Milletlerarası Sizietmeyi delittiren Protokol ve ek'inin 

onanmasma dair Kanun 

Kanun No : SS70 
Kabul Ta. : ı Mart 1950 
R.G : 4 Mart 1950 S. 7448 
Dstr. Trp. : 3, C.31, s.l633 

Madde 1 
4 Mayıs 1949 da New-York'ta Lake Success'de imzalanan ve, 
A-Kadın ticareti namiyle anılan cinai ticarete karşı müessir bir himayenin satlanması 

maksadiyle 18 Mayıs 1904 de Paris'te imzalanmış bulunan Milletlerarası Anlaşmayı.(*) 
B-Kadın ticaretinin zecren men'ine dair 4 Mayıs 1910 da Paris'te imzalanmış olan 

Milletlerarası Sözleşmeyi. (*) 
degiştiren Protokol ve eki onanmıştır. 
Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde ytırOrlülc girer. 
Madde 3 Bu kanun hükümlerini Bakantar Kurulu yürütür. 

----------o---
(Beyaz kadın ticareti namiyle anılan cinai ticarete karşı m Dessir bir himayenin 
satlanması için 18 Mayıs 1904 tarihinde Paris'te imzalanmış Milletlerarası 

Anlaşma ile beyaz kadın ticaretinin zecren men'ine dair-4 Mayıs 1910 tarihinde 
Paris'te imzalanmış Minetlerarası Skleşme) yi deliştiren Protokol 

Işbu Protokola dAhil olan Devletler, (Beyaz Kadın Ticareti namiyle anılan cinai 
ticarete karşı müessir bir himayenin saglanması maksadiyle ı 8 Mayıs ı 904 te 
Paris 'te imzalanmış Milletlerarası Anlaşma1 ile Beyaz Kadın ticaretinin zecren 
men' ine dair 4 Mayıs ı 9 ı O da Paris 'te imzalanan Milletlerarası Sözleşme) 
hükümlerine göre Fransa Cumhuriyet Hükümetinin bazı vazifelerle görevlendirilmiş 
bulunduAunu ve bu Hükümetin mezktlr anlaşmalara tevfikan gönnekte oldultı 
vazifeleri Birleşmiş Milletiere devir etmek istedilini Ve bu işlerin bundan sonra 
Birleşmiş Milletlerce görülmesinin uygun bulunduAunu nazarı itibara alarak 
aşagıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır. 

(*), (*) Lozan ([)str. 'Ttp. 3, C.J, s.45 

?daaae 100- 'Tü~e 4titfe tatfat olunan m~wfenaJM wya itif4jnameferı 
ı{tflia{ veya onfan tastfi{eyfemeği taahfıüt eyfer. 
5- 'l(pdinfann yüzünd'en icrayı ticarıtın men'i fiati.Jrultı 18 mayu 1904, 4 mayıs 1910 w 30 

P.y{ü( 1921 tarifı{i ~vefenamefet; 

6- Pufıpyata tlairnepiyatın men'i için 4 !Vayıs 1910 tannti m~wlnıame 
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Madde 1 
İşbu Protokola dAhil bulunan devletlerden her biri, dAhil bulundugu senet 

hususunda, ve bu Protokol hlkOmleri dairesinde, bu Protokol ekinin ihtiva ittili 
senetiere mütaallik tadil4tı aralannda hukuken tanımayı, bunları yürürlüte koymayı 
ve tatbikını temin etmeyi taahhDt r.derler. 

Maddel 
Umumi KAtip (Beyaz Kadın Ticareti namiyle anılan cinai ticarete karşı mossir bir 

himayenin sallanması için 18 Mayıs 1904 tarihinde Paris 'te imzalanmış 
Millerlerarası Anlaşma ile Beyaz Kadın Ticaretinin zecren men'ine dair 4 Mayıs 
1910 tarihinde Paris'te imzalanmış Milletlerarası Sö.zl~şoıe) nin bu Protokol 
gerelince yeniden gözden geçirilen metinlerini hazırlayacak ve bunların suretini 
bilgi için Birleşmiş Milletler üyesi bulunan veya üye olmayıp bu Protokol imza veya 
kabullerine açık bulundurulan her Devletin hükümetine gönderecek aynı zamanda, 
yukarda zikri geçen senetierin her hangi birisine dAhil olan Devletleri, bu Protokola 
henüz taraf olmamış bile buhınsalar, tadil4tın ytlrürlüge girdili andan itibaren bu 
senet veya senetierin tadil edilmiş metnini tatbikadavet eyliyecektir. 

Madde3 
İşbu Protokol (Beyaz Kadın Ticareti namiyle anılan cinai ticarete karşı müssir bir 

himayenin saglanması için 18 Mayıs 1904 tarihinde Paris 'te imzalanmış 
Millerlerarası Anlaşma ile Beyaz Kadın Ticaretinin zecren men' ine dair 4 Mayıs 
191 O tarihinde Paris 'te imzaılanmış Milletlerarası Sözleşme) ye katılmış bulunan her 
Devletin imzasına veya tasd!kına açık bulundurulacaktır. Umumi KAtip mc;zkQr 
devletlere bu maksatla bu Protokolün bir nüshasını gönderecektir. 

Madde4 
Devletler işbu Protokola şu suretle dihil olabileceklerdir: 
a-Tasdik hakkında ihtirazi kayıt dermeyan etmeksizin imzalamak; 
b-Tasdik hakkında ihtirazi kayıt dermeyan ederek ve bil4hara tasdik ederek 

imzalamak; 
c-Tasdik ederek; 
Tasdik keyfiyeti, Birleşmiş Milletler TeşkilAtı Umumi KAtipiiline bir tasdik 

belgesinin tevdii suretiyle yapılacaktır. 
Madde S 
lşbu Protokol, iki veya daha çok devlet tarafından kabul edildigi tarihten itibaren 

yürtırluge ginniş olacaktır. 
Beyaz Kadın Ticareti namiyle mAruf cinai ticarete karşı müessir bir himayenin 

sallanmasına dair 18 Mayıs 1904 tarihli Milletlerarası Anlaşmaya mtıtaallik olup 
işbu Protokol ekinin ihtiva ettigi tadiiAt, mezkQr Anlaşmaya dAhil devletlerden 
yirmisinin ve Beyaz Kadın Ticaretinin zecren men' ine dair 4 Mayıs 191 O tarihli 
Milletlerarası Sözleşmeye mütaallik olup işbu Protokol ekinin ihtiva ettili tadilit 
da mezkQr sözleşmeye taraf Devletlerden yinnisinin bu Protokola katılmalarından 
sonra yürürlüAe girecektir. 
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Netice itibariyle, bu senetiere mütaallik tadilitm yürürlüge girmesinden sonra 
bahis konusu Anlaşma ve Sözleşmeye dihil olan her Devlet muaddel 
Anlaşma ve Sözleşmeye de katılmış olacaktır. 

Madde6 
İşbu Protokol ekinde Anlaşma ve Sözleşmeye mütaallik bulunan tadilAt yürürlüge 

girince Fransa Htlkümeti tadilAtın taallQk ettigi bu iki Anlaşmanın asıllarını ve 
gördü~ vazife dolayısiyle muhafaza etmekte olduAtı muhtelif vesikaları Birleşmiş 
Milletler Umumi KAtipligine tevdi edecektir. 

Madde7 
Birleşmiş Milletler TeşkilAtı Umumi K4tibi, Birleşmiş Milletler Şartının 102 nci 

maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre ve bu metnin tatbikına dair Genel 
Kurulca kabul edilen Nizarnname uyarınca, işbu ProtokolU ve bu Protokolle Anlaşma 
ve Sözleşmede yapılan tadil4tı, bunların yürürlüge girdigi tarihlerde tescil etmeye ve 
tescilden sona imkan olur olmaz bu Protokolle Anlaşma ve Sözleşmenin muaddel 
metnini yayınlamaya yetkili kılınmıştır. 

Madde S 
İngilizce, Çince, Ispanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri aynı derecede muteber 

sayılan işbu Protokol Birleşmiş Milletler TeşkilAtı Umumi KAtipligine tevdi 
olunacaktır. Bu Protokolün ekine göre tadil edilen Anlaşma ve Sözleşme yalnız 
Fransızca olarak tanzim kılınmış bulundugundan ekinin Fransızca nüshasıı muteber 
sayılacak ve İngilizce, Çince İspanyolca ve Rusça metinleri tercUme addedilecektir. 
Protokol ve ekinin musaddak bir sureti Beyaz Kadın Ticareti namiyle anılan cinai 
ticarete karşı müssir bir himayenin saglanması için ı 8 Mayıs ı 904 tarihinde Paris 'te 
imzalanmış Millerlerarası Anlaşma ile Beyaz Kadın Ticaretinin zecren men'ine dair 
4 Mayıs t9ıo tarihinde Paris'te imzalanınış Milletlerarası Sözleşmeye dAhil 
Devletlerle Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyesi devletlerin her birisine Umumi KAtip 
tarafından gönderilecektir. 

Yukardaki hususları tasdik eylemek üzere, hükümetleri tarafından usulüne uygun 
olarak yetkili kılınmış aşagıda imzaları bulunanlar bu ProtokolU imzaları karşısında 
yazılı tarihte imzalamışlardır. 

Bin dokuz yüz kırk dokuzda Lake Success. New-York'ta tanzim edilmiştir. 

Beyaz Kadın Ticareti nanıiyle anılan cinai .. ticarete karşı mOssir bir himayeain 
satlanması için 18 Mayıs 1904 tarihinde Paris'te imzalanmış Millerlerarası 
Anlaşma ile Beyaz Kadm Ticaretinin zecren men'ine-dair 4 Mayıs 1910 

tarihinde Paris'te imzalanmış Milletlerarası Sözleşmeyi deliştiren Protokol& ek 
1- Beyaz Kadın Ticareti namile anılan cinai ticarete karsJ müessir bir himayenin 

sa~ lanması icin ı 8 Mayıs ı 904 tarihinde Pariş 'te imzalanınıs Milletlerarası Aniasma 

7 nci madde aşağıdaki şekilde tahrir edilecektir. 
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"Bu anlaşmayı imza etmemiş olan Devletler buna iltihak suretiyle katılabilirler. Bu 
Devletler bu husustaki arzularını Birleşmiş Milletler Teşkilltı Umumi KAtibine 
bildirecekler ve o da bütün Akid Devletlere ve Birleşmiş Milletler Teşkilltı üyesi 
bütün devletleri bundan haberdar edecektir. 

2-Beyaz Kadın Ticaretinin ıecren men'ine dair 4 Mayıs 1910 tarihinde Paris'te 
imzalanmiS olan Milletlerarası Sözlesme. 

4 imcu madde aşafıdalci şekilde tahrir edilecektir: 
"Akid taraflar bu sözleşme mevzuu ile ilgili olarak kendi Devletlerinde şimdiye 

kadar çıkarılmış veya çıkanlacak olan kanunları, Birleşmiş Milletler Teşkilltı 

Umumi Kitibi deliletiyle, birbirlerine bildireceklerdir." 

8 ınci maddede birinci paragraf aşafıdaki şekilde tahrir edilecekir. 
Bu Sözleşmeyi imza etmemiş olan Devletler buna iltihak suretiyle katılabilirler. 

Bu Devletler bu husustaki arzularını Birleşmiş Milletler Teşkilltı evrakına tevdi 
edecekleri bir senet ile bildireceklerdir. 

Birleşmiş Milletler Teşkilltı Umumi Kitibi bu senedin tasdildi bir suretini Akid 
Devletlerden her birine ve Birleşmiş Milletler Teşkilltı üyesi bütün Devletlere 
gönderecek ve aynı zamanda onları tevdi tarihinden haberdar edecektir. Bu ihbar 
senedinde, bu Sözleşme mevzuu ile ilgili olarak iltihak eden Devletçe çıkarılmış 
kanunlar da bildirilecektir.O 

1 O uncu maddede ikinci paragraf aşağadaki şekilde tahrir edilecektir: 
Fesih, Birleşmiş Milletler Teşkilltı evrakına tevdi edilen bir senet ile yapılacaktır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilltı Umumi Kitibi bu senedin tasdikti bir suretini Akid 
Devletlerin her birine ve Birleşmiş Milletler Teşkilltı üyesi Devletlerin hepsine 
gönderecek ve aynı zamanda onları tevdi tarihinden haberdar edecektir. 

1 1 incı maddede, birinci paragraf aşafıdaki şekilde tahrir edilecektir. 
"Eler ikid bir devlet bu Sözleşmenin müstemlekelerinden, kendi hikimiyeti 

altındaki topraklardan veya hukuki konsolosluk havzalarından bir veya birkaçı için 
meriyet mevkiine konulmasını isterse bu husustaki arzusunu Birleşmiş Milletler 
Teşkilltı evrakına tevdi edeceti bir senetle bildirilecektir. Birleşmiş Milletler 
Teşkilltı Umumu Kitibi bu senedin tasdikli bir suretini ikid Devletlerin her birine ve 
Birleşmiş Milletler Teşkilltı Üyesi Devletlerin hepsine gönderecek ve aynı zamanda 
onları tevdi tarihinden haberdar edecektir." 

Beşinci paragraf aşağıdaki 1ekilde tahrir edilecektir: 
"Sözleşmenin Akid Devletlerden biri tarafından, müstemlekelerinden, kendi 

hAkimiyeti altındaki topraklardan veya hukuki konsolosluk havzalanndan biri veya 
birkaçı adına feshi bu maddenin birinci fıkrasında tayin edilmiş olan şekil ve şartlar 
dairesinde yapılacak ve fesih senedinin Birleşmiş Milletler Teşkilatı evrakına tevdii 
tarihinden 12 ay sonra muteber olacaktır." 
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9 ••• dı 1 Neptyat 

MOstehcen neşriyat ve tedavOIOnOn zecren men'ine dair imzalanmat olan anlaşmayı 
delittiren Protokol ve ekinin onanmasına dair Kanun 

Kanun No : SS7ı 
Kabul Ta. : ı Mart ı9SO 
R.G : 4 Mart ı9SO S. 7448 
Dstr. Trp. : 3, C.31, s.ı637 

Madde ı 
4 Mayıs 1949 da New-York'ta LAke Success'de imzalanan (Müstehcen neşriyat 

tedavülünün zecren men'ine dair 4 Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmaş olan anlaşmaya) 
de~iştiren Protokol ve eki onanmaştar. (*) 

Madde l Bu kanun yayama tarihinde yürürlOAe girer. 
Madde 3 Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yOrUtOr. 

-------o-----
(MOstehcen Neşriyat TedavOIOnOn Zeeren Men'ine dair 4 Mayas 1910 taribinde 

Paris'te imzalanmış olan Anlaşmayı) dtliştiren 
Protokol 

işbu Protokola taraf olan Devletler (MOstehcen neşriyat tedaVOIOnOn zecren 
men'ine dair4 Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış olan Anlaşma) htlkUınlerine 
göre Fransa Cumhuriyeti Htlktımetinin bazı vazifelerle görevtendirilmiş 

bulundugunu ve bu Hükümetin mezkftr Anlaşmaya tevfıkan görmekte oldulu 
vazifeleri Birleşmiş Milletiere devretmek istedilini ve bu işlerin bundan sonra 
Birleşmiş Milletlerce görülmesinin uygun bulunduAuau nazıra itibara alatak 
aşagıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışladır. 

Madde 1 
İşbu Protokola taraf olan Devletler, bu Protokol büktımleri dairesinde, bu 

Protokol ekinin ihtiva etti~ senede mOtaallik tadilatı aralarında hukukan tanımayı, 
bunları yOrUrloge koymayı ve tatbikını temin -etmeyi taahhtlt ederler. 

Maddel 
Umumi K4tip (MOstehcen neşriyat tedaVOIOnQn zecren men'ine dair 4 Mayıs 

1910 
tarihinde Paris'te imzalanmış olan Anlaşma) nın bu Protokol gere~ce yeniden 

{*) Lozan {])str. 'l'tp. 3, C.J, s.4.5 

!Madife ı 00 - Tıi.rfjye atitfe tatfat ofunan m~efmame veya itilajnamefere iftfliat veya onfan 

tastfıteyfemeği taafıfıilt eyfer: 
5- 'l(Ju{ınfann yüzii.Nlen icrayı ticaretin men'i ~ıuJil 18 mayıs 1904, 4 mayıs 1910 w 30 

P.y{üf 1921 tari/i(i mui.r:vefenamefer; 
6- lf'u/ifiyata tfair114piyatın rMn'i için 4 !Mayıs 1910 tariMi rrıui.fıwfename 
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gözden geçirilen metnini hazırlayacak ve bunun suretlerini, bilgi için, Birleşmiş 
Milletler üyesi bulunan veya üye olmayıp bu Protokolün imzası ve kubulü 
kendilerine açık bulundurulan her Devletinbu Protokol gere~ince yeniden gözden 
geçirilen metnini hazırlayacak ve bunun suretlerini, bilgi için, Birleşmiş Milletler 
üyesi bulunan veya üye olmayıp bu Protokolün imzası ve kubulü kendilerine açık 
bulundurulan her Devletinmen'ine dair 4 Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış 
olan Anlaşma) nın bu Protokol geregince yeniden gözden geçirilen metnini 
hazırlayacak ve bunun suretlerini, bilgi için, Birleşmiş Milletler üyesi bulunan veya 
üye olmayıp bu Protokolün imzası ve kubulü kendilerine açık bulundurulan her 
Devletin Hükümetine gönderecek, aynı zamanda, yukarıda ismi geçen Anlaşmaya 
taraf olan Devletleri bu Protokola henüz taraf olmamış bile bulunsalar, tadilatın 
yürürlüge girdigi andan itibaren bu senedin tadil edilmiş metnini tatbika davet 
ey liyecektir. 

Madde3 
işbu Protokol (Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren men' ine dair 4 Mayıs 

1910 tarihinde Paris'te imzalanmış olan Anlaşma) ya katılmış bulunan her Devletin 
imzasına veya tasdikına açık bulundurulacaktır. Umumu Kiltip mezkOr Devletlere bu 
maksatla bu Protokolün bir nüshasını gönderecektir. 

Madde4 
Devletler işbu Protokola şu suretle dAhil olabileceklerdir: 
a - Tasdik hakkında ilitirazı kayıt dermeyan etmeksizin imzalamak. 
b - Tasdik hakkında ilitirazı kayıt dermeyan ederek ve bilAtıara tasdik ederek 

imzalamak, 
c- Tasdik ederek. 
Tasdik keyfiyeti, Birleşmiş Milletler TeşkilAtı Umumi K4tiplli~ine bir tasdik 

belgesinin tevdii suretiyle yapılacaktır. 

Madde S 
Işbu Protokol iki veya daha çok Devlet tarafından kabul edildigi tarihten itibaren 

yürürlüge girmiş olacaktır. (Müstehcen neşriyat tedavülünün zecren men'ine dair 4 
Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış olan Anlaşma) ya müteaallik olup işbu 
protokol ekine geçirilen tadil4t, mezkOr anlaşmaya dAhil Devletlerden on üçünün bu 
protokola katılmasından sonra yürürlü~e girecektir. Netice itibariyle, bu senede 
mütaallik tadil4tın yürürlüge girmesinden sonra bahis konusu Anlaşarnaya dAhil olan 
her Devlet muaddel Anlaşmaya da katılmış olacaktır. 

Madde6 
işbu Protokol ekindeki tadil4t yürilrlü~e girince Fransa Hükümeti bu Anlaşmanın 

aslını ve gördügü vazife dolayısiyle muhafaza etmekte oldugu muhtelif vesikaları 
Birleşmiş Milletler Umumi K4tipligine tevdi edecektir. 
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Madde7 
Birleşmiş Milletler Teşkilltı Umumi Kltibi, Birleşmiş Milletler şartının 102 nci 

maddesinin 1 inci fıkrası hükümlerine göre ve bu metnin tatbikına dair Genel 
Kurulca kabul edilen nizarnname uyarınca işbu ProtokolU ve Protokolla Anlaşmada 
yapılan tadilltı, bunun ytırürlüge girdigi tarihlerde tescil etmeye ve tescilden sonra 
imkin olur olmaz bu Protokolla Anlaşmanın ınuaddel metnini yayınlamaya yetkili 
kılınmıştır. 

Madde S 
İngilizce, Çince, lspanyolca, Fransızca ve Rusça metinleri aynı derecede mutaber 

sayılan işbu Protokol Birleşmiş Milletler Teşkilltı Umumi KAtipligine tevdi 
olunacaktır. Bu Protokolnn ekine göretadil edilen Anlaşma yalnız Fransızca olarak 
tanzim kılınmış buluduguııdan ekinin Fransızca nüshası muteber sayılacak ve 
İngilizce, Çince, İspanyolca ve Rusça metinleri tercüme addedilecektir. Protokol ve 
ekinin musaddak bir sureti (Müstehcen neşriyat tedavnınnnn zecren men' ine dair 4 
Mayıs 1910 tarihinde Paris'te imzalanmış olan Anlaşma) ya dihil Devletlerle 
Birleşmiş Milletler Teşkilltı üyesi Devletlerin her birine Umumi Kitip tarafından 
gönderilecektir. 

Yukarıdaki hususları tasdik eylemek nzere, hükametleri tarafından usulane uygun 
olarak yetkili kılınmış aşagıda imzaları bulunanlar bu ProtokolU imzaları karşısında 
yazılı tarihte imzalamışlardır. 

Bin dokzu yüZkırk dokuzda LAke Success, New-York'ta tanzim edilmiştir. 

Müstehcen neşriyat tedavOIOnün zecren men'ine dair 4 Mayıs 1910 tarihinde 
Paris'te imzalanmış olan Anlaşmayı deliştiren Protokola 

Ek 

Birinci maddede, sonfıkra aşağıdaki gibi tahrir edilecekıir. 
"Akid Hükümetler bu madde geregince ihdas veya tiyin edilen mikarnı birleşmiş 

Milletler TeşkilAtı Umumi Katibi vasıtasiyle matekabilen birbirlerine 
bildireceklerdir." 

Dördüncü madde aşağıdaki şekilde tahrir edilecektir. 
"Bu anlaşmayı imza etmemiş olan Devletler buna ittihak suretiyle katılabilirler. 

Bu Devletler bu husustaki arzularını Birleşmiş Milletler evrakına tevdi edilen bir 
senet ile bildireceklerdir. Birleşmiş Milletler Teşkilltı Umumi Kitibi bu senedin 
aslına mutabakatı tasdikli suretini Akid Devletlerin her birine ve Birleşmiş Millietler 
Teşkilltının üyesi bütün 
Devletlere gönderecek ve aynı zamanda onları tevdi tarihinden haberdar edecektir." 

"Bu tarihten altı ay sonra anlaşma, iltihak eden Devletin bütün topraklarında 
yürürlü~e girecek ve bu Devlet böylece Akid Devlet haline geçecektir." 

Beşinci maddede, üçüncü paragraf aşağıdaki gibi tahrir edilecektir: 
"Fesih, Birleşmiş Milletler Teşkilltı evrakına tevdi edilen bir senet ile 
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yapılacaktır. Birleşmiş Milletler TeşkilAtı Umumi KAtibi bu senediıı tasdildi bir 
suretini Akid Devletleriri her birirıe ve Birleşmiş Milletler TeşkilAtı üyesi Devletleriri 
hepsine gönderecek ve aynı zamanda onları tevdi tarihinden haberdar edecektir." 

Yedinci maddede Birinci paragraf aşağıdaki gibi tahir edilecektir; 
"E~er Akid bir Devlet bu anlaşmanın müstemlekeleririden, kendi hAkimiyeti 

altındaki topraklardan veya hukuki konsolosluk havzalarından bir veya bir kaçı için 
meriyet mevkiine konulıııasını isterse bu husustaki arzusunu Birleşmiş Milletler 
TeşkilAtı evrakına tevdi edece~i bir senetle bildirecektir. Birleşmiş Milletler TeşkilAtı 
Umumi KAtibi bu senedin aslına mutabakatı tasdikli suretini Akid Devletlerin her 
birine ve Birleşmiş Millietler TeşkilAtının üyesi bütün Devletlere gönderecek ve aynı 
zamanda onları tevdi tarihinden haberdar edecektir." 

V çüncü paragraf aşağıdaki gibi tahrir edilecektir: 
"Anlaşmanın Akid Devletlerden biri tarafından müstemlekeleririden kendi 

hAkimiyeti altındaki topraklardan veya hukuki konsolosluk havzalarından bir veya 
birkaçı adına feshi bu maddenin birinci fıkrasında tAyin edilmiş olan şekil ve şartlar 
dairesinde yapılacak ve fesih senedinin Birleşmiş Milletler TeşkilAtı evrakına tevdii 
tarihinden 12 ay sonra muteber olacaktır. 

---------------<>---------------
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İnsan Hakianna ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve buna ek ProtokoiDn tasdiki 
bakkanda Kanun 

KanunNo:6~ 
Kabul Ta. : 10 Mart 1954 
R.G. : 19 Mart 1954 8.8662 
Dstr. Trp. : 3, C.35, s.1S67 

Madde 1 
HUkümetımizce 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanmış olan "İnsan Haklarını ve 

Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi" tasdik edilmiştir. 
Maddel 
Hükümetimizce 20 Mart 1952 tarihinde Paris'te imzalanmış olan "İnsan Haklan ve Ana 

Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek Protokol." MOteaakıp UçOncO maddedeki ihtirazi 
kayıtla tasdik edilmiştir. 

Madde3 
Insan Haklarını ve Ana HUrriyetleri Koruma sözleşmesine Ek ProtokolUn ikinci maddesi 

3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhidi Tedrjsat Kanununun hükümlerini ihl41 etmez(*) 
Madde 4 Bu kanun neşr'i tarihinden itibaren mer'iyete girer. 
Madde 5 Bu kanun hükümlerini icraya İcra Ve~illeri lleyeti memurdur. 

--.. ---.-o------
İnsan Hakları ve Ana HUrriyetleri Korumaya dair S6zleşme (**) 

Avrupa Konseyi üyesi olan Akid Hükümetler, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ı O Aralık ı 948 de ilan edilen 

Insan Haklan Evrensel Beyannamesini; 
Bu beyannamenin beyan ettigi mezktlr hakların her yerde ve fiilen tanınmasını ve 

tatbik edilmesini saAlamaya mituf bulundugunu, 
Avrupa Konseyinin üyeleri arasmda daha sıkı bir birlik kurmak oldugunu ve 

Insan Hakları ve Ana Hürriyetleri Koruma ve gelişmesinin bu gayeye ulaşmak 
yollarından birini teşkil ettigini, dikkat nazarına almarak ; 

Dünya'da barış ve adaletin asıl temelini teşkil eden ve idamesi herşeyin fevkinde 
olarak bir tarafdan hakikatte demokratik bir siyasi rejim ve diger taraftan, İnsan 
Haklarına müşterek hürmet ve bu konuda ortak bir anlayış esaslarına istinaden bu 
Ana Hürriyetlere derin baglılıklannı teytdederek; 

Aynı tel!kkiyi taşıyan ve ideal ve siyasi ananeler, hürriyete saygı ve hukukun 
üstünlügü hususlarında müşterek bir mirasa sahip bulunan Avrupa devletleri 
hükümetleri sıfatiyle, Evrensel Beyannarnede yazılı bazı haklarm mUştereken 
saglanmasını temine yarıyacak ilk tedbirleri almayı kararlaştırarak; 

aşagıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

(*) 'l(fznun :Metnı JO(fı)tfatfır. 

(**) sozlepııe, Bci1irrı ı iiU ve Hirrtyetler ırul. ı - 18, -+ 
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Madde! 
Yüksek Akid taraflar kendi kaza hak1anna tabi her ferde işbu Sözleşmenin birinci 

faslında tarif edilen bak ve hürriyetleri tanırlar. 

BÖLtlM:I 
Maddel 
1 -Her fenlin yqama hakkı kanunun himayesi altındadır. Kanun ölüm cezası ile 

cezalandınldıjı bir suçtan dolayı hakkında mahkemece hükmedilen bu cezanın infazı 
dışında, hiç kimse kasten oldürülemez. 

2-Öldürme., qaAıda derpiş edilen zaruret halleri dışında, bu maddenin ihlili 
suretiyle yapılmı1 te1ikki olunmaz: 

a- Her ferdin gayrimeşru cebir ve şiddete karşı korunmasını sajlamak için, 
b-Kanun hükümleri dibilinde bir tevkifi yerine getirmek veya kanuna uygun olarak 

mevkufbulunan bit şahsın kaçmasun önlemek için, 

.,a.ıı.ı. 19 .Aq/'IIIIrzjliıt'~--or- tiMMtl&tı rillyeti,... ~~w 
tDirNııı

1

• ~ ""'~ <116811! lll~ - 20- 37, aJiJ(bı PJitDirNııı - 38-
J~ ~film 11 tfiAer ~ J7- 66, 

i~, 
20!Mıın19J2&tis'utf~otaf:{~6~i&ıtıı~ 
1 : SfJ~ e( (PmtoiJHifm .rorını; 
~2 MIJI4 ~31ayı4 ~J..,., ~ 4 w ~8 aıyı6 ~~~~~,..,..o/ap, am{ 
~gmlp ~'l(Jıruliı f.pran w 6ıt raoto~lflr ttn~ muıy{4mlııpır. 

Ouyliıuıı 6a~,mnr-~SfJdqtaıutııiııe~ 
2 : 'I~ 1(Jiııımfa WJk1 ~ 'l(pnl(u 1(pnm ile /ieııiz; oruıy~ SfJ.:fqru 
w~!E.{~frile~)yer~~e(6w:7aıyı6 
qJroto~( ıutiııfm (ya&mca VI yerli ~) elimide fMVCilt o6ıuınıuı rapea 
..... ,.,.. fBaaliı ~ !Mdtllata OrıiwmtmHt f'~ 'Ytrl q)oç. (/)r. Onla~ 

l1Utm :Kaqa,..~""'J'4 !M.a/iiplui 7(pnrim VI ~""'JM SfJz.t.prıui - istmı6al-1994 s.321-

33J M, 11 ~ 1994 tf6~vnıpa ~ StrB6arg'llı 6lwtliıııiJII f:t ıı.,.ıi ~~ 
1. ~ : • SfJ~ II-IV 6iJfaılni (19-J6 1IUIIitUfm) ile ft'V111.JN' İıuan !}{~ 
~ istiFi ..ıttı6ı ıwnw . ~ f4ll9ml ı. ~~yer;. SfJdqta'm 
~66la4(19-J11114114efm)~ 

~yer~· 
'Y~iftlm etlila~.ıı..,tı~~~"~., ~ 2 aıyı6 

aıtotof.p( ile ~1 SfJı;fqıM 7IUIIIM!mıufe ~ gnimı ~ 3, 41:{ J wt.Et 8 uyıfı 

~-~iflllle~ 
Zira ~ 31 ~ J VI ~ 8 S4l)'lli a'roto~ ile 8"ifileıı ~ S6.:{qrnmin 19-J6 1ICI 

ra86fm tll'lUfiUitJ Q ~ ~ ll.No.lu Protokela ilifldn ekiale bloa. 
•• 93-1/93-ı 5 
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c- Ayaklanma veya isyanı, kanuna uygun olarak bastırmak için, 

Madde3 
Hiç kimse işkenceye, gayriinsani yahut haysiyet kırıcı ceza veya muameleye tabi 

tutulamaz. 
Madde4 
I-Hiç kimse köle ve kul halinde tutulamaz. 
2-Hiç kimse zorla çalıştınlamaz veya mecburi çalışmaya tabi tutulamaz, 
3-Aşağıdaki haller bu maddede kasdodulan " zorla çalıştırma veya mecburi 

çalışmadan" sayılmazlar: 

a-İşbu sözleşmenin 5 maddesinde derpiş edilen şartlar altmda mevkuf tutulan bir 
kimseden mevkufiyeti veya şartla salıverilmesi süresince yapması miltat olarak 
istenilecek çalışma; 

b-Askeri mahiyette her hizmet yahut inançları gerelince askerlik vazifesini 
yapmaktan kaçman kimselerin durumunu meşru tel4kki eden memleketlerde, bu 
inanca sahip kimselere mecburi askerlik yerine gördürülecek 'başka bir hizmet; 

c-Toplululun hayat veya refahını tehdit eden bulıran ve Afet hallerinde talep 
olunan her hizmet; 

d-Normal medeni mükellefiyetler şüınulüne giren her türlü çalışma veya hizrnet. 

Madde S 
Her ferdin hürriyeteve güveniile hakkı vardır. Aşalıda mezkt1r haller ve kanuni 

usuller dışmda hiç kimse hürriyetinden mahrum edilemez: 
a-Salihiyetli bir mahkeme tarafından mahkt1miyeti Uzerine usulü dairesinde 

hapsedilm esi, 
b-Bir mahkeme tarafından kanuna uygun olarak verilen bir karara riayetsiziikten 

dolayı yahut kanunun koydu~u bir mükellefiyetin yerine getirilmesini sallamak üzere 
yakalanması veya tevkifı, 

c-Bir suç işledili şüphesi altmda olan yahut suç işlenmesine veya suçu işledikten 
sonra kaçmasına mini olmak zarureti inancını doguran mAkul sebeplerin mevcudiyeti 
dolayısiyle, yetkili adli makam önüne çıkarılmak üzere yakalanması ve hapsi, 

d-Bir küçUiün nezaret altında ıslahı veya yetkili merci önüne çıkarılması 
için v~rilmiş usulüne uygun bir tevkif kararı bulunması, 

e-Bulaşıcı bir hastalık yayabilecek bir kimsenin, bir akıl hastası, bir alkoJigin, 
uyuşturucu maddelere müptelA bir kimsenin yahut bir serserinin kanuna uygun 
mevkufıyeti, 

f-Bir kimsenin memlekete usulüne uygun olmıyarak girmekten men'i veya 
hakkında bir sınır dışı kılma ve geri venne muamelesine tevessül olunması sebebiyle 
yakalanmasına veya tevkifine karar verilmesi. 

2-Tevkif olunan her ferde, tevkifini icabettiren sebepler ve kendisine karşı vikı 
bütün isnatlar en kısa bir zamanda ve anladılı bir dille bildirilir. 
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3-İşbu maddenin Ilc fıkrasında derpiş edilen şartlara göre yakalanan veya tevkif 
edilen herkesin, hemen bir hAkim veya adli gOrevi yapmaya kanunen mezun kılınmış 
diger bir memur huzuruna çıkanlması lAzım ve mAkul bir süre içinde muhakeme 
edilmeye yahut adli takibat sırasında serbest bırakılmaya hakkı vardır. Salıvenne 
ilgilinin duruşmada hazır bulunmasını sallıyacak bir teminata baglanabilir. 

4-Yakalanması veya tevkif sebebiyle htırriyetinden mahnım bırakılan her şahıs 
hüniyeti tahdidin kanuna uygunlup hakkında kısa bir zamanda karar vennesi ve 
keyfıyet kanuna aykırı görOldtıp takdirde tahliyesini emretmesi için bir mahkemeye 
itiraz eylemek hakkını haizdir. 

5-lşbu maddenin hükümlerine aykırı olarak yapılmış bir yakalama veya tevkif 
muamelesinin ma~duru olan her şahsın tazminat istemeye hakkı vardır. 

Madde6 
I-Her şahıs gerek medeni hak ve vecibeleriyle ilgili nizalar gerek cezai sahada 

kendisine karşı serdedilen bir isnadın esası hakkında karar verecek olan, kanuni, 
müstakil ve tarafsız bir mahkeme tarafından dAvasının mAkul bir süre içinde 
hakkaniyete uygun ve aleni surette dinlenmesini isternek hakkını haizdir. 

Hüküm aleni olarak verilir, şu kadar ki demokratik bir toplulukta Amme 
intizaınmm veya milli güvenlilin veya ahilkın yararına veya küçülün menfaati veya 
davaya taraf olanların korunması veya adaletin selimetine zarar verebilece~i bazı 
hususi hallerde, mahkemece zanıri göralecek ölçüde, aleniyet dAvanın devamınca 
tamamen veya kısmen Basın mensuplan ve halk hakkında tahdidedilebilir. 

2-Bir suç ile itharn edilen her şahıs suçlulu~u kanunen sabit oluncaya kadar 
masum sayılır. 

3-Her sanık ezcümle: 
a-Şahsına tevcih edilen isnadm mahiyet ve sebebinden en kısa bir zamanda, 

anladı~ı bir dille ve etraflı surette haberdar edilmek, 
b-Müdafaasmı hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklaramalik olmak, 
c-Kendi kendini müdafaa etmek veya kendi sece~i bir müdafı veya e~er bir 

müdafı tiyin için mali imkiniardan mahnım bulunuyor ve adaletin selimeti 
gerektiriyorsa, mahkeme tarafından tAyin edilecek bir avukatın meccani yardımından 
istifade etmek, 

d-iddia şahitlerini sorguya çekmek, veya çektinnek, müdafa şahitlerinin de iddia 
şahitleriyle aynı şartlar altmda davet edilmesini ve dinlenmesinin salianmasını 
istem ek, 

e-Duruşmada kullanılan dili anlamadı~ı veya konuşamadıgı takdirde bir 
tercümanın yardımından meccanen faydalanmak, 
haklarına sahiptir. 

Madde7 
ı -Hiç kimse işlendi~i zaman milli veya milletlerarası hukuka göre bir suç teşkil 

etmiyen bir fıil veya ihmalden dolayı mahkdm edilemez. Keza hiç kimse suç 
işlendili zaman tertibi gereken cezadan daha agır bir cezaya da çarptırılamaz. 

2-İşbu madde, işlendili zaman medeni milletler tarafından tanman umumi hukuk 
prensiplerine göre suç sayılan bir fıil veya ihmalden suçlu bir şahsın yargılanmasına 
ve cezalandırılmasına mini de~ildir. 
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Madde8 
1 -Her şahıs hususi ve aitevi hayatına, meskenine ve muhaberatma hOrmet 

edilmesi hakkına maliktir. 
2-Bu hakların kullanılmasına resmi bir makamın mü<Wıalesi demokratik bir 

cemiyette ancak millt gUvenlik, Amme emniyeti, memleketin iktisadi refahı, nizamın 
muhafazası, suçlarm önlenmesi sathAm veya ahiAkın ve başkasmm hak ve 
hürriyetlerinin korunması için za.ruri bulunduAn derecede ve kanunla derpiş edilmesi 
şartiy le vukubulabilir. 

Madde9 
I-Her şahıs dOşOnme, vicdan ve din hürriyetine sahiptir. Bu hak din veya kanaat 

dejiştirme hürriyetini ve alenen veya hususi tarzda ibadet ve Ayin veya öaretimini 
yapmak suretiyle tek başına veya toplu olarak dinini veya kanaatini izhar eylemek 
hürriyetini tazammun eder. 

2-Din veya kanaatleri izhar etmek hürriyeti demokratik bir cemiyette ancak Amme 
güvenliginin, Amme nizammm, genel saglıgm veya umumi ahiAkın yahut başkalannın 
hak ve hürriyetlerinin korunması için za.ruri olan tedbirlerle ve kanunla tahdit 
edilebilir. 

Madde 10 
I-Her fert ifade ve izhar hakkına maliktir. Bu hak içtihat hUniyetini ve resmi 

makamlarm mOdahalesi ve memleket sınırları mevzuu bahis olmaksızın, haber veya 
fıkir almak veya vennek serbestismi ihtiva eder. Bu madde, devletlerin radyo, 
sinema veya televizyon işletmelerini bir masaade rejimine tabi kılmalanna mini 
dejildir. 

2-Kullanılması vazife ve mesuliyeti tazaınmm eden bu hOıriyetler, demokratik bir 
toplulukta, zanui tedbirler mahiyetinde olarak, milli gOvenlijin, toprak 
bOtünlüAOnOn veya amme emniyetinin, nizamı muhafazanm, suçun önlenmesinin, 
sajlıjm veya ahlikm, başkalannın şöhret veya haklannın konmması, gizli haberlerin 
ifşasına mini olunması veya adalet kuvvetinin OstllnltıAOnOn ve tarafsızlıAmm 
satlanması için ancak ve kanunla, muayyen merasime, şartlara, tahdidere veya 
müeyyidelere tabi tutulabilir. 

Madde ll 
I-Her şahıs asayişi ihlAl etmiyen toplantılara katılmak, ve başkalariyle birlikte 

sendikalar tesis etmek ve kendi menfaatlerini korumak üzere sendikalara girmek 
hakkı dAhil olmak üzere demek kurmak hakkını haizdir. 

2-Bu haklarm kullanılması, demokratik bir toplulukta,~ zaruri tedbirler 
mahiyetinde olarak milli güvenligin, lmme emniyetinin, nizarnı muhafazanm, suçun 
önlenmesinin, saglıjm veya ahiAkın veya başkalarının bak ve hürriyetlerinin 
korunması için ve ancak kanunla tahdide tabi tutulabilir. 

Bu madde, bu hakların kullanılmasında idare, •lilihlı kuvvetler veya zabıta 
mensuplannın muhik tahditler koymasına mini degildir. 
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Madde 12 
Evlenme çaAma gelen erkek ve kadın bu hakkın istimalini tanzim eden milli 

kanunlar dairesinde, evlenmek ve bir aile kurmak hakkına maliktir. 

Madde 13 
İşbu Sözleşmede tanınmış hak ve hürriyetleri ihlAl edilen her şahıs ihlil fiili resmi 

vazifelerini ifa eden kimseler tarafından bu vazifelerin ifası sırasında yapılmış da 
olsa, milli bir makama fiilen müracaat hakkına sahiptir. 

Madde 14 
İşbu Sözleşmede tanman hak ve hürriyetlerden istifade keyfiyeti bilhassa cins, ırk, 

renk, dil, din siyasi veya diger kanaatler, milli veya sosyal menşe, milli bir azmlıga 
mensupluk, servet, dogum veya her hangi diger bir durum üzerine müesses hiçbir 
tefrike tabı olmaksızın saglanmalıdır. 

Madde 15 
1-Harb veya milletin varlıgmı tehdit eden diger umumi bir tabiike halinde her 

Yüksek Akid Taraf ancak, durumun iktiza ettigi nispette ve devletler hukukundan 
dogan diger mükellefiyetlerle tezat teşkil eylememek şartiyle, işbu Sözleşmede 
derpiş olunan mükellefiyetiere aykırı tedbirler alabilir. 

2-Yukarıdaki hüküm, meşru harb fiilieri neticesinde vAkı ölüm hAdisesi müstesna, 
ikinci ve üçüncü maddeler ile dördüncü maddenin birinci fıkrasını ve yedinci 
fıkrasını ve yedinci maddeyi hiçbir suretle ibiAle mezun kılmmaz. 

3-Bu ihlAl hakkını istimal eden her Yüksek Akid Taraf alman tedbirlerden ve 
bunları icabettiren sebeplerden Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bilgi verir. Bu 
Yüksek Akid mezkOr tedbirlerin mer'iyetten kalktıgı ve Sözleşme hükümlerinin 
tamamiyle tatbikına tekrar başlandıgı tarihten de Avrupa Konseyi Genel Sekreterini 
haberdar eder. 

Madde 16 
ı O, ı ı ve ı 4 üncü maddelerin hiçbir hükmü yabacıların siyasi faaliyetlerini 

Yüksek Akid Tarafların tahdit etmelerine mini sayılmaz. 

Madde 17 
Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri bir devlete topluluga veya ferde, işbu 

Sözleşmede tanınan hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya mezkftr Sözleşmede 
derpiş edildiginden daha geniş ölçüde tahditlere tabi turulmasını istihdaf eden bir 
faaliyete girişıneye veya harekette bulunmaya mituf her hangi bir hak sagladıgı 
şeklinde tefsir olunamaz. 

Madde 18 
Bu Sözleşmenin hükümleri geregince, mezkftr hak ve hürriyetlere yapılan 

takyitler ancak derpiş edildikleri gaye için tatbik edilebilirler. 
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BÖLÜM D 

Madde 19 1 · · · işbu Sözleşmede Yüksek Akid Taraflar için hisıl olan taahhüt ere nayetı temm 
masadiyle: 

a-Aşagıda "Komisyon" diye zikredilecek olan bir "Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonu": 

b- Aşagıda "Divan diye zileredilecek olan bir "Avrupa İnsan Hakları Divanı": 
kurulmuştur. 

BÖLÜMIII 

Madde lO 
Komisyon Yüksek ildd Taratların sayısı kadar Azadan mürekkeptir. Komisyonda 

aynı devletin birden fazla tebaası bulunamaz. 

Madde I(*) 
Sözleşmenin 20. Maddesinin halihazır metni, aynı maddenin/. Paragrafı haline 

gelecek ve buna aşağıdaki 4. Paragraf eklenecektir : 
"2-Komisyon, genel kurul şeklinde toplanacaktır. Bunuala birlikte, herbiri en az 

7 üyeden oluşan Daireler kurabilir. Daireler müesses içtibatıara dayanarak ele 
alınabilecek veya Sözleşmenin yorumlanmasını veya uygulanmasını etkileyecek 
ölçüde 
ciddi sorun çıkarmayan, Sözleşmenin 25. Maddesine göre fapılmış olan başvurulan 
inceleyebilir. Bu kısıtlama ve işbu Maddenin 5.paragrafmdaki hükümler haricinde, 
Daireler, Sözleşme ile Komisyona tevdi edilmiş tüm yetkileri kullanacaklardır. 

Aleyhinde başvuruda bulunulan bir Yüksek Akid Tarafın Komisyona seçilmiş 
bulunan üyesi, başvurunun havale edildigi Dairede üyelik hakkına sahip olacaktır. 

3-Komisyon, 25. Maddeye göre yapılmış olan bir başvuruyu, daha fazla 
incelerneyi gerektirmedigi hallerde, oybirligi ile kabul edilemez ilAn edebilme veya 
kayıttan düşürülmesine kara verebilme yetkisini haiz herbiri en az 3 kişiden oluşan 
komiteler teşkil edebilir. 

4-Bir Daire veya komite, her zaman Komisyon genel kurulu lehine yetkisinden 
vazgeçebilir; aynı şekilde, Komisyon genel kurulu bir Daireye veya korniteye havale 
edilmiş bir davanın kendisine gönderilmesi talimatını verebilir. 

5- Aşagıdaki yetkileri sadece Komisyon genel kurulu kuDanabilir: 
a-24. Madde uyarınca yapılmış olan başvuruların incelenmesi; 
b-48 maddenin (a) paragrafı uyarınca bir davanın Avrupa İnsan Divanı'na 

getirilmesi; 
c-36. Madde uyarınca usul kurallarının düzenlenmesi." 

(*) P.{8. SayıCı ~t~Cün 1 inci 1114d4esi ik getirifen tfeğ~ 
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Madde ll 
I-Komisyon üyeleri İstişare Meclisinin Bürosu tarafından tanzim edilen bir isim 

listesi üzerinden Bakanlar Komitesince oy ların mutlak çolunluiu ile 
seçilir: Yüksek Akid tarafların İstişare Meclisindeki temsilcileri gruplanndan her 
biri, en az ikisi, kendi milletinden olmak üzere Uç namzet gösterir. 

2-Sonradan diger devletlerin işbu Sözleşmeye taraf olmalan halinde Komisyonu 
tamamlamak ve boşalan yerlere yenilerini seçmek için de, tatbik kAbiliyetini hiiz 
oldulU nispette, aynı usul takip olunur. 

Madde 2 (*) 
Sozleşmenin 2 I. Maddesine aşağıdaki şekilde düzenlenmiş bir 3. Paragraf 
eklenecektir. 

" Adaylar yüksek ahlAki vasıflarla mUcehhez ve yüksek hukuki göreve atanmak 
için gerekli nitelikleri haiz yada milli yahut milletlerarası hukuk alanındaki 
ehliyetleriyle tanınmış kişilerden olacaklardır." 

Madde ll 
ı -Komisyon üyeleri altı senelik bir müddet için seçilirler. Tekrar seçilmeleri 

caizdir. Bununla beraber ilk seçilen üyelerden yedisinin vazifesi üç yıl sonunda 
nihayete erecektir. 

2-İlk Uç yıllık müddetin sonunda vazifeleri nihayete erecek olan üyeler, ilk 
seçimlerin yapılmasından hemen sonra Avrupa konseyi Genel Sekreteri tarafından 
kur'a çekmek suretiyle tiyin edilecektir. 

Madde I (**) 
Sözleşmenin 22 nci maddesi (2) paragrafından sonra aşağıdaki iki paragraf 

eklenecektir. 

"(3) Komisyon üyeliklerinden imkAn ölçüsünde yarısının her Uç yılda bir 
yenilenmesini saglamak için, Bakanlar Komitesi sonraki bir seçime geçmeden önce, 
seçilecek üyelerden bir veya birkaçının görev süresinin veya sürelerinin Uç yıldan az 
veya dokuz yıldan çok olmamak şartıyla, altı yıl dışında bir süre olmasına kara 
verebilir." 
"(4) Birden fazla üyenin görev süresinin söz konusu oldugu durumlarda ve Bakanlar 
Komitesinin yukarıdaki paragrafı uygulaması halinde, görev sürelerinin Uyelere 
dagılımı, Genel Sekreterin seçimden hemen sonra yapacagı kura sonucu belirlenir." 

Madde 2 (***) 
Sozleşmenin 22 nci maddesinin eski (3) ve (4) paragrafiarı sırasıyla (5) ve (6) 

paragrajlar olacaktır. 

(*) tE(&. Sayılı ~to~[ün 2 ncı matftfm ife getırifnı tfeğ~ 
(**) tE(J. Sayılı lProto~lün 1 ıncı 1IUIIftfesi ıfe getirifen a~ıt 
(***) tEtJ. Sayılı (Jlroto~lün 2 ncı madifui ıfe aetirifnı tfeA~ 
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3-(S)Vasifesi bitmemiş bir üyenin yerine seçilen Komisyon üyesi selefmin vazife 
müddetini tamamlar. 

4-( 6) Komisyon üyeleri, yerlerine yenileri konuluncaya kadar vazifelerinde 
kalırlar ve yerlerine yenileri geçtikten sona dahi evvelce kendilerine havale edilmiş 
olan işleri rüyete devam ederler. 

Madde13 
Komisyon üyeleri Komisyona hususi şahıs sıfatiyle iştirak ederler. 
Madde3 (*) 
Sözleşmenın 23 Maddesıne aşağıdaki şekilde düzenlenmiş bir cümle eklenecektir 
"Görevleri süresince, Komisyon üyeleri olarak, bagımsızlıklan, tarafsızlıkları 

veya bu görevin gerekleriyle bagdaşmayan görevleri ü&tlenıneyeceklerdir." 

Madde14 
Her Akid Taraf işbu Sözleşme hükümlerine vikı ve kendisinin diler bir Akid 

Tarafa isnadedilebilecegine kanaat getirdili bilcümle riayetsiziikten dolayı Avrupa 
Konseyi Genel sekreteri vasıtasiyle Komisyona müracaat edebilir. 

Madde lS 
1- Işbu Sözleşmede tanman hakların Yüksek Alcıdiardan biri tarafından ibiilinden 

zarar gördülll iddiasında bulunan her hakiki şahıs, hükümet dışı her teşekkül veya 
her ınsan toplulugu, hakkında şikayet vikı Yüksek Akıd Tarafın bu işte Komisyonun 
salahıyetini tanıdıgını beyan eylemiş olması halinde, Avrupa Konseyi Genel 
sekreterine sunulacak bir dilekçe ile Komisyona müracaat edebilir. 

Yüksek Akıd taraflardan böyle bir beyan yapmış olanlar işbu hakkın müessir bir 
tarzda kullanılmasına hiçbir suretle engel olmamayı taahhüt ederler. 

2-Bu beyanlar muayyen bir müddet için yapılabilir. 
3-Bu beyanlar Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilir. Genel Sekreter 

bunların suretini Yüksek Akıd Taratlara gönderir ve neşrini temin eder. 
4-Komisyon işbu madde ile kendisine verilen salihiyeti en az altı Yüksek Akıd 

Taraf yukardaki fıkralarda derpiş edilen beyanla baglanmış bulunduklan zaman 
kullanır 

Madde16 
Devletler Hukukunun umutniyetle kabul edilen prensiplerine göre, ancak dahili 

müracaat yollarına başvurulmasından sonra ve nihai dahili karardan itibaren altı aylık 
bir müddet içinde Komisyona müracaat olunabilir. 

Madde17 
1- Komisyon 25 inci madde geregince sunulan her hangi bir dilekçeyi aşagıdaki 

hallerde kabul etmez. 
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a-Dilekçe imzasız ise; 
b-Dilekçe Komisyonca daha evvel incelenmiş yahut milletlerarası diger bir 

tahkikat veya hallU tesviye merciine arz edilmiş bir dilekçenin esas itibariyle aynı ise 
ve yeni olaylar ihtiva etmiyorsa; 

2-Komisyon 25 inci madde geregince sunulan her hangi bir dilekçeyi işbu 
Sözleşme \hOktımleriyle telif edilemez buldugu, açıktan açıga esassız yahut şikayet 
hakkmm suistimali mahiyetinde teWdd ettiAi takdirde kabule şayan saymaz. 

3-Komisyon 26 ncı maddeye göre kabul edilemez mahiyette saydılı her dilekçeyi 
reddeder. 

Maddel8 
Komisyon dilekçeyi kabul ettiJi takdirde : 
a-Olaylan tesbit etmek Uzere dilekçeyi, tarafların temsilcileri ile beraber, her iki 

tarafı da dinleyerek inceler ve, eger lUzum varsa, tahkikat yapar. Bu tahkikatm 
mtıessir bir şekilde icrası için alAkadar devletler, komisyonla görllş teatisinde 
bulunduktan sonra lüzumlu her kolayhAt göstereceklerdir. 

b-Komisyon meseleyi işbu Sözleşmede tanınmış İnsan Haklarına riayetten ilham 
alan muslihane bir hal tarzına ballanmak tızere ilgililere arzı himıet eder. 

Madde 4 (*) 
S1Jzleşme1tin 28. Maddesinin delişik metni, aynı Maddenin 1. Paragrafı olacak; 

30 Maddenin defişik metnı ue 2. Paragrafı olacaktır. 28. Maddenin yeni metni 
Q~afıdaki şekildedir: 

"Madde28 
1- Komisyon, kendisine havale edilen bir başvuruyu kabul ettigi takdirde: 

a-Olaylan tesbit etmek amacıyla, tarafların temsilcileriyle birlikte başvuruyu 
inceleyecek ve gerekirse, ilgili Devletlerin, Komisyon ile fıkir teatisinde 
bulunmalanndan sonra, etkiniili için gerekli ttım kolaylıkları saglayacakları bir 
tahkikat yapacaktır; 

b-Aynı zamanda, Komisyon, işbu SOzleşmede tanımlanan şekliyle İnsan 
Haklarına saygı esasından hareketle, davanın dostane bir çözüm ile 
sonuçlandıniması için ilgili taratlara hizmet sunmaya anıade olacaktır. 

2-Komisyon, dostane bir çözOme vanlmasını başarabilirse, konuya ilişkin olarak 
bir Rapor hazırlayıp ilgili Devletlere, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine ve 
yayınlanmak üzere Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderecektir. Bu rapor 
yalnızca olayları ve vanlan sonucu kısa olarak içerecektir. 
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Maddel9 

Madde 1 (*) 
I -Sözleşmenin 29 uncu maddesi kaldınlmıştır. 
2-Aşalıdaki htlkOm Sözleşmeye ilAve edilmiştir: 

"Madde 29 
25 inci madde uyarınca yapılan bir müracaatı kabul ettikten sonra, inceleme 

sırasında, 27 inci maddede öngörülen kabul edilmezlik sebeplerinden birinin 
mevcudiyetini müşahede ederse, Komisyon bu talebin reddine oybirligiyle karar 
verebilir. 

O takdirde, karar taratlara teblig olunur. 

Madde S(**) 
Sözleşmenin 29. Maddesinin ilk paragrafındaki "Oybirlili ile" ibaresi, "Üyelerin 

üçte iki çogunluAu ile" şeklinde degiştirilecektir. 

Madde30 
Tili Komisyon 28 inci maddeye uygun olarak muslihane bir hal sureti bulmaya 

muvaffak olursa bir rapor tanzim eder ve bu rapor alikadar devletlere, Bakanlar 
Komitesine ve neşredilmek üzere Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderilir. Bu 
rapor olayların ve kabul edilen hal suretinin kısa bir beyanından ibarettir. 

Madde 2 (***) 
Sözleşmenin 30 uncu maddesindeki "Tili Komisyon" kelimesi yerine 

"Komisyon" kelimesi ikame edilmiştir. 

Madde 6 (*-*) 
Aşagzdaki hüküm Sözleşmeye dercedilecektir: 

"Madde 30 - I - Dava sürecinin herhangi bir aşamasında, Komisyon, aşagıdaki 
sonuçlara varılması halinde başvurunun düşürülmesine karar verebilir: 

a - Başvuru sahibi başvurusunu takip etme niyetinde degilse, veya, 
b - Sorun çözUmlenınişse, veya 
c - Başka herhangi bir nedenden ötUrU, başvurunun incelenmesine devam edilmesi 

hususunda artık haklı bir gerekçe görmezse, 
Ancak, Sözleşme tarafından tanımlanan İnsan Haklarına riayet öyle gerekiyorsa, 

Komisyon başvurunun kayıttan incelenmesine devam edecektir. 

(*) ~~). SayıCı Choto~{ün 1 inci mat/i{esi ife d'ejiştirifen feiji. 
(**) ~~8. SayıCı 'Proto~{ün 5 inci mat/i{esi ife d'ejiştirifen 11fli 
(***) ~{3. SayıCı <Protoi.JJ{ün 2 nci mat/i{esi ife getirifen ~ 
(****) ~{8. Sayılı lProto~{ün 6 ncı mat/i{esi ife getirifen tfel~ 
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2-Komisyon, bir başvuruyu önce kabul edip, sonra kayıttan düşünneye karar 
verirse, olaylan anlatan ve kayıttan düşünne kararını sebepleri ile birlikte içeren bir 
Rapor hazırlayacaktır. Sözkonusu Rapor, bilgi için taratlara ve Bakanlar Komitesine 
iletilecektir. Komisyon raporu yayınlayabilir. 

3-Komisyon koşullan haklı kıldıjı kanısına varırsa, bir başvuruyu yeniden ele 
almayı kararlaştırab ilir." 

Madde31 
ı-Bir hal sureti bulunamadıjı takdirde Komisyon bir rapor tanzim eder ve bunda 

olayları tesbit edip bunların ilgili devlet tarafından Sözleşme hükümleri gerejince 
yüklenilmiş veeibeterin ihlAline delAlet edip etmedi~i hususundaki mütalAasını 
bildirir. Bu nokta hakkında Komisyonun bütün üyelerinin kanaatleri de raporda 
zikredilebilir. 

2-Rapor Bakanlar Komitesine ve ilgili devletlere de gönderilir. Bu devletler 
mezkftr raporu neşretmek salihiyetine malik deAildirler. 

3-Komisyon, Bakanlar komitesine gönderdiAi rapora, uygun bulduAu teklifleri de 
dereedebilir. 

Madde 7 (*) 
Sözleşme'nin 3ı. Maddesinin ı. Paragrafı aşa~ıdaki şekilde olacaktır. 
"1 - Şayet bir başvuru 28. (2.paragraf), 29. Ve 30. Maddeler uyannca bir 

sonuca bajlanmamış ise, Komisyon olaylar hakkında bir Rapor hazırlar ve 
tespit edilen olayların, ilgili Devletin, Sözleşmede öngörüldüAll şekliyle üzerine 
düşen yükümlülüklerin malıallini teşkil edip etmedi~i hususunda görüşünü bildirir. 
Raporda, Komisyon üyelerinin bu konudaki kişisel görüşleri belirtilebilir. 

Madde32 
I-Komisyon raporunun Bakanlar Komitesine tevdii tarihinden itibaren üç aylık 

bir müddet zarfında, mesele işbu Sözleşmenin 48 inci maddesi geretince Divana arz 
edilmezse Bakanlar Komitesi Sözleşmenin ihlal edilmiş olup olmadılı hakkında 
Korniteye dAhil temsilcilerin üçte iki çoaunıuau ile bir karar verir. 

2-Bu kararın müspet olması halinde Bakanlar Komitesi bir mühlet tesbit eder; bu 
mühlet içinde ilgili Yüksek Akıd Taraf Bakanlar Komitesi kararının icabettirdili 
tedbirleri almalıdır. 

3-llgili Yüksek Akıd Taraf tiyin olunan mühlet zarfında tatmin edici tedbirleri 
almadı ise Bakanlar Komitesi, ı inci fıkrada derpiş edilen ço~unlukla, ilk kararına 
verilecek sonucu kararlaştırır, ve raporu yayınlar. 

4-Yüksek Akıd Taraflar evvelki fıkraların tatbikı suretiyle Bakanlar Komitesinin 
verebilece~i her kararı kendileri için uyulması mecburi sayınayı taahhüt ederler. 

Madde33 
Komisyonun oturumları gizlidir. 

(*) P.tB SayıCı qn,toi.,p{ün 7 ncı mlllf'tluı ıCe gıtınfen tUAı~ı~ 
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Madde34 
Komisyonwı kararlan mevcut ve oy veren lyelerin çotunlu&u ile; TAli 

Komisyonun kararlan üyelerinin çoauntuAu ile verilir. 

Madde3 (*) 
ı- Sözleşmenin 34 uncu maddesinin baş tarafına aş&Aıdaki ibare eklenmiştir. 
"29 wıcu madde hUkUmleri mahfuz kalmak şartiyle, ......... " 
2-Aynı maddenin sonunda yazılı bulunan "Tali Komisyon kararlan üyelerinin 

çogunluguyla alınır." cümlesi kaldırılmıştır. 
Madde 8 (**) 
Sözleşmenin 34. Maddesi &Şagıdaki şekilde olacaktır. 

"Madde 20 (3.paragrat) ve 29'un hOktlmleri haricinde, Komisyon, kararlan nı 
mevcut ve oylamaya katılan üyelerin çoplu&u ile alacaktır. 

Madde35 
Komisyon IUzum h4sıl oldukça toplanır. Davet Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 

tarafından yapılır. 

Madde36 
Komisyon İçtüzUIUnU hazırlar. 

Madde37 
Komisyonunwı büro işleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından temin 

olunur. 

BOLOMıv 
Madde38 
İnsan Haklan Avrupa Divanı, Avrupa Konseyi Qyesi devletlerinin sayısı kadar 

yargıçtan mUrekkeptir. Divanm aynı Devlet tabiiyetinde birden fazla üyesi olamaz. 

Madde39 
1 -Divan U-yeleri Avrupa Konseyi üyelerince teklif edilen şahıslan muhtevi bir liste 

Uzerind~n lstitari Meclisçe çoJunlukla seçiHr. Üyelerden her biri en az ikisi kendi 
tabiiyetüıde olmak üzere Uç namzet gösterir. 

2-A vrupa Konseyine yeni üyeler kabulU halinde Divanı tamamlamak ve boşalan 
Uyeliklere yeni üyeler seçmek için de, tatbik kabiliyetini haiz ol<l_u&u nispette aynı 
usul tatbik olwıur. 

3-Namzetler yüksek seciyeye malik ve ytlksek kazai vazifeleri ifa için lAzım 
şartlan cAmi bulunmalıdırlar veya saWıiyetleri umumiyetle mUsellem 
hukukşinasiardan olmalıdırlar. 

(*) ~3. Sayılı fProto~türı 3 flndl11141fdm u.~~~~ 
(**) tE(8. Sayıla 8 inci maOesi iU getirilm ~ 
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Madde40 
I-Divan üyeleri dokuz senelik bir müddet için seçilirler. Tekrar seçilmeleri 

caizdir. Bununla beraber ilk seçimde tiyin edilen üyelerden dördünün vazifesi üç yıl 
sonra, di~er dördünün vazifesi de altıncı yıl sonunda nihayet bulacaktır. 

2-V azifeleri ilk üç ve altı yıllık müddetler sonunda nihayet bulacak olan üyeler ilk 
seçimin akabinde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından kur'a ile ayrılırlar. 

Madde 3 (*) 
Sözleşmenin 40 ıncı maddesi (2) paragrafından sonra aşağıdaki iki paragraf 

eklenecektir. 
"(3)divan üyelerinden, imkAn ölçüsünde, üçte birinin her üç yılda bir 

yenilenmesinin sa~lanması için, lstişari Meclis sonraki bir seçime geçmeden önce, 
seçilecek üyelerden bir veya birkaçının görev süresinin veya sürelerinin altı yıldan az 
ve oniki yıldan çok olmamak şartıyla, dokuz yıl dışmda bir süre olmasma karar 
verebilir.'' 

"( 4) Birden fazla üyenin görev süresinin söz konusu oldu~u durumlarda ve lstişari 
Meclisin yukandaki paragrafı uygulaması halinde, görev sürelerinin üyelere 
dagılımı, Genel Sekreterin seçiminden hemen sonra yapacagı kura sonucu 
belirlenir." 

Madde 4 (**) 
Sözleşmenin 40 ıncı maddesinin eski (3) ve (4) paragrafiarı sırasıyla (5) ve (6) 

paragrajlar olacaktır. 
3-(5)-Vazifesi henüz bitmemiş bir üyenin yerine seçilen Divan üyesi selefinin 

vazife müddetini tamamlar. 
4-(6)-Divan üyeleri yerlerine başkaları seçilmeeye kadar vazifelerini görürler. 

Yerlerine Başkaları konulduktan sonra da, kendilerine daha önce havale edilmiş olan 
davalarm rüyetine devam ederler. 

Madde 9 (***) 
Sözleşmenin 40. Maddesine, aşağıdaki şekilde düzenlenen yedinci paragraf 

eklenecektir. 
"7. Divan üyeleri, divan'da kendi şahsi sıfatlarıyla yer alacaklardır. Görevleri 

süresince, Divan üyeleri olarak baAımsızlıkları, tarafsızlıkları veya bu görevin 
gerekleriyle ba~daşmayan başka görevler üstlenmeyeceklerdir. 

Madde 41 
Divan Başkanını ve Başkan Vekilini üç yıl için seçer. Tekrar seçilmeleri caizdir. 
Madde 10 (****) 
Sözleşmenin 41. Maddesi aşağıdaki şekilde olacaktır. 
"Divan, Başkanını ve bir veya iki Başkan Yardımcısını 3 yıllık bir süre için 

seçecektir. Bunlar tekrar seçilebilirler." 

(*)CL~J. SayıCı Q7oto~{ün 3 üncü matftfesi iCe getirifen tfeği#i.fit 
(**)CL~J. SayıCı Q7oto~Cün 4 üncü nuuiifesi iCe getirifen aeA4iifıt 
(***)CLtB. SayıCı Q7oto~Cün 9 uncu matftfesi iCe setirifen dlA~( 
(****)CLtB. SayıCı Q7oto~{ün 10 uncu matftfesi iCe setirifen tfeAifi~t 
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Madde42 
Divan üyeleri her çalışma gUnU için, tutan Bakanlar Komitesi tarafından tesbit 

edilecek bir tazminat alırlar. 

Madde43 
Kendisine arz edilen her davayı incelemek Qzere Divan yedi yargıçtan mürekkep 

bir daire halinde teşekkül eder. Bu daireye ilgili her Devletin tebaasından olan veya 
böylesi, yoksa, o devlet tarafından seçilecek bir yargıç vazifeten iştirak eder. 

Diger yargıçlar divanın incelenmesine başlanınazdan evvel Başkan tarafından 
kur' a ile seçilirler. 

Madde lL(*) 
Sozleşmenin 43. Maddesini~ıin birinci cümlesindeki "yedi" kelimesi, "dokuz" 

kelimesi ile değiştirilecektir. 

Madde44 
Divan huzuruna bir divayı yalnız Yüksek Taraflar ve Komisyon getirebilir. 

Madde45 
Divanın salihiyet işbu Sözleşmenin tefsir ve tatbikıyle ilgili olup Yüksek Akıd 

Taraflar veya Komisyon tarafından 48 inci maddede derpiş edildigi şekilde kendisine 
arz olunacak bütün hususlara şinıildir. 

Madde46 
1 ·Yüksek Akıd Taraflardan her biri, işbu Sözleşmenin tefsir ve tatbikma 

mütaallik hususlarda Divanın kaza sal!hiyetine her hangi bir zamanda bihakkm ve 
özel bir anlaşma olmaksızın me<:buri olarak tanıdıgını beyan edebilir. 

2-Yukarıda mezk6r beyanlat kayıtsız şartsız yahut diger ikıdlardan birçogunun 
veya bazılarının mütekabiliyeti esasına müsteniden veya muayyen bir zaman için 
yapılabilir. 

3·Bu beyanlar Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir ve Genel 
Sekreter bunların birer suretini Yüksek ikid Taratlara gönderecektir. 

Madde47 
Bir mesele Divana ancak muslihane hal gayretlerinin boşa çıktıgı Komisyonca 

müşahede edildikten sonra ve 32 nci maddede derpiş olunan Uç aylık müddet içinde 
arz edilebilir. 

Madde48 
Eger ilgili taraf veya tarafların Divanın mecburi kaza hakkını tanımış olmaları ve 

bu olmadıgıtakdirde karşı taraf ve tarafların nza ve muvafakatİ şartiyle Divana: 

(*) P.tB. Sayılı tProto~{ün 11 inci matftfesi ile getirifen tfeAifii!it 
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a- Komisyon tarafından; 
b - Magdur kendi tebaasından olan Yüksek Akıd tarafından; 
c - Komisyona başvurmuş olan Yüksek Akıd tarafından; 
d- Kendisinden şikiyeti edilen Yüksek Akıd tarafından; 
müracaat olunabilir. 

Madde49 
Divanın salAhiyetli olup olınadı~ı hakkında ihtilif zuhurunda, karar Divana aittir. 

Madde SO 
Divanın kararı, Bir Yüksek Akıd Tarafından adli makarn)arı veya resmi bir 

makamı tarafından alınmış olan bir kararın veya vaz' edilmiş bulunan bir tedbirin 
işbu Sözleşmeden dogan mükellefiyetiere tamamen veya kısmen aykırı oldugunu 
beyan ederse, ve di~er mezkftr Akıd Tarafın dahili mevzuatı bu kararın veya 
tedbirlerin neticelerini ancak kısmen izaleye müsaitse, Divan kararında buna mahal 
varsa, hakkaniyete uygun bir surette mutazarrır tarafı tatmin eder. 

Madde St 
1-Divanın hükmüne mucip sebepler dercolunur. 
2-Hüküm yargıciarın müttehit reylerini kısmen veya tamamen ifade etmiyorsa, her 

yargıc kendi şahsi kanaatini ona ilAve etmek hakkına sahip olacaktır. 

Madde.Sl 
Divanın hükmü katidir. 

MaddeS3 
Yüksek Akıdlar taraf oldukları Divanın kararlarına uymayı taahhüt ederler. 

MaddeS4 
Divanın hükmü Bakanlar Komitesine gönderilir ve o bu hükmün İcrasına nezaret 

eder. 

Madde SS 
Divan, tüzügünü tanzim ve muuhakeme usulünü tespit eder. 

Madde 56 
I-Divan üyelerinin ilk seçimi Yüksek Akıd Tarafların 46 ncı maddede işaret 

edilen beyanlarının sayısı sekizi bulduktan sonra yapılır. 
2-Bu seçimden evvel Divana başvurulamaz. 
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BÖLÜM V 
Madde57 
Her Yüksek Akıd taraf kendi dahili mevzuatmm, işbu Sözleşmenin bütün 

hükümlerinin fiilen tatbikını ne surette temin etti~i hususunda Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterinin talebi Uzerine izahat verecektir. 

Madde SS 
Komisyonun ve Divanm masrafları, .Avrupa Konseyi tarafından ödenir. 

Madde59 
Komisyon ve Divan üyeleri vazifelerinin ifasmda Avrupa Konseyi StatüsünUn 40 

ıncı maddesinde ve işbu madde muktazasmca akdedilen anlaşmalarda derpiş edilen 
imtiyaz ve muafiyetlerden istifade ederler. 

Madde60 
işbu Sözleşmenin hükümlerinden hiçbiri her Akıd Tarafın kanuniarına veya bu 

Akıdm Taraf oldu~u di~er bir Sözleşmeye tevfıkan tanmabilecek İnsan Haklarını ve 
Ana Hürriyetleri tahdit veya ihlAl eder, mahiyette tefsir olunamaz. 

Madde 61 
işbu Sözleşmenin hiçbir hükmü Avrupa Konseyi StatüsünUn Bakanlar Komitesine 

verdigi salAhiyetleri ihlAl etmez. 

Madde62 
Bu Sözleşmenin tefsir veya tatbikmdan do~an bir ihtilAfı işbu Sözleşmede derpiş 

edilenlerden başka bir hal tarzına dilekçe yoluyla tabi kılmak hususunda aralarmda 
mevcut Anlaşma, Sözleşme ve demeçleri, hususi uyuşma halleri müstesna, 
faydalanmaktan Yüksek Akıd Taraflar karşılıklı olarak vazgeçmektedirler. 

Madde63 
I-Her Devlet, tasdik esnasında veya daha sonra her hangi bir zaman Avrupa 

Konseyi Genel Sekreterine gönderecegi bir ihbarla işbu Sözleşmenin Milletlerarası 
münasebetlerini sagladıgı bütün ülkelere veya bunlardan her hangi birine tatbik 
edilecegini beyan edebilir. 

2-Sözleşmenin ilibarda bildirilen ülke veya ülkelerde Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterinin bu ihbarı aldıgı tarihten itibaren otuz gün sonra tatbik edilecektir. 

3-İşbu Sözleşmenin hükümleri mezkftr ülkelerde mahalli icaplar nazarı itibara 
almarak tatbik edilecektir. 

4-Bu maddenin birinci fıkrasına tevfikan beyanda bulunmuş olan her devlet 
sonradan her zaman işbu beyanında işaret ettigi ülke veya ülkelere taallftk itibariyle, 
hakiki şahısların, Hükümet dışı teşekküllerin veya fert gruplarının müracaatlarının bu 
Sözleşmenin 25 inci maddesine uygun olarak Komisyonun rüyet eylemek 
salAhiyetlerini kabul ettigini beyan edebilir. 
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Madde64 
1-Bu Sözleşmenin imzası veya tasdik belgesinin tevdii anında her Devlet 

Sözleşmenin muayyen bir bOlann hakkında, o zaman kendf ülkesinde mer' i olan bir 
kanun bu hOkme uygun bulunmaması nispetinde ihtirazi kayıt koyabilir. Işbu madde 
umumi mahiyette ihtirazi kayıtlar konulması, sallhiyetini bahşetmez. 

2-lşbu maddeye uygun olarak konulan her ihtirazi kayıt mevzuubahis kanunun 
kısa bir izahını ihtiva eder. 

Madde65 
I-Bir Yüksek Akıd Taraf Sözleşmeyi ancak Sözleşmenin kendisi hakkında 

mer' iyete girdili tarihten itibaren beş yıllık bir müddet soqunda ve Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine altı ay evvel verilecek bir ihbarla feshedebilir. Genel Sekreter 
bundan diler Akıd Taratlara malamat verir. 

2-Bu fesih keyfiyeti, fesih muteber sayıldılı tarihten evvel yapılmış olup bu 
taahhütleri ihlAl edici mahiyette tellkki,;edilebilecek her hangi bir fiili dolayısiyle, 
ilgili Ytıksek Akıdı işbu sözleşmedeki taahhntlerden beri kılmak neticesini hlsıl 
etmez. 

3-Aynı ihtirazi kayıt altmda Avrupa Konseyi üyeiili sıfatı zail olan her Akıd 
Taraf işbu Sözleşmeye de taraf olmaktan çıkar. 

4-Sözleşme, 63 UncU madde bOlanD gerelince tatbik edileeeli beyan edilmiş olan 
ülkelere taallQku bakımından, daha evvelki fıkralar hüktlmlerine tevfıkan 

feshedilebilir. 

Madde66 
ı-Işbu Sözleşme, Avrupa Konseyi üyelerinin imzalarma açıktır. Sözleşme tasdik 

edilecektir. Tasdik belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. 
2-lşbu Sözleşme on tasdik belgesinin tevdiinden sonra mer'iyete girecektir. 
3-Sözleşıneyi daha sona tasdik eyliyecek olan mUmzi için Sözleşme tasdik 

belgesinin tevdiinden 'tibaren mer'iyete girecektir. 
4-Avnıpa Konseyi Genel Sekreteri Sözleşmenin mer'iyete girdilini Sözleşmeyi 

tasdik eden Yüksek Alud Taraflarm isimlerini ve daha sonra vukubulacak tasdik 
belgelerinin tevdii keyfiyetinide batunAvrupa Konseyi üyelerine teblil edecektir. 

Avrupa Konseyi Hazinet Evrakmda saklanmak ve her iki metin de aynı derecede 
muteber olmak üzere Fransızca ve İngilizce tek bir nUsha balinde 4 Kasım 1950 de 
Roma' da tanzim edilmiştir. 

Umumi Kltip bunun tasdildi suretlerini imza eden bUtun devletlere gönderecektir. 
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İnsan Haldarun ve Ana HUrriyetleri Korumaya dair Sözleşmeye 
Ek Protokol 

İşbu Protokoltl imza eden, Avrupa Konseyi Üyesi, hOkümetler, İnsan Haklarını ve 
Ana HUrriyetleri Korumaya dair olup Roma' da 4 Kasım 19~0 tarihinde imza edilmiş 
bulunan Sözleşmenin (aşaaıda "sözleşme" diye anılmıştır.) ı inci faslında esasen 
musarrah bulunanlardan gayrı hak ve hUrriyetlerin müşterek mUdafasını temin için 
gereken tedbirleri almayı kararlaştırarak, 
aşajıdaki hususlar hakkında mutabık kalmışlardır: 

Madde I 
Her hakiki veya htıkmi şahıs mallannın masuniyetine riayet edilmesi hakkına 

IJlaliktir. Herhangi bir kimse ancak imıne menfaati icabı olarak ve kanunun derpiş 
eylediji şartlar ve devletler hukukunun umumi prensipleri dlhilinde mülktınden 
mahrum edilebilir. 

Yukarıdaki hnkümler, devletlerin, emvalın umumi menfaate uygun olarak 
istimalini tanzim veya vergilerin veyahut sair mükellefiyetierin veyahut da para 
cezalarının tahsili için zaruri gördükleri kanunlan ytlrUrltıge koymak hususunda 
malik bulunduklan hukuka halel getirmez. 

Madde2 
Kimse tahsil etmek hakkından mahrum edilemez. Devlet, etitim ve ölfetim 

sahasında deruhde edeceti vazifelerin ifasmda, ebeveynin bu etitim ve Olfetimi 
kendi dini ve felsefi akidelerine göre temin etmek hakkına riayet edecektir. 

Madde3 
Yüksek Akıd Taraflar, teşrii organın intihabı hususunda halkın kanaatinin serbest 

olarak izharını saglıyan şerait dAhilinde uygun stırelerle gizli oyla serbest seçimler 
yapmayı taahhüt_ederler. 

Madde4 
Her Yüksek Akıd Taraf, bu Protokolun imzası veya 1asdikı anında veyahut daha 

sonra her hangi bir bman, Avrupa K'onseyi Genel Sekreterine tevdi edeceli bir 
beyanname ile beynelmillel mtınasebetlerini deruhde ettiji ve mezldir beyannarnede 
zikrettili ülkelerde bu Protokol hükümlerinin ne nispette tatbik edileeetini taahhüt 
ettilini bildirebilir. 

Geçen fıkra mücibince bir beyanname tevdi etmiş bulunan her Yüksek Akıd, 
zaman zaman mütekaddiın bir beyannamenin mefadını tadil eden veya bu Protokol 
hükümlerinin her hangi bir ülke üzerinde uygulanmasma son veren yeni bir 
beyannameyi. tevdi edebilir. 

Bu madde geretince yapılmış bir beyan Sözleşmenin 63 uncu maddesinin ı inci 
fıkrasına uygun olarak yapılmış gibi telikki olunacaktır. 
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Mtıdde5 
Yüksek Akıd Taraflar bu Protokoltın 1,2,3, ve 4 üncü maddelerini Sözleşmeye ek 

maddeler olarak telikki edecekler ve Sözleşmenin bütün hükümleri öuna göre tatbik 
edilecektir. 

Mtıdde6 
Bu Protokol Sözleşmeyi imza eden Avrupa Konseyi üyelerinin imzalanna açıktır, 

bu Protokol Sözleşme ile birlikte veya ondan sonra tasdik edilecektir. Protokol, 10 
tasdiknamenin tevdiinden sonra yürürlüle girecektir. 

Protokol, bilalıira tasdik edecek her mümzi için, tasdiknamesinin tevdiini 
mütaakıp yürtlrlüle girecektir. 

Tasdiknameler Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecek, o da tasdik 
edenlerin isimlerini bütünüyelere teblil edecektir. 

"20 Mart 1952 de Paris'de dOzenlenmiştir." 

---------------o--------------
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Insan Haklan ve Aaahlrriyetlerini Korumaya dair Avrupa Sizletmesine ilişkin 
2 Numaralı Protokolln onayianmasman UJPn bulundulu haklanda Kanun 

Kanun No : 900 
Kabul Ta.: 13 Temmuz 1967 
R.G : 24 Temmuz 1967 S.l2655 
Dstr. Trp. : 5, C.6, s.2286 

Madde ı 
HtıkUınetimiz adına 6 Mayıs ı 963 tarihinde imza edilmiş bulunan "Insan Haleları 

ve Anahürriyetleri Korumaya dair Avrupa SIJzleşmesi" ne, ilişkin, "Avrupa Insan 
Hakları Divanına istqari mütalaa verme yetlcisi balışeden 2 numaralı Protokol" Un 
onaylanması ugun bulunmuştur. 

Madde2 
Bu kanun yayımı tarihinde ytırüriUte girer. 
Madde3 
Bu kanunun htıkUmlerini Bakanlar Kurulu yOrlltor. 

--------0--------
"Insan Haklan ve Ana Hlrriyetleri Korumaya dair Avrupa Sözleşmesi" ne, 

ilişkin, "Avrupa İnsan Haklan Divanma istqart mitalla -.erme yetkisi tanıyan 
2 numaralı Protokol" In onayianmasman uyaun bulundUluna dair Bakanlar 

Kurulu Karan 

Karar Ta. : 26 Aralık 1967 No : 6/9278 
R.G : 6 Şubat 1968 8.12819 
Dstr. Trp. : 5, C. 7, s.436 

ı 3 Temmuz ı 967 tarih ve 900 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 
"/nsan Haleları ve Anahürriyetleri Korumaya dair Avrupa SiJzleşmesi" ne, ilişkin, 
"Avrupa Insan Haleları Divanına istişari mütalaa verme yetkisi balışeden 2 numaralı 
Protokol" Un, yayımı tarihinde yUrUrlUAe gitmek üzere, onaylanması;.......... 244 
sayılı Kanunun 3 UncU maddesinin ı inci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 
26/12/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. (*) 

(*) 6/9278 sayıli ~rtl4; 
" ........... 2 . num4rali lProtoi.fJfün yayımı tariliinıU Jilrllt{üle gi~ ilu1t 0114JI41UIIIUUIUI 

................ w 244 sayılı 'J(Juııuıun 3 üncü 111111iifmnin 1 inci .Mfasına gihı ~rarliıftınliltlı • 
ifaıluine yertJI1'itrnl~r. 

Xilijimetimiz adirıa 2 numarati lProtoi.!Jf 6 ~ 1963 tarifıitufe imza eaılmiftir. Her ne i.9tfar 
~ranfa 2 numarati lPmtoi.!Jlün tJ(pmi çauUIU 'Yayımı iU yürarfiill airıali ~rliıf~ 
ise le,-> 
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Avrupa Insan Hakları Divanına lstişari MOtalla Verme Yetkisi Tanıyan İnsan 
Hakları ve Ana HUrriyetlerini Koruma Sözleşmesinin 

2 No : lu Protokolu 

İşbu ProtokolUn imzacılan, Avrupa Konseyine Uye Devletler, 

4 Kasm 1950 tarihinde Roma'da imzalanan İnsan Hakları ve Ana HUrriyetlerini 
Koruma Sözleşmesinin • aşagıda Sözleşme olarak isiınlendirilmiştir. • hUkUmlerini, 
bilhassa muhtelif organlar m eyanmda bir Avrupa İnsan Haklan Divanı( Aşagıda 
Divan olarak isimlendirilmiştir) tesis eden 19 uncu maddesini göZÖnünde 
bulundurarak, 

Divana, bazı şartlar altmda istişari mütalaa verme yetkisi tanınmasının uygun 
olacagmı nazarı itibara alarak, 

Aşagıdaki hususlarda anlqmışlardır: 

Maddel 
I -Divan, Bakanlar Komitesinin talebi Uzerine, Sözleşmenin ve Protokollerin 

yorumlanması ile ilgili hukuki meseleler üzerinde istişari mütalaalar verebilir. 
2-Ancak bu mUtalaalar, ne Sözleşmenin 1 inci bölümünde ve Protokollerinde 

tayin edilen hak ve hUniyetlerin muhtevası veya şUmulU ile ilgili meselelere, ne de 
Komisyon, Divan veya Bakanlar Komitesinin Sözleşmede öngörülen bir müracaat 
neticesinde karara baglamak durumunda kalabilecegi diger meselelere ilişkin 
bulunarn az. 

3-Bakanlar Komitesinin Divandan istişari mütalaa talep etmek kararı Komite'ye 
katılmak hakkına sahip temsilcilerin üçte iki oy çogunluguyla alınır. 

Madde2 
Bakanlar Komitesi tarafından yapılan talebin, işbu Protokolün I inci maddesinde 

tayin edilen istişari yetkisine girip girmedigini Divan Kararlaştırır. 

Madde3 
1-İstişari mütalaa taleplerini incelemek üzere, Divan Genel Kurul halinde 

toplanır. 

2-Divanın mütala&Sı gerekçelidir. 
3-MUtalaa, tamamen veya kısmen hAkimierin müşterek fıkrini ifade etmedigi 

takdirde, her hAkim şahsi mütalaasını belirtmek hakkına sahiptir. 
4-Divanın mütalaası Bakanlar Komitesine bildirilir. 

lProto~{ün mı! 5/2 inci~rula; iı6u (J'mtoio{ Söz.{grrıQ,e rı'arafofan 6ütün (])evfetferin 6u 
madilenin ı inci 6irası ıgannca (J'rotoiofa rtaraf ofmafariJk Jilrünfi.4e giaceitir. :J{"~ündi, 
lProto~{ için yürür{~ fartı 6ütün lDnlktfmn <Pmto~fa rı'araf o{mafan amAini içerir. '!araf 
o{ma ise onayfama w ~6ul6efgeferinin .ft'VTUJ"l 7(pnseyi ÇIM{ SeiJıterine tewlii ifı mü~nılür. 
JfenÜZ Onay 6efgesi Çene{ Se(retm wriCtnemif~ (Jlroto~{ün tJ(pmi Çaz.etufe yayımı tarifıi tfe 
önceden 6e{{i o{matizAıtufan yürürfüğe girij tarifıini 6etirCeyen ~rar 6içimi atıfap{amatmftır. 
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Madde4 
Sözleşmenin 55 inci maddesinin verdi~i yetkinin genişletilmesi suretiyle ve işbu 

Protokolün gayesine uygun olarak, Divan lüzumlu görd~ takdirde, yenötmeli~ini 
tanzim ve çalışma usullerini tespit eder 

Madde5 
ı -İşbu Protokol, 
a-Onaylama veya kabul kaydı olmaksızın imzalama; 
b-Onay lama veya kabultın takip edece~i onaylama veya kabul kaydı ile imzalama, 

suretiyle Taraf olabilecek Sözleşmenin imzacıları Avrupa Konseyine üye devletlerin 
imzasına açıktır. 

Onaylama veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterli~ine tevdi 
edilecektir. 

2-Işbu Protokol Sözleşmeye Taraf olan bütün Devletlerin bu maddenin birinci 
fıkrası uyarınca Protokolataraf olmalariyle yürürlü~e girecektir. 

3-Işbu Protokolün yürürlü~e girişinden itibaren, I ila 4 üncü maddeler 
Sözleşmenin bünyesine dahil addedilecektir. 

4-A vrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a-Onaylama veya kabul kaydı olmaksızın her imzalamayı; 
b-Onay lama veya kabul kaydı ile her imzalamayı; 
c-Her onaylama veya kabul belgesi tevdiini; 
d-Bu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak, işbu Protokolün yürürlü~e giriş 

tarıh ini, 
Konseye üye Devletlere bildirecektir. 
Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gere~i gibi yetkili kılınmış aşa~ıda imzaları 

bulunanlar, işbu ProtokolU imzalamışlardır. 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Protokol, Fransızca ve 
İngilizce olarak ve her iki metin aynı derecede geçerli bulunmak üzere, tek nüsha 
halinde, 6 Mayıs 1963 tarihinde, Strazburg'ta tanzim edilmiştir. Genel Sekreter 
mümzi Devletlerin her birine bu Protokolün aslına uygun örneklerınİ tevdi edecektir. 

------o-----
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., tt. (c)Avnqaa ı... Ibidan Sq.Ek 3. Protokoll 

İıuu Ibidan Ye Aaaldlntyetlerial Xonamaya Uir Avrupa SözietiHibüal9, lO .Ye 34 
bel maddeleriDI deliftirea3 auaaralı Protobltba oaaylaaauiiUII uypılbalundup 

hakkıada ICaJıUD 

Kaau No : 981 
Kalnil Ta. : 13 Teallllaz 1967 
R.G : 24 TeıDIIIaz 1967 S.1l6SS 
Dstr. Trp. : S, C.6, 1.2286 

Madde ı 
HokOmetimiz adına 6 Mayıs ı 963 tarihinde imza edilmiş bulunan "/1JM111 Hakltın ve 

Analrllrriyetleri Korımıaya dair Avrwpa SiJzlqıruui" nin 29, 30 ve 34 QncQ maddelerini 
deliftiren 3 numaralı ProtakolOn onaylımması uygun bulmımuştur. 

Madde l Bu kanun yayımı tarihinde yOrQrltıte girer. 
Madde 3 Bu kanunun hOkOmlcrini Babnlar Kurulu yoro.tOr. 

---+--

İuu Haldan ve ABa Hlrriyetlerl Korumaya dair Avrupa S6ziet~~~e~i JliDl9, 30 ve 34 
bel maddeleriıli cleiJitirea 3 auaanb Protokoltba oaaylaDIIIulllllluygun 

baludulaaa dair Bakalar KuruluKann 

Xanr Ta. : l6 Arabk 1967 No : 619279 r) 
R.G : S Şubat 1961 8.12111 
Dstr. Trp.: S, C.7, 1. 439 

13 Temmuz 1967 tarih ve 90ı sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan 
•cj,.., Haklan ve Anahilrriyetleri Korumaya dair Avrupa SiJzleprıai" nin 29, 30 ve 34 
Qnc11 Maddelerini Deliftiren 3 Numaralı Protokoltın yayımlandılı tarihte yOrQrltıje girmek 
ozere onaylanması;........... 244 sayılı Kanunun 3 onctı maddesinin ı inci fıkrasına göre, 
Bakanlar Kunılunca 26112/1967 taribinde kararlqtınlmıştır. (**) 

1 
r) ı0(6l u~ 6/9218 Myriı ipar,6/9219111]1fı ipanfan iJnu aliıufıAt fufM, 6/9219 sayılı 

farar J Şu&ı.t ı968 u, 6/9218 sayılı ipar 6 şu&ıua 1968 itÇ. 'tfe yayınfamrupır (([)str. 'tfen 

alınma~~~ gi!Jrl) • 
(M) 3 mmıat"ali ~ 6 ~ ı963 ~ "'~ aıfına imza ~ 
aıroto~ 4 1NIIIilui 2 fiitanttliı if6u ~ 6u mm/ilinin ı mmraralı 6etJi /iiıiJlm{m 
~ ~rMpuyt rtaraf o/im 6tlUbl ~ rt•af o6ııaliınm ~ ytlrlJr{ilAil 
pruiJ;r. a,nı flllllfıfmin ı numara4 fıirıurn4iıb a w 6 ~ rtaraf otintutm gırtfpı 

=::=rr=';:::;y~Smp?{m!sQi'",.r 
~ 'l•afimıztlim ~ ~ 2(]lnliıl 7(,ıran ile ~ 6rJifıı{pnr4 BM 

ftmll.z. 6u Ott4y a.fgui 1(pruey f)ntJ s.~ ~ w~ ~ç de 
~tatilitfeihu:ltfm ~gm ,.,U~~~~ 
•.•.•. 244 sayrlı 1(pnrmım3111116m ı fiiturna g6rı ~ 6ifimi ~ır. 
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Insan Haklara ve Ana H8rriyetlerini Koruma 
Sözleşmesinin Z9, 30 ve 34 8nc8 maddelerini delittiren 

3 sayall ProtokolU 

işbu ProtokoiO imza eden, Avrupa Konseyi Üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 
tarihinde Roma'da imzalanmış bulunan İnsan Haklarını ve Ana HUrriyetleri Koruma 
Sözleşmesinin (İlerde "Sözleşme" denilecektir), Avrupa İnsan Hakları 
Komisyonunun çalışma usulüne müteallik bazı htlkümlerinin deliştirilmesini uygun 
görerek, 

Aşagıdald hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Maddel 
ı -Sözleşmenin 29 uncu maddesi kaldmlmıştır. 
2-Aşagıdaki hüküm Sözleşmeye ilAve edilmiştir: 
"Madde 29 
25 inci madde uyarınca yapılan bir müracaatı kabul ettikten sonra, inceleme 

sırasında 27 inci maddede öngörülen kabul edilmezlik sebeplerinden birinin 
mevcudiyetini müşahede ederse, Komisyon bu talebin reddine oybirligiyle karar 
verebilir. 
O takdirde, karar taratlara teblig olunur. 

Madde2 
Sözleşmenin 30 uncu maddesindeki "Tali Komisyon" kelimesi yerine 

"Komisyon" kelimesi ikame edilmiştir. 

Madde3 
ı- Sözleşmenin 34 UncU maddesinin baş tarafına aşalıdaki ibare eklenmiştir. 
"29 uncu madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, ............. " 
2-Aynı maddenin sonunda yazılı bulunan "Tali Komisyon kararları üyelerin 

çogunluguyla alınır" cümlesi kaldırılmıştır. 

Madde4 

1 -işbu Protokol, Sözleşmeyi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin 
imzasına açılmış olup, bunlar: 

a-Onay veya kabul ihtirhı kaydı ileri sürülmeden imzalamakla; 
b-Onay veya kabul ilitirAzı kaydına muallik olarak imzaladıktan sonra onaylamale 

veya kabul etmekle, 
ProtokoleTaraf olabilirler. 
Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterligine tevdi edilecektir. 
2-işbu Protokol, bu maddenin ı numaralı bendi hükümleri uyarınca Sözleşmeye 

Taraf olan bütün Devletlerin Taraf olmalarını müteakiben yürürlüle girecektir. 
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tG.(e)Am.pa İııwa Baklan Szş.lk 3. 

3-Avrupa Konseyi Genel Sekreteri: 
a-Onay veya kabul ihtidzı kaydı olmadan~ 

Protokol& 

b-Onay veya kabul ihtidzı kaydına mualllk olarak bötiin imzalamalan~ 
c-Bütün onay veya kabul belgelerinin tevdiini; 
d-Bu maddenin 2 numaralı bendi hükkümleri gerejince işbu Protokolün 

yiirürliile gireceli tarihi~ 
Konsey üyesi Devlete bildirecektir. 
Yukandaki hUkümleri onaylama zımnmda gereji gibi yetkili kılınmış aşaltda 

imzalan bulunanlar, işbu Sözleşmeyi imzaJamışlardır. 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Protokol, Fransızca ve 
İngilizce dillerinde ve her iki metin aynı derecede geçerli olmak üzere, tek ntiSha 
halinde, 6 Mayıs 1963 tarihinde, Strazburg' da tanzim edilmiştir. Genel Sekreter 
mümzi Devletlerin her birine bu Protokolün aslına uygun örnelderini tevdi 
edecektir. 

----o-------
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"İnsan Hakları ve '(emel ÖzgOriOklerin Korunmuı Avrupa Sizletmesine ek 5 sayılı 
Protokol" On onayianmasına dair Bakaalar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 29 EyiOI 1971 No : 7132ll(*) 
R.G : 30 Kas1m 1971 8.14028 
Dstr. Trp. : 5, C.U; s.200 

Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan ilişik "/nsan Hakları ve Temel 0zgürlülclerin 
Korunması Avrupa Sözleşmesine ek 5 sayılı Protokof' un yayımı tarihinde yürilrlü~e girmek 
üzere onaylanması; ................. 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar 
Kurulunca 29/9/1971 tarihinde kararlaştınlmıştır. 

-------o------
İnsan Hakları ve Temel ÖziOriOklerin Korunması Avrupa S6zleşmesine ek 5 sayılı 

Protokolele delişiklik yapilmasına dair Bakanlar Kurulu Karart 

Karar Ta. : 18 Oeak 1972 No : 713647(*) 
R.G : 6 Şubat 1972 8.14091 
Dstr. Trp.: 5, C.ll, s.407 

Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması 
Avrupa Sözleşmesine ek S sayılı Protokolün onayianmasına dair bulunan 29/9 ı 971 tarih ve 
7/3211 sayılı Kararnamenin kanuni mesnedinin 30/11/1971 tarihinde geçerli olmak üzere, 
.. . .. . . . . . 244 sayılı Kanunun 3 ve S inci maddelerine göre" şeklinde degiştirilmesi; ......... 
Bakanlar kurulunca Ililll 972 tarihinde kararlaştınlmıştır. 

Bakanlar Kurulunca alınan (*) a- 29 Eylül 1971- 7/3211 ve (*) b-12 Ocak 1972-
713647 sayılı KARARLARiüzerine: 

(*) a-'1/3211 sayıli ~rar, (Jlroto{(JJfün '1.0.9ft.9tlıcfisi'nce cmay"nan 6ir iJınunfa uygun 
6ufunması amAi aözetilmden, a4ıı1mf w 7(Jınuni tiiU1Id ofarat 244 sayılı 1(ıuıunun 3 üncü 

madifesi aösterilmiş, yapılan fiatanın fari.Jna vanfarat 
(*)b-'1/364'1 sayılı 'J(Jım.nfa, 7(pnuni mesnetf ...... 244 sayıli 7(pnaınun 3 ve 5 inci mıııf4eferi 
gösterifmistir. 

(])üstur'tfa yazılı ofan '1 /364'1 sayılı 7(prar 6aşfıAı; 
«.... ....... ~t 5 sayılı (Jlrotof(JJfd'e tfeA~t yapılmasına diıir ~nlar 7()1.rulu 7(pran" 

6içimitufedir. (]Jöyfuirıe 6ir 6/ZflıVtz zannd'ıfir fj ~t 5 sayılı (Jlrotof(JJfün 6izatifıi f(putısinıfe 

aeğifi~t yapı{~r. Oysa fj 7(prarname metninıfe, tfa/ia 6nce alıtuın 7/3211 sayılı 

7(pranfafj 7(pnuni diıyanağın yanl'ılliğının fari.Jna vatWra( tfilz.eltifmesi w .... 244 sayılı 

7(pnunun 3 ve j inci mıuiiUferine aöre 7(prar aWuıuı.sı amAinin yerine aetirilmesi 
istiiJımetirufe4ır.rt.CB.!M.. 5W.ecfisi'nce onayfamayı 6ir 7(pnurtfa 19.4Un 6ufmasına 6ajlı ofan 
nite6~efj 6ir Söz~N veya (Jlroto{(JJ{il, 6u amyözanfı etf'ıfere(244 sayılı 7(pnunun 3 w 5 inci 
madifeferi tfayanai...aöstnifere(onayfamaR..mümtün ise 6u fitı(tfe ~nuna ne am(olifuju suafi tfe 
afifa gek6i6r. 

fDit~t edi6ne tfafıa ôncefj 7(pnun ve 'l(Jıramame 6/Zf~nntfa; ~ 
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İnsan Haklara ve Temel ÖZgOriOklerin Korunmasa Sözleşmesinin 22 ve 40 mca 
maddelerini deliştiren Sözleşmeye 

Ek S No. lu Protokol * 

* Dstr. Trp. : 5, C.l 1, s.lOl 
işbu Protokolu imzalayan, Avrupa Konseyi üyesi Hükümetler, 
4 Kasım 1950 tarihinde roma'da imzalanan İnsan Hakları ve temel Ögürlüklerin 

korunması Sözleşmesinin (Ileride "Sözleşme" denilecektir.) 22. Ve 40. Madde 
hükümlerinin uygulanmasının, İnsan Hakları Avrupa Komisyonu (İleride 
"'Komisyon" denilecektir.) üyelerinin görev süreleriyle ilgili bazı güçllldere yol 
açtıgını, 

Komisyon üyelerinin yarısının ve divan üyelerinin üçte birinin imkAn ölçüsünde 
her üç yılda bir seçime tabi tutulmalarmın saglanmasının gerektigini, 

Bu amaçla Sözleşmenin bazı hükümlerinin degiştirilmesinin uygun olacagını 
dikkate alarak, 

Aşagıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

Maddel 
Sözleşmenin 22 nci maddesi (2) paragrafından sonra aşagıdaki iki paragraf 

eklenecektir: 

"(3) Komisyon üyeliklerinden imkAn ölçüsünde yarısının her üç yılda bir 
yenilenmesini saglamak için Bakanlar Komitesi sonraki bir seçime geçmeden önce, 
seçilecek üyelerden bir veya birkaçının görev süresinin veya sürelerinin Uç yıldan az 
veya dokuz yıldan çok olmamak şartıyla, alta yıl dışmda bir süre olmasma karar 
verebilir." 

"(4) Birden fazla üyenin görev süresinin söz konusu oldugu durumlarda ve 
Bakanlar Komitesinin yukarıdaki paragrafı uygulaması halinde, görev sürelerinin 
üyelere dagılımı, Genel Sekreterin seçimden hemen sonra yapacagı kura sonucu 
belirlenir. 

Madde2 
Sözleşmenin 22 nci maddesinin eski (3) ve (4) paragrafları sırasıyla (5) ve (6) 

paragraflar olacaktır. 

"İnsan Jfak,fan ve )f.nafıürriyetferini 1(prumaya tlair )f.vrupa Sezkfmui• i6araferiıu yer wri/1flil 
i~n 6u tlefa "İ nsan Jf~n ve 'leme( Özgünüi.{erin 1(prunması )f.vrupa Sözfepnesi • i6arısiıu yer 
veri{meije, 6u ~rartfan sonra 12/4/1989 tarihli ve 3526, (10' (e) 'u) 23/2/1994 tarift{i w 3975 
{10 '(f) tfe)sayıfı 'l(Jınunfarfa onayfanan fProto~( w 'l(Jıramamefmfe es~ i&ırıfere rücu etfıferı( 

"İnsan Jfa~n ve )Ina Jfürriyetferi(~ruma), fıürriyetferin (~runmasına tfair) Sözlepnui 
i6aresine yer veril4ıği görüfme~etfir 
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Madde3 
Sözleşmenin 40 ncı maddesi (2) paragrafından sonra ~ıdaki iki paragraf 

eklenecektir: 

"(3) Divan Uyeledinden1 imkaıt ölçüsünde, üçte birinin her Uç yılda bir 
yenilenmesinin saglanması için, İstişAre Meclik sonraki bir seçime geçmeden 
önce,seçilecek üyelerden bir veya birkaçının görev süresinin veya sürelerinin altı 

yıldan az ve oniki yıldan çok olmamak şartıyla, dokuz yıl dışmda bir süre olmasma 
karar verebilir." 

"(4) Birden fazla üyenin görev süresinin söz konusu oldultı durumlarda ve 
İstişire Meclisin yukandaki paragrafı uygulaması halinde, görev sürelerinin üyelere 
daaılımı, Genel Sekreterin seçimden hemen sonra yapacatı kura sonucu belirlenir." 

Madde4 
49 ncı maddesinin eski (3) ve (4) paragraflan sırasıyla (5) ve (6) paragraflar 

olacaktır. 

Madde S 
1-İşbu Protokol Sözleşnıeyi imzalamış bulunan Avrupa Konseyi üyelerinin 

imzasına açık olup, bunlar; 
a-Onay veya kabul ilitirazi kayıdı olmadan imzalamakla, 
b-Onay veya kabul ilitiraıt kayıdı altmda imzalayıp, sonra onaylamak veya kabul 

etmekle, 
Protokola Taraf olabilirler. 
Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteriiline verilecektir. 
2-İşbu Protokol, Sözleşmeye Taraf olan bUtOn Devletler bu maddenin ı paragrafı 

hükümleri uyannca Protokola taraf olur olmaz yUrOrlOie girecektir. 
3-A vrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a-Onay ve kabul ilitirazi kayıdı olmayan herhangi bir imzalamayı, 
b-Onay veya kabul ilitirazi kayıdı olan herhangi bir imzalamayı, 
c-Herhangi bir onay veya kabul belgesinin verilmesini, 
d-İşbu Protokolun bu maddenin 2 paragrafı uyannca yOrürlUAe giriş tarihini 
Konsey üyelerine bildirecektir. 
Yukandaki hükümleri kabul zımnmda geretince yetkili kılınmış aşaAıda imzalan 

bulunanlar, işbu ~otokolu inızalamışlardır. 
Aynı geçerliiiiete İngilizce ve Fransızca iki metin halinde, Avrupa Konseyi 

arşivlerinde korunacak tek ıtüsha olarak 1966 Ocak ayının 20 günü Strazburg'da 
düzenlenmiştir. Genel Sekreter imzacı Hükümetlerin herbirine tasdikti örnekler 
iletecektir. 

---------------o--------------
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38 ı o. (e)Amapa fnwa Baklan Szş.lk 8. Protokoltl 
Avrupa İnsan Haklannı ve ADa Htlrriyetleri Koruına Sözleımeslne Ek 8 sayılı 

ProtokoUin OnayiiUUilasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No : 3526 
Kabul Ta. : ll /4/ 1989 
R.G : 20 Nisan 1989 8.20145 
Dltr. Trp. : 5, C.28, s.253 

Madde ı 
• Türkiye tarafından Strasbourg'da 4 Şubat 1986 tarihinde imzalanan Avrupa hısan 

Haklarını ve Ana Hürriyetleri Konuna Sözleflllesine Ek 8 sayılı Protokol1ln onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

Madde 2 Bu kanun yayımı tarihinde yOrttrltıAe girer. 
Madde 3 Bu kanunun hükOmlerini Bakanlar !{urulu yürütür. 

~ 

Avrupa İnsan HakianDı ve ADa Btlrriyetleri Koruma Sözletmesi'ne Ek -8 Sayılı 
Protokol'un Onaylanmasma Dair Bakanlar Kurulu Karan 

Karar TL : 23 Haziran 1989 No : 89/14295 
R.G : 29 Ağustos 1989 8.20167 
Dltr. Trp. : 5, C.5/29, s.954 

4 Şubat 1986 tarihinde Strasbourg'da imzalanan ve 12 Nisan 1989 tarihli 3526 sayılı 
Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Avrupa hısan Haklarını ve Ana Hürriyetleri 
Korwna Sözleşmesi'ne ek 8 sayılı Protokol" 1ln onaylanması; .......... 244 sayılı Kanunun 3 
1lnctı ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulun'ca 23/6/1989 tarihinde 
karalaştınlmıştır. (*) 

Avnıpa İnsan Baklannı ve Ana Bflrriyetleri Konuna Sözleşmesi'ne 
Ek 8 sayılı Protokol 

4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanmış olan Avrupa İnsan Haklannı ve 
ana Hürriyetleri Konıma Sözleşmesine (bundan böyle "sözleşme" diye anılacaktır.) 
eki işbu Protokolü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 

Avrupa İnsan Haklan Komisyonunun çalışma usulönün geliştirilmesi ve 
özellikle süratlendirilmesi amacıyla Sözleşmenin bazı 

hükümlerinindetiştirilmesinin arzu edilir olacaıtm düşünerek, 

* ~atlife ı' efe "tf'arijye tarafinılan ..... im.zafıznan....... (Jlroto~fun onayi'anması UJIJUn 
6utimmıqıur. • liiıiJnane a~t eaılinl 'fl4liim 6ir fıataya aupıli{flbiJ 8lh1llme~ır. 

ŞiiyU ~ fTflrijye ~illetUraruı 6ir an/iıptuıyı imzal'attuzz. ~nfapnafar ~ Cumliuriyeti 
atfına yetij{i organ ""')U temnfcifm vasıtanyl4 im.zafanır. ·tTar~ tara.fmd'an. ...... imzafanan • 
i6arui fJ'Ur~ tfıpntfa 6ir unsurvn deyimi ofa6ilir. 
(*) 3526 sayılı 1(ıınımfa onayfamnan uyaun 6ufunan ~lB sayılı <Proto~Wn onay(amna.rını 
f.9,rar altına alan (/j(lf.9,nfar 2(Jmdü 2(flrarmd'a {900~ 90ı sayılı 2(ıınunf4 onaylanan tE.t2 w ~(3 
sayılı <Proto~llmn Onay{anmasıtl4 üi,ijn f.9,rarfannaa tfayana(alinan .... 244 sayılı 'l(Jınunun 3 

Utu:fJ rnaDuinin ı .fotan ifam eaılitıji fralife 6urad"a f.9,nunf4 onayfanan (J'roto~( için 
~nkır <J(Jıru(u 2(9.rarınıfa 6u Mfa ...... 244 sayılı f.9,ıaun 3 w 5 inci ttrJUfMleri tfayana( 
almmaiJaıfır 



Aynı şekilde, SÖZleşmenin Avrupa İnsan Haklan Divanının çalışma usullerine 
ilişkin bazı htıkUmlerinin degiştirilmesinin tavsiyeye şayan olacagını düşünerek, 

Aşagıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde ı 
sözleşmenin 20. Maddesinin halihazır metni, aynı Maddenin ı. Paragrafı haline 
gelecek ve buna aşagıdaki 4 paragraf eklenecektir. 

"2- Komisyon, genel kurul şeklinde toplanacaktır. Bununla birlikte, herbiri en az 7 
üyeden oluşan daireler kurabilir. Daireler müesses içtibatiara dayanarak ele 
almabilecek veya Sözleşmenin yorumlanmasını ve uygulanmasını etkileyecek ölçüde 
ciddi sorun çıkannayan, sözleşmenin 25. Maddesine göre yapılmış olan başvurulan 
inceleyebilir. Bu kısıtlama ve işbu Maddenin 5. Paragrafındaki hükümler haricinde, 
Daireler, Sözleşme ile Komisyona tevdi edilmiş tüm yetkileri kullanacaklardır. 

3-Aleyhinde başvuruda bulunulan bir Yüksek Akıd Tarafından Komisyona 
seçilmiş bulunan üyesi, başvurunun havale edildigi Dairede üyelik hakkına sahip 
olacaktır. 

Komisyon 25. Maddeye göre yapılmış olan bir başvuruyu, daha fazla incelerneyi 
gerektirmedili hallerde, oybirligi ile kabul edilemez ilAn edebilme veya kayıttan 
düşürülmesine karar verebilme yetkisini haiz herbiri en az 3 kişiden oluşan 
komiteler teşkil edebilir. 

4-Bir daire veya komite, her zaman komisyon genel kurulu lehine yetkisinden 
vazgeçebilir; aynı şekilde, Komisyon genel kurulu bir daireye veya korniteye havale 
edilmiş bir davanın kendisine gönderilmesi talimatını verebilir. 

5-Aşagıdaki yetkileri sadece komisyon genel kurulu kullanabilir: 
a-24. Madde uyarınca yapılmış olan başvuruların incelenmesi; 
b-48. Maddenin (a) paragrafı uyarınca bir davanın Avrupa İnsan Haklan 

Divan ı 'na getirilmesi; 
c-36. Madde uyarınca usul kurallarının düzenlenmesi." 

Maddel 
Sözleşmenin 2 ı. Maddesine aşagıdaki şekilde düzenlenmiş bir 3. Paragraf 

eklenecektir: 
"3-Adaylar yüksek ahlaki vasıflarla mücehhez ve yüksek hukuki göreve atanmak 

için gerekli nitelikleri haiz yada milli yahut milletlerarası hukuk alanındaki 
ehliyetleriyle tanınmış kişilerden olacaklardır." 

Madde3 
Sözleşmenin 23. Maddesine aşagıdaki şekilde düzenlenmiş bir cümle 

eklenecektir: 
"Görevleri süresince, Komisyon üyeleri olarak, bagımsızlıkları,tarafsızlıklan veya 
bu görevin gerekleriyle bagdaşmayan görevleri üstlenmeyeeeklerdir." 
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Madde4 
Sözleşmenin 28. Maddesinin delişik metni, aynı Maddenin I. Paragrafı olacak; 

30. Maddenin deAişik metni ise 2. Paragrafı olacaktır. 28. Maddenin yeni metni 
aşagıdaki şekildedir: 

"Madde 28 
I-Komisyon, kendisine havaleedilen bir başvuruyu kabul ettigi takdirde: 
a-Olayları tespit etmek anıacıyla, tarafların temsilcileriyle birlikte başvuruyor 

inceleyecek ve gerekirse, ilgili Devletlerin, Komisyon ile fıkir teatisinde 
bulunmalarmdan sonra, etkiniili için gerekli tüm kolaylıkları saliayacakları bir 
tahkikat yapacaktır; 

b-Aynı zamanda, Komisyon, işbu Sözleşmede tanımlanan şekliyle Insan 
Haklarına saygı esasından hareketle, davanın dostane bir çözüm ile 
sonuçlandırtlması için ilgili taratlara himıet sunmaya arnade olacaktır. 

2-Komisyon, dostane bir çözllme vanlmasını başarabilirse, konuya ilişkin olarak 
bir Rapor hazırlayıp ilgili Devletlere, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine ve 
yayınlanmak üzere Avrupa Konseyi Gertel Sekreterine gönderecektir. Bu rapor 
yalnızca olaylan ve vanlan sonucu kısa olarak. içerecektir." 

Madde S 
Sözleşmenin 29. Maddesinin ilk paragrafındaki "Oybirligi ile" ibaresi, Üyelerin 

üçte iki çogunlugu ile" şeklinde deAiştirilecektir. 

Madde6 
Aşagıdaki hUküm Sözleşmeye dercedilecektir: 
"Madde 30 
I-Dava sürecinin herhangi bir aşamasında, Komisyon, aşaAıdaki sonuçlara 

varılması halinde başvurunun düşürülmesine kara verebilir: 
a-Başvuru sahibi başvurusunu takip etme niyetinde degilse, veya 
b-Sorun çözümlenmişse, veya 
c-Başka herhangi bir nedenden ötürü, başöurunun incelenmesine devam edilmesi 

hususunda artık haklı bir gerekçe görmezse. 
Ancak, Sözleşme tarafından tanımlanan İnsan HaklarıJ!a riayet öyle gerekiyorsa, 

Komisyon başvurunun kayıttan incelenmesine devam edecektir. 
2-Komisyo, bir başvuruyu önce kabul edip, sonra kayıttan düşünneye karar 

verirse, olayları anlatan ve kayıttan düşürme kararını sebepleri ile birlikte içeren bir 
Rapor hazırlayacaktır. Sözkonusu Rapor, bilgi için 
taratlara ve Bakanlar Komitesine iletilecektir. Komisyon raporu yaymlayabilir. 

3-Komisyon koşulların haklı kıldıgı kanısına varırsa, bir başvuruyu yeniden ele 
almayı kararlaştırab ilir." 

Madde7 
Sözleşme,.nin 31. Maddesinin 1. Paragrafı aşatıdaki şekilde olacaktır: 

" I-Şayet bir başvuru 28. (2.paragraf) 29. Ve 30. Maddeler uyarınca bir sonuca 
ba~lanmamış ise, Komisyon olaylar hakkında bir rapor hazırlar ve tespit edilen 
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olayların, ilgili devletin, Sözleşmede öngörüldügü şekliyle üzerine düşen 
yükümlülüklerin malıallini teşkil edip etmedigi hususunda görüşünü bildirir. 
Raporda, Komisyon üyelerinin bu konadaki kişisel görüşleri belirtilebilir.n 

Madde S 
Sözleşmenin 34. Maddesinin aşagıdaki şekilde olacaktır: 

"Madde 20. (3.paragraf) ve 29 7un hükümleri haricinde, Komisyon, kararlarını 
mevcut ve oylamaya katılan üyelerin çogunlugu ile alacaktır." 

Madde9 
Sözleşmenin 40. Maddesine, aşagıdaki şekilde düzenlenen yedinci paragraf 

eklenecetir: 
"7-Divan üyeleri, Divan'da kendi şahsi sıfatlarıyla yer alacaklardır. Görevleri 

süresince, divan üyeleri olarak bagımsızlıkları, tarafsızlıkları veya bu görevin' 
gerekleriyle bagdaşmayan başka görevler üstlenmeyeceklerdir." 

Madde lO 
Sözleşmenin 41. Maddesi aşagıdaki şekilde olacaktır: 

"Divan, Başkanını ve bir veya iki Başkan Yardımcısını 3 yıllık bir süre için 
seçecektir. Bunlar tekrar seçilebilirler." 

Madde ll 
Sözleşmenin 43. Maddesinin birinci cümelesindeki ''yedi" kelimesi, "dokuz" 

kelimesi ile degiştirilecektir. 

Madde 12 
1 -İşbu Protokol, Sözlerneyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin 

imzasına açılacaktır. Bu Devletler, Protoko'ün ballayıcılgı hususundaki nzalarmı 
aşagıdaki şekillerde beyan edebileceklerdir: 

a-Onay, kabul veya uygun bulma şartına baglı olmaksızın imza, veya 
b-Onay, kabul veya uygun bulma şartına baglı imza ve imzayı takiben onay, kabul 

veya uygun bulma. 
2-0nay, kabul veya uygun bulma belgesi Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi 

edilecektir. 

Madde 13 
işbu Protokol, Sözleşmeye Taraf olanlarm tümünün. 12. 

Madde hükümlerine uygun olarak, Protokol'ün baglayıcılıgı hususundaki nzalarmı 
beyan ettikleri tarihten sonraki üç aylık devrenin sona ermesinitakip eden ayın ilk 
günü yürürlüge girecektir. 

Madde 14 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konsey e üye Devletlere: 
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a-Her imzayı; 
b-Her onay, kabul veya uypm bulma belgesinin tevdiini; 
c-13. Maddeye göre, işbu PortokolOn ytlrtlriUAe giriş tarihini; 
d-İşbu Protokole ilişkin her tUrlO işlemi, bildirimi veya haberleşmeyi bildirecektir. 
Yukandaki htıldlmleri kabul zımnmda gereli gibi yetkili kılmmıt aşalıdaki 

imzalan bulunanlar, işbu ProtokolU imıalamışlardır. 
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Protokol, İngilizce ve 

Fransızca olarak ve her iki metin aynı derecede geçerli olmak Ozere, tek nUsha 
halinde, 19Mart 198S tarihinde Viyana'da dOzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri Avrupa Konseyine Oye Devletlerin her birine bu ProtakolOn aslma uygun 
tasdikli örneklerini tevdi edecektir. 

~-------------o---------------
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ıt.-·····-·4flllllrı• 
1nsu Hakları ve Aaa HGrriyetleıin Koıımmuma Dair Sizietmeye Ek ve Bu Sizietme 
ile İlk Ek Protokol Kapsammda Bulunulardan Başka Ililer Bazı Hak ve Ozalrhllderi 

TaaıJU 4 Numaralı Protekolln ~IDID U)'IUII 

Kanun No : 3975 
Kabul TL : 23/l/1994 

Buhmdulua• dair Koan 

R.G : l6 Şubat 1994 S.l1861 

Macidel 
Hiikoınetimiı: adına 19 Ekim 1992 tarihiade im,..., ''İnsan Haklan ve ADa DOniyederin 

Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek ve Bu Sözleşme ile tık Ek Protokol Kapsammdaki 
Bulunanlardım Başka DiAa' Bazı Hak ve ÖZgüriOkleri Tamyan 4 ııumarah Protokol~' ün 
oıaaylanması uygun bulunmuştur. 

Macidel 
Bu kanun yayımı tarihinde yiirüı'lüAe girer. 
Madde3 
Bu kanunun hOkümJeriııi Bakanlar Kurulu yürOtiir. 

·----.ı-0---·---

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Ta. : 91611994 No : 9415749 
R.G : 14 Tenunuz 1994 S.11990 

Htıkümetimiz adana 19 Ekim 1992 tarihinde imzaiiMD ve 23/2/1994 tlribli ve 397S sayılı 
Kanunla onaylanması uyguıı bulunan eldi ~tnsaıı Haldan ve Ana Hiirriyetlerin Kor masuıa 
Dair Sözleşmeye Ek ve Bu Sözietme ile İlk Ek Protokol Kapsammda BuiUIIIIIIardaıı Başka 
Dijer Bazı Hak ve ÖZJ(irlükleri Tamyan 4 numaralı Protoko" ~un ooaylaoması; .............. 244 
sayılı Kaıwnun 3 üncü madclesioe pe, IWcanJar Kuıulunca 9/6/1994 tarihiDdc 
kararlaştınlmıftlr. (*) 

İasaa Haldan ve A .. Hfirriyetleria Kol'llll...,ma Dair Slıdetaıe'ye Ek ve Ba 
Sizietme De :lık Ek Protokol Ka....,.....da Balwaaalanlaa 

Başka Diler Bazı Bak ve Ozlfidllderi Taaıyan 
4- N umanil Protokol 

Burada imzası bulunan Hükümetler, Avrupa Konseyi üyesi olarak, 4 kasım 1950 
tarihinde Roma' da imzalannn1 olan İnsan Haklan ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına 
Dair Sözl~ (bundan böyle ''Sözleşme" olarak amlmıfbr.) 1. Bölümü ve 20 
Mart 1952 tarihinde Paris'te imzalanan Söztepe'ye Ek Birinçi Protokol'ün ı ili 3. 
Maddeleri kapsamındakiler dıtmda dijer bazı hak ve 07fJürlülderin müştereken 
uygulanınasını sallamak için sereken tedbirleri alma kararıyla, 

Aşatldaki husus1arda anlaşmışlardır. 

(*)~'1(pru(ıı ~f# •.••... 244 .ıayı6 'l(putuuı 3 iüı&# 1IUIIillesiııi/J6fl ~,. 

91 



~tadde l 
I -Bir devletin ülkesinde yasal olarak bulunan herkesin bu ülke içinde serbestçe 

dolaşma hakkı ve ikametgAhını seçme özgürlUlll vardır. 
2-Herkes, herhangi bir ülkeyi, kendisininki dahil olmak üzere, terketmekte 

serbesttir. 
3-Bu haklarm kullanılmasına menfaati için gereken ve demokratik bir toplumda, 

ulusal güvenlik ve kamu güvenligi, kamu düzeninin idamesi, suçları önlenmesi, 
saglık ve ahiAkın veya başkalarının hak ve hüttiyetlerinin korunması için alman ve 
yasaya uygun önlemler dışmda başka hiçbir kısıtlama uygulanamaz. 

4- ı Paragrata tanınmış olan haklar, belirli alanlarda, yasaya uygun bir şekilde 
konulan ve demokratik bir toplumda, kamu yararının haklı kıldıgı kısıtlamalara da 
konu olabilir. 

Madde3 
ı -Hiç kimse vatandaşı oldugu devletin ülkesinden kişisel olarak, yada topluca 

sınıdışı edilemez. 
2-Hiç kimse vatandaşı oldugu devletin ülkesine girme hakkından yoksun 

bırakılamaz. 

Madde4 
Yabancıların topluca sınırdışı edilmeleri yasaktır. 

Madde5 
ı-Yüksekakİt taraflardan herbiri, bu Protokolün imzası veya onaylanması 

sırasında, yada daha sonra herhangi bir zamanda Avrupa Konseyi Genel sekreterine, 
verecegi bildiride, uluslararası ilişkilerinden sorumlu oldugu ve sözkonusu bildiride 
belirttigi ülkelere bu protokoll kurallarının uygulanmasını hangi ölçüler içinde 
üstlendigini belirtir. 

2-Önceki paragraf uyarınca bildiride bulunmuş olan her yüksek sözleşmesi taraf, 
zaman zaman eskiden yaptıgı bildirilerin koşullarını degistiren ya da bu protokol 
kurallarının herhangi bir ülkede uygulanmasına son veren yeni bir bildiride 
bulunabilir. 

3-Bu madde uyarınca yapılmış olan bir bildiri, Sözleşmenin 63. Maddesinin 1. 
Paragrafı uyarınca yapılmış sayılacaktır. 

4-Devletin, onaylanması veya kabulü sonucu bu Protokolün uygulandıgı her 
devletin ülkesi ve bu madde uyarınca, sözkonusu devlet tarafından yapılan bildiri 
üzerine bu Protokolün uygulandıgı ülkelerden herbiri, 2 ve 3 maddelerde sözkonusu 
olan devlet ülkesi açısından, bibirinden ayn ülkeler sayılacaktır. 

Madde6 
ı-Yüksek akit taraflar, bu Protokolün ı ili S maddelerini Sözleşmenin ek 

maddeleri olarak telakkİ edecekler ve Sözleşmenin tüm hükümleri buna göre 
uygulanacaktır. 

2-Bununla birlikte, Sözleşmenin 25. Maddesi uyarınca kişisel başvuru hakkını 
kabul eden bir beyanın yapılmış olması, yada Sözleşmenin 46. Maddesi uyarınca 
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Madde6 
1-Yüksek akit taraflar, bu Protokoltın 1 ili 5 maddelerini Sözleşmenin ek 

maddeleri olarak telakki edecekler ve Sözleşmenin tüm hOkUmleri buna göre 
uygulanacaktır. 

2-Bununla birlikte, Sözleşmenin 25. Maddesi uyannca kişisel başvuru hakkını 
kabul eden bir beyanın yapılmış olması, yada Sözleşmenin 46. Maddesi uyarınca 
Divan'ın yetkisini zorunlu olarak kabul eden bir beyanın yapılmış olması, bu 
ProtokolUn uygulanması açısından, ancak ilgili ytıksek akit tarafın sözü geçen hakkı, 
ya da sözQ geçen yargı yetkisini Protokol'Un 1 ili 4. Maddeleri ya da bu maddelerden 
bazılan için tanıdıAtm bildirmesi durumunda mtlmkOn olacaktır. 

Madde7 
1 -Bu ProtQkol sözleşmeyi imza eden Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açıktır; 

Bu Protokol Sözleşme ile birlikte, yada sözleşmenin onaylanmasmdan sonra Herkes, 
herhangi bir ülkeyi, kendisininki dahil olmak Uzere, terketmekte serbesttir. Protokol, 
5 onay belgesinin verilmesinden sonra yUrOrltlle girecektir. 

2-0nay belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilecek o da 
onaylayanla;nllf.adlarını tümüyelere duyuracaktır. 

Yukarıdaki bUlcOmleri onaylamale üzere (yasal olarak) yetkili kılınmış, aşagıda 
imzaları bulunanlar bu protokolU imzalamışlardır. 

16 Eylül 1963 tarihinde Strasbourg'da Fransızca ve İngilizce ve iki metin aynı 
derecede geçerli olarak düzenlenmiş olan bu Protokol tek bir ntısha halinde Avrupa 
Konseyi arşivine konacaktır. Genel Sekreter aslma uygunlup onaylı ömeAini u.acı 
Hükümetlerin herbirine gönderecektir. 

--------------0-,----
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İNSAN IlAKLARINI VE ANA HtlBRİYETLERİ KORUMAYA DAİR. 
SÖZLEŞMENİN OLUŞTURDUGU DENETİM MEKANİZMASININ YENİilEN 

YAPILANMASINA İLİŞI(İN ll NO.LU PROTOKOLUN 
ONAYLANMASlNIN UYGUN BULUNDUCU HAICKINDA KANUN 

Kanun No : 4255 
Kabul TL : 14/5/1997 
R. G. : 22 Mayıs 1997 S. 22996 

Maddel 
TOrkiye tarafından ı ı Mayıs ı 994 tarihinde imzalanan ''İnsan Haklarını ve Ana 

Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturd\IIU Denetim Mekanizmasının Yeniden 
Yapılanmasına ttişkin 1 ı No.lu Protokol'mı onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde 2-Bu Kanun yayıını tarihinde yOrOrlflAe girer. 

Madde ~Bu K.anmı ho.kOmlerini Bakanlar Kurulu yQıiltür. 

----o----

Not : ı ı No .lu Protokolün Bakanlar Kurulu'nca onayının kararlaştınldıaıtıa ilişkin 
Kararname 

30.05.ı997 tarih ve 97/9506 sayı ile R.G. 20 Haziran ı997 günlü 23025 sayılı 
nüshada yayınlanmıştır. 
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İnsan Haklannı ve Ana HUrriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturdolu 
Denetim Mekanizmasmm Yeniden Yapılanmasma İlişkin ll No.lu Protokoton 
Onaylanmasının Uygun Bulundulu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1/582) 

T.C. 
Başbaleanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 02 O KKG/101-11561973 

10.03.1997 

TÜRKİYE BtİYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLI(;INA 

Dişişleri Bakanlıgmca hazırlanan ve Başkanlıgınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
ı 6. ı. ı 997 tarihinde kararlaştınlan "İnsan Haklan ve Ana Hürriyetleri Korumaya 
Dair Sözleşmenin Oluşturdu~ Denetim Mekanimıasının Yeniden Yapılanmasına 
İlişkin ı ı No. lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu~ Hakkında Kanun 
Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Geregini arz ederim. 

GEREKÇE 

Prof Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi denetim mekanimıasını degiştiren ı ı No. lu 
Protokol ll Mayıs ı994 tarihinde Strazburg'da imzaya açılmıştır. Türkiye, 
ProtokolU ı ı Mayıs ı994 günü imzalamıştır. Avrupa Konseyi'ne üye 40 ülke 
tarafından imzalanan ve 26 ülke tarafından onaylanan Protokol, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesine halihazırda taraf 34 ülke tarafından onaylandıgında yürürlüge 
girecektir. 

Avrupa Konseyi'ne üye Devletlerin imzasına açık olan sözkonusu Protokol, 
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Divanındaıı oluşan 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki denetim organlarının ihtiyaca uygun bir 
yapıya kavuşturulmasını düzenlemektedir. 

Sözkonusu Protokol uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa 
İnsana Hakları Divanı ortadan kaldınlmakta, yerlerine tek bir Mahkeme 
oluşturulmaktadır. Tüm başvurular dogrudan yeni Mahkemeye intikal edecektir. 
Mahkeme, hem kişisel hem de Devlet başvurularına bakacaktır. Eski sisteme nazaran 
hakimler devresel degil, tüm yıl toplanacaklardır. Bu degişikligi gidilmesine ihtiyaç 
duyulmasının sebebi, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin sayısında büyük artış olması, 
mevcut Komisyon ve Divanın iş yükünün çok artması ve bu durumun da giderek 
artan aksamalara yol açmasıdır. Bunu önlemek üzere yapısal degişiklige gidilmesi ve 
böylece davalara daha süratle bakılmasının saglanması düşünülmüştür. 
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Yeni kurulacak Mahkemede 3 hakimden oluşan bir Kemite, başvuruların kabul 
edilebilirligini tespit edecektir. Mahkeme 7 şer hikimiıı yer aldıgı Dairelerden 
oluşacaktır. Ancak istisnai durumlarda, Mahkeme 17 hikimin yer aldıgı Büyük Daire 
şeklinde en önemli konulan ele alacaktır. Büyük Dairede, Mahkeme Başkanı, Daire 
Başkanları ve başvuruda konu edilen Devletin hikiminin yer alması zorunludur. Bu 
sayede, Mahkeme kararlarının düzeyi ve ortaya çıkan içtihadm tutarlılıgı ve önemli 
kararlarm tekrar gözden geçirilebilmesi saglanacaktır. Büyük Daire bünyesinde 5 
hakimden oluşan bir Alt-Kurul, bir başvuroya ilişkin verilen kararın Büyük Daire 
tarafından tekrar ele alınıp alınmamasını kararlaştıracaktır. 

Yeni düzenlemede, tüm başvurular dogrudan yeni Mahkemeye intikal edecektir. 
Türkiye 1987 yılmda kişisel başvuru hakkını tanıdıgı ve Ocak 1990 'dan beri Avrupa 
İnsan Hakları Divanının zorunlu yargı yetkisini kabul ettigi (bknz BK K K 'ları s 99-100) 

cihetle, aheyhimize başvuruda bulunmak isteyebilecek devlet veya devletler, esasen 
halihazırdaki sistemde de Komisyon raporunu Avrupa İnsan Haklan Divanma 
götürme imkAnma sahiptirler. Diger taraftan son yıllarda, Avrupa İnsan Haklan 
Komisyonu da raporlarını Avrupa İnsan Hakları Divanma götürmektedir. 

Yeni Sistemde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, başvuru ve kararlar hakkında 
söz sahibi olmayacak, Mahkemenin verdigi kararlarm ülkeler tarafından uygulanıp 
uygulanmadığmı denetleyecektir. 

Bu uygulama denetim sistemine köklü bir degişiklik getirmeyecektir. Zira, 
mevcut sistemde, Avrupa Konseyi 'nin 40 ülkeyi kapsayacak şekilde genişlemesiyle, 
Bakanlar Komitesi üyelerinin davranış şekli eskisine oranla degişmiştir. Halihazırda, 
Bakanlar Komitesi'nde yapılan oylamalar, istisnasız olarak, Komisyonun 
raporlarmda yer alan sonuçlan teyit eder niteliktedir. 

ı ı Protokolün yürürlüge girmesi ile Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine taraf 
olan ülkeler gerek kişisel başvuru hakkını, gerek Divanm yetkisini belirli süreler için 
kabul etmek yerine devamlı olarak tanımış olacaklardır. 

ı ı Protokol ile Avrupa insan Haklan Sözleşmesinin denetim mekanimlasının 
aksamadan çalışmasının saglanınak istendigi gözOnunde bulundurularak Protokolün 
tarafımızdan da onaylanması yerinde olacaktır. 
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Dqqleri Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/582 
Karar No: 70 

23.3.1997 

TÜlUdYE B"OYOK MILLET MECLİSİ BAŞKANLI(;INA 

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturdulll 
Denetim Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin ı ı No .lu Protokoltın 
Onaylanmasının Uygun BulUDdulu Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 27 
Mart ı 997 tarihli 1 ı inci Birleşiminde Dışişleri BakanbAt temsilcilerinin 
katılmalanyla görUşülmQştOr. 

Avrupa İnsan Haklan Komisyonu ve Avrupa İnsan Haldan Divanı'ndan oluşan 
Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'ndeki denetim organlarının, gerek Avrupa 
Konseyi 'ne üye ülkelerin sayısındaki artış, gerekse iş yüktıntın artışı nedeniyle 
ihtiyaca uygun bir yapıya kavuşturulmasını düzenleyen Protokol Komisyonumuzca 
denimsenmiş ve Tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca S Mayıs ı 997 tarihinde yapılacak Avrupa Konseyi Dışişleri 
Bakanlan toplantısı gözöntnde bulundurularak, Tasarının İçtüzüiOD 52 nci 
maddesine göre ivedilikle gör1lşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Başkaniıla saygı ile arz 
olunur. 

Başkan 

Sedat Aloflu 
Üyeler 

------o-------

Sözcü 
C efi Jozef Kamhi 



AVRUPA İNSAN HAKLARINI VE ANA IICRRİYETLERİ KORUMAYA 
DAİR SÖZLEŞMENİN OLUŞTURDUGU DENETİMMEKANİZMASININ 

YENİDEN YAPILANMASINA İLİŞKİN ll NO.LU PROTOKOL 

4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanan İlısan Haldarını ve Ana 
Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye (bundan sonra Sözleşme olanak 
isimlendirilmiştir.) ilişkin işbu protokolU imzalamış bulunan Avrupa Konseyine Üye 
Devletler. 

Esas itibariyle başvuru ve Avrupa Konseyine üye ülke sayısındaki artış 
muvacehesinde sözleşmenin teminat altına aldılı insan haklan ve ana hürriyetlerin 
korunmasının etkiniiiini muhafaza etme ve iyileştirme amacıyla Sözleşmenin 
oluşturdulll denetim mekanizmasının yeniden yapılanmasının acil ve gerekli 
olduAunu dikkate alarak, 

Bu nedenle, özellikle halihazırdaki Avrupa İnsan Haklan Komisyonu ve 
Divanm yerine, Daimi bir Mahkemenin oluşturulmasını teminen Sözleşmenin bazı 
maddelerinin tadil edilmesi ellietine gidilmesini dikkate alarak, 

19-20 Mart 1985 tarihlerinde Viyana'da düzenlenen İnsan Haklan ile ilgili 
Avrupa Bakanlan Konferansmda kabul edilen 1 No .lu Karara uygun olarak, 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin 6 Ekim 1992 tarihli 1194 (1992) 
sayılı Tavsiye Kararına uygun olarak, 

9 Ekim 1993 tarihli Viyana Bildirgesinde Avrupa Konseyi Üyesi Devlet ve 
Hükümet Başkanlarınca Sözleşmenin denetim mekanizmasınde reform yapılması için 
alman karara uygun olarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

Madde 1 
Sözleşmenin 2 nci- 4 üncü Bölümleri (19 uncu- 56 ncı maddeler) ve Avrupa 

İnsan Hakları Divanma istişari mütalaa verme yetkisini tanıyan 2 No. lu Protokol 
aşağıda belirtilen 2 nci Bölüm (19 uncu- 51 inci maddeleri) ile deAiştirilmiştir. 

"Bölüm 2-A vrupa İnsan Hakları Mahkemesi" 
Madde ı 9-Mahkemenin kuruluşu 
işbu Sözleşmeye ve Protokollerine Yüksek Taraf Devletlerce kabul edilen 

taahhütlere uyulmasını sağlamak amacıyla, aşağıda "Mahkeme" olarak anılacak bir 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kurulur. Mahkeme daimi olarak görev yapar. 

Madde 20-Yargıç sayısı 
Mahkeme, Yüksek TarafDevletler sayısına eşit sayıda yargçtan oluşur . 

...... 

Madde 2 ı -Görev için aranan koşullar 
ı-Yargıçlar üstün ahiald vasıflara ve yüksek bir hukuki göreve atanmak için 

gerekli niteliklere sahip veya ehliyetleriyle tanınmış hukukçu olmalıdırlar, 
2-Yargıçlar Mahkemeye kendi kişisel nitelikleriyle katılırlar. 
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3-Görev süreleri içerisinde, yargıçlar baAımsızlıkları, tarafsızllldan ve ,daimi 
görevin gerekleri ile bagdaşmayan herhangi bir görev Ustlenemeyecelder; bu fıkranın 
uygulanmasından dojacak ihtilaflar ise Mahkeme tarafından karara baglanacaktır. 

Madde 22-Yargıçlarm seçimi 
I-Yargıçlar, her YUksek Taraf için, o Yüksek Taraf Devlet tarafından 

gösterilen ve Uç aday içeren bir liste üzerinden Parlamenter Meclis tarafından oy 
çokluatı ile seçilirler. 

2-Sonradan diAer Devletlerin işbu Sözleşme taraf olmaları halinde, 
Mahkemeyi tamamlamak ve boşalan üyelikleri doldurmak için aynı usul takip 
olunur. 

Madde 23-Görev sU:i'eleri 
I-Yargıçlar altı ay için seçilirler, Tekrar seçilmeleri mtımktındUr. Bununla 

beraber ilk seçilen yargıçlardan yarısının görev sUresi Uç yıl sonunda sona erecektir. 
2-İlk Uç yıllık sürenin sonunda görevleri sona erecek olan üyeler, ilk seçimlerin 

yapılmasından hemen sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından kura 
çekmek suretiyle tayin edilecektir. 

3-Yargıçlarm imk4n ölçUsDnde yarısının her Uç yılda bir yenilenmesini 
saAlamak için, Parlamenter Meclis sonraki bir seçime geçmeden önce seçilecek 
yargıçlardan biri veya birkaçının görev sUresinin veya sUrelerinin Uç yıldan az veya 
dokuz yıldan çok olmamak şartı ile, altı yıl dışmda bir süre olmasında karar verebilir. 

4-Birden fazla üyenin. görev süresinin sözkonusu oldulu durumlarda ve 
Parlamenter Meclisinin yukarıdaki paragrafı uygulaması halinde, görev sUrelerinin 
Uyelere dagılımı, Genel Sekreterin seçimden hemen sonra yapacağı kura sonucu 
belirlenir. 

S-Görevi bitmemiş bir yargıcın yerine seçilen yargıç selefinin görev sUresini 
tamamlar. 

6--Yargıçların görev süreleri 70 yaşmda sona erer. 
7-Yatgıçlar, yerlerine başkası seçilmeeye kadar görev yaparlar. Yerlerine 

başkası seçildikten sonra da kendilerine havale edilmiş olan davalara bakmaya 
devam ederler. 

Madde 24-Görevden alınma 
Diger yargıçların, gerekli koşulları artık taşımadıgına ilişkin Uçte iki çogunluk 

ile alacakları karar olmadan hiçbir yargıcın görevine son verilemez. 

Madde 25-Yazı İşleri ve hukukçular 
Mahkeme nezdinde, görev ve kuruluşu mahkeme içtUztlgünde belirlenen bir 

Yazı İşleri bulunur. Mahkemeye Yazı İşlerinde görevli hukukçular tarafından yardım 
edilir. 

Madde 26--Mahkemenin genel kurul halinde toplanması 
Genel Kurul halinde toplanan Mahkeme, 
a-Üç yıllık bir süre için Başkanını ve bir veya iki Başkan Yardımcısını seçer, 

bunların tekrar seçilmeleri mtımktındUr; 
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b-Belirli sOreler için Daireler kurar; 

c-Mahkeme Dairelerinin başkanlarını seçer bunların tekrar seçilmeleri 
mUmkUndUr; 

d-Malikerne içtllzüpnü kabul eder; 

e-Y azı İşleri Müdürü ve bir veya birden fazla Müdür Yardımcısı seçer. 

Madde 27-Komite, Daireler ve Büyük Daire 

ı -Mahkeme, önüne gelen başvurulan incelemek Qzere 3 yargıç lı Komite ler, 
yedi yargıçlı Daireler ve I 7 yargıçlı bir Büyülc Daire şeklinde toplanır. Mahkemenin 
Daireleri belirli bir süre iÇin komiteleri oluştulur. 

2-Başvuruda konu edilen devletin yargıcı Daire ve BüyUk Daire vazifeten yer 
alır; yargıcın yoklulunda veya katılması mOmkün olmayan durumlarda, anılan 
Devletin belirleyecegi bir kişi yargıç sıfatıyla Daire ve Btlytlk Dairede yer alır. 

3-Büyük Daire ayrıca Mahkeme Başkapı, Başkan Yardımcılan Daire 
Başkanları ve Mahkeme içtüzügtıııe göre seçilecek diier yargıçlardan oluşur. 43 
üncü madde uyarınca Büyük Daireye getirilen başvurularm incelenmesi sırasında 
Daire Başkanı ve Başvuruda konu edilen Devletin yargıcı dışında, götürme kararı 
veren yargıçlar Büyük Dairede yer alaınazlar. 

Madde 18-Komitelerin kabul edilemezlik kararları 

Bir komite, 34 Uncü madde uyarınca yapılan kişisel başvurunun, daha fazla 
incelemesinin gerelanedigi hallerde, oybirligi ile kabul edilemeziiiine veya kayıttan 
düşürülmesine karar verebilir. Bu karar kesindir. 

Madde 29-Dairelerin kabul edilebilirlik ve esasa ilişkin kararları 

1-28 inci madde çerçevesinde karar veriJmedigi takdirde, bir Daire 34 ünctl 
madde uyarınca yapılan kişisel başvurularm kabul edilebüirligi ve esası hakkında 
karar verir. 

2-Bir Daire, 33 üncü madde uyarınca yapılan devlet başvurularm kabul 
edilebilirligi ve esası hakkında karar verir-. 

3-Mahkemenin istisnai hallerde aksine kararları hariç, kabul edilebilirlik 
konusundaki kararları ayrı bir şekilde alınır. 

Madde 30-Y argılanmanm Büyük Daireye gönderilmesi. 

Daire önünde görülen bir dava, işbu Sözleşmenin ve Protokollerinin yorumu 
konusunda ciddi sorunlar doguruyorsa ya da sorunun Daire tarafından varılacak 
çözüm Mahkeme tarafindan önceden verilmiş bir karar ile çelişkili olacak ise, Daire, 
hüküm vermediii sQre içerisinde, taraflar itiraz etınedikçe yargı yetkisinden Büyük 
Daire lehine vazgeçebilir. 

Madde 3 I -Büyük Dairenin yetkileri. 

Büyük daire, 
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I-Daireler tarafından 30 uncu madde uyarınca kendisine gönderilen veya 43 
üncü madde uyarınca önüne gelen, 33 üncü veya 34 üncü maddeler uyarınca yapılan 
başvuruları ve, 

2-47 inci maddede öngörülen istişari mütalaa taleplerini inceler. 

Madde 32-Mahkemenin yargı yetkisi 
I-Mahkemenin yargı yetkisi, 33 üncü, 34 üncü ve 37 nci maddeler uyarınca 

kendisine intikal eden, işbu Sözleşmenin ve Protokollerinin yorumu ve uygulamasma 
ilişkin tOm konuları kapsar. 

2-Mahkemenin yargı yetkisinin olup olmadı~ı hakkında ihtilaf durumunda, 
karar Mahkemeye aittir. 

Madde 33-Devlet başvuruları. 
Her Yüksek Taraf Devlet işbu Sözleşmeye ve Protokolleri hükümlerine va.ki ve 

kendisinin di~er Yüksek Taraf Devlete isnat edilebilecegine kanaat getirdi~i 
herhangi bir ihUUden dolayı Mahkemeye başvurabilir. 

Madde 34--Kişisel başvurular. 
işbu Sözleşme ve Protokollerinde tanman hakların Yüksek Taraf Devletlerden 

biri tarafından ihlalinden zarar gördü~ iddiasında bulunan her hakiki şahıs, hükümet 
dışı her teşekkül veya her insan toplulugu, Mahkemeye başvurabilir. Yüksek Taraf 
Devletler bu hakkın etkin bir şekilde kullanılmasına hiçbir suretle engel olmamayı 
taahhüt ederler. 

Madde 3 S-Kabul edilebilirlik koşulları 
I-Devletler Hukukunun genel olarak kabul edilen prensiplerine göre, ancak iç 

hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve kesin karardan itibaren altı aylık bir süre 
içinde Mahkemeye başvurulabilir. 

2-Mahkeme, 34 üncü madde uyarınca sunulan herhangi bir kişisel baş..vuruyu 
aşagıdaki hallerde kabul etmez: 

a-Başvuru imzasız ise veya, 
b-Başvuru Mahkeme tarafindan daha önce incelenmiş veya milletlerarası di~er 

bir soruşturma veya çözüm merciine sunulmuş başka bir başvurunun konusuyla esas 
itibariyle aynı ise ve yeni olaylar ihtiva etmiyorsa, 

3-Mahkeme 34 üncü madde uyarınca sunulan herhangi bir kişisel başvuruyu 
işbu Sözleşme ve Protokolleri hükümlerine aykırı, açıkça dayanaktan yoksun veya 
başvuru hakkının suistimali mahiyetinde telakki etti~i takdirde, kabul edilemez bulur. 

4--Mahkeme işbu maddeye göre kabul edilmez buldugu her başvuruyu 
reddeder. Yargılamanın her aşamasında bu karar verilebilir. 

Madde 36-Ü çüncü tarafın müdahalesi. 
I-Daire ve Büyük Daire önündeki tOm davalarda, vatandaşlarmdan birinin 

93-8 



başvuran taraf olması halinde, Yüksek Taraf Devletin yazılı görüş sunma ve 
duruşmalarda bulunma hakkı vardır. 

2-Mahkeme Başkanı, adaletin dowu saA}anabilmesi amacıyla, yargılamada 
taraf olmayan herhangi bir Yüksek Taraf Devleti yazılı görüş sunma veya 
duruşmalarda taraf olmaya davet etebilir. 

Madde 37-Başwrunun kayıttan düşmesi 
ı-Y argılamanm herhangi bir aşamasında, Mahkeme, aşalıdaki sonuçlara 

varılması halinde başvurunun kayıttan düşürülmesine karar verebilir. 
a-Başvuru sahibi başvurusunu takip etme niyetinde deiilse, veya; 
b-Sorun çözümlenmişse, veya; 
c-Başka herhangi bir nedenden ötürü, başvurunun incelenmesine devam edilmesi 

hususunda artık haklı bir gerekçe görmezse. 
Ancak işbu Sözleşme ve Protokollerinde tanımlanan insan haklarına riayet 

gerektiriyorsa, Mahkeme başvurunun incelenmesine devam eder. 
2-Mahkeme koşulların haklı kıldılı kanısına varırsa, bir başvuruyu eski haline 

döndüıillmesini kararlaştırabilir. 

Madde 38-Davanın esasmm incelenmesi ve dostane çözüm süreci. 
ı -Mahkeme, kendisine intikal eden başvuruyu kabul edilebilir buldulll 

takdirde, 
a-Olaylan tespit etmek amacıyla, tarafların temsilcileriyle birlikte başvuruyu 

incelemeye devam eder ve gerekirse, ilgili Devletlerin etlônlili için gerekli tüm 
kolaylıkları saalayacaklan bir tahkikat yapacaktır. 

b-işbu Sözleşme ve Protokollerinde tanımlanan şekliyle İnsan Haklarına saygı 
esasından hareketle, davanın dostane bir çözüm ile sonuçlandıniması için ilgili 
taratlara hizmet sunmaya arnade olacaktır. 

2-"ı. B" hükümlerine göre yüıiltülen süreç gizlidir. 

Madde 39-Dostane çözüme varılması. 
Dostane çözüme vanlırsa, Mahkeme olaylarla ve vanlan çözüme sınırlı bir 

açıklama yapımasına karar vererek başvuruyu kayıttan düşürür. 

Madde 40-Duruşmaların kamuya açık olması ve belgelere ulaşabilme. 
ı -Mahkeme, istisnai durumlarda aksini kararlaştırmadıkça, duruşmalar kamuya 

açıktır. 

2-Mahkeme Başkanı aksine karar vermedikçe, Yazı İşleri Müdüıilne emanet 
edilen belgeler kamuya açıktır. 

Madde 4 ı -Hakkaniyete uygun bir tatmin. 
Mahkeme işbu Sözleşme veya Protokollerin ihlal edildiline karar verirse ve 

ilgili Yüksek Taraf Devletin iç hukuku bu ihlali ancak kısmen telafi edebiliyorsa, 
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gerekıili takdirde, hakkaniyete uygun bir surette zarar gören tarafın tatminine 
hökıneder. 

Madde 42-Dairelerin kararlan 
Daireterin kararlan 44 tnd1 maddenin 2 nci fıkrası hökümleri uyannca 

kesinleşir. 

Madde 43-Büyük Daireye gönderme 
ı -Bir Dairenin karannın üç ay içerisinde, dava taraflanndan her biri, istisnai 

durumlarda, davanın Büyük Daireye gönderilmesini isteyebilir. 
2-Büyük Daire bünyesinde S bWınden oluşan bir alt-laırpl, davanın 

Sözleşmenin ve Protokollerin yorumuna ilişkin ciddi bir sorun doturuYorsa ya da 
genel nitelikli ciddi bir konu teşkil ediyorsa, istemi kabul eder. 

3-Alt-Kunıl istemi kabul ederse, Büyük Daire bir hüküm ile davayı 
sonuçlandınr. 

Madde 44-Kesin hükümler 
ı -Büyük Dairenin kararı kesindir. 
2-Bir dairenin karan aşalıdaki durumlarda kesindir. 
a-Taraflar davanın Büyük Daireye gönderilmesini istemedilderini beyan 

ederlerse veya 
b-Karardan 3 ay içerisinde davanın Büyük Daireye gönderilmesi istenmezse 

veya, 
c-Alt-Kurul 43 üncü maddede öngörülen istemi reddederse. 
3~esin karar yayınlanır. 

Madde 45-Hükümlerin ve karariann gerekçeti olması. 
I-Hükümler, kabul edilebilirlik veya kabul edilemezlik kararlan gerekçelidir. 
2-Karar, tamamen veya kısmen yargıçlann oybirlilini içermedili takdirde, 

her yargıç kendi ayn görüşünü belirtmek hakkına sahiptir. 

Madde 46-Kararlann baJiayıcıhlt ve uygulanması 
ı-Yüksek Taraf Devletler, taraf olduklan davalarda Mahkemenin nihai 

kararianna uymayı taahhüt ederler. 
2-Mahkemenin nihai kararı, karann _ııyguJanJ11851nı denetleyecek olan 

Bakanlar Komitesine gönderilir. 

Madde 47-İstişari mütalaa 
ı -Mahkeme, Bakanlar Komitesinin talebi üzerine, Sözleşmenin ve 

Protokollerin yorumlanması ile ilgili hukuki meseleler üzerinde istişaıi mütalaalar 
verebilir. 

2-Ancak, bu mütalaalar, ne Sözleşmenin 1 inci bölümünde ve 
Protokollerinde tayin edilen hak ve hürriyetlerin muhtevası veya kapsamı ile ilgili 
meseleleri, ne de Mahkeme veya Bakanlar Komitesinin Sözleşmeele öngörülen bir 
müracaat neticesinde karara bellamak durumunda kalabileceti diler meselelere 
ilişkin bulunamaz. 

3-Bakanlar Komitesinin Mahkemeden istişari mütalaa talep etmek karan 
Korniteye katılmak haklana sahip temsilcilerin çojunluluyla alınır. 
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Madde 48--Mahkemenin istişari mütalaa verme yetkisi 
Bakanlar Komitesi tarafindan yapılan talebin, ·4 7 nci maddede tayin edilen 

istişari yetkisine girip girmedilini Mahkeme kararlaştınr. 

Madde 49-İstişaıi mütalaanın gerekçCli olması 
I-Mahkemenin mütalaası gerekçelidir. 
2-Mütalaa, tamamen veya kısmen yargıçlann oybirlipni içermedili takdirde, 

her yargıç kendi ayn görüşünü belirtmek haJdnna sahiptir. 
3-Mahkemenin mütalaası Bakanlar Komitesine bildirilir. 

Madde SO-Mahkemenin masraflan 
Mahkemenin masratlan, Avrupa Konseyi tarafından karşılanır. 

Madde S 1-Y argıçlann imtiyazlan ve muafiyetleri 
Yargıçlar vazifelerinin ifasında Avrupa Konseyi Statüsünün 40 ncı 

maddesinde ve bu madde uyannca akdedilen anıaşmalarda deıpiş edilen imtiyaz ve 
muafiyetlerden istifade ederler. 

Madde2 
1 -işbu Sözleşmenin 5 inci bölümü, 3 üncü bölüm~ Sözleşmenin 57 nci 

maddesi, 52 nci madde; Sözleşmenin 60 ncı -66 ncı maddeleri, 53 üncü- 59 uncu 
maddeler haline gelmiş: Sözleşmenin- 58 inci ve 59 uncu maddeleri çıkarılmıştır. 

2-Sözleşmenin I inci bölümünün başiıiı "Haklar ve Htrriyetler": yeni 3 üncü 
bölümün ise "Muhtelif Hükümler'' olmuştur. Sözleşmenin 1-18 ve yeni 52-59 
maddelerine, işbu Protokolün Ekinde yer alan başlıklar eldemniştir. 

3-Yeni 56 nci maddenin 1 inci fıkrasında "tatbik edilecelini" sözcüklerinden 
önce "işbu maddenin 4 üncü fıkrasına göre" sözcükleri eklemniş; 4 üncü fikradaki 
"Komisyon"un ve "bu Sözleşmenin 25 nci maddesine uygun olarak" sözcükleri, 
"Mahkemenin" ve "Sözleşmenin 34 üncü maddesine uygun olarak" sözcükleri ile 
deliştirilmiştir. Yeni 58 inci maddenin 4 üncü fıkrasında yer alan "63 üncü 
madde" sözcükleri, "56 ncı madde" sözaikleri ile dipştirilmiştir. 

4-Sözleşmeye Ek Protokol aşaltdaki şekilde deliştirilmiştir: 
a-Maddelere, işbu Protokolün Ekinde yer alan başlıklar eklenmiştir ve; 
b-4 üncü maddenin son cümlesinde yer alan "63 üncü maddesinin" sözcükleri, 

"56 ncı ma<ktesinin" sözcükleri ile diliştirilmiştir. 
5--4 üncü Protokol aşatıdaki şekilde deliştirilmiştir. 
a-Maddelere; iştiu Protokolün Ekinde yer alan başlıklar eklenmiştir. 
b-5 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan "63 üncü maddesinin" 

sözcükleri, "56 ncı maddesinin" sözcükleri ile deliştirilmiştir; işbu maddeye 
aşaAıda yer alan 5 inci fıkra eklenmiştir; 

"Bu maddenin ı inci ve 2 nci fıkraları uyannca beyanda bulunan her Devlet, 
sonradan her zaman bu beyanın ilgi oldulu ülke veya ülkelet lehine, Mahkemenin, 
işbu Protokolün I inci - 4 üncü maddelerinden herhangi birine ya da hepsine ilişkin 
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olarak her hakiki şahı~ hükümet dışı her teşekkülden veya her insan topluluAundan 
Sözleşmenin 34 üncü maddesi uyannca başvurulan alma yetkisini kabul ettijini beyan 
edebilir." 

c-6 ncı maddenin 2 ncı fikrasl kaldınlmıştır. 
6. 6 ncı Protokol aşaAıdaki şekilde deAiştirilrniştir: * 
a-Maddelere, işbu Protokolün Ekinde yer alan bqlıklar eklenmiştir, ve 
b-4 üncü maddede yer .ıan "64 üncü maddesine" sözcükleri, "57 nci maddesine" 

sözcükleri ile deAiştirilmiştir. 
7. 7 nci Protokol aşaAıdaki şekilde dejiştirilrniştir: * 
a-Maddelere, işbu Protokolün Ekinde yer alan başlıklar eklenmiştir. 
b-6 ncı maddenin 4 üncü fikrasında yer alan "63 üncü maddesinin" sözcükleri, 

"56 ncı maddesinin" sözcükleri ile dejiştirilrniştir; işbu maddeye aşaAıda yer alan 6 ncı 
fikra eklenmiştir. 

"Bu maddenin ı inci ve 2 nci fikralan uyannca beyanda bulunan her Devlet, 
sonradan her zaman bu beyanın ilgi olduAtı ülke veya ülkeler lehine, Mahkemenin, 
işbu Protokolün ı inci - 5 inci maddelerinden herhangi birine ya da hepsine ilişkin 
olarak her hakiki şabıstan, hükümet dışı her teşekkülden veya her insan topluluAundan 
Sözleşmenin 34 üncü maddesi uyannca başvurulan alma yetkisini kabul ettijini beyan 
edebilir." 

c-7 ncı maddenin 2 nci fikrası kaldınlmıştır. 
8. 9 uncu Protokol yürürlükten kaldınlmıştır. ~ 

Madde3 
ı -işbu Protokol Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin 

imzalanna açıktır. Sözkonusu Devletler bu Protokol ile bajlı olduklarına dair 
nzalannı: 

a-onay, kabul veya uygun bulma kaydı olmaksızın imza veya, 
b-onay, kabul veya uygun bulma kaydıyla imza suretiyle belirleyebilirler. 
2--0nay, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 

verilecektir. 

Madde4 
işbu Protokol; Sözleşmeye taraf tüm Devletlerin, Protokolle baAJ•nma 

hususundaki nza1annı 3 üncü madde hükümleri uyannca ifade ettikleri tarihten 
başlayan bfr yıllık Süreyi izleyen ayın birinci günü yürürlüAe girecektir. işbu Protokol 
hükümleri uyarınca, yeni yargaçlann seçimi ve yeni Mahkemenin kurulması için 
gerekli bütün işlemler, Sözleşmeye taraf tüm Devletlerin baAJanma hususundaki 
nza1annı ifade ettikleri tarihten itibaren yapılır. 
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Madde S 
1 -Aşagıdaki 3 üncü ve 4 üncü madde bUkümleri dışında, yargıçların, 

Komisyon üyelerinin, Yazı İşleri Müdürünün ve Y ardımeısının görev süreleri işbu 
Protokolün yürürlüge girmesiyle sona erer. 

2-İşbu Protokolün yürürlüge girdigi tarihte Komisyon önünde bulunup, kabul 
edilebilirligi yönünden henüz karara baglanmamış başwrular, işbu ProtokolOn 
hükümleri uyarınca Mahkeme tarafından incelenir. 

3-İşbu Protokolün yürürlüge girdigi tarihte kabul edilebilirlik kararı verilmiş 
olan başvurular, bu tarihten itibaren bir yıl içerisinde -Komisyon üyeleri tarafından 
incelenmeye devam edilir. Bu süre içerisinde karara bajlanınayan başvurular, 
Mahkemeye devredilir ve işbu Protokol hükümleri uyarınca, kabul edilebilir 
başvurular olarak incelenir. 

4-İşbu Protokolün yürürlüge girmesinden sonra Komisyonun başvurulam 
ilişkin olarak Sözleşmenin eski 3 1 inci maddesi uyannca hazırlamış olduan raporu 
taratlara gönderilir; taraflarm raporu açıklama yetkisi yoktur. İşbu Protokolün 
yürürlüge girmesinden önceki hükümlere uygun olarak dava Mahkemeye 
gönderilebilir. Davanın bir Dairede mi, yoksa Büyük Dairede mi ele alınacalını 
Büyük Dairenin Alt-Kurulu belirler, Dava bir Dairede karara baglanırsa, Dairenin 
verecegi karar nihaidir. Mahkemeye gönderihneyen davalar, Sözleşmenin eski 32 nci 
maddesinin hükümleri uyarınca Bakanlar Komitesi tarafından ele alınır. 

5-İşbu ProtokolUn yürürlüge girdigi tarihte Divan önünde bulunup, henüz 
karara baglanmamış davalar, işbu Protokol- hükümleri uyarınca karara baglanmak 
üzere Mahkemenin Büyük Dairesine gönderilir. 

6-İşbu Protokolün yürQrlüge girdigi tarihinde Bakanlar Komitesi önünde 
bulunup, eski 32 nci madde uyarınca henUz karara baglanmamış davalar, Bakanlar 
Komitesi tarafından aynı madde uyarınca karara baglanır. 

Madde6 
Yüksek Taraf Devletlerin, Sözleşmenin eski 25 iııci ve 46 ncı maddeleri 

uyarınca Komisyonun yetkisini veya Divanın yargı yetkisini tanırken koydukları 
beyanlarda yeralan, davanın beyanlardan sonra ortaya Çikmış olaylara dayanması 
veya beyanlardan sonra ortaya çıkmasınL kapsaması hükmü, işbu Protokol uyarınca 
oluşan Mahkemenin yargı yetkisi için de geçerlidir. 

Madde7 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a-ber imzalamayı 
b-her onaylaına, kabul veya uygun bulma belgesinin tevdini; 
c-işbu Protokolün veya 4 üncü madde uyarınca bazı hükümlerinin yürürlüge 

giriş tarihini ve, 
d-bu Protokol ile ilgili başka her türlü işlem, ihbar veya bildirimi Avrupa 

Konseyi üyesi Devletlere bildirir. 
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Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında, geregince yetkili kılınmış aşagıda imzası 
bulunanlar bu ProtokolU imzalamışlardır. 

Aynı geçerliiilde İngilizce ve Fransızca iki metin halinde Avrupa Konseyi 
arşivlerine konulacak tek nüsha olarak onbir Mayıs bin dokuz yüz doksan dört 
tarihinde Strazburg'da yapılmıştır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyi 
üyesi Devletlerin her birine bu Protokolün onaylanmış bir ömegini tevdi edecektir. 

EKLER 
Insan Haklarını ve Temel Hürriyetlere dair Sözleşmeye ve protokollerine eklenecek 
madde başlıkları 

Madde 1 -İnsan haklarına saygı yüküınlülügü 
Madde 2-Yaşama Hakkı 
Madde 3-İşkence yasagı 
Madde 4-Kölelik ve zorla çalıştırma yasagı 
Madde S-Hürriyet ve güvenlik hakkı 
Madde 6-Adil yargılanma hakkı 
Madde 7-Cezaların kanuniligi 
Madde S-özel hayatın ve aile hayatının korunınası 
Madde 9-Düşünme, vicdan ve din özgürlügü 
Madde ı O-ifade özgürlügü 
Madde ı ı -Demek kunna ve toplantı özgürlügü 
Madde ı2-Evlenme hakkı 
Madde ı 3-Etkili başvuru hakkı 
Madde ı 4-Ayırımcılık yasagı 

Madde ı 5-0laganüstü hallerde askıya alma, 
Madde ı 6-Yabancıların siyasi faaliyetlerinin kısıtlanması 
Madde ı ?~Hakların kötüye kullanımının yasaklanması, 
Madde ı S-Hakların kısıtlanmas ının sınırları 
( .... ) 
Madde 52--Genel Sekreter tarafından yapılan incelemeler. 
Madde 53-Varolan insan haklarının güvence altına alınması 
Madde 54-Bakanlar Komitesinin yetkileri 
Madde 55-Diger çözüm yollarının dışlanması 
Madde 56-Ülkesel uygulama 
Madde 57-Çekinceler 
Madde 5S-Feshi ihbar 
Madde 59-İmza ve onay 
EK PROTOKOL 
Madde ı -Mülkiyet hakkının korunınası 
Madde 2-Eğitim hakkı 
Madde 3-Serbest seçim hakkı 
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Madde 4-Ülkesel uygulama 
Madde S-Sözleşmeyle baglantılı 
Madde 6-İmza ve onay 

4 NO.LU PROTOKOL 
Madde I -Borçtan dolayı özgürlUgünden yoksun bırakılına yasatı 
Madde 2-Serbest dolaşım özgürlügtl 
Madde 3-Vatandaşın sınırdışı edilmesi yasagı 
Madde 4-Yabancıların toplu sınırdışı edilmeleri y~ı 
Madde S-Ülkesel uygulama 
Madde 6--Sözleşmeyle baglannlı 
Madde 7-İınza ve onay 

6 NO. LU PROTOKOL 
Madde 1 -ölüm cezasmm kaldırılması 
Madde 2-Savaş zamanmda öltlm cezası 
Madde 3-Askıya alma yasagı 
Madde 4--Çekince koyma yasagt 
Madde S-Ülkesel uygulama 
Madde 6--Sözleşmeyle ba~lantılı 
Madde 7-İmza ve onay 
Madde 8-Yürürlü~e giriş 
Madde 9-Sak.lama işlevleri 

7 NO. LU PROTOKOL 
Madde I-Yabancıların sınırdışı edilmelerine ilişkin usuli güvenceler 
Madde 2-Cezai konularda üst derecede mahkemeye başvuru hakkı 
Madde 3-Yanlış mahkfuniyet halinde tazminat 
Madde 4-Aynı suçtan iki kez yargılanınama ve cezalandınlmama hakkı 
Madde 5-Eşler arasmda eşitlik 
Madde 6--Ülkesel uygulama 
Madde 7-Sözleşmeyle baglantılı 
Madde 8-İınza ve onay 
Madde 9-Yürürlü~e giriş 
Madde 1 0-Sak.lama işlevleri. 

----------0--------
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Avrupa Konseyi Ayncahk ve Dokunulmazlıklan Genel Aniatmasma Ek 4 üncü 
ProtokoUin onaylanmasmın uygun bulunduğu hakkında Kanun 

Kanun No : st ı 
Kabul TL : 18 Şubat 1965 
R.G : ı Mart ı965 S.U94ı 
Dstr. Trp. : 5, C.4,s.8ı9 

Madde ı 
Amıpa Konseyi çerçevesinde 16 Aralık 1961 tarihinde Paris'te akdedilmiş olan "Avrupa 

Konseyi Ayrıcalık ve Dokun1İlmazlıklan Genel Anlaşmasına Ek 4 üncü Protokol" ün 
onaylanması uygmı bulunmuştur. 

Madde2 
Bu kanun yayımı tarihinde yOrQrltıAe girer. 
MaddeJ 
Bu kanwıun h1lk11mlerini Bakanlar Kurulu yOrtıtor. 

--o----
" Avrupa Konseyi Ayncahk ve dokunulmazlıklan Genel Aniatmasma Ek 4 üncü 
Protokol" ibı oaaylamnuı hakkındaki karan yürilrlöie koyan Bakanlar Kururu 

Kara n 

Karar TL : 2ı Haziran ı965 No : 714896 
R. G : 12 Ekim ı965 S. 12ı24 
Dstr. Trp. : 5, C.4-3, s.J246 

1 8/2/1965 tarihli ve 541 sayılı kanwıla onaylanması uygmı bulunan ilişik "Avrupa 
Konseyi Ayrıcalık ve Dokunuzmazhklan Genel Anlaşmasına Ek 4 ünctı Protokol" ün 
onaylanması;................ 244 sayılı kanunun 3 tınctı maddesinin 1 inci fıkrasına göre 
Bakanlar kurulunca 21/6/1965 tarihinde kararlaştınlmıştır. 

Avnıpa Konseyi Aynıcalık ve Dokunulmazlıklan Genel Anlaşmasına Ek 4 
flndl Protokol (*) 

Avrupa Konseyi Azası, imzacı Hükümetler, 
4 Kasım 1951 de Roma' da imzalanmış olan İnsan Haldannı ve Ana 

Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin (Aşapda "Sözleşme" diye adlandınlmıştır.) 
59 uncu maddesi hükümleri gereAmce, Avrupa insan Haklan Divanı (Aşapda 
"Divan" diye adlandınlmıştır) üyelerinin görevlerini ifa sırasında, Avrupa Konseyi 
Statüsünon 40 ıncı maddesinde ve bu madde mucibince akdedilmiş Anlaşınalarda 
derpiş edilmiş bulunan ayncalık ve dokunulmazlıklardan istifade ettiklerini 
gözönünde bulundurarak, 
İşbu ayncalık ve dokunulmazlıkların 2 Eylül 1949 da Paris'te imzalanmış olan 
Avrupa Konseyinin Ayncalık ve Dokunulmazlıklan Genel Anlaşmasına ek bir 
Protokol vasıtasiyle tarif ve tasrih edilmesi lüzumunu gözönünde bulundurarak~ 

Aşa~daki hususlarda anlaşmışlardır: 

(*) _A{ınan Proto~{ metni (7Vınun w ®ıi.9nfar 2()1ru(u 'J(Jıran ~ ç. ' tfe ayrı ayrı J4ym{anmq 
6ufunmai[a) <Dstr. rla 'J(Jınunfa ®uı!ı metin4ır. 



Madde 1 
işbu Protokolün tatbiki için "HAkim" tarimi, fark gözetmeksizin Sözleşmenin 39 

uncu maddesi geregince seçilen hAkimler ve 43 tıncU maddesi gerejince alikah bir 
Devlet tarafından tAyin edilen ad hoc kikimler için kullanılmaktadır. 

Maddel 
HAkimler, görevlerinin ifası ve görevlerinin ifası için yaptıklan yolculuklar 

sırasında aşajıdaki ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan istifade ederler: 
a-Tevfık veya hapis vey şahsi eşyalannın zaptı hususundaki dokunulmazlık ie 

sözleri ve yazılan dihil olmaküzere resmi sıfatları dolayısiyle yaptıklan hareketler 
bakımından her türlü kazai dokunulmazlık; 

b-Gerek kendileri, gerekse eşleri için hareket sarbastİSini tahdit eden bilcümle 
tedbirlerden muafiyet ikamet ettikleri memlekete giriş ve ikamet memleketinden 
çıkışlarda ve görevlerini ifa ettikleri memlekete giriş ve bu memleketten çıkışlarda 
oldugu gibi, görevlerinin ifası sırasında, ziyaret ettikleri veya geçtikleri 
memleketlerde yabancılarm tesciline dair bilQmum fınnalitelerden muafiyet. 

Madde3 
HAkimiere görevlerinin ifası sırasında yaptıklan seyahatlerde, gUmrUk ve 

kambiyo kontrolu bakımından: 
a-Kendi HükUmetleri tarafından, geçici resmi görev ile yabancı memleketlere 

giden yüksek rütbeli Devlet memerlarma tanman kolaylıklar; 
b - Diger Uye Devletler hükUmetleri tarafında, diplomatik misyon şeflerine 

tanman kolaylıklar aynen tanınır. 

Madde4 
1-Divana, hAkimiere ve Divan kalemine ait bUtUn evrak ve vesaik Divan 

faaliyetleri ile alAkah oldugu nispette, dorunulmazdır. 
2-Divanm, üyelerinin ve Divan kaleminin resmi yazışması ve diger resmi tebligatı 

alıkonamaz ve sansüre tabi tutulamaz. 

Madde S 
Hikimlere, görevlerinin ifası sırasında tam bir söz hürriyeti ve tam bir 

bagımsızlık saglamak maksadiyle, görevlerinin ifası sırasında kendilerinden sidır 
olacak söz veya yazı veya fıiller dolayısiyle tanmankazai dokunulmazlık, 
görevlerinin bitarn bulmasından sonra dahi tanınmaya devam edecektir. 

Madde6 
Ayrıcalık ve dokunulmazlıklar, hikimlere, şahsi istifadeleri ıçın dejil, 

görevlerinin tam bir bagımsızlık içinde ifasını saglamak maksadiyle tanınmıştır. 
Dokunulmazlıkları kaldınnaya ancak heyet halinde Divan yetkilidir; kanaatine göre 
dokunulmazlıgın adaletin tecellisine m$ani olacagı ve tanınması ile aranan gayeye 
halel getirmeksizin kaldırılabilecegi bUtUn hallerde, hakimin dokunulmazlıgını 
kaldırmak, Divan için yalnız bir hak degil, aynı zamanda bir görevdir. 
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Madde7 
1-İşbu Protokolün 2, 3, 4, 5 inci maddelerinin hükümleri Avrupa Konseyi 

Ayrıcalık ve Dokunulmazlıkları Genel Anlaşmasının 1 8 inci maddesi geregince 
kendilerine tanman ayrıcalık ve dokunulmazlıklara halel getirmeksizin divanın zabıt 
kAtibi ve onun yokluawıda yerini tutan zabıt kAtibi yardımcısı için de muteberdir. 

2-A vrupa Konseyi Ayrıcalık ve dokunulmazlıkları Genel anlaşmasının 1 8 inci 
maddesinin hükümleri, divan zabıt kAtibi y$'dımcısına, görevini ifası sırasında zabıt 
kAtibi narnma hareket etmedigi zaman dahi tatbik edilir. 

3-İşbu baddenin 1 inci ve 2 nci paragrafında tanman ayrıcalık ve 
dokunulmazlıklar zabıt kAtibi ve zabıt kAtibi yardımcısına şahsi menfaatleri için 
degil, anak görevlerini iyi bir şekilde ifa etmelerini saglamak gayesiyle tanınmıştır. 
Zabıt KAtibi ve zabıt kAtibi yardımcısının ayrıcalıklarını kaldınnaya, sadece heyet 
halinde Divan yetkilidir. Kanaatine göre, donınulmaslıgın adaletin tecellisine mini 
olacagı ve tanınması ile aranan gayeye halel getirmeksizin kaldırılabilecegi bütün 
hallerde bu dokunulmazlıgı kaldınnak divan için yalnız bir hak degil aynı zamanda 
bir görevdir. 

Madde8 
I-Her Devlet, onaylama kaydı olmasızın imzalama veya onaylama sırasında veya 

daha sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderece~i bir te b li~ ile işbu 
Protokolün milletlerarası münasebetlerini deruhte ettigi ve İnsan Hakları ve Ana 
Hürriyetlerini koruma Sözleşmesinin 63 nücü maddesi geregince işbu sözleşmenin 
uygulama alanma dahil bütün ülkelere veya bunlardan ehr hangi birine 
uygulanacagmı açıklıyabilir. 

2-Protokol, Avrupa Konseyi Genel sekreterliginin tebligi aldıgı tarihi takip eden 
39 uncu günden itibaren tebligde gösterilen ülkeye veya ülkelere tatbik edilir. 

Madde9 
İşbu Protokol, 
a-Onaylaına kaydı olmaksızın imzalaına, 

b-Onaylaınanm takip edecegi, onaylama kaydiyle imzalama suretiyle ona taraf 
olabilecek Konsey üyelerinin imzasına açıktır. 

Onaylama belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunur. 

Madde lO 
1-İşbu Protokol, Avrupa Konseyinin üç üyesinin, 9 uncu maddesi hükümlerine 

uygun olarak, onaylama kaydı olmaksızın imzalamaları veya onaylamalariyle 
yürürlüge girer. 

2-İşbu Protokol, onu onaylama kaydı olmasızın biabara imzalıyacak veya 
onaylıyacak her üye hakkında imza veya onaylama belgesinin tevdiinden itibaren 
yürürlüge girer. 

Madde ll 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a-İmzacı hükümetler isimleri ile onaylama belgeleri tevdiini, 
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b-işbu ProtokolUn yürürluae giriş tarihini Konsey üyelerine bildirir. 
Yukardaki htıktımleri onaylama zıınnında, gereli gibi yetkili kılınmış aşalıda 

imzaları bulunan temsilciler işbu Protokoü imzalamışlardır. 
İşbu Protokol, her iki metin de aynı derecede deaertaşımak tızere Fransızca ve 

Ingilizce olarak, tek bir nüsha halinde 16 Aralık 1961 tarihinde Paris'te yapılmıştır. 
Bu tek nüsha Avrupa Konseyi arşivlerine konacak ve Genel Sekreter bunun 
onaylanmış örneklerini protokolU imza eden bütün htıktımetlere gönderecektir. 

---------------o---------------
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Kanun No : 430 
Kabul Ta. : 3/3/1340 

TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU 

R.G : 6 13/1340 S.63 
Dstr. Trp.: 3, C.5,s322 

Madde 1 
Türkiye dahilindeki bütün müessesatı ilmiye ve tedrisiye MaarifVek4letine mcrbuttur. 

Madde2 
Şcr'iye ve Evkaf Vek4leti veyahut hususi vakıflar tarafından idare olunun bilcümle 

medrese ve mekteplcr MaarifVek"aletine devir ve raptedilmiştir. 

Madde3 
Şer' iye ve Evkaf Vek4leti bütçesinde mekltip ve medarise tahsis olunan mebaliA Maarif 

bütçesine nakledilecektir. 

Madde4 
Maarif Vk4lcti yüksek diniyat mütehassıslan yetiştirimek üzere Darülfllnunda bir İIAhiyat 

Fakültesi tesis ve imarnet ve hitabct gibi biidematı diniyenin ifası vazifesiyle mükellef 
memurların yetişmesi içinde ayrı mektcpler küşat edecektir. 

Madde S 
Bu kanunun neşri tarihinden itibaren terbiye ve tedrisatı umumiye ilc müştegil olup 

şimdiye kadar Müdafaai Milliyeye merbut olan askeri rUştive idadilerle Sıhhiye ve V ck4letinc 
raptolunmuştur. MezkQr rUşti ve idadilerde bulunan heyeti tatimiyelerin ciheti irtibatlan 
atiyen ait olduAu Vek4letler arasında tahvil ve tanzim edilecek ve o zamana kadar orduya 
mensup olan mulallimler orduya nispetlerini muhafaza edecektir. 
(Ek : 22/4/1341 - 637/1 Md.) Mektebi Harbiyeden menşe teşkil eden askeri liseler bütçe ve 
kadrolariyle Mtıdafaai Milliye VekAletine devrolunmuştur. 

Madde6 
lşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 

Madde7 
işbu kanunun icrayı ahicAnuna İcra Vekilieri Heyeti memurdur. 
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10. (i)Aw.İIILBak.Divaa Yrg. Yetkisi 

Avrupa İnsan Baklan Divanmm Zonuılu Yargı Y etldsiııbı Tanmmasma İlilkin 
Bakanlar KuruluKaran 

Karar Ta. : lS/9/1989 No: 89/14563 
R.G : 27EyUU 1989 S.20295 

'IBMM' nce 10 mart 1954 tarih ve 6366 sayılı Yasayla onaylanan Avrupa İnsan 
Haklarını ve Ana H11rriyetlerini Konnnaya Dair Sözleşme'nin 46 ncı Maddesi çerçevesinde 
Avrupa hısan Haklan Divanı'nın zorunlu yargı yetkisinin bu Sözleşme için tıç yıl sOre ve 
karşılıklı koşullan ile tanınmasına ilişkin kararname~ 

Karar Ta. : 12/12/1989 No: 89/14866 
R. G : 26/12/1989 S.20384 

25/9/1989 tarihli ve 89/14563 sayılı Kararname ile zonmlu yıqı yetkisi tanınan Avnıpa 
hısan Hakları Divanı'na ekli beyanın iletilmesi; ... Balamlar Kurulwıca 12112/1989 tarihinde 
kararlaştınlmıştır. 

Tilrkiye'nia Avrupa İnsan Haklan Divam'lllll Yargı Yetkisini TJllllllluma 
İlişkin Beyanın Türkçe Tercimesi 

Sayın Genel Sekreter, 

Ttırkiye Cumhuriyeti HtıkiJmeti adına ve İnsan Haklannın ve Temel 
HiJrriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa SIJzleşmesinin 46. Maddesi uyannca 
oşagıda/d beyanı yapıyorum. 

TiJrkiye Cumhuriyeti Htıkameti, işbu beyonla insan Haldannı ve temel 
Htırriyet/eri Korumaya Dair Avrupa SIJzleşmesinin 46. Maddesi_ uyannca Avrupa 
insan Haklan Divan 'nın yargı yetkisini, siJzkonusu yetkinin SIJzleşmenin 
/.maddesinin anlamına uygun şekilde kullanımına ilişkin olarak SIJzleşmenin 
Tariye Cumhuriyetinin iJI'kesinin milli sınırlan içinde ortaya çıkan olaylarda 
yorumlanmasına ve uygulanmasına dair tilm konularda ve bu konulara, daha CJnce 
Ttırkiye'nin kendisine tevcih ettigi yetkiye dayanarak Komisyon tarafindan 
incelenmiş olması koşuluyla, ipso facto ve 6zel bir anlaşma gerekmeksizin zorunlu 
olarak kabul eder. 

Bu beyan S6zleşmeden dogan yiJkamliJ/iJklerin karşılıklılıtını da kapsayacak 
şekilde karşılıklık koşuluyla yapılmış olup tevdi edildigi tarihten itibaren (3) yıl 
geçerlidir ve işbu beyanın tevdi tarihini takiben ortaya çıkan olaylara ve biiyle 
olaylara ilişkin mahkeme kararlan konu/anna şamildir. 
Sayın Genel Sekreter, en derin saygılanmı kabul buyurunuz. (*) 

(*) AJANSITOBA YYB. 468 •••••••••••••••• Gn.Sh. 1898 

Ankara, Aralık 1989 
A.Mesut YILMAZ 
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Avrupa İnsan Hakları Divanı'nın Zorunlu Yargı Yetkisinin 22/1/1993 
tarihinden itibaren aynı koşullarla Oç yıl daha tanınmasına ilişkin kararname 

Karar Ta. : 08101/1993 No: 9313987 
R.G : 30/01/1993 S.21481 

Türkeyi Büyük Millet Meclisi'nce 10 Mart 1954 tarihli ve 6366 sayılı Kanunla 
onaylanan İnsan Haklarını ve Ana Hüniyetleri Koruma Sözleşmesi'nin 46 ncı 
maddesi çerçevesinde 25/09/1989 tarihli ve 89/14563 sayılı Kararnameyle üç yıl 
süre ve karşılıklık şartları ile tanınmış bulunan Avrupa İnsan Hakları Divan ı 'nın 
zorunlu yargı yetkisinin 22/111993 tarihinden itibaren aynı şarttarla üç yıl daha 
tanınması ve ekli Beyan' m Avrupa Konseyi Genel Sekrekterine tevdi 
edilmesi .............. 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu 
8/1/1993 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Sayın Genel Sekreter, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına ve Insan Hakları ve Ana Hürriyetleri 

Koruma Sözleşmesinin 46. Maddesi uyarınca a.şatıdaki beyanı yapıyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Insan Haiclarını ve Ana Hürriyetleri Koruma 
sözleşmesinin 46. Maddesi uyarınca ve işbu beyanla Avrupa Insan Haicları 
Divanı 'nın yargı yetkisini, sözlconJLSu yetkinin Sözleşmenin /. Maddesinin anlamına 
uygun şekilde kullanımına ilişkin olarak Sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti 'nin 
ülkesinin sınırları içinde ortaya çıkan olaylarda uygulanmasına ve yorumlanmasına 
dair tüm sorunlarda, bu sorunların daha önce Türkiye 'nin kendisine tevcih ettifi 
yetkiye dayanarak Komisyon tarafindan incelenmiş olması koşuluyla, ipso facto ve 
özel bir anlaşma gerekme/esizin zorunlu olarak kabul eder. 

Bu Beyan Sözleşmeden dotan yülctımlülülclerin lcarşılı/clılıtını da kapsayacak 
şekilde karşılı/clı/ık koşuluyla yapılmış olup 2211/1993 tarihinden itibaren (3) yıl 
geçerlidir ve 221111990 tarihini takiben ortaya çıkan olaylara ve böyle olaylara 
ilgili mahkeme kararlarına şamil dir. 

Sayın Genel Sekreter, en derin saygılarımı kabul buyurunuz. (*) 

Ankara, Ocak 1993 

Hikmet ÇETİN 

(*) AJANSffÜBA YYB 628 ................ Gn.Sh. 0232 
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Suçluların İadesine dair' Avrupa Sözle,mesinin tasdiki hakkmda Kanun 

Kanun No : 7376 
Kabul Ta. : 18 Kasım 1959 
R.G : 26 Kasım 1959 S.10365 
Dstr. Trp. : 3, C.40 s. ll 

Madde 1 
Avrupa Konseyinde ı 3 Aralık ı 957 tarihinde imzalanan Suçluların Iadesine dair Avrupa 

Sözleşmesi ile mezkQr, Sözleşme için dermeyan olunan ihtirazi kayıt hakkındaki 30 Kasım 
1957 tarihli mektup tasdik edilmiştir. 

Maddel 
Bu kanun neşri tarihinden mer'iyete girer. 
Madde3 
Bu Kanun Hükmünü icraya İcra Vekilieri Heyeti memurdur. 

----------<>----------
Suçluların İadesine dair Avrupa Sözleşmesi (*) 

Bu -Sözleşmeyi imzalıyan Avrupa Konseyi üyesi HükUmetler Konseyin gayesinin, 
üyeleri arasmda daha sıkı bir birli~i temin olduAunu gözönünde bulundurarak, bu 
gayeye erişmenin de anlaşmalar akdi ve hukuki mesail sahasında müşterek hattı 
hareket takibi suretiyle mümkün olabilecelini ve suçluların iadesi mevzuunda 
müşabih ve mütecanis kaideler kabulUnUn birlik gayesine hizmet edebilece~ini nazan 
itibara alarak aşa~ıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde 1- Suçluyu iade mecburiyeti 
Akıd Taraflar, aşa~ıdaki ınaddelerde tiyin edilen kaide ve şartlar dihilinde, 

kanunları ibiilden dolayı takibedilen veya iadeyi talebeden tarafın adli merciierince 
bir ceza veya emniyet tetbirinin infazı için aranan şahısları karşılıklı olarak teslim 
etmeyi taahhüt ederler. 

Madde 2- Suçluların iadesini istilzam edenfiiller 
ı -Gerek iadeyi talebeden tarafın ve gerek kendisinden iade talebedilen tarafın 

kanunlarınca en aşagı bir sene müddetle hUrriyeti selbedici mahiyette olan bir cezayı 
veya emniyet tedbirini veya daha a~ır bir cezayı mucip fiiller suçlunun iadesini 
istilzam eder. İadeyi talebeden tarafın ülkesinde bir cezaya mahkfuniyet hükmü veya 
bir mevkufiyet kararı verilmişse, verilen ceza en aşalı dört aylık olmalıdır. 

2-İade talebi, iadeyi talebeden taraf ve kendisinden iade talebedilen tarafın 
kanumlarınca hürriyet, selbedici bir ceza veya mevkufiyet kararı ile cezalandırılan 
mütaaddit hareketlere taallftk etmekle beraber bunlardan bazıları ceza müddetlerine 

(*) 16 ncı nuuiilenin 2 nci fiR.fasıntla, 9difietferarası Cınai a>olis 'l'tf~fatı (İNJ!ElR!fOL) tfen söz 
erliCmef(Jetfir 
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ait şarta uymuyorsa, kendisinden iade talebedilen taraf bu sonuncu suçlar için dahi 
iade etmek ihtiyarını haiz olacaktır. 

3-lşbu maddenin birinci fıkruında mevzuubahis kanunsuz hareketlerden bizılan 
için suçlutann iadesine mevzuatı cevaz venniyen her Akıd Taraf bu hareketleri, 
kendisi bakımından, sözleşmenin tatbik sahası dışmda bırakabilir. 

4-Bu maddenin üçüncü paragrafında mezldlr haktan istifade etmek istiyen her 
ikıd Taraf suçlularm iadesine cevaz veren veya vermiyen kanuni htlkümleri tasrih 
etmek suretiyle ya iade kabul edilen kanuna aykırı fiilierin veya iade kabul edilmiyen 
kanuna aykırı fiilierin listesini, tasdik ve iltihak vesikasmı tevdi ettiAi sırada Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterine teblil edecektir. 

5-Akıd taraflardan birinin mevzuatmca, daha sonra başka kanunsuz fiilierin de 
iadesine cevaz verilmemesi halinde, bu taraf keyfiyeti Konsey Genel Sekreterine 
bildirecek, Genel Sekreter de bunu diler imza sahiplerine teblil edecektir. Bu 
bildirme, Genel Sekreter tarafından almdılt tarihten itibaren üç ay sonra hüküm ifade 
edecektir. 

6-Bu maddenin dört ve beşinci fıkralarmda zikredilen hakkı istimal eden her Akıd 
Taraf işbu Sözleşmeyi evvelce ondan hariç tutulmuş olan fiiliere her zaman tatbik 
edebilir. Akıd taraf bu delişildikleri Konsey Genel Sekreterine bildirecek, Genel 
Sekreter de diger imza sahiplerini haberdar edecektir. 

7-Taraflardan her hangi biri, bu madde mucibince Sözleşmenin tatbik sahası 
haricinde bırakılan kanunsuz fiiller için mütekabiliyet kaidesini tatbik edebilecektir. 

Madde 3 Siyasi Suçlar 
1 -İade talebine sebep olan suç kendisinden iade talep edilen tarafça siyasi bir suç 

veya böyle bir suç ile murtabit fıil olarak teiAkki edildiAi takdirde suçlu iade 
edilmiyecek 

2-Kendisinden iade talep edilen taraf, Adi bir suç için vikı iade talebinin bir şahsı 
ırk, din, milliyet veya siyasi kanaat cihetinden takip veya cezalandınnak gayesiyle 
yapıldıtına veya bu şahsın vaziyetinin bu sebeplerden biri dolayısiyle 
agırlaşabilecegine dair ciddi sebepler mevcut oluduauna kanaat hAsıl ettigi takdirde 
de aynı kaide tatbik edilecektir. 

3-İşbu Sözleşmenin tatbikatı bakımından, bir Devlet Reisinin veya ailesi 
efradmdan birinin hayatmakasıt siyasi bir suç sayılmıyacaktır. 

4-lşbu madde Akıd Taraflarm çok taraflı mahiyette olarak imzalamış olduklan 
her hangi başka milletlerarası sözleşmelelerle yüklendikleri veya ynklenecekleri 
taahhütlere tesir etıniyecektir. 

Madde 4 - Askeri Suçlar 
Cezai hukuka göre suç teşkil etmiyen askeri suçlar dolayısiyle iade işbu 

Sözleşmenin tatbik sahası dışmdadır. 
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Madde 5 - Mali Suçlar 
Vergi, resim, kambiyo ve gQmrQk mevzulatmda işbu Sözleşmedeki şartalara 

tevfıkan suçluların iadesi, ancak her suç veya suç kategorisi için bu hususun Akıd 
taraflar arasında kararlaştınlmış olması halinde mtımktlndür. 

Madde 6 - Tebaanın Iadesi 
ı- a-Her Akıd Taraf tebaasını iade etmemek hakkını haiz olacalaır. 

b-Her Akıd taraf imza veya tasdik veya iltihak vesikasının tevdi esnasında 
yapacaAı bir beyanla tebaa tAbirini işbu Sözleşmenin şUmulü içinde kendisi tarif 
edebilir. 

c .. şahsm milliyeti iadeye dair karar esnasında tesbit edilecektir. Bununla 
beraber, talep edilen şahıs kendisinden iade talep edilen tarafın tebaası olarak karar 
anı ile teslim için kararlaştırılan tarih arasmda tanınsa bile, mezldlr taraf bu 
paragıafın (a) bendi hükmünden istifade edebilecektir. 

2-Kendisinden iade talep edilen taraf tebaasmı iade etmedili takdirde, talep 
edilen tarafın isteAi Uzerine, mahal varsa adH takibat yapılabilmek üzere meseleyi 
alAkah makamlara intikal ettirmelidir. 

Bunun için suçla ilgili dosyalar, malQmat ve eşya 12 nci maddenin birinci 
fıkrasında derpiş edilen şekilde meccanen yollanacaktır. İade talep edilen taraftalebi 
Uzerine yapılan muamelelerden haberdar edilecektir. 

Madde 7- Suçun ika edildiği maha/ 
ı -Kendisinden iade talep edilen taraf, mevzuatına göre kısmen veya tamamen 

kendi ülkesinde veya ülkesi addolunan bir mahalde işlenmiş sayılan bir suçtan dolayı 
talep edilen şahsı iade etmekten imtina edebilir. 

2-İade talebine sebep olan suç iade talep eden tarafın ülkesi haricinde ika edilmiş 
ise, ancak kendisinden iade talep edilen taraf mevzuatmm, ülkesi dışmda işlenen aynı 
çeşit bir suçun takibine müsaade etmemesi veya talep mevmunu teşkil eden suç için 
iadeye cevaz vermemesi halinde iade reddolunabilir. 

Madde 8 - Aynı fiili er dolayısiyle takibat yapılmakta olması 
KeBdisinden iade talep edilen taraf, iade talebine sebep olan bir veya birkaç 

fıilden dolayı kendisi hakkında takibat yapmakta oldugu şahsın iadesini reddedebilir. 

Madde 9 - Non bis in idem 
Talep edilen şahıs hakkında kendisinden iade talep edilen tarafın salihiyeıli 

makamlannca iade talebine sebep olan bir veya birkaş fiilden dolayı nihai olarak 
karar verilmiş ise iadeye cevaz yoktur. Kendisinden iade talep edilen tarafın 
sal!hiyetli makamlannca ayın fiil veya fiiller hakkında takibat yapıimamasma veya 
yaptıkları takibata son verilmesine karar verilmiş ise iade talebi reddolunabilir. 

MaddelO-M~naaman 

DavA veya cezanın, kendisinden iade talep edilen taraf veya iade talebinde 
bulunan taraf mevzuatına göre müruruzamana uğamış olması halinde iadeye cevaz 
yoktur. 
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Maddell-O/üm cezası 
Talep eden tarafın kanununda iade talebine sebep olan fiilin ölüm cezasını ölüm 

cezasınınbulunmaması veya bu memlekette işler cezanın umumityetle tatbik 
edilmemesi halinde ancak talep eden tara ölüm cezasının infaz edilmiyecegine dair 
talep edilen tarafa kifi teminat verdigi takdirde iade yapılabilir. 

Madde ll - Talep ve evrakı müsbite 
ı -İade talebi yazılı olarak ve diplomatik yoldan yapılacaktır. İki veya daha fazla 

taraflar arasında dıgrudan dogruya anlaşma suretiyle diger bir talep şekli tesbit 
edilebilir. 

2-İade talepnamesine aşagıdaki vesaik eklenecektir: 
a-İade talep eden tarafın kanuniarına uygun surette ısdar edilmiş ve infaz 

kabiliyetini haiz bir muhkfuniyet kararının veya tevkif müzekkeresinin yahut aynı 
tesiri haiz diAer her hangi bir kararın aslı veya tasdikli sureti; 

b-İade talebine sebep olan fiilierin işarı. İka edildikleri yer ve zaman, hukuki 
tavsitleri ve bunlara tatbik olunacak kanuni hükümler mümkün oldugu kadar sarih 
bir şekilde gösterilecektir; ve 

c-Tatbik edilecek kanuni metinlerin bir sureti veya bu mümkün degilse, tatbik 
olunacak hukukun izahı ve aynca talep olunan şahsın mümkün oldugu kadar sarih 
eşkili ile milliyetini ve hüviyetini tesbite yanyacak diger bütün malQmat. 

Madde 13 Munzam malümat 
İade talep eden taraça verilen malQmat, ~endisinden iade talep edilen tarafın işbu 

Sözleşme geregince bir karar vermesi için kifi görülmedigi takdirde bu taraf lüzumlu 
munzam malQmatı talep ed~cek ve bu malQmatın tavdii için bir mühlet tesbit 
edebilecektir. 

Madde 14 - Hususilik Kaidesi 
1 -İade edilen şahıs iadeden evvel ika ettiAi ve iadeye esas olandan başka bir 

fiilden dolayı takip veya muhakeme edilemiyecegi gibi bir ceza veya emniyet 
tedbirinin infazı için tevkif edilemez ve kezalik her hangi bir surette hürriyeti 
kısılamaz. 

Aşagıdaki haller müstesnadır: 
a-İade eden tarafın buna muvafakat etme~i. Muvafakatİ istihsal için bir talep 

bulunulacak ve buna I 2 nci maddede mezkQr belgeler ile iade edilen şahsın suça 
mütaallik olarak yaptıgı beyanın zaptı eklenecektir. Muvafakat, ancak şahsın talep 
edilmesine sebep olan suçun bizatihi bu Sözleşmeye göre iadeyi icabettirmesi 
halinde gösterilir. 

b-İade edilen şahsın, nihai olarak serbestisine kavuşmasını takip eden 45 gün 
zarfında iade edildiAi tarafın arazisini, elinde imkAn oldugu halde terk etmemesi veya 
tekr ettikten sonra buraya geri dönmesi halinde. 

2-Bununla beraber iadeyi talep eden taraf, gerek bu şahsı memleketinden 
çıkarmak gerek-gıyap yoliyle muhakeme usulüne müracaat dAhil olmak üzere
evzuatına göre müruruzamanı kesrnek gayesiyle lüzumlu görecegi diger tedbirleri 
ittihaz edebilir. 
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3-Suç addolunan fiilin evsafı takibat esnasında deAişmişse, ide edilen şahıs 
hakkında ancak yeniden tavsif edilen suçun unsurlan iadeyi icabettiriyorsa, takthat 
ve muhakeme yapılabilir. 

Madde 15 - Üçüncü bir Devlete tekrar iade 
ı 4 üncü maddenin birinci paragrafının (b) bendinde derpiş edilen hal müstesna 

olmak Uzere, talebeden tarafın kendisine teslim edilip de diger bir taraf veya üçüncü 
bir Devlet tarafından iadeye mukaddem suçlardan dolayı istenen şahsı bu tarafa veya 
üçüncü devlete teslim edebilmesi için kendisinden iade talep edilmiş olan tatrafm 
razası l!hik olmak lAzımdır. Kendisinden iade talep edilen taraf ı2 nci maddenin 2 
nci paragrafında mezkftr belgeleri istiyebilir. 

Madde 16 - Muvakkat tevkif 
ı- Müstacel hallerde, iadeyi talep eden tarafın sal!hiyetli makamları istenen 

şahsın muvakkat tevkifınİ talep edebilirler; kendisinden iade talep edilen tarafın 
sal!hiyetli makamları ise bu talep hakkında işbu tarafın kanuniarına tevkifan karar 
vereceklerdir. 

2- Muvakkat tevkif talebinde ı2 nci maddenin 2 nci fıktasmın (a) bendinde 
mezkftr belgelerden birinin meycudiyeti zikredilecek ve bir iade talebi yapılmak 
hususundaki niyete işaret edilecektir. Bu talepte, yapılacak iade talebine esas teşkil 
eden fiil, bu fiilin ika edildigi yer ve tarih ve istenen şahsın eşkili imkAn nispetinde 
tarif edilec~ktir. 

3-Muvakkat tevkif talebi, talep edilen tarafın salihiyetli makamiarına diplomatik 
yoldan yapılabileceli gibi dogrudan do~rUya posta veya telgraf yoliyle veya 
Milletlerarası Cinai Polis Teşkilltı (İnterpol) vasıtasiyle yahut yazıya münkalip 
olacak veya istenen tarafça makbul görülecek herhangi bir vasıta ile yapılabilir. 

4-Muvakkat tevkif, tevkifi takip eden ıs günlük müddet zarfmda talep edilen 
tarafa iade talebinin ve ı 2 nci maddede muzkftr belgelerin tevdi edilmemesi halinde 
sona erer; muvakkat tevkif hiçbir suretle tevkiften sonra 40 günü tecavüz edemez. 
Bununla beraber, muvakkaten serbest bırakma her vakit mümkündür; ancak talep 
edilen taraf, istenen şahsın kaçmasına mani olmak için lüzumlu addettigi tedbirleri 
alacaktır. 

5- Serbest bırakma, iade talebinin ahiren vürudu halinde yeni bir tevkife veya 
iadeye mini teşkil etmez. 

Madde 17- Taleplerın Taaddudu 
Birçok Devlet tarafından aynı fiilden veya deAişik fiillerden dolayı aynı esnada 

ıade talebedildigi takdirde, kendisinden iade talebedilen Taraf bütün şeraiti ve 
bilhassa suçları agırlık nispeti ve ika edildikleri yeri, taleplerin mütekabil tarihlerini, 
ıstenen şahsın milliyetini ve bilAlıara başka bir Devlete iade imkAnını nazarı itibara 
alarak karar verecektir. 

Madde 18 - Iade edilen şahsın teslimi 
1 -Kendisinden iade talebedilen Taraf, iade hakkmdaki kararını 12 nci maddenin I 

inci paragrafında derpiş olunan yoldan talebeden Tarafa bildirir. 
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2-Tam veya kısmi ret halinde mucip sebep gösterilecektir. 
3-Talebin kabul edilmesi halinde talebeden Tarafa teslim mahal ve tarihi ile 

istenen şahsın iade edilmek uzere ne kadar müddet mevkuf tutuldugu hakkında 
malftmat verilecektir. 

4-Talebedilen şahıs, tesbit olunan tarihte teslim alınmadıgı takdirde, işbu 
maddenin 5 inci paragrafında derpiş olunan hal mahfuz kalmak kaydiyle, bu tarihten 
itibaren 1 5 günlük bir müddetin hitamında serbest bırakılabil ir; her hal ve kirda 30 
günlük bir müddetin geçmesinden sonra serbest bırakılacaktır; kendisinden iade 
talebedilen Taraf bu şahsı aynı suçtan dolayı iade etmeyi reddedebilir. 

5-Bir Taraf, iade edilecek şahsı mücbir sebepten dolayı teslim veya kabul 
edememesi halinde di~er Tarafı haberdar edecektir. İki Taraf yeni bir teslim tarihi 
üzedinde mutabık kalacaklar ve işbu maddenin 4 üncü paragrafı hükümleri tatbik 
olunacaktır. 

Madde 19- Tehirlı veya şartlı teslim 
I-Kendisinden iade talebedilen Taraf, iade talebi hakkında kararını verdikten 

sonra, şahıs aleyhinde tatbikatta bulunabilmek veya, esasen mahkftm olmuşsa, iade 
talebine sebebolandan gayrı bir fiilden dolayı ugradıgı cezayı kendi ülkesinde 
çekebilmesi için talebedilen şahsın tesliminitehir edebilecektir. 

2-Kendisinden iade talebedilen Taraf, teslimi tehir edecegi yerde, istenen şahsı, 
Taraflar arasında mUştereken tesbit edilecek şartlar tahtında, talebeden Tarafa 
muvakkaten teslim edebilecektir. 

Madde 20 - Eşyanın teslimi 
1 -Kendisinden iade talebedilen taraf, talebeden Tarafın istegi üzerine aşagıdaki 

eşyayı, mevzuatının mUsaadesi nispetinde, zaptedip teslim edecektir. 
a- Delil teşkil edebilecek eşya, veya 
b-Suç neticesinde elde edilmiş olup tevkif anında talebedilen şahsın yedinde 

bulunan veya daha sonra meydana çıkan eyşa 
2-İşbu maddenin ı inci paragrafında mevzuubahis eşyanın teslimi, şahsın ölümü 

veya kaçması sebebiyle kararlaştırılan iadenin yapılmaması halinde dahi ifa 
edilecektir. 

3-Mevzuubahis eşyanın kendisinden iade talebedilen Taraf ülkesinde zabıt veya 
haczi mucib olması halinde işbu taraf bunları, devam eden bir cezai takibada alikah 
olarak, muvakkaten saklıyabilirler veya geriverilmesi şartiyle teslim edebilir .. 

4-Bununla beraber, kendisinden iade talebedilen Tarafın veya üçüncü Tarafların 
bu eşyalar üzerinde ibraz eylerlikleri haklar mahfuzdur. Bu hakların mevcudiyeti 
halinde, muhakeme sona erdikten sonra, eşya mümkün oldu~u kadar çabuk ve 
meccani olarak kendisinden talebedilen Tarafa iade edilecektir. 

Madde 21- Transzt 
ı -İşbu Anlaşmaya Taraf olan Devletlerden birinin ülkesinden transit olarak geçişe 

müsaade, 12 nci maddenin 1 inci paragrafında derpiş olunan yoldan yapılacak talep 
üzerine ve kendisinden transite müsaade etmesi istenilen Tarafça Sözleşmenin 3 ve 4 

106 



üncü maddeleri muvacehesinde siyasi veya tamamen askeri mahiyette görülen bir suç 
mevzubahis olmaması şartiyle verilecektir. 

2-Kendisinden transite müsaade etmesi istenilen memleketin 6 ncı madde 
anlamındaki tebaasmın transit olarak geçmesi reddolunabilir. 

3-12 nci maddenin 2 nci paragrafında derpiş olunan belgelerin tevdii, işbu 

maddenin 4 üncü haragrafı hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, lüzurnludur. 
4-Hava yolunun kullanılması halinde aşaAıdaki hükümler tatbik olunacaktır: 
a-Vasıtanın inmesi mevzuubahis degilse, talebeden Taraf ülkesi üzerinden 

vasıtanın geçeceAi Tarafı haberdar edecek ve 12 nci maddenin 2 nci paragrafının (a) 
bendinde mezktlr vesikalardan birinin mevcudoldutımu tevsik edecektir. 
Beklenmedik bir iniş halinde, işbu tebligat 16 ncı maddede mevzuubahis muvakkat 
tevkif talebinin tesirlerini doAuracak ve talebeden Taraf nr.ıni bir transit talebinde 
bulunacaktır. 

b-V asıtanın inmesi mevzuubahis ise talep eden Taraf nizami bir transit talebinde 
bulunacaktır. 

S- Bununla beraber, her hangi bir Taraf işbu Sözleşmenin imzası veya tasdik 
yahut iltihak vesikasının tevdii esnasında, bir şahsın transit olarak geçmesini ancak 
iade için istenen şartlar veya bunlardan bazılan tahtmda kabul edeceAini beyan 
edebilir. Bu ahvalde, mtltekabiliyet kaidesi tatbik edilebilir. 

6 - İade edilen şahıs, ırkı, dini, milliyeti veya siyasi kanaatlerinden dolayı 
hayatının veya humyetinin tehdide mAruz kaJacalına ihtimal verebilecek bir ülkeden 
transit olarak geçirilmiyecektir. 

Madde 22 - Usul 
Suçlunun iadesi ve muvakkat tevkif usulüne, işbu Sözleşmedeki aksine btıktlmler 

müstesna, kendisinden iade talebedilen Tarafkanunu tatbik olunur. 

Madde 23 - Kullanılacak dil 
Tevdi olunacak vesaik talebeden Taraf veya kendisinden iade talep edilen Taraf 

lisanmda tanzim olunacaktır. 
Bu sonuncu Taraf, Avrupa Konseyinin resmi dillerinden seçeceAi birisine 

yapılmış bir tercüme talep edebilir. 
Madde 24 - Masraflar 
1- Kendisinden iade talep edilen Tarafülkesinde iade sebebiyle yapılan masraflar 

bu tarafa tahmil edilmiştir. 
2 - Transit geçinnek üzere talepte bulunulan Tarafın ülkesinden transit olarak 

geçişten mütevellit masraflar talep eden tarafça ödenir. 
3 - Kendisinden iade talep edilen tarafın anavatan saydmıyan ülkesinden vakı bir 

iade halinde, bu ülke ile talep Tarafın anavatanı arasındaki seyahat masrafını işbu 
sonuncu Taraf öder. 

Kendisinden iade talep edilen Tarafın anavatan saydmıyan ülkesi Oe anavatan 
arasındaki seyahat masrafı içinde aynı kaide ciridir. 
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ı ı. (a) Suçhdanll İadeli 

Madde 25 - " Emniyet tedbirlnin tarifi , 
İşbu Sözleşme anlamında "emniyet tedirleri" tAbiri, ceza mahkemesi karan ile bir 
cezayı itmam veya onun yerine geçmek üzere emredilen hürriyeti tehdit edici her 
türlü tedbirlcrdir. 

İşbu Sözleşme anlamında "emniyet tedirleri" tAbiri, ceza mahkemesi karan ile 
bir cezayı itmam veya onun yerine geçmek üzere emredilen hürriyeti tehdit edici 
her türlü tectirlerdir. 

Madde 26 -Kaydı ihtiraziler 
ı - Her Alad Taraf, işbu Sözleşmeyi imza veya tasdik yahut ittihak vesikasını 

tevdi ettili esnada Sözleşmenin muayyen bir veya daha fazla hükümleri hakkında 
kaydı ihtirazide bulunabilir. 

2 - Kaydı ihtirazi derıneyan etmiş olan her Akıd taraf şartlar müsaade eder 
etmez bunu geri alacalctır. Kaydı ihtirazilerin geri alınması Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterine vikı bir tebligat ile ifa olunacaktır. 

3 - Sözleşmenin bir hükmü haklanda kaydı ihtirazi dermeyan etmiş olan Alad 
Taraf işbu hükmün tatbikını ancak bizzat keııdisinin bu hümü kabul eyledili 
nispette istiyebilir. 

Madde 27 - Ülke balamından tatbik sahası 
ı - İşbu Sözleşme Aıad Tarallann anavatan topraklannda tatbik olunacalctır. 
2 - Sözleşme Fransa balamından Cczayir'e ve denizaşırı ülkelere, Büyük 

Britanya ve Şimali IriAnda Birleşik Kraliyeti hakımından Normandiya sahilindeiri 
İngiliz adalanna (Channel Island) ve Man adasına da tatbik olunacaJctır. 

3 -Federal Almanya Cumhuriyeti itbu Sözleşmenin tatbikini, Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine yapacaiJ bir tebligat ile, Berlin Land'ına teşmil edebilecektir. 
Mumaileyh işbu tebligattan dijer Taraflan maltimattar kılacaktır. 

4 - işbu Sözleşmenin tatbik sahası, iki veya daha fazla Alad tarafın dopudan 
dotruYa anlaşması suretiyle, Taratlardan birinin işbu maddenin 1, 2 ve 3 üncü 
paragraflannda derpiş edilen ülkelerinin haricinde olup milletlerarası 
miinasebetlerinin idaresi, bu Tarafa mevdu bulunan ülkalerine, anlaşmaya konulan 
şartlar tahtında, teşmil edilebilir. 

Madde 21 -işbu SiJzleşme ile iki taraflı anlaşmalar arasındaki mtınasebet 
ı - İşbu Sözleşme, tatbik olundop ülkeler bakımından, iki Akıd taraf arasındaki 

iki taraflı muahede, sözleşme veya anlaşmalann suçluların iadesine mütedair 
hükümlerini ilga eder. 

2 -Alad Taraflar aralannda sadece işbu Sözleşmenin hükümlerini itmam veya 
bunun ihtiva eyledili prensipierin tatbikatını kolaylaştırmak üzere iki veya çok 
taraflı anlaşmalar aktedebilirler. 

3 - Suçluların iadesinin iki veya daha fazla Alad Taraf arasında yeknesak bir 
mevzuat esasına müsteniden cereyan etmelcte olması halinde, Taraflar suçluların 
iadesi mevzuundaki karşılıklı miinasebetlerini, işbu Sözleşme hükümlerine rapıen, 
münhasıran bu sisteme dayanarak tanzim etmekte serbest olacaklardır. Aynı 
prensip, 
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diaer bir veya daha fazla Akıd Taraf ülkesinde verilen tevkif kararlannın kendi 
ülkesinde infazını derpiş eden kanuna sahip bulunan her iki veya daha fazla Akıd 
araf arasmda dahi tatbik olunacaktır. Bu Sözleşmenin tatbikinden; işbu paragraf 
hUkUmlerine uygun olarak, aralanndaki nonasebetlerde sarfınazar eden veya edecek 
olan Akıd Taraflar bu hususta Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir tebligatta 
bulunacaklardır. Mumaileyh işbu paragraf geretince alacegı her tebligattan diler 
Akıd Tarafları haberdar edecektir. 

Madde 29 - Imza, tasdik, mer 'ıyete giriş 
1 - lşbu Sözleşme Avrupa Konseyi izalarınm imzasına açık kalacaktır. Sözleşme 

tasdik olunacak ve tasdiknameler Konsey Genel Sekreteri nezdine tevdi olunacaktır. 
2 - Sözleşme 3 uncu tasdiknamenin tevdiinden 90 gUn sonra mer' iyete girecektir. 
3 - Sözleşmeyi ahiren tasdik ed~cek mUmziler için sözleşme tasdiknemenin 

tevdiinden 90 gUn sonra mer'iyete girecektir. 

Madde 30 -lltihak 
ı - Avrupa Konseyi V ekiller Komitesi Konsey 4zası olmayan her Devleti işbu 

Sözleşmeye ittibaka davet edebilecektir. Bu daveti mutazammm karar, Sözleşmeyi 
tasdik etmış bulunan konsey Azalannın hepsinin nzalannı llhik olmalıdır. 

2 - lltihak, tevdi tarihenden 90 gUn sonra hUkUm ifade edecek bir iltihaknamenin 
Konsey Genel Sekreterine tevdii ile icra edilecektir. 

Madde 31 - Feshi ihbar 
Her Akıd Taraf, kendisi bakımından, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacagı 

bir tebligat ile işbu Sözleşmeyi Feshedebilir. Bu feshi ihbar, Konsey Genel 
Sekreterinin tebligatı aldıgı tarihten 6 ay sonra hUkUm ifade edecektir. 

Madde 32 -Tebligat 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konsey lzalanna ve işbu Sözleşmeye iltihak 

eden her devletin HükUmetine aşagıdaki hususları bildirir: 
a-Her tasdikname ve iltihaknamenin tevdiini; 
b-Mer'iyete giriş tarihini; 
c-Altıncı maddenin birinci paragrafı ve 21 nci maddenin beşinci paragrafı 

hükümleri tatbik edilmek suretiyle yapılan her beyanı; 
d-26 ncı maddenin birinci paragrafı hUktımlerinin tatabikatında olmak üzere 
yapılan her kaydı ihtiraziyi; 
e- 26 ncı maddenin ikinci paragrafı hUkUmleri tatbikatmdan olmak üzere geri 

alınan her kaydı ihtiraziyi; 
f-lşbu Sözleşmenin 3 1 inci maddesi hükümleri tatbikatmdan olmak üzere alman 

her fesih ihbarını ve bunun hüküm ifade edeceti tarihi; 

Işbu bu hükümleri tasdik zımnmda bu hususta tam sallhiyetli kılman ve aşa&ıda 
imzalan bulunan murahbaslar işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
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İşbu sözleşme 13 aralık 1957 tarihinde Paris'te Fransızca ve İngilizce her iki 
metin de muteber olmak ve Avrupa Konseyi arşivlerine tevdi edilmek üzere, tek 
nüsha halinde tanzim edilmiştir. Konsey Genel Sekreteri bunun usulüne uygun bir 
kopyasını mümzi hükümetlere yollıyacaktır. 

Bay Genel Sekreter, 

15 ekim 1957 tarihli ve D/12-640 sayılı me/ctubunuza cevaben, Avrupa 
Suçluların Iadesi Sözleşmesinin imzası esnasında Türk Hükümetinin tqagıdaki kaydı 
ihtiraziyi dermeyan edeceğini itti/alarına arz etmeicle şeref duymaktayım. 

" ll inci maddede mezkUr teminat aşağıdaki prosedüre inhisar edecektir; 
Idam cezasına mahkUm veya işlediği cürüm idam cezasını müstelzim bulunan bir 

suçlunun Türkiye ye iadesinin mevzuubahis olduğu ahvalde, Icendisinden iade talep 
olunan ve mevzuatında idam cezası bulunmıyon Akıd Taraf bu cezanın müebbet 
hapse tahvi/i hususunda bir talepte bulunmaya sa/dhiyet/idir. Bu talep Tilrk 
Hükümetince, ölüm cezalarını nihai surette tasdik eden Büyük Millet Meclisine, işbu 
merci bu mevzuda henüz bir karar vermemişse, arz edilecektir. 

En üstün saygılarımı lütfen kabul buyurunuz. Sayın Genel Sekreter. 

Hariciye Vekili yerine 

Melih Esenbel 
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Suçluların İadesine dair Avrupa Sözleşmesine Ek ikinci Protokol'un Onaylanmasının 
Uygun Bulundulu Hakkand* Kanun (*) 

Kanun No : 3732 
Kabul Ta. : 815/1991 
R.G : ll Mayas 1991 8.20877 
Dstr. Trp. : 5, C.30 s.143 

Madde ı 
17 Mart taripinde Strasbourg'da imzaya açılan "Suçluların iadesine Dair Avrupa 

Sözleşmesine Ek İkinci Protokol"un onaylanması, Protakolon S inci maddesine; 

" Türikeye Cumhuriye Hükümeti, iade taleplerinin nitelili, bunların talepte bulunan 
ülkedeki diplomatik temsilcilikler tarafından takibi ve bu sırada yapılması gerekli işlemler 
muvacehesinde, iade taleplerinin iletilmesinde Diplomatik yolun kullanılması hakkını saklı 
tutar" 

Şeklindeki ihtirazi kayıt dermeyan olunmak kaydıyla uygun bulunmuştur. 

Maddel 
Bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak devlet tarafından yapılması 

gereken işlemleri Adalet Bakanlıgı yerine getirir. 

Madde3 
Türk mahkemelerince gıyabında mahk.umiyet kararı verilmiş olup, Sözleşmeye taraf 

ülkelerden birinde bulundugunun tespit edilmesi üzerine bu ülkeden iadesi istenilen kişiye 
Protokolon 3 üncü maddesinin l inci bendinde Ongörüldtıgü şekilde yeniden muhakeme 
edilme hakkı tanınması için anılan ülke tarafından teminat istenilmesi halinde, karann 
kesinleşip kesinleşmcdiline bakılmaksızın kararı veren mahkemece sözü edilen kişinin 
yeniden muhakeme cdileceginc dair karar verilir ve kişi iade edildikten sonra bu karar 
dogNltusunda işlem yapılır. 

İadeyi müteakip, gıyapta verilmiş olan karar iade edilen kişiye teblig olunur ve teblig 
tarihinden itibaren 7 gün içinde bu kişi karara itiraz etmezse, yeniden muhakcme 
yapılmaksızın gıyapta verilmiş olan karar infaz edilir. 

Madde4 
Madde5 

Bu kanun yayaını tarihinde yürürlüle girer. 
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o-----

(*) 3732 sayıfı 1(pnımfa •tE(ifjnci lProto~(ün ONZ]Iiuıılflı" fıususun.a yerfJerifmei.{e 6era6er 
tE.i._ifjnci lProto~lifm 6nce 6"f~ 6irtE.i._lProto~(ün 6ulunmtUıgm~nılen, 181(fuım 1959 
tanfıti ve 73 76 sayıfı 7(pnunfa onayfan.an S6zlefme (11. (a) d'a)'tfm sonra 6u Sözupneye lE( 6ir 
lProto~( mm:ut ofa1111J1lığınıfan, tE( 6irinci lProto~{ün fı~metimiz. tarafıtufan onayfanmaıfığı 
netıcesine wnf~r. 
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Yabanci Hakem Kararlarınin Taaatnmast ve İcra•• Hakktnda Sözleşme ile Suçlularla 
İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Ikinci Protokolun Onayianmasina Dair Bakanlar 

Kurulu Karar• (*) 

Karar Ta. : 15 Alustos 1991 No:91/l151 
R.G : 25 EyiOI 1991 S.21002 
Dstr. Trp. : 5, C.31 s.l033 
ı - .............. .. 
2-8/S/1991 tarihli ve 3732 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Suçluların 

İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol" un, mezk~r Kanunun ı inci 
maddesinde yeralan ihttrazi kayıt dermeyan olunmak, Kaydıyla onaylanması; ......... 244 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca IS/8/1991 tarihinde kararlaştınlmıştır. 

Suçluların İadesi ne Dair Avrupa Sözleşmesine 
Ek İkinci Protokol 

Bu Protokol'u imzalamış bulunan Avrupa Konseyine üye Devletler, 
13 Aralık 1977 tarihinde Paris'te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi 

Hakkında Avrupa Sözleşmesi'nin (bundan böyle "Sözleşme" diye adlandırılacaktır.) 
mali suçlar alanmda uygulanmasını kolaylaştırmayı arzulayarak; 

Sözleşme'ye belli başka hususların da ilAve edilmesininarzuyaşayan oldugunu 
düşünerek, 

Aşagıdaki gibi anlaşmışlardır: 
BÖLÜM I 

Madde 1 
Sözleşme'nin 2. maddesi 2. paragrafı aşagıdaki hüküm eklenecektir. 
"Bu hak sadece nakdi müeyyideleri müstelzim suçlarada teşmil edilecektir." 

BÖLÜM II 
Maddel 
Sözleşme'nin 5. maddesi yerine aşagıdaki hükümler ikAme edilecektir: 
" Mali Suçlar 
1-Vergi, resim, gümrük ve kambiyo ile ilgili suçlar, bunlarma Talebeden Taraf 

mevzuatına göre aynı nitelikte bir suça tekAbül etmesi halinde, Sözleşen taraflar 
arasmda Sözleşme hükümlerine tevfıkan iade konusu olacaktır. 

2-İade talebi, talebeden Taraf mevzuatının aynı nevi vergi veya resmi 
tarhetmedigi veya talebedilen Taraf mevzuatının aynı neviden vergi, resim, gümrük 
veya kambiyo kurallarını ihtiva etmedigi gerekçesiyele reddedilemeyecektir." 

(*) (}Ja~tıfar'l(Jmd'u 91/2151 sayılı 1(pran ile 6irfiiJe ~q. 'tfe yayınlanan 'E{ifjnci (}Toto~{ün 

önsöz 6irinci parlliJrafirula geçen; 
13 ~rafı(1977 tarifıi yanlıj (6asın litıtası ofsa gm~ o[up 6u tarifı 13 ~ra{ı(19J7 tfır. Zira 6u 

tanfı 18 ~m 1959 tarifıli 7376 sayılı 1(pnunun 1 inci madifesintfe w anılan 1(pnunfa 

oruzyfaruzn SöZUJJMnin 32 nci nuufilui son paragrafinıla ~a 6e[irtifen 13 ~ratit 1957 
tarifıülir. 
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BÖLOMIII 

Madde3 
Sözleşmeye aşaAıdaki hükümler eklenecektir: 
"Gıyabi Hükümler 
ı -Akid taraflardan birinin diger bir Akid Taraftan, bir kimsenio gıyabmda 

verilmiş bir mUhkumimyetin veya tutuklama kararının infazı için iadesini istemesi 
halinde, Talebedilen Taraf, karara yola açan soruşturmada, suçla itharn olunan bir 
kimseye tanınması gereken asgari savunma haklarının tanumıadıgı görüşünde ise, bu 
nedenle iade talebini reddedebilir. Bununla birlikte, Talebeden Tarafın, iadesi 
istenilen kişiye savunma haklarını teminat altına alacak şekilde yeniden yargılanma 
hakkı verileeeline dair yeterli görülecek teminatı vermesi halinde, iade talebi yerine 
getirilecektir. Bu karar, Talebeden Tarafı, mahkum edilen kişinin itirazcia 
bulunmaması halinde söz konusu mahkumiyetİn infazı, veya aksihalde bu kişi 
hakkında soruştunna yapılması için yetkili kılacaktır. 

2-Talebedilen Taraf gıyabmda hüküm verilmiş olan kişinin iadesinin talep 
edildigini bu kişiye bildirmesi halinde, Talebeden tarafça, bu bildirim ceza 
muhakemesi usulü acısından bu Devlette yapılmış resmi bir teblig olarak 
addedilmeyecektir." 

BÖLMOIV 

Madde4 
Sözleşmeye aşaAıdaki hüküm eklenecektir: 
"Af' 
"İadeye konu olan suçun Talebedilen Devlette çıkarılan bir af kanunu kapsamına 

girmesi ve bu Devletin kendi ceza kanununa göre bir suçu kovuşturma yetkisi olması 
halinde iade talebi kabul edilmeyecektir. 

BÖLÖMV 

Madde S 
Sözleşmenin 12. Maddesinin 1. Paragrafı aşalıdaki şekilde degiştirilmiştir: 
" Iade talebi, talebeden Taraf Adalet Bakaniıiınca yazılı olarak Talebedilen Taraf 

adalet Bakaniılına hitaben yapılcaktır. Bununla birlikte tiplomatik kanalın 
kullanılması kapsam dışı bırakılmamıştır. İki veya daha ziyade Taraf arasmda 
doArudan varılacak mutabakat ile başka haberleşme yolları tesis olunabilir." 

BÖLÜM VI 
Madde6 
1-Bu Protokol Sözleşme'yi imza etmiş bulunan Avrupa Konseyi Üyesi 

Devletlerin imzasına açık tutulacaktır. Protokol, onaylama, kabul veya 
tasvibe tabi olacaktır. Onay lama, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterine tevdi olunacaktır. 
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2-Protokol üçüncü onay, kabul veya tasvip belgesinin tevdiini takip eden 90 gün 
sonunda yürürlüge girecektir. 

3-Protokol, bunu sonradan im~ kabul veya tasvip eden Devlet yönünden onay, 
kabul veya tasvip belgesinin teviini takibeden 90 gün sonunda yürürlüge girecektir. 

4-Avrupa Konseyine üye olan bir Devlet, daha evvel veya aynı zamanda 
Sözleşmeyi onaylamış olmadıkca bu ProtokolU onaylayamaz, kabul veya tasvip 
edemez. 

Madde7 
1 -Sözleşmeye aktılmış olan herhangi bir Devlet, bu Protokole yürOrlüge 

ginnesinden sonra katılabilir. 
2-Böyle bir katılma, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdiini takip eden 90 

gün sonra yürürlüge girecek bir katılma belgesinin tevdii ile saglanacaktır. 

Madde S 
ı-Her devlet, imza sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgesini 

tevdii ederken bu Protokolün uygulanacagı Olke veya ülkeleri belirtebilecektir. 
2-Her Devlet, onay, kabul, tasvip veya kabul belgesini tevdii ederken veya daha 

sonra her zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yapac&gı beyan ile, bu 
ProtokolU beyanmda belirtilenlerden başka veya Uluslararası ilikilerinde sorumlu 
oldugu veya. adma yOkOmlülük üstlenme yetkisi verilen ülke veya ülkelere teşmil 
edebilir. 

3-önceki paragraf uyannca yapılan herhangi bir beyan, bu beyanda belirtilen 
harhangi bir ülke ile ilgili olarak Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben 
yapılacak bir beyan ile geri alınabilir. Bu geri alma, bildirimin Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri tarafından alırunasını takibeden 6 ay sonunda geçerli olacaktır. 

Madde9 
ı -Herhangi bir Devlet tarafından Sözleşme hüktıınlerine konulmuş bulunan 

rezervler, bu Devlet tarafından Protokoltın imzası sırasında veya onay, kabul, tasvip 
veya katılma belgesini tevdii ederken aksi beyan edilmiş olmadıkça aynı şekilde bu 
Protokole de uygulanacaktır. 

2-Herhangi bir Devlet imza sırasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma 
belgesini tevdii ederken: 

a-1 . Bölümü kabul etmedigini, 
b-11. Bölümü kabul etmedilini, veya bu bölOmU sadece muayyen suçlar veya 2. 

maddede zikredilen suçların muayyen kategorileri ile ilgili olarak kabul ettigini, 
c-III. Bölümü kabul etmedilini, veya sadece 2. Maddenin I. Paragrafını kabul 

ettigini; 
d-IV. Bölümü kabul etmedilini, 
e-V. Bölümü kabul etmedigini, 
bildinnek hakkını saklı tuttugunu beyan edebilir. 
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3-Akid Taraflardan biri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yapılacak ve 
almdıgı tarihten itibaren geçerli olacak bir beyan ile yukandaki paragraflara uygun 
olarak yapılmış bulunduatı rezervi geri alabilir. 

4-Sözleşmenin bir hükmü ile ilgili olarak koydolU bir rezervi bu Protokole de 
uygulayan veya bu ProtokolUn bir hükmü ile ilgili olarak rezerv koyan Akid bir taraf, 
bu bUlanUn bir başka Akid Tarafça uygulanmasını talep edem~yecektir; bununla 
birlikte, bu Tarafın koydugu rezerv kısmi veya şartlı ise bu hükmUn yerine 
getirilmesini kendi kabul ettigi nisbette talep edebilecektir. 

5-Bu Protokol hükümlerine başka rezerv konulamayacaktır. 

Madde 10 
Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesine bu Protokoltın uygulanmasından bilgi 

verilecek ve Komite bu ProtokolUn uygulanmasından dotabilecek herhangi bir 
sorunun dostça çOzOınlenmesini kolaylaştırmak için gerekli olan işlemi yerine 
getirecektir. 

Madde ll 
1-Akid taraflardan biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yapacaAı bir 

beyan ile, kendisi için ProtokolU feshedebilir. 
2-Böyle bir fesih, beyanın Genel Sekreter tarafından alınmasını takibeden 6 ay 

sonunda ytırUrlUge girecektir. 
3-Sözleşmenin feshedilmesi otomatikman bu ProtokolUn de feshi anlarnma gelir. 

Madde 12 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konseye Üye Devletlere ve Sözleşmeye katılan 

herhangi bir Devlete; 
a-Bu ProtokolUn her imzalanışmı; 
b-Onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdii olundugunu; 
c-Bu ProtokolUn 6 ve 7 nci maddelerine göre ytlrOrlUge giriş tarihini; 
d-8 inci maddenin 2 ve 3 UncU paragrafı hükmüne göre alman her bildirimi, 
e-9 uncu maddenin 1 inci paragrafı hükmüne göre alman her bildirimi; 
f-9 'uncu maddenin 2 nci paragrafma göre konulan her rezervi; 
g-9 uncu maddenin 3 UncU paragrafı hükmüne göre konulmuş bulunan rezervin 

geri alınmasını, 
h- ı ı inci madde hükmüne göre alman her bildirimi ve fesbin geçerli oldulu 

tarihi, bildirecektir. 
Yukarıdaki hUkUmleri onaylama için geregi gibi yetkili kılınmış aşagıda imzaları 

bulunanlar, işbu ProtokolU imzalamışlardır. 
Bu Protokol, Fransızca ve İngilizce dillerinde her iki metin de aynı derecede 

geçerli olmak üzere, tek nUsha halinde Strasbourg'da 17 Mart 1978 tarihinde 
yapılmıştır. Avrupa Konseyi arşivlerine konulacak olan tek nUshanm aslma uygun 
onanmış örneklerini Genel Sekreter, imzacı ve ProtokolU imzalayan ve katılan 
devletlere gönderecektir. 

. ... -------------o---------------
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Cenevre'de l8 Temmuz 1951 taribinde imzalanmıf olan MOitecilerin Hukuki Durumuna 
dair S6zleşmeain onaylaaması hakkında Kanun 

Kanun No : 3~9 
Kabul Ta. : 19 Alustol 1961 
R.G : ~ EylUl 1961 8.10898 
Dstr. Trp. : 4, C.l, s.~l 

Madde 1- Cenevre'de 28 Temmuz 19Sl tarihinde imzalanmış olan Mülteciterin Hukkuki 
Durumuna dair Sözleşme ilişik deklarasyonla birlikte onaylanmıştır. 

Madde l - Mülteciterin Hukuki Durumuna dair Sözleşmenin 42. Maddesinin bahşettiti 
ımkana uygun olarak, onaylama anında aşa.Aıdaki ihtirazı kayıt kabul edilmiştir; 
"Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü rnOlteciye TOrkiye'de Türkuyruklu kimselerin haklanndan 
fazlasım salladıtı şeklinde yorumlanamaz " 

Madde3 
Bu kanun yayımı tarihinde yOı11rlOAe girer. 
Madde4 
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

----------<>---------
DEKLARASYON 

a - Türkiye Cumhuriyeti HükUmeti, mezkQr Sözleşmenin ı inci maddesinin, (a) 
fıkrasında mevzubahis ı 2 Mayıs ı 926 ve 30 Haziran ı 928 Anlaşmalanna Taraf 
degildir. Ayrıca, 30 Haziran ı 928 Anlaşmanın şümulüne giren ı 50 kişi esasen 3527 
sayılı Af kanunu şümulüne ginnekle mezkdr Anlaşmanın memleketimiz bakımından 
derpiş ettigi husus ortadan kalkmıştır. Bu durum muvacehesinde, Cumhuriyet 
Hükümeti 28 Temmuz ı951 tarihli Sözleşmeyi yukarıdaki Anlaşmalardan müstakil 
olarak kabul etmektedir. 

b - Işbu Sözleşmenin tahmil ettigi veeibeler bakımından Cumhuriyet HükUmeti, ı 
inci maddenin (b) fıkrasındaki " ı Ocak 195 1 den evvel cereyan eden hadisel er" 
ibaresini, " ı Ocak ı 95 ı den önce Avrupa' da cereyan eden hadiseler şeklinde 
anlamaktadır. 

c - Keza Sözleşmenin ı inci maddesinin mülteci vasfını kaybına mütedair ( c ) 
fıkrasındaki "Vatandaşı bulundugu memleketin himayesinden kendi istegi ile tekrar 
istifade ederse, veya vatandaşlıgını kaybettikten sonra kendi arzusu ile tekrar iktisap 
ederse " ibarelerini Cumhuriyet Hükümeti bu istifade ve iktisap keyfiyetinin sadece 
alakarların talebine degil, aynı zamanda bahis konusu Devletin muvafakatine baglı 
bulundugu şeklinde anlamaktadır (*) 

(*) (])e~rasyona ıf4~n ~ma S6zk,m1 w ~nlar'l(Jırulu ~rarfiın Sonunılıulır. ( s.133) 

116 



MOiteeilerin Hukuki Durumuna dair Sözleşme 

BAŞLANGlÇ 

Birleşmiş Milletler Antiaşması ve ı O Aralık ı 948 de Genel Kurulu 'nca kabul 
olunan İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi'nin, insanların hürriyetlerden ve insan 
haklarından, fark gözetmeksizin, faydalanmalan esasını teyit ettigini nazarı itibara 
alan, 

Birleşmiş Milletlerin, birçok detllar, mültecilere karşı derin alakasını izhar ve 
mUltecilerin ana hUrriyetleri ile insan haklarını mümkün olduAu kadar şUmuliU bir 
şekilde kullanmalarını temine gayret ettigini nazarı itibara alan, 

Mültecilerin hukuki durumuna dair evvelce imzalanan Milletlerarası 
Anlaşmaların tekrar tetkik ve tedvini ile Bu Anlaşmaların tatbik sahasını ve 
Mülteciler için saAladıAı himayeyi yeni bir Anlaşma vasıtasıyle genişletmenin arzuya 
şayan oldugunu nazarı itibara alan, 

İltica hakkını tanımanın bazı memleketler için son derece ~ır külfet tevlit 
edebileeelini ve milletlerarası şümul ve mahiyeti Birleşmiş Milletlerce kabul edilmiş 
bulunan meselelerin, bu takdirde, milletler arası işbirligi olmaksızın memnuniyete 
şayan bir surette halledilemiyecegini nazarı itibara alan, 

BUtUn devletlerin, mülteci meselesinin içtimai ve insani mahiyetini kabul ederek, 
bu meselenin devletlerarasmda bir gerginlik sebebi halini almasını önlemek için 
imkiniarı nispetinde ellerinden geleni yapmalarını temenni eden, 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri'nin, mUltecilerin himayesini 
temin eden milletlerarası sözleşmelerin tatbikatma nezaret eylemekle vazifeli 
oldugununazarı itibara alan, 

Ve bu meseleyi hal için alman tedbirlerin birbiri ile faydalı bir şekilde telifı 
hususunun devletler ile Yüksek Komiser arasındaki iş biriiline baglı oldugunu kabul 
eden, 

Yüksek Akıd Taraflar aşagıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

BÖLOM-I 

Genel Hllktımler 
Madde 1 
"Multeci"' tabirinin tarifi 
A-İşbu sözleşme bakımından "Mülteci" tabiri aşagıda gösterilen şahıslara tabik 

edilir. 
1-12 Mayıs 1926 ve 30 Haziran 1928 Anlaşmaları, veya 28 ekim 1933 ve ıo 

Şubat 1938 Sözleşmeleri, ve ı4 EylUl ı939 ProtokolU, yahut Milletlerarası Mülteci 
Teşkilatı Anayasasma göre mülteci sayılan şahıs; 

Milletlerarası Mülteci Teşkilatı tarafından faaliyeti esnasında alınmış mülteci 
sıfatını vermeme kararları, bu kısmın 2 nci fıkrasındaki şeraiti haiz olan kimselere 
mülteci sıfatının verilmesine mani degildir. 
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2- ı Ocak ı 95 ı den evvel cereyan eden hadiseler neticesinde ve ırkı, dini, 
tabiiyeti, muayyen bir ictimai gruba mensubiyeti veya siyasi kanaatleri yüzünden 
takibata uarayacatmdan haklı olarak korktuAtı için vatandaşı oldulU memleket 
dışmda bulunan ve işbu memleketin himayesinden istifade edemeyen veya mezkOr 
korkuya binaen istifade etmek istemiyen, yahut tabüyeti yoksa ve bahis konusu 
hadiseler neticesinde evvelce mutaden ikamet ettili memleket dışmda bulunuyorsa, 
oraya dönemeyen veya mezkQr korkuya binaen dönmek istemeyen şahıs; 

Birden fazla tabiiyeti olan bir şahıs hakkındaki "Vatandaşı oldUlu memleket" 
tabiri tabiiyetini haiz oldugu memleketlerden her birini kasteder. Haklı bir korkuya 
mUstenit muteber bir sebep olmaksızın, vatandaşı oldulU memleketlerden birinin 
himayesinden istifade etmeyan şahıs vatandaşı oldulU memleketin himayesinden 
mahrum sayılmaz. 

B-1-İşbu Sözleşme bakımından madde, 1, kısım (A) daki " ı Ocak ı9sı den 
evvel cereyan eden hadiseler" ibaresinin, 

(a)" ı Ocak ı 95 ı den evvel Avrupa'da cereyan eden hadiselerden" veya 
(b)" ı Ocak ı9sı den Avrupa'da veya başka bir yerde cereyan eden hadiseler" 

Manasında anlaşılacak ve her Akıd Devlet bu sözleşmeyi imzaladı&ı tasdik ettigi 
veya iltihak eylediAi sırada bu Sözleşmeye göre taahhüt ettiAi veeibeler bakımından 
bu ibarenin ştımulünü belirten bir beyanda bulunacaktır. 

2- (a) şıkkım kabul eden her Akıd Devlet, B.M.G.S.ne göndereceti bir teblille 
(b) şıkkmı kabul etmek suretiyle veeibelerini her zaman genişletebilir. 

C-Bu sözleşme yukarıdaki (A) kısmındaki hükOı.nlerin şümulüne giren her şahıs 
hakkında aşatıdaki hallerde tatbikattan kalkacaktır: 

ı-Vatandaşc olduAn memleketin himayesinden kendi istegi ile tekrar istifade 
ederse veya, 

2-VatandaşlıAını kaybettikten sonra kendi arzusu ile tekrar iktisap ederse veya 
3-Yeni bir vatandaşlık iktisap etmişse ve vatandaşiıiını iktisap ettigi memleketin 

himayesinden istifade ediyorsa veya 
4-Kendi arzusu ile terk ettili veya takip korkusu ile haricinde kaldıAı 

memlekette kendi arzusu ile, tekrar yerleşmek üzere dönmüşse; 
S-Mülteci tanınmasını intac ettiren şartlar ortadan kalktıgı için vatandaşı oldugu 

memleketin him~yesinden istifade etmekten imtinaa artık devam edemezse, 
Şu kadar ki işbu fıkra, vatandaşı olduAtı memleketin himayesinden İstifadeyi 

reddetmek için evvelce vakı takipiere müstenit haklı sebepler ileri sürebilen ( A ) 
kısmının ı inci fıkrasının derpif etti~ bir mülteciye tatbik olunmayacaktır; 

6-Tabiiyetsiz olup da, mülteci tanınmasını intac ettiren şartlar ortadan kalktıAı 
için, mutit ikametgihmm bulwıdup memlekete dönmek durumunda olan bir şahıs 
bahis konusu olduAunda, 

Şu kadar ki işbu fıkra, mutit ikametgihmm bulundugu memlekete dönmeyi 
reddetmek için evvelce maruz kaldıgı takipiere mQstenit haklı sebepler ileri sürebilen 
( A) kısmının I inci fıkrasının derpiş ettili bir mülteciye tatbik olunmayacaktır. 

D-Bu sözleşme, Birleşmiş Milleder Mükeciler Yüksek Komiseri haricinde diAer 
bir Birleşmiş Milletler organı veya teşekkülünden halen himaye veya yardım gören 
kimselere tatbik olunmaz. 
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Böyle bir himaye veya yardım, her hangi bir sebeple bu gibi kimselerin durumu 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun bu hususla ilgili kararlan geregince nihai 
surette 
halledilmeksizin sona ermiş ise, bu şahıslar Sözleşme rejiminden bihakkin istifade 
ederler. 

E-Bu sözleşme ikamet ettigi memleketin yetkili makamlahnca o memleket 
vatandaşlıgmı haiz olanlara mahsus hak ve veeibeleri haiz addedilen bir şahsa tatbik 
olunmaz. 

F-Bu Sözleşme htlküınleri; 
a-Bunlara mütedair milletlerarası vesikalarda tarif edildigi manada banşa karşı 

bir suç, bir harp suçu veya insanlıga karşı bir suç işledigi, 
b-Mülteci sıfatiyle kabul edildigi memlekete ilticadan evvel iltica memleketi 

dışmda agır bir genel suç işledigi; 
c-Birleşmiş Milletierin gaye ve prensiplerine aykırı fiillerden suçlu olduAtı 

hususunda; 
Ciddi kanaat mevcut olan şahıs hakkında tatbik edilmez. 

Madde 2 Genel Veeibeler 
Her mültecinin bulundugu memlekete karşı, bassaten kanunlara, tüzüklere ve 

4ınme düzenini korumak için alman tedbirlere uymak veeibesini ihtiva eden 
görevleri vardır. 

Madde 3 Ayırdetmeme 
Akıd Devletler bu Sözleşme hükümlerini Mültecilere, ırk, din veya menşe 

memleketi bakımından ayırdetmeden tatbik ederler. 

Madde4 Din 
Akıd Devletler, ülkelerindeki mültecilere, ibadet ve çocuklarının dini egitim 

hürriyeti bakımından, en az vatandaşiara tatbik edilen muamele kadar 
müsait muamele tatbik ederler. 

Madde 5 Bu SiJzleşme dışında bahşolunan hak/ar 
Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, bir Akıd devlet tarafından mültecilere bu 

Sözleşme dışmda bahşolunan diger hakları ve menfaatleri ihlal etmez. 

Madde 6 "Aynı Şartlarla" tabiri 
Bu Sözleşme bakımından "Aynı şartlarla" tabiri, ilgili kimsenin, bir millteci 

olmadıgı takdirde muayyen bir hakkı kullanmak için yerine. getirmesi gereken bütün 
şartların (geçici yahut daimi ikamet müddetine ve şartlarına ait olanlar dahil) 
mahiyetleri itibariyle bir mülteci tarafından yerine getinlemiyecek olanlar müstesna, 
kendisi tarafından yerine getirilmesini tazammun eder. 

Madde 7 Mütekabiliyet şartından muafıyet 
I-Bu Sözleşmede derpiş olunan daha müsait hükümler saklı kalmak üzere, her 

Akıd Devlet, mültecilere genel olarak yabacılara tanıdıgı rejimi bahşeder. 
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2-BütUn mülteciler, Akıd Devletlerin ülkesinde üç sene ikametten sonra, kanuni 
mütekabiliyet şartından muaf olurlar. 

3-Her Akıd devlet, bu Sözleşme kendisi hakkında yürürlüle girdili tarihte 
mültecilerin, mUtekabiliyet şartı olmadan istifade edebilecekleri halkları ve 
menfaatleri kendilerine tanımaya devam eder. 

4-Akıd Devletler mutekabiliyet şartının bulunmaması halinde, mUltecilere 2 nci 
ve 3 üncü fıkralara göre istifade edebilecekleri haklardan ve menfaatlerden başka 
hak ve menfaatler bahşetmek imkanlarını ve 2 nci ve 3 UncU fıkralarda mezkftr 
şartları haiz olmayan mültecileri mütekabil muamele muafiyetinden istifade ettirmek 
imkanını müsait surettenazarı itibara alırlar. 

S-Yukarıdaki 2 nci ve 3 üncü fıkralar hükümleri gerek bu Sözleşmenin ı3, ıs, 
ı 9, 2 ı ve 22 nci maddelerinde mezldir haklara ve menfaatlere, gerekse, bu 
Sözleşmede derpiş olunınayan haklara ve menfaatlere tatbik edilir. 

Madde 8 Istisnai tedbirlerden muafıyet 
Yabancı bir Devlet vatandaşlarının şahısları, malları veya menfaatleri aleyhinde 

ittahaz olunabilecek istisnai tedbirler bakımından Akıd Devletler, bu gibi tedbirleri, 
mezkür devletin resmen vatandaşı olan bir mülteciye sırf bu vatandaşiaima 
müsteniden tatbik etmezler. Bu maddede ifade olunan genel prensibi mevzuatiarına 
göre tatbik edemeyen Akıd Devletler bu gibi mültecilere münasip hallerde muafiyet 
balışeder ler. 

Madde 9 Geçici Tedbirler 
İşbu Sözleşmenin hiç bir hükmü bir Akıd Devletin harb zamanında veya diler 

vahim ve müstesna hallerde, milli güveniili için elzem saydıgı tedbirleri muayyen bir 
kimse hakkında, bu kimsenin hakikatte bir mülteci oldulU ve mezkQr tedbirlerin 
kendisi hakkında milli güveniili icabı muhafazası gerektigitesbit edilineeye kadar, 
geçici olarak ittihaz eylemesine mani delildir. 

Madde ı O Ikamelin devamı 
1 -Bir mülteci İkinci Dünya Harbi sırasında sürgün edilerek Akıd Devletlerden 

birinin ülkesine götUrülmüş olup burada ikamet etmekte ise, bu mecburi ikamet 
müddeti bu ülkede kanuni ikamet sayılacaktır. 

2-Bir müteci ikinci Dünya Harbi sırasında bir Akıd Devletin ülkesinden sürgün 
edilip bu Söözleşmenin yürürlüge girmesinden evvel daimi ikamet kasdı ile oraya 
dönmüş ise, sürgünden önceki ve sonraki devre, aralıksız ikamet zaruri olan hallerde, 
bir te~ aralıksız ikamet sayılacaktır. 

Madde ı ı Mülteci gemi adamları 
Her Akıd devlet, bayragını taşıyan bir geminin mürettebatı arasında muntazam 

şekilde hizmete alıkonmuş mülteciler varsa, bunların ülkesinde yerleşmesine 

müsaade eylemek imkanlarını ve bilhassa diger bir memlekete yerleşmelereni 
kolaylaştınnak üzere kendilerine seyahat belgelerini vermeyi yahut muvakkaten 
ülkesine kabul eylerneyi müsait surette inceler. 
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Madde ll Şahsi Statü 

BOLCMD 
Hukuki Durum 

I -Her mültecinin şahsi statüsü ikametgahı memleketinin kanununa, ikametgAhı yoksa 
bulundugu memleketin kanununa tabidir. 

2-Mtılteci tarafından evvelce iktisap edilen ve şahsi statüye dair olan haklara, bilhassa 
evlilige b&glı haklara, her Akıd Devlet tarafından gerekirse bu devletin mevzuatının gösterdili 
şartları yerine getirmek kaydiyle riayet olunur. Ancak bahis konusu hakkın, şahıs mülteci 
olmasaydı o devletin mevzuatı tarafından tanınacak haklar arasında bulunması lazımdır. 

Madde 13 Menkul ve gayri menkul mülkiyet 
Akıd Devletler, menkul ve gayrimenkul iktisabı ve buna mtıteferri diger haklar, menkul ve 

gayrimenkul mülkiyete ait kira ve diger mukaveleler bakımından her mülteciye mOınkün 
oldugu kadar müsait ve her halde aynı şartlar içinde genel olarak yabancılara bahşolunandan 
daha az mosait olmıyşn bir muamele tatbik ederler. 

Madde 14 Fikri ve sınai mülkiyet 
Sınai mülkiyetin ve bilhassa ihtiralar, desenler, modeller, alimeti farika, ticari unvanın 

himayesi konusunda ve edebi, artistik, ilmi mülkiyetin bimayesi konusunda her mülteci, mutat 
ikametgAhının bulundugu memlekette işbu memleketin vatandaşlarına bahşolunan himayeden 
istifade eder. Mülteci, diger Akıd Devletlerden herhangi birinin ülkesinde, bu ülkede mdtat 
ikametgAhının bulundugu memleketin vatandaşlarına bahşolunan himayeden istifade eder. 

Madde lS Dernek hakları 
Akıd Devletler, muntazam surette ülkelerinde ikamet eden mtıltecilere, siyasi ve kazanç 

maksadı taşımıyan demekle ile meslek sendikaları bakımından, aynı şartlar içinde yabancı bir 
memleketin vatandaşlarına bahşolunan en müsait muameleyi tatbik ederler. 

Madde 16 Mahkemede taraf olarak bulunma hakkı 
1 -Her mültecinin Akıd Devletlerin ülkesinde mahkemelere serbestce ve kolayca 

müracaata hakkı vardır. 
2-Her mülteci, mutAt ikametgAhının bulundugu Akıd Devlette, adli yardım ve teminat 

akçesinden muafiyet dahil, mahkemelere müracaat bakımından vatandaş gibi muamele görür. 
3-MutAt ikametgAhının bulundugu memleketten gayn Akıd Devletlerde ve 2 nci fıkrada 

mezkllr konular hakkında, her mülteci mutat ikametgAhmın bulundugu memleket 
vatandaşlarına edilen muamelenin aynından istifade eder. 

Madde 17 Veret/i meslekler 

BÖLÜMIII 
Kazançlı işler 

I -Akıd Devletler, ülkelerinde muntazam surette ikamet eden her mülteciye, ücretli bir 
meslekte çalışmak hakkı bakımından, aynı şartlar içinde yabancı bir memleketin vatandaşına 
bahşedilen en müsait muameleyi bahşederler. 

2-Akıd Devletler, bu gibi mültecilerin, anavatandan gayn, milletlerarası münasebetlerini 
deruhde eyledikleri ülkelere yerleşmelerini temin için kanunları ve anayasalarına göre 
iktidarları dahilindeki her şeyi yaparlar. 
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a-Memlekette üç sene ikaınet etmiş olmak; 
b-İkametgAh memleketi vatandaşı olan bir kimse ile evli bulunmak, eşini terk etmiş olan 

bir mülteci bu hükümden istifadeyi iddia edemez. 
c-İkametgAh memleketi vatandaşı olan bir veya birkaç çocuAu olmak. 
J .. Aıcıd Devletler ücretli mesleklerde çalışmak bakımından bütün mülteciterin ve bilhassa 

ülkelerine bir işçi bulma programma yahut göçmen getirme plAnına göre girmiş olan 
mültecılerin haklarını vatandaşları haklan ile bir arada tutmaya mAtuf tedbirler ittihazını 
mOsaıt surette dQşünürler 

Madde 18 Ucretsiz mesle/cler 
Akıd Devletler, ülkelerinde mutazam surette bulunan mültecilere ziraat, sanayi, ktıçük 

sanatlar ve ticaret sahalannda ücretsiz bir meslek sahibi olmak ve ticaret ve sanayi şirketleri 
kurmak hususlannda mümkün oldup kadar müsait ve her halde aynı şartlarta genel olarak 
yabancılara bahşedilenden daha az müsait olmayan muameleyi bahşederler. 

Madde 19 Serbest mesle/cler 
I-Her Akıd Devlet, ülkesinde muntazam surette ikamet eden ve bu Devletin yetkili 

makamlannca tanına diplomalara sahip olup serbest bir meslek icrasını arzu eden mültecilere 
mümkün olduAu kadar müsait ve her halde aynı şartlar içinden genel olarak yabacılara 
bahşedilenden daha az müsait olmayan şekilde muamele bahşcder. 

2-Akıd Devletler, bu gibi mtıltecilerin, anavatandan gayrı milletlerarası mtınasebetlerini 
deruhde eyledikleri tılkelere yerleşmelerini temin için, kanunları ve anayasalarına göre 
iktidarları dahilindeki her şeyi yaparlar. 

Madde 20 V esiica usulu 

BÖLCMIV 
Sosyal durum 

Bütün ahalinin tabi oldugu ve nadir bulunan maddelerin genel dalıtımını düzenliyen bir 
vesika usulü mevcut olan mültecilere vatandaşlar gibi muamele edilecektir. 

Madde 21 Mesken 
1-Akıd Devletler, mesken bakımından, bu mesele kanun ve nizarnlar veya Amme 

makamlarının kontroluna tabi olduAu nispette, ülkelerinde muntazam surette ikamet eden 
mültecilere mümkün oldugu kadar müsait bir muamele bahşederler; bu muamele her halde 
aynı şartlar içinde genel olarak yabancılara bahşedilenden daha az mOsait olmaz. 

Madde 22 Maarif 
1-Akıd Devletler mültecilere ilk tahsilden gayrı tahsil sınıflan konusunda ve bilhassa 

tahsilden istifade; yabancı memleketlerde verilmiş tahsil belgeleri, üniversite diptomalan ve 
belgelerinin tanınması; harç ve resimlerden muafiyet ve tahsil bursları konularında mtımkün 
oldu~ kadar müsait ve her halde aynı şartlar için de genel olarak yabancılara bahşedilenden 
daha az müsait olmayan şekilde muamele ederler. 

Madde 23 Sosyal yardım 
Akıd Devletler ülkelerinde muntazam surette ikamet eden mültecilere sosyal yardım ve 

ıane konularında vatandaşiara yapılan muamelenin aynını yaparlar. 

Madde 24 Çalışma mevzuatı ve sosyal sıgorta 
1 -Akıd Devletler ülkelerinde muntazam surette ikamet eden mültecilere aşaAıdaki 

konularda vatandaşıara yapılan muamelenin aymm bahşedeceklerdir; 
a-Mevzuatla dtızenlendiAi veya idari makamların yetkisine tabi oldukları nisbette, 

istihkakları dahil olmak şartıyle, aile yardımları da dahil,işçi istihkBkları, çalışma müddeti, 
muntazam çalışma saatleri, ücretli tatil, evde çalışmaya ait tahdidler, 
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çalışınaya başlama yaşı, çıraldık ve mesleki yetiştirme, kadmlann ve gençlerin 
çalışması, koliektifiş mukaveleleri ile bahşolunan menfaatler, 

b-Aşalıdaki tahdidler ile sosyal sigorta (iş kazalarına, meslek hastalıklanna, 
analıga, hastalıga, yaşlılıga ve ölOme, işsizlige, aile mlkellefiyetlerine) ve milli 
mevzuata gre bir sosyal sigorta sistemine dahil diger llerhangi bir tehlikeye ait 
kanuni hUküınler; 

i-Muktesep hakların ve iktisap edilmek Uzere olan hakların muhafazası için 
hususi anlaşmalar, · 

ii-İkametgAh memleketinin milli mevıuatmm emrettigi ve tamamen Devlet 
fonlanndan karşılanan ödenek veya ödenek parçalan ile normal bir emeklilik 
ödeneli için IUzumlu aidat şartlarını haiz olmayan kimselere yapılan yardımlar 
haldemda hususi 
anlaşmalar. 

2-Bir mültecinin bir iş kazası veya. bir meslek hastabiı neticesinde öltımune ait 
tazminat haklarına, hak sahibinin Akıd Devlet ülkesi dışmda ikaınet etmesi yUzUnden 
halel gelmez. 

3-Akıd Devletler, sosyal sigorta konusunda muktesep haklara veya iktisap 
edilmek Uzere olan haklara dair akdettikleri veya akdedecekleri anlaşmalardan 

mültecileri de istifade ettireceklerdir; şu şartla ki, mülteciler mezktlr anlaşmaları 
imzalayan devletlerin vatandaşlanndan aranan şartları haiz olsunlar 

4-Alcıd Devletler, Akıd olmayan Devletler ile aralannda yUrUIUkte bulunan veya 
bulunacak olan bunlara benzer anlaşmalardan ıntıltecileri, mümkün oldugu nisbette, 
istifade ettirmek imk4nlarmı müsait surette tetkik edeceklerdir. 

BOLCMV 

Idari t'edbirler 

Madde 25 Idari yardım 
ı -Bir mültecinin bir hakkmı kullanması, kendilerine müracaat edecek durumda 

olmadıgı yabancı makamların usulen yardımmı gerektinnekte ise ülkesinde ikamet 
ettigi Akıd Devletler bu yardımm kendi makamlarmca 
veya milletlerarası bir makam tarafmdan yapılmasını temin ederler. 

2-Birinci fıkrada mezkQr makam veya makamlar, bir yabancıya kendi 
milli makamları tarafmdan veya vasıtası ile usulen verilebilecek belgeleri veya 
tasdiknameleri mnltecilere kontrolleri altmda verirler veya verdirirler. 

3-Bu suretle verilen belgeler veya tasdiknameler, aksi sabit oluncaya kadar, 
yabancılara kendi milli makamları tarafmdan veya vasıtası ile verilen resmi 
belgelerin yerine geçerler, ve muteber sayılırlar. 

4-Muhtaçlar lehinde tarımabilecek istisnalar mahuz kalmak şartı ile bu maddede 
mezkftr hizmetler mukabilinde ücret alınabilir; bununla beraer işbu ücretter mutedil 
bir nisbette ve müşabih hizmetler için vatandaşlardan alman harçlara nütenasip 
olurlar. 

5-Bu madde hüktımleri hiç bir surette 27 ve 28 inci maddeleri ihlal etmez. 
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Madde 26 Seyriise/er serbestiili 
Her Akıd Devlet tıkesinde muntazaman surette ikamet eden mültecilere, aynı 

şartlarla umumiyetle yabacılara tatbikolunan mevzuattaki istisnalar mahfuz olmak 
şartı ile, ikamet mahallerini seçmek ve serbestçe seyrOsefer etmek hakkı tanırlar. 

Madde 27 Hüviyet belgeleri 
Akıd Devletler ülkelerinde bulunan ve muteber bir seyahat belgesine sahip 

olmayan her mtllteciye hüviyet belgeleri verirler. 

Madde 28 Seyahat belgeleri 
1 -Akıd Devletler CUkelerinde rnuntazam surette ikamet eden mültecilere, milli 

emniyet veya Amme nizamma ciddi sebebler mani olmadıkca, bu ülke baricine 
seyahatlerini temin edecek seyahat belgeleri verirler. MezkQr belgelere bu sözleşme 
ekindeki htıkOmler tatbik edilir. Akıd Devletler bu nevi belgeyi ülkelerinde bulunan 
diger her hangi bir mUiteciye verebilirler; ülkelerinde bulunup muntazam surette 
ikamet ettikleri memleketten bir seyahat belgesi almak imkAnından mahrum olan 
mültecilerin vaziyetini bilhassa mOsait surette tetkik ederler. 

2-Evvelce mOnakit milletlerarası anlaşmalara taraf olan Devletler tarafından 
verilmiş seyahat belgeleri Akıd Devletlerce tanınır. Ve mültecilere işbu madde 
mucibince verilmiş gibi muamele edilir. 

Madde 29 Mali mükellefıyetler 
1 -Akıd Devletler mültecilere, her ne isimle olursa olsun benzer vaziyetlerde 

vatandaşlarına tahmil ettiklerinden veya edebileceklerinden başka veya daha yOksek 
resim, harç vergiye tabi tutmazlar. 

2-Yukarıdaki fıkra htıkomleri, hüviyet belgeleri dahil yabancılara verilecek idari 
belgeler hakkındaki harçlara ait kanun ve tOzUk hükümlerinin mültecilere tatbikma 
man i degildir. 

Madde 30 Emvalin transferi 
I-Her Aıcıd Devlet, mültecilerin, ülkesine ithal ettikleri emvali, yerleşmek üzere 

kabul edilecekleri diger bir memleketin ülkesine, kendi kanun ve nizarniarına göre 
nakletmelerine mUsaade eder. 

2-Her Aıcıd Devlet, yerleşmek üzere kabul olundukları diger bir memlekette 
yerleşmelerine lOzumlu herhangi diger emvali götünnek için müsaade isteyen 
mültecilerin müracaatlarını müsait surette tetkik eder. 

Madde 31 Iltica memleketinde usulsüz durumda bulunan mülteciler 
1-Akıd Devletler, hayatları veya hürriyetleri birinci maddede gösterilen şekilde 

tehdit altmda bulunmuş olan memleketten dogruca gelerek müsaadesiz ülkelerine 
giren veya ülkelerinde bulunan mültecilere usulsüz girişlerinden veya 
bulunuşlarınçlan dolayı ceza vermezler, bunların vakit geçinneden resmi makamlara 
müracaatla usulsüz girişlerini veya bulunuşiarını mucip makbul sebepleri anlatmaları 
şarttır. 
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2-Akıd Devletler, bu mOltecilerin hareketlerini IOzumlu olanlardan başka tahdit 
etmiyeceklerdir. Bu tahditler ancak işbu mOltecilerin iltica memleketindeki durumları 
düzenienineeye veya bunlar diler bir memlekete kabullerini temin edinceye kadar 
tatbik olunacaktır. Akıd Devletler, bu mtlltecilerin di&er bir memlekete kabullerini 
temin etmeleri için makul bir oıüddet ve IUzumlu bOtOn kolaylıkları bahşederler. 

Madde 31 Sınır dışı etme 
ı -Akıd Devletler, Dikelerinde muntazam surette bulunan bir mOiteciyi ancak 

milli emniyet veya lmme nizann sebebleri ile smır dııı ederler. 
2-Bu mültecinin sınır dışı edilmesi, kanunla derpiş olunan usule tevfikan 

verilmiş bir karara istinad eder. Acil milli emniyet mOlahazaları mani de&ilse, 
mültecinin, suçsuzlutunu ispat eylemesine sallhiyetli makam tarafından hususi 
surette seçilmiş bir veya birkaç kimse nezdinde itiraz etmesine ve bu maksatla temsil 
olunmasına masaade edilir. 

3-Akıd Devletler bu gibi bir mülteciye, di&er bir memlekete muntazam surette 
kabulOnU temin edebilmesi için makul bir müddet vererler. Akıd Devletler, bu 
müddet sırasında, mOnasip sayacakları dahili mahiyette herhangi bir tedbirleri 
alabilirler. 

Madde 33 Sınır dışı veya iade etme yasağı 
ı -Hiçbir Akıd Devlet bir ınOiteciyi, ırkı, dini, vatandaşiıiı muayyen bir 

içtimai zümreye mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısiyle hayat veya 
hürriyetinin tehdit edileeeli ülkelerin hudutlarmdan her ne şekılde olursa olsun sınır 
dışı veya iade etmez. 

2-Bununla beraber, bulundugu memleketin emniyeti için tehlikeli sayılması 
hususunda ciddi sebebler mevcut olan, veya bihassa vahim bir cOrOmden dolayı 
kat'ileşmiş bir htlktımle mahkum olduju için mezkQr memleket toplulu&u için bir 
tehlike teşkil eden bir mülteci işbu hükümdem istifadeyi talep edemez. 

Madde 34 - Vatandaşlığa alma 
Akıd Devletler, mültecileri imtisal eylerneyi ve vatandaşiıia almayı her tUrlU 

imkAn nisbetinde kolaylaştırırlar. Vatandaşiıia alma muamelelerini çabuklaştırmaya 
ve bu muamelerin masraf ve resimlerini her türiO imkAn nisbetinde azaltmaya 
bilhassa gayret ederler. 

BÖLOMVI 

Tatbileata muteallik geçici hiJkilmler 

Madde 35 - Milli malcamların Birleşmiş Milletler/e işbirliği 
ı -Akıd Devletler Birleşmiş Milletler Mülteciler Ytıksek Komiserligi veya onu 

istihdaf edecek diler herhangi bir Birleşmiş Milletler teşekkOlü ile vazifesini ifa 
sırasında işbirlili yapmayı ve hususiyle işbu Sözleşme htıkOmlerinin tatbikmda 
nezaret vazifesini kolaylaŞtumayı taahhüt ederler. 
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2-Akıd Devletler, Yüksek Komiserligi veya onu istihdaf edecek herhangi bir 
Birleşmiş Milletler TeşekkülünUn Birleşmiş Milletierin salihiyetli uzuvlarına rapor 
vennesini teminen, aşaAıdaki hususlar hakkında talep olunacak malftmatı ve 
istatistikleri münasip bir şekilde venneyi taahhüt ederler. 

a-Mültecilerin hukuki durumu, 
b-Bu Sözleşmenin tatbiki, 
c-Mültecilere müteallik mevcut veya yürürlüge girecek kanun, tüzük ve 

kararnameler. 

Madde 36 - Milli kanun ve tüzu/cler hakkında ma/umat 
Akıd Devletler, işbu Sözleşmenin tatbikını temin maksadiyle yaymlayabilecekleri 

kanun ve tüzükleri Birleşmiş Milletler Umumi KAtibine bildirirler. 

Madde 37 - Bundan evvelki Sözleşmeler/e münasebet/er 
28 inci maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine halel gelmernek şartıyle, işbu 

Sözleşme, Akıdlar arasmda 5 Temmqz ı 922, 3 ı Mayıs ı 924, ı2 Mayıs ı 926, 30 
Haziran ı938 ve 30 Temmuz ı935 tarihli Anlaşmalar ile 28 Ekimı933, ıo Şubat 
193 8 tarihli Sözleşmelerin, ı 4 Eylül ı 939 tarihli Protokol Un ve ı 5 Ekim ı 946 tarihli 
Anlaşmanın yerine kaim olmuştur. 

BÖLÜMVII 

Nihai hükümler 

Madde 38 - Uyuşmazizleların hal/i 
Bu Sözleşmenin Tarafları arasmda Sözleşmenin tefsiri veya tatbikı hakkında 

zuhur edip diger yollardan halledilmemiş olan uyuşmazlılar, uyuşmazlık 

taraflarından birinin talebi üzerine Milletlerarası Adalet Divanı'na tevdi edilir. 

Madde 39 - Imza, tasdik veya illihak 
ı-Bu Sözleşme Cenevre'de 28 temmuz ı95ı tarihinde imzaya açık tutulur ve bu 

tarihten sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreterligine tevdi olunur. Birleşmiş 

Milletler Avrupa Ofisinde 28 temmuz 3 ı Agustos ı 95 ı tarihine kadar ve bilibare 
Birleşmiş Milletler TeşkilAtı Merkezinde ı 7 eylül ı 951 den, 3 ı Aralık ı 952 ye kadar 
tekrar imzaya açık bulundurulur. 

2-Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler TeşkilAtma üye bUtUn Devletler ile 
mülteciler ve vatansıziarın hukuki durumu hakkındaki diplomatik konferansa davet 
edilen üye olmayan diger herhangi bir devletin veya Genel Kurul tarafından 

imzalamaya davet olunan her devletin imzasına açık tutulur. Sözleşme tasdik olunur 
ve tasdiknameler Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunur. 

3-İşbu maddenin 2 nci fıkrasında işaret edilen devletler 28 Temmuz ı 951 
tarihinden itibaren Sözleşmeye iltihak edebilirler. İltihak, iltihak vesikasının 
B.M.G.S.ne tevdi suretiyle vuku bulur. 
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Madde 40 - SiJzleşmelerin tasdik olunacafı iillceye dair hilkilm 
I-Herhangi bir devlet imza, tasdik veya ittihak sırasında işbu Sözleşmenin 

milletlerarası sahada temsil ettigi ülkelerin hepsine bir veya birkaçma şAmil olacalını 
beyan edebilir. bOyle bir beyan Sözleşmenin mezkQr devlet hakkında yUrQrlUge 
girdi~i tarihte muteber olur. 

2-Bu tarihten sonra her zaman, B.M.G.S.ne yapılacak bir tebligat ile bu teşmil 
yapılabilir ve tebligatm B.M.G.S.ne tevdii günUnU takip eden dosanıncı günden 
itibaren veya Sözleşmenin mezldlr devlet hakkında yUrUrlüle girdigi tarih daha sonra 
ise, bu tarihte yUrQrlUAe girer. 

3-Bu Sözleşmenin imza, tasdik veya iltihak tarihinde tatbik edilmiyecegi ülkeler 
bakımından, ilgili her devlet, icap ediyorsa, bu ülkeler htıktımetlerinin, Anayasa 
hükümleri geretince luzumlu muvafakatierini almak kaydıyle, Sözleşmenin mezktir 
ülkelere tatbikına müncer olacak her türlü tedbiri mümkün oldugu kadar süratle 
almak imkAnını tetkik eder. 

Madde 41- Federal devlet hülcmü 
Birleşik olmıyan veya federal bir devlet hakkında ~ıdaki htıktlmler tatbik 

edilir; 
a-Bu Sözleşme maddelerinden tatbikı federal teşrit makamın teşrii yetkisine ait 

olanlar hakkında federal hükümetin. veeibeleri bu bakımdan federal devlet olmayan 
tarafların veeibelerinin aynı olacaktır. 

b-Bu Sözleşme maddelerinden tatbiki, birli~i teşkil eden ve federasyonun 
anayasasma göre teşrii tedbirler ittihazma mecbur olmayan Devlet, eyalet veya 
kantonların her birinin teşrii yetkisine ait olanları, federal hükUmet, Devletler, 
eyaletler veya kantonlarm yetkili makamiarına en kısa zamanda ve müspet 
mütailasıyle bildirir. 

c-Bu Sözleşme Taraf federal bir Devlet, kendisine herhangi bir Akıd Devletin 
B.M.G.S. vasıtasıyle tevdi olunacak talebi Uzerine, Sözleşmenin herhangi pir hüküm 
hakkında federasyonda ve bunu teşkil eden birliklerde ciri mevzuat ve tatbikata dair 
mezktlr hükmün teşrii veya di~er şekilde ne derecede tatbik edildi~ini gösteren bir 
izahname sunar. 

Madde 42 - lhtirazi kayıtlar 
I-Her Devlet, imza, tasdik veya iltihak esnasında sözleşmenin ı, 3, 4, 16, (1), 

33, 34-46 (dahil) maddeleri hancindeki maddeler hakkında ihtirazi kayıtlar beyan 
edebilir. 

2-Bu maddenin 1 nci fıkrası mücibince ihtirazi bir kayıt beyan eden her Akıd 
Devlet, B.M.G.S.ne gönderecegi bir teblig ile bunu her zaman geri alabilir. 

Madde 43 - Yürürlüğe girme 
1-Bu sözleşme altınca tasdik veya iltihak vesikasının tevdii tarihini takip eden 

daksanıncı gün yUrUrlüge girer. 
2-Sözleşme altıncı tasdik veya iltihak vesikasının tevdiinden sonra tasdik veya 

ittiabak eden Devletlerden her biri hakkında, bu Devletin tasdik veya ittihak 
vesikasının tevdii tarihini takip eden daksanıncı gün yürürlüge girer. 
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Madde 44- Fesih 
I-Her Akıd Devlet B.M.G.S.ne gönderece~i bir tebligat ile Sözleşmeyi her 

zaman feshedebilir. 
2-Fesih, ilgili Devlet hakkında, B.M.G.S. tarafından tebligatın alınması 

tarihinden bir sene sonra hüküm ifade eder. 
3-Kırkıncı madde mucibince her beyan veya tebli~de bulunan her Devlet, 

Sözleşmenin tebli~de bildirilen ülkelere artık tatbik edilemiyecegini bilihara 
B.M.G.S.ne teblig edebilir. Sözleşmenin mevzuubahis ülkeye tatbikı işbu tebligin 
Genel Sekreter tarafından alınması tarihinden bir sene sonra hitam bulur. 

Madde 45 - Tadil 
I-Her Akıd Devlet, B.M.G.S.ne gönderece~i tebli~ yoluyla bu Sözleşmenin 

tadilini her zaman talep edebilir. 
2-Birleşmiş Milletler Genel Kurulu icabı halinde, bu talep hakkında alınacak 

tedbirleri tavsiye eder. 

Madde 46- B.MG.S.nin tebliğleri 
B.M.G.S., Birleşmiş Milletler üyesi bütün Devletlere ve 39 uncu maddede derpiş 

edilen üye olmayan devletlere aşa~ıdaki hususları teblig eder. 
a-Birinci maddenin ( B ) kısmında derpiş edilen beyan ve tebligler; 
b-39 uncu maddede derpiş edilen imza, tasdik veya iltihaklar; 
c-40 ıncı maddede derpiş edilen beyan ve tebli~ler; 
d-42 nci madede derpiş edilen beyan olunmuş veya geri alınmış ihtirazı kayıtlar; 
e-43 üncü maddeyi tatbikan, bu Sözleşmenin yürürlü~e girecegi tarih; 
f- 44 üncü maddede derpiş edilen fesih tebli~ler, 
g-45 inci maddede derpiş edilen tadil talepleri, 
Yukarıdaki hususları tasdikan, aşa~ıda imzaları bulunanlar, usulüne tevfıkan 

yetkili olarak, işbu Sözleşmeyi Hükümetleri adına imzalamışlardır. Cenevre'de 28 
Temmuz l 95 l tarihinde, Fransızca ve Ingilizce metinleri aynı derecede muteber 
olmak suretiyle bir nüsha olarak tanizim edilmiştir. Bu nüsha Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı Arşivine tevdi olunur ve tasdikli suretleri bütün Birleşmiş Milletler üyesi 
Devletlere 39 uncu maddede derpiş edilen aza olmayan Devletlere verilir. 

EK 
Paragrafi 

l -Bu Sözleşmenin 28 inci maddesinde derpiş edilen seyahat vesikası ilişikdeki 
nUrnuneye uygun olur. 

2-Bu vesika en az iki dilde tanzim olunur, ikisinden biri İngilizce veya Fransızca 
olur. 

Paragraf2 
Vesikayı veren memleketin mevzuatı mahfuz kalmak şartıyle, çocuklar anne ve 

babadan birinin veya istisnai hallerde di~er reşit bir mültecinin seyahat vesikasına 
kaydolunabilirler. 
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Paragraf3 
Vesikanın verilmesi için almacak harçlar, milli pasaportlara tatbik olunan en 

düşük harçlan tecavüz etmez. 

Paragraf4 
Hususi veya istisnai vakalar mahfuz olmak Ozere, vesika mtımkOn oldup kadar 

çok sayıda memleket için verilir. 

Paragraf5 
Vesikanın yUrQrlOk süresi, ita eden makamın ihtiyarına göre bir veya iki yıl olur. 

Paragraf6 
1-Vesika himili kanuni ikametgahını diler bir ülkeye nakletmedili müddetçe ve 

vesikayı veren makamın ülkesinde muntazam surette ikamet etmekte ise vesikanın 
yenilenmesi veya sUresinin uzatılınası ita eden makama aittir. Yeni bir vesika 
verilmesi, aynı şartlar ile eski vesikayı ita eden makama aittir. 

2-Bu husus için kendilerine hususi yetki verilen diplomatik temsilciler veya 
konsolosluk makamlan, hükümetleri tarafından verilmiş olan seyahat vesikalarının 
sUresini altı ayı geçmeyen bir süre için uzatmaya yetkilidirler. 

3-Akıd Devletler, kanuni ikametgAhlarını artık kendi Dikelerinde bulunmayan ve 
fakat kanuni ikametgAhlannın bulundulu memleketten bir seyahat vesikası alaınıyan 
mültecilerin- seyahat vesikalarının yenilenmesi veya sOrelerinin uzattiması 
imkanlarını hayırhane şekilde mütalaa ederler. 

Paragraf 7 
Akıd Devletler işbu Sözleşmenin 28 inci maddesi hOkOmleri mucibince verilen 

vesikaları muteber addederler. 

Paragraf8 
Mültecilerin gitmek istedi~i memleketin yetkili makamları, kendisini memlekete 

kabul edeceklerse ve bir vizeye lüzum varsa hamili oldup vesikaya vize vazederler. 

Paragraf9 
1-Akıd Devletler, mihai olarak gidecekleri ülkenin vizesin,i almış olan 

mültecilere transit vizesi vermeyi taahhüt ederler. 
2-Herhangi bir yabancıya vize verilmemesini haklı gösterebilecek sebeblerle 

işbu vizenin verilmesi reddedilebilir. 

Paragraf 10 
Çıkış-giriş veya transit vizelerine mütallik harçlar yabancı pasaport vizelerine 

tatbik olunan asgari tarifeyi tecavüz etmez. 
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Paragrafll 
Bir mültecinin kanuni ikamegAhmı deAiştirip diAer bir Akıd Devletin ülkesinde 

yerleşmesi halinde, 28 inci maddenin hüküm ve şartlarına göre yeni bir vesika 
verilmesi artık işbu ülkenin yetkili makamına ait olur, ve mültecinin bu makama 
müracaata hakkı bulunur. 

Paragraf12 
Yeni bir vesika veren makam eski vesikayı geri almaya ve eAer eski vesikada 

iadesi tasrili ediliyorsa ita eden memlekete iadeye mecburdur. 
Aksi takdirde yeni vesikayı veren makam eskisini geri alır ve iptal eder. 

Paragraf13 
1-Akıd Devletlerden her biri kendisi tarafından Sözleşmenin 28 inci maddesine 

göre verilen bir seyahat vesikası hamilinin, bu vesikanın yürürlUk süresi içinde her 
zaman ülkesine tekrar gelmesine mUsaade eylerneyi taahhüt eder. 

2-Yukandaki fıkra hükUmleri mahfuz kalmak şartıyle, bir Akıd Devlet, vesika 
hamilinin, memleketten çıkanlara veya girenlere tahmil edilen muamlelere tabi 
olmasını talep edebilir. 

3-İstisnai hallerde veya mülteciye muayyen süreli ikamet mUsaadesi verilmişse 
Akıd Devletlerin adı geçen vesikayı verirken mültecinin avdet edebileceAi mUddeti, 
üç aydari az olmamak üzere, tahdid eylemek hakkı mahfuzdur. 

Paragraf14 
Yalnız 1 3 üncü Paragraf hükümleri mahfuz olarak Qzere işbu Ek hükümleri Akıd 

Devletlerin ülkelerinde giriş, transit, geçici ikamet, yerleşme ve çıkış hallerine tatbik 
edilen kanun ve tüzükleri hiç bir suretle ihlal etmez. 

Paragrafl5 
Vesikanın verilmesi veya vesikaya vaz'edilen şerhler, hususiyle vatandaşlık 

bakımından, hamilinin statüsünü tayin veya ihlAl etmez. 

Paragraf16 
Vesika verilmesi himiline hiç bir suretle ita eden memleketin diplomatik 

temsilcileri veya konsolosluk makamlarının himayesini talep etmek hakkını vermez, 
ve bu temsilci veya makkarnlara da bir himaye hakkı bahşetmez. 
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Iliş ik 

(Seyahat vesikası nümunesi) 

( Vesika küçük bir defter şeklinde olacaktır.) 
(Takriben 15*10 cm) 

Kiınyevi veya diler vasıtalar ile yapılacak silinme ve degişiklikterin kolaylıkla 
farkedilecek bir tarzda hasılınası ve " 28 Temmuz ı 95 ı Sözleşmesi " kelimelerini ita 

'eden memleketin dilinde her sayfada tekrar edilerek hasılınası tavsiye olunur. 

Defterin Kapagı 
SEYAHAT VESİKASI 

( 28 Temmuz ı 95 ı Sözleşmesi ) 
( ı ) 

SEYAHAT VESİKASI 
( 28 Temmuz ı95ı Sözleşmesr, 

Bu vesika, ytlrUklük süresi uzatılmazsa, .....................•............ tarihine kadar 
muteberdir. 

Soyadı ............................................................... . 
Adı (lar) ............................................................ . 
Refakatindeki çocuk (lar ) ................................... . 

I . Bu vesika, himiline sırf milli pasaport yerine geçecek bir seyahat vesikası 
saAlamak maksadiyle verilmiştir. Himilinin vatandaşlık durumu hakkında hiçbir 
hüküm ifade eylemez ve vatandaşlıgma tesir etmez. 

( 1 ) Kroşeler arasındaki cümleler arzu eden hUkUmetlerce konulabilir. 
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12. (a) Mlltedler Stadlll 

Mlltecilerta Büuld :o.ı..- dair Protok81a katdmUUZIIIU)'IIIII balud .. a dair 
BMaalar KuraluKann 

Karar Ta. : 1 telula 1968 No : 6111266 
R.G : S Alutol 1968 S. 12961 
Dltr. Trp. : S, C. 7, s.l693 

29 Alustos 196 I tarih ve 359 sayılı Kanunla onaylanmış bulUlUlll "M1lltecilerin Hukuki 
Durumuoa dair SOzlqme" nin zemm ve mc:kan bakımından tadilini Gn pm ve Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunun 2 ı 98 (XXI) sayılı kararıyla kabul edilmiş bulunan ·'Mmtecilerin 
Hukuki Durumuna dair Protokol" a yukanda maruz k.anuıum 2 inci ınatJctcı:sUıde yer alan 
ihtirazı kayıt ve cotrafi sımrlama bebm•ndau SOzleşmeııin sadece Avrupa' da cereyaıı eden 
badiseler ndicesinde vaki miJnmalara uygulaDacalı yolunda yine aynı tarihte yapılmış olan 
Deklarasyon baki kalmak şaıtıyle, katılmamız; ............ 244 sayılı Kanunun 2 inci 
maddesinin 3 'Qnd1 fikıuma p, Bakanlar Kurulunca ın/1968 tarihinde 
kararlaştmJmıftır. 

Mlltedlerla B1lbld Du..-- dair Protokol'u ...ıebtbail " .. •••daa 31 
telmaa 1968 tarUdadell pçerU ..__Ilere ylrlrlile ......._ .... llYPD 

b.ı.d_. dair .a.lar Kilnda ICann 

Karar Ta. : lS :lylll 1968 No: 6111733 
R.G : 14 Dia 1961 S.l3126 
Dltr. Trp. : S, C. 7, s.l973 

Bakanlar Kurulunun 1 Temmuz I 968 tarih 6/10266 sayılı kararıyla katıldıiJmız 

·'Mmtecilerin Hukuki Durumuna Dair Protokol'im memleketimiz bakimmdan 3 ı temmuz 
ı 968 tarihindıc geçerli olmak Ozere yGrOrlOie tmulması ............ 244 sayılı Kanuııuıı 3 QncQ 

maddesinin 2 inci beneline gOre, Bakanlar Kurulunca 25/9/1968 tarihinde kararlaştınlmıf. 
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Deklarasyona Iliskin Acıklama 

DEKLARASYON 

"A - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, mezkür Sözleşmenin 1 
inci maddesinin, ( A) fıkrasında mevzubahis 12 Mayıs /926 ve 30 
Haziran 1928 Anlaşmalarına Taraf değildir. Ayrıca, 30 Haziran 
1928 Anlaşmanın şumulüne giren 150 kişi esasen 3527 sayılı Af 
Kanunu şumulüne girmekle, mezkür anlaşmanın memleketimiz 
bakımından derpiş ettiği husus ortadan lcallcmıştır. Bu durum 
muvacehesinde, Cumhuriyet HükUmeti 28 Temmuz /95/ tarihli 
Sözleşmeyi yukıırıdaki Anlaşmalardan müstakil olarak kabul 
etmektedir. 

B - işbu Sözleşmenin tahmil ettiği veeibeler bakımından 
Cumhuriyet HükUmeti, 1 inci maddenin ( B ) fıkrasındaki " 1 
Ocak 195/ den evvel cereyan eden hadise/er" ibaresini, "1 Ocak 
/951 den önce Avrupa 'da cereyan eden hadiseler "şeklinde 

anlamaktadır. 
C - Keza Sözleşmenin 1 inci maddesinin mülteci vasfını 

kaybına mütedair ( C ) fıkrasındaki "Vatandaşı bulunduğu 

memleketin himayesinden Icendi isteği ile tekrar istifade ederse, 
veya vatandaşlığını kaybenikten sonra Icendi arzusu ile tekrar 
iktisap ederse" ibarelerini Cumhuriyet Hükümeti bu istifade ve 
iktisap keyfiyetinin sadece alakatiarın talebine değil, aynı 

zamanda bahis konusu Devletin muvafakatine bağlı bulunduğu 
şeklinde anlamaktadır." 

Yukarıya aldıgımız, 29 agustos ı 96 ı tarih ve 359 sayılı Kanunla onaylanan 
Sözleşme ile ilgili Kanunun ı inci maddesine konulmuş bulunan DEKLARASYON' 
un nedeni ve niçini üzerinde Kanunun R.G. yayımı olan S Eylül ı96ı tarihinden bu 
güne kadar herhangi bir yoruma (yapıldıgına dair varsa) yer verildigi görülmemiştir. 

Mevcut bilgi ve belgelerin ışıgı altında DEKLARASYON' un konulması nedeni, 
niçini üzerinde durmayı, bu aşamada, gerekli gördUl{. 

Öncelikle Uluslararası Sözleşmelerin hazırlanış ve onayı biçimine ilişkin, kısa bir 
açıklamada bulunalım. 

Uluslararası Sözleşmelerin Onayı 

Uluslararası kuruluşlarca (Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO), v.b.) uluslararası ilişkiler geregi degişik konuları içeren 
sözleşmeler hazırlanır. Bu sözleşmelerin hazırlanması sürecinde, kuruluş üyesi 
Devletlerin temsilcileri o konu üzerindeki görüşmelere katılmaleta ise sözleşmenin 
hazırlanarak imza aşamasına geldilinde sözleşmeyi mensubu oldugu hükUmet adına 
imzalar veya Sözleşme O Kuruluşca hazırlanmış ise sözleşmenin tanzimi sonunda 
üye 
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Devletlerin imzasına açılır ve yetkilendirilmiş temsilciler tarafından hükümetleri 
adına imza edilir. 

Her iki halde de O sözleşmenin imza edilmiş olması, imzacı devlet bakımından 
baglayıcı nitelik taşımaz. 

Sözleşmenin baglayıcılıgı, imzacı devletlerin kendi yasalanna göre yetkili 
organınca onaylanması ve onay belgesinin sözleşmeyi hazırlayan Uluslararası 
Kuruluşun yetkili kılınmış servisine tevdiini takiben yürürlüge ginnesinden sonra 
do~maktadır. 

Uluslararası bir sözleşmeQin onaylanması, memleketimiz yönünden, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi''nin O sOzleşJQeyi bir kanunla uygun bulmasına baAlıdır. 
Sözleşme, onay için T.B.M.M. 'ne, Bakanlar Kurulu tarafından sevk edilmeden önce 
ilgili Bakanlıklarm O sözleşme hakkında görüşleri alınır ve uygun görüşler 
alındıktan sonra Meclise tasarı olarak sevkedilir. 

Uluslaransı Sözleşmelerde ; 

a - Sözleşmenin hangi maddelerine ilitirazi kayıt ( çekince) konulabilecegi 
b - Sözleşmenin hangi maddelerine ilitirazi kayıt ( çekince) konulamıyacagı, 

hüküm altına alınmış olabilir. 
c - Bazı Uluslararası Sözleşmelerde; 
ilitirazi kayıt ( çekince) kaydı bulunmamakla beraber daha önceki sözleşme veya 

protokollere yollama yapılarak " ....... Sözleşmesine (veya) Protokolü'ne" taraf 
olmadıkca bu Sözleşmeye (veya) Protokole taraf olunamaz veya taraf olma 
ıddiasmda bulunulamaz; 

gibi hükümler konulmakta, 
d - Daha önceki uluslararası nitelikte olan bazı sözleşmelere o sözleşmenin adı 

belirtilerek, sözleşme ön sözünde veya maddeleri arasmda yollama, 
yapılmaktadır. 

Sözleşme önsözünde veya Sözleşmenin maddeleri arasmda yollama yapılan 
Sözleşmelerden, tarafımızdan daha önce onaylanmamış Sözleşme veya 
Sözleşmelerin bulunması halinde, gündemde onaylanması söz konusu olan 
sözleşmenin onayı ile bu Sözleşmelerin de onaylandıgı söz konusu olmaz. 

Ancak, tarafımızdan bir kanunla onaylanmamış (taraf olmadıgımız) Sözleşme 
veya Sözleşmelerden söz edilen ve bu Sözleşmeler hakkında ilitirazi kayıt 
konulamıyacagma dair hüküm konulan bir Sözleşmenin onayının söz konusu oldugu 
ahvalde ise durum degişmektedir. 

Öylesine bir sözleşmenin onayı gündeme gelir ki bir taraftan uluslararası 
dayanışma, işbirligi, dostane mUnasebetler ve karşılıklı veeibeler ve özellikle insani 
boyutu agır basan o Sözleşmenm onayı kaçınılmazdır. 

Dıger taraftan, ilk bakışta konusu itibariyle tarihi geçmişimizde himayeyi yaşam 
bıçımi saydıgımız ve ınsani boyutu dikkate alınar.k masum bir sözleşme olarak 
gördüAümüz sözleşmenin onayı safhasında" ilitirazi kayıt konulaınıyacak hükmü ~ 
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bulunan " sözleşmelere taraf olmadı~mıız bir yana, içerigi itibariyle tarihi gerçekleri 
çarpıtan, hükümranlık haklarıınızı zedeleyen ve milli çıkarianınıza aykırı hükuınleri 
muhtevi sözleşme olduAunu saptar ve "ihtirazi kayıt konulamaz" hükümleri nedeni 
ile sözleşmeyi "onaylamama", u!uslararası ilişkiler gereAi "onaylama" zorunluluAu 
karşısında İKİLEM'le yüzyüze kalınabilir. İşte İKİLEMDEN çıkış yolu Sözleşmenin 
onayı sırasında diplomatik incelik ve kıyasetle konulan deldarasyon'la bulunmuştur. 

1-DEKLARASYON-ABÖLÜMÜ 
Taraf olmadıAımız "İhtirazi Kayıt Konulamayacak" Sözleşmeler : 
12 Mayıs 1926 ve 30 Haziran 1928 Sözleşmeleri 
Nedir Bu Sözleşmeler? 
Bu Sözleşmeler ; Lozan'da kabul ettiremediklerinin (özellikle 12 Mayıs 1926 

Anlaşmasında sözU edilenlerin) dotaylı olarak tekrarı nitelilindedir. 
Nedir Lozan'da kabul ettirilemeyen ? 
Hasan PULUR'un Hürriyet Gazetesi'nin 3 ı AAustos ı 982 günkü nüshasmda 

"Lozan'da ermeni Sorunu ve İsmet Paşa" "başlıklı" "Olaylar ve İnsanlar" 
köşesindeki yazısından kısa bir alıntı yapalım. 

Yazı 3 üncü Sütun 
"Oysa Lord Gurzon azınlıkları bahane ederek neler istiyordu ki. 

Genış bir af çıkmalıdır. Azınlıklar parayla askerlikden kurtulmalıdır. 
İstedikleri zaman Türkiye'ye girmeli, istedikleri zaman çıkmalıdırlar. 
tsrnet Paşa bu isteklerden ikisini elinin tersiyle itmiş, genel affın 
ise Türk Devletinin çıkaracaOı kanuna baOlı olduOunu söylemiştir. 

Fakat İngilizler, Türkiye dışındaki bütün Ermenilerin de 
aifedilmesini ve Türkiye'ye dönmelerini istiyorlardı. Düşmanın emrine 
gıren, onlarla birlikte Türklere olmadık zulüm ve eziyet yapanların 

affı mümkün müydü ? İsmet Paşa "mümkün deOildir" diyordu. 
"Umumi affa dair beyan olunan matalaları ve umumi affın tamamen ve süratle tatbiki talebini 

dınledim. Umumi Af samirniyet ve dikkatle tatbik olunacaktır. TaahhOtler sulhun imzasıyla 
başlarsa da , biz Umumi Affı, mevcut cOrOmlere karşı musamaha göstermekle kısmen tatbik 
etmış ve böylece civanmertlik göstermiş olduk. TOrkiye Heyeti Ermeni kaçaklar hakkındaki 
fikirlerini söylemiştir. Bunların tekrarına IOzum görmem. Kanunlanmızın TOrk tebaasına temin 
ettiOi haklardan mOSIOman olmayanlar da mostefit olacaklaldrr. Bu haklardan ewelce 
TOrkiye''de ikamet edenlerin de faydalanmasını Müttefikler istediler. Devletine karşı silAh 
kullananların affedildikleri başka memleketlerde görülmüş şey de0ildir. Böyle bir hareketin 
Bizden talep edilmesi dOOru olmaz. TOrkiye Hükümeti ihtiiAicilere, asayiş düşmaniarına kapısını 
kapamak zorundadır. • 

"ve Lozan Konferansı, tsrnet Paşa'nın bu söylediklerini kabul ederek 
kapanmıştır." 

Hasan Pulur, "Ermeni sorununun ne olduOunu, önce milletimize kendi 
halkımıza, yeni yetişen kuşaklara anlatmalıyız. Çünkü bu gün yaşı 

50' nin altında olan hatta SO yaşında olanlar bile 1915' li yıllarda 
DoQu Anadolu'da, GüneydoQu Anadolu'da neler olduQunu bilmiyorlar. 
Yanlış bir politikayla başımız ı deve kuşu misali kuma gömdük", " 
.... Birınci Dünya Savaşı sırasında düşmanla birlik olup Türk Ordusuna 
saldıranların, ordunun gerisindeki Türk köylerini basarak, akıl almaz 
mezalim yapanların kimler olduOu her devlet gibi Osmanlı Devleti' nin 
de ısyanı, ayaklanmayı bastırmak için gücünü kullanmak zorunda ~ 
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oldu~unu, Ermenilerin isyan bölgesinden sürüldüklerini, buna tehcir 
dendi~ini, tehcir sırasında elbette karşılıklı kanlı olayların 
oldu~unu, buna soykırım denilemiyece~ini, soykırımın bir soyu, oldu~u 

yerde kırmak oldui}unu anlatmalıyız" demektedir. 
Anlatıp anlatamadıgımızı gönnek için DEKLARASYON' da sözü edilen 

Anlaşmalar ve bu Anlaşmalarla ilgili yabancı belgelerde nelerin yazıldıgına göz 
atalım. 

1.12 Mayıs 1926 Anlaşması: [Sözlefme' de ve Deklaraayon' da Konu Olan] 

Tarihçe" Bu asrın başına kadar "Mülteci" terimi etimolojik olarak geniş bir manada 
kullanıldı. Ve bu nedenle belki mahalli koşullar nedeniyle bilgi teminindeki kısıthhktan, 
onları tasnife tabi tutmakta ve gruplara ayırmakta müşkül4t çekildi." (*) 

" Organize toplum ve onun insani ve sosyal aktivitelerinin gelişmesi ile mültecileri 
sınıflandırma daha fazla gerekli hale geldi. Yükselen yaşarn standartları ve mUtecilerin 
durumu arasındaki çarpıcı tezat, yardım etme iste~inin uyarılmasına ve özel yardım 

ajanslarının do~masına neden oldu. Bunun neticesinde de işlevierin bölünmesi gere~i do~du. 
Toplam mülteci sorununun bir kısmının Uluslararası bir sorun olarak tanınması ile "Mülteci" 
teriminin uluslararası toplumun kavramiarına uyan bir tanımlaması gerekli oldu " (**) 

"Bu cümleden, ilk adımı, Milletler Cemiyeti atarak, mülteciler adına, Uluslararası 

MUltecilere yardım ve himayeyi temin bakımından bir ajansın kurulması ve onların hukuki 
statUsUnU belirleyen uluslararası bir anlaşmanın yapılması yönünde ÖRGÜT VE 
ANLAŞMALAR olmak üzere ikili yaklaşımı kabul etti. 

İlk Uluslararası ajans ı 92 ı' de Dr. Fridtjof NANSEN, Rus Mülteciler için Milletler 
Cemiyeti Yüksek Komiserli~ine atandıgında kuruldu. 

Yüksek Komiserin himayesi (his mandate) önceleri Rus mültecileri ile sınırlı iken sonraları 
di~er milli gruplara da teşmil edildi."(***) 

"Bu mültecilere, "NANSEN MÜL TECİLERİ" dendi. Milletler Cemiyetinin deste~inde 
çeşitli uluslararası anlaşmalarla mUitecilere HUvviyet Yarakast (Kimlik Belgesi) verilmesi 
kabul edildi, 

Milletler Cemiyeti ilk Yüksek Komiseri olan Dr, Fridtjof NANSEN'in girişimi ile 
mUitecilerin seyahatlerinde kullanımına imkAn veren bu vesikalara "NANSEN 
PASAPOR TU adı verildi." (****) 

"Kronolojik sıralama ile ı inci Dünya Savaşından sonra halen mevcut olan de~işik 

gruplardan Ruslar, Ermeniler ve Osmanlı İmparatorlugundan, di~er mülteciler bulunmaktadır. 
Milletler Cemiyetinin mültecilerle ilgili ilk Yüksek komiseri Dr. Fridtjof Nansen ile 
özdeştirilecek olan idari çalışmalar bu mültecilere bir takım anlaşmalar yoluyla hüviyet 
varakası ve seyahat vesikası verilmesi dogrultusunda oldu. 

İlk anlaşma, Hollanda'nın da katıldıgı 33 devletin Cenevre'de imzaladıgı S Temmuz ı922 
tarihli -"RUS MÜLTECİLERE HÜVİYET V ARAKASI VERİLMESINE dair 
ANLAŞMA" (Milletler Cemiyeti Anlaşmalar dizisi Cilt XIII No. 355), (*****) 

(*) ve (**) CDraft tEfıei6ifity ?danua( of tfıe Vnitea 9-fations 1f11Jfı Commissioner Por ~fueees 
Sena{ 9-fo. 71 s. 1 
(***) i6ül s. ı -(****) i6ül s.4 
(*****)71ie Convention of 28 Ju{y atuf tM Intemationa( cproıection of {/(ifugus. <By C.)llPompe 
LL.CD.-1{(]1(/I!NP/42 9day 1958. Pirst pu6fisfıetf in (})utcfı "~cfıtsgefeertf 9tf.agazyn tJ'Iiemis" 
o/o!11956 pp.425-491 
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" 3 ı Mayıs ı 924 tarihli olup 35 devletin katıldıjı anlaşma, bu anlaşmanın 
hükümlerinden Ermenilerin de yaralandırılmaları ile ilgili genişletilmiş anlaşmadır. 
(dıkkat edihrse Lozan'ın hemen akabinde) 

ı2 Mayıs 1926 tarihli Anlaşma (Sözleşmede ve DEKLARASYON'da belirtılen) ise 
Cenevre'de 20 taraf devletin imzaladıgı yukarıdaki anlaşmalann tamamlayıcısı ve 
tadilini içeren Anlaşmadır. (Milletler Cemiyeti anlaşmalar dizisi Ci lt. LXXXXIX No 2004) 

ı Son olarak bu Anlaşmalar Cenevre'de 10 devletin kabultı ile imzalanmış olan 30 
Haziran 1928 tarihli anlaşma olup, bu anlaşma ile Türk ve Sttryani, SUryani Geldani 
ve asimile edilmiş mültecilere de teşmil edilmiştir." (*) (Milletler Cemiyeti Anlaşmalar 
dızisı Cılt LXXXIX No. 2006) 

"SA V AŞ ÖNCESi MÜLTECILER (Tanamlar) : 
Nansen mültecileri, savaş öncesi mültecileri olarak da adlandırılmaktadırlar. 
Aşagıda, savaş öncesi kategorisinde sayılan mt\lteciler Sözleşmedeki 

(CONVENTION) mülteci tanımı içine alınmışlardır. 
1-12 Mayıs 1926 Anlaşması-(Milletler Cemiyeti-Anlaşmalar dizisi Cılt 89 s.47) 

Kategori 1 . Savaş öncesi veya Nansen RUS MÜLTECiLERİ 
Rus asıllı olup Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Hükümetinin 
himayesinden yaralanmayanlar veya yararlanması artık söz 
konusu olmayan ve başka bir vatandaşiıiı (tabiyeti) 
kazanmamış kimse, olarak tanımlanır."(**) 

"Kategori 2 . ERMENi Savaş öncesi veya Nansen mültecileri, 
Ermeni asıllı ve eskiden Osmanlı İmparatorluAu tebaası olup da 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin himayesinden halen 
yararlanmayan veya yararlanması artık söz konusu olmayan ve 
başka bir vatandaşlıgı (tabiyeti) kazanmamış olan kimse olarak 
tanımlanır.(Milletler Cemiyeti-anlaşmalar Dizisi Cilt 89 s. 49)"(***) 

"Dikkat edilmesi gerekir ki daha önceki tanımlamada oldugu gibi burada 
Vatandaşlıktan resmen yoksun bırakılmış olma gibi bir durum bulunmamaktadır. 
Ermeni Nansen mültecileri belki hukuken -de jure- veya fiilen -de facto- vatansız 

olabilirler. Bu onların mülteci olarak sayılrnalarına halel getirmez. Türk Hükümeti· 
onlara diplomatik himaye tanımadıgmdan; "(****) 
"(23 Mayıs ı 927 tarih ve ı 04 ı sayılı Türk Kanunu; Kanunun Ermeni Mültecilerin 

Vatandaşlıgına dokunan 1 inci maddesi metni şöyledir: Bakanlar Kurulu 
Osmanlı tebaasından olup da Milli Mücadele'ye katılmamış vt 24 Temmuz-+ 

(*) tJ1ie Conwntion of 28 July aruf tfıe International ~tection of gqfooees. 
<By C.~ (J'ompe LL.(/).-'}{OR/J!JılfF/42 ?day 1958. lf'int pu6fisfıet[ in (])utcfı "ilcfıtsgefeenf 
9ftasazyn tztiemis• 1JoC11956 pp.425-491. s.4. 
(**)tDraft P.figi6ifity 9ftanua( of tfıe Vnitea fNatiorıs 1Cısfı Commissioıur for CJI.Ijugees 
Sena(f}/o. 71 s.29 
(***) i6itf s.30 

(****) i6uf s.31 
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1923'den bu Kanun'nun yayımı tarihine kadar dışarıda bulunup da dönmemiş 
olanları TUrk Vatandaşhgından çıkarabilir. 
Mevcut Sözleşmeler uyannca Hakkı Hıyarını (seçim hakkını) Türk 
Vatandaşbgı için kullananlar hakkında bu madde hUkmU uygulanmaz.) (UN 
Document STILEG/SER.B/4 s.4S9) 

Bu Kanun, hemekadar, Ermeni mültecilerin Vatandaşlıgmm düştügünü 
söylemiyorsa da bir takım teşebbüsler sonucu saptanmıştır ki vatandaşlıgm esaslı 
unsuru teşkil eden Türk Hükümetinin himayesinden yararlanamamışlardır."(*) 

Sözü edılen 1041 sayılı Kanun Metni 

Şeraiti muayyeneyi haiz olmayan Osmanlı tebaasının TOrk vatandaşiıiından iskatı hakkında 
Kanun 

Kanun No : 1041 
Kabul Ta. : ll Mayıs 1917 
R.G : 31 Mayıs 1917 S. 598 
Dstr. Trp.: 3, C.8, s.572 

Madde 1 - lstiklal muharebeleri esnasında milli mücadeleye iştirak etmeyerek Türkiye haricinde 
kalan ve 24 Temmuz 1923 tarahinde işbu kanunun neşrine kadar Türkiye'ye avdet etmemiş olan Osmanlı 
tebasının Türk vatandaşiıiından iskata İcra Vikelleri Heyeti mezundur. 

Mer'ı muahedat mucibince Türkiye lehine ihtiyara tabiiyel edenler bu hükümden mtıstcsnadır 
Madde l- Işbu kanun neşrinden muteberdir. 
Madde 3- İşbu kanunun leraya ahkAmına Haneiye ve DAhihye Vekilieri memurdurlar. 

"Onlar hüviyet varakalarmda dogal olarak "ermeni asıllı mülteci" diye 
vasıflandırılmışlardır. Bir zamanlar Yunanistan'ın yaptıgı gibi hüviyet varakalarmda 
"Türk Vatandaşı" olarak tanımlanma, tatbike konulmakla beraber bu tanımlama 
onların Uluslararası organlar tarafından tanman mültecilik sıfatı üzerinde yanlış 
anlamaya meydan veriyordu. 

Yukarıdaki tanıma giren Ermeni mülteciler, Osmanlı İmparatorlugu 
topraklarmdan ve son olarak ı 9 ı 5 ve ı 930 arasında kaçanlar veya Anadolu' dan 
kovulanları oluşturur." (*•) 

"Organize bir millet olarak Ermeni tarihi 2500 yıl ötesine uzanır. Bu zaman 
kesitinin yarısından fazlasında Ermenistan bagımsız yaşamış ve sınırları zaman 
içinde Akdeniz, Hazar Denizi ve Karadeniz arasmda degişiklige ugramıştır. Eski 
çaglardan Yirminci asra kadar Ermeni Milleti halkının devamlı olarak tekrar edilen 
kıyıma ugramasına dayanmıştır .. Ermeni milleti hiristiyanlıgı devlet Dini olarak ilk 
kabul edendir. Ermeni kilisesi lsa'dan 301 yıl sonra kurulmuştur. Persler, Partlar, 
Sarasenler, Tatarlar ve Türkler, başka hiçbir ırkın maruz kalmadıgı orandaki zulmü 
Ermeni Kilisesine karşı ika etmişler ve kurban verdirmişlerdir." Senato'ya 13 Nisan 
1920'de verilen, Amerikan Askeri Misyonu'nun, Ermenistan raporu._~ 

(*)(J)rajt P.fıoi6ifity 9danual of tlie Vnıtea Nations Jl"ıefı Commissioner for ~Juoees. 

SenalNo. 71 s.31 
(**)i6itl s.31 
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"1915-19ı6' da Türkiye'de Enneniler toptan bogazlanmışlardır. 28 Mayıs 
ı 9 ı 8' de Rusya Ennenistanı hemekadar istiklalini ilan etmiş ise de bu kısa bir 
müddetle mukayyet kaldı. ı 920' de bir taraftan Türk Askeri tehdidi, diger taraftan 
Sovyet baskısı Cumhuriyeti iki parçaya böldü. Genişce bir bölümü Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri ile birleşti, di~eri Türkiye tarafından ilhak edildi. Politik nedenlerle 
pek çok Enneni Sovyet Ennenistan'ından Sovyetler Birliginin de~işik bölgelerine 
sürüldü. Türkiye'dekilere gelince pek çogu ırksal korkudan ve dinleri nedeniyle 
gördükleri zulümden kaçtılar."(*) 

"Rusyadan dağılan, Savaş öncesi (Nansen Mültecileri) mülteciler gibi pek çok 
enneni iltica suretiyle, başka devletlerin vatandaşlıgını iktisap ettiler ve böylece 
mültecilik sıfatları da ortadan kalkmış oldu. İkinci dünya Savaşı sonunda hayli 
sayıda Enneni, Sovyet Ennenistanına dönmUş olmakla da mültecilik sona enniş 
oldu." (**) 

"İltica suretiyle vatandaşlık iktisabındaki kolaylıklar bir takım memleketlerde 
ayniyet göstennemektedir. örneğin Lübnan ve Suriye'de, Lozan Anlaşmasının 
(Milletler Cemiyeti Anlaşmalar Dizisı Cilt. 28 sh. 12) 30 uncu maddesine* göre çıkarılan 30 ' 
A~ustos 1924 tarihli Fransız Karamamesi ile Suriye'deki Ennenilere Vatandaşlıgı 
iktisap hakkı verilmişti. Osmanlı eski tebaası olup mutaden oturanlar veya Osmanlı 
İmparatorlugundan aynlmış topraklarda yerleşik bulunanlar (ipso facto} yalnız bu 
sebebe mUnhasır olmak kaydıyle o toprağın devredildigi devletin Vatandaşı 

olabileceklerdir. Bunlardan zamanında bu olanaktan yararlanmamış olanlar 28 Mayıs 
1951 tarih ve 98 numaralı Suriye Yeni Vatandaşlık Kanununa göre sonradan Suriye 
vatandaşligını kazandıklarından, bugün için bu memlekette Enneni mUltecisi yok 
gibidir."(***) 

" Bununla beraber Yunanistan ve Fransa'da vatandaşlı~a alınanların miktarı 
sınırlı kalmıştır. Mısırda eski Osmanlı tebaası ı926 ve Şubat ı929 Kanun 
Kararnamelerine göre Mısır Vatandaşlığını kazanma, tanınmış olmakla beraber, 
bunlardan çoğu bu fırsatı, o zamanlar, onlar için hayati önemi taşımadığı için 
kaçınnışlardı. Bununla beraber muhtelif memleketlerde yukarıdaki sınıflandınnaya 
giren hayli sayıda mülteci bulunmaktadır."(**-) 

(*)<Draft P.tigi6iuty !Manua{ of tfıe Vnitea 1fation.s KIIJfı Commissioner for '%fooees. 
Seria{g..[o, 71 s.31 
(**) i6Uf s. 32 

(***) i6Uf s. 32 

(****) tbtd s.31 

• Lozan Sözfeşrrutsi: (/)str.tfrp. 3, C.J, s.14 tfa6iiyet !Matftfe 30: İş6u muafıeae afı~mı muci6ince 

tfürfjye 'aen aynfan arazilfe yerleşmiş tfüıt te6aası 6ifıa~n ve f(p.vanini mafıa{fıyece mevzu 
şerait tiiıniunae iş6u arazinin inti{af ettiği (J)evfetin te6aası ofacaqtı.rdir. 
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l-"30 Haziran 1928 ADI8fm811 r86•1 .... ' de ve Deklaruyon' da Konu Olan) 
(Milletler Ccmiyeti Anlaşmalar Dizisi cilt 89. s.63) 

Kategori 3. : SOryani veya Süryani-Jceldani ye asimile edilm is mülteci : 
Suryani veya SQryani-keldani asıllı ve asimile olmuş 
Suryani veya kürt asıllı olup da, halen daha önce mensubu 
bulundulU Devletin himayesinden yararlanmayan ve attık 
yararlanması söz konusu bulunmayan ve her hangi bir 
memleketin vatandaşlıJmı edinmemiş veya taşımayan 
kimse, olarak tanımlanır."(*) 

"SUryani'lerin trajedisinin son safhası, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili olayların 
öncesine dayanmaleta olup bu kadim ırk ve dini inançlı azınlık eski Osmanlı 
İmparatorluAu tarafından kıyıma utramış ve yerlerinden edilmişlerdir. Bunlardan 
ekseriyeti teşkil edenler bugünkü Irak'ın kuzeyinde ve İran Azerbeycan'ında köken 
ve tarih itibarıyle birbirine içiçe girmiş olarak pekçok zümreye parçalanmış hiristiyan 
olan bu grup içinde hakim grubu oluşturanlar : 

ve 

NASTURİLER, şimdi sürgünde olan Nasturi Patıiline bqlı topluluk, 
KELDANİLER, (Roman Caıholıc Uniaıes) Irak'ta keldani Patrilinin ruhani otoritesi 

PROTESTAN YAKOBİTLER'dir. 
Bunların ana dilleri ve yerleşim yerlerinde genelde kullandık~an kadim Syriac 

dilidir. 
Birinci Dünya Savaşmda müttefikler yanında yer almalan ve Türk'lere karşı 

ayaklanmalarını takiben Süryaniler kıyıma uaraınış ve atadan kalma yerlerinden 
kovularak, muhtelif menıleketlere dalılmışlardır. 

ı 9 1 S- ı 91 8 arasmda pekçoAu Rusya'ya kaçmış arkadan Rus ihtilali nedeniyle 
batıya sıtınmışlardır. Irak'ta kalan SOryani cemaati azınlık statUsüne ginniş ve 
Suriye ve Lübnan'da yeni azınlıklar husule gelmiştir. 

Türkiye'den göç eden gruplar arasmda Suriye, Lübnan ve Irak'a gidenlerden bazı 
mülteciler bu kapsam içinde asimile edilmiş mülteci tanırnma alınmışlardır. Bunlar 
oralarda yerleşmiş bulunduklanadan mültecilik sıfatları kalmamıştır.,(**) 

"Kategori 4. :TUrk Mülteciler, daha önce Osmanlı imparatorluAu tebaası 
lup 24 Temmuz 1923 Lozan ProtokolU (Milletler Cemiycti 
antaşmaı..- Dizisi Clilt 36 s.lSl) uyarınca Türkiye Cumhuriyeti 
himayesinden yararlanmayan veya yaralanması artık söz 
konusu olmayan ve başka bir devlet vatandaşlıAmı iktisab 
etmemit Türk asıllı kimse olarak tanımlanır. 

Tanım az bir miktar mülteciyi kapsamalda olup, bunlar imparatorluk hanedanının 
Kemal Attaturk Pasha (aynen boyle yazılmaktadsr) tarafından devrilmesinden sonra ilAn 
edilen genel af dışında biralcılan kimselerdir. -+ 

{*) (J)rajt 'E.ligi6ility !Manual of tu Vnitllf !Natimu Kwfı Comnıissiotıer for f(dugus. 
Seria.{1fo. 71 s.33 
(**)i6itf s. 33 
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Bu katagori mtılteci içinde bulunanlar Osmanlı İmparatorlugu aile fertleri ve 
stırtılıneleri sırasında onlara refakat edenlerdir. Bu aile mensubundan erkek olanlarm 
tekrar vatandaşlıga kabul istegi olsun veya olmasın Ttırtiye'ye döntışleri halen 
,kısıtlıdır. Bunlardan bazılan Fransız pasaportu taşımakla beraber, himaye nedeniyle 
milliyet "Osmanlı" olarak yazılıdır. Böyle bir pasaport hamili olmak mtıltecilik 
sıfatının kaybını gerektirmez.~' (*) 

"Bektaşi ve Mevlevi gibi dini mezhep salikleri, bazı eski memurlar ve 
Kemalizm karşıtı Politikacılar da tanım kapsanıma alınmışlardır. $imdi bunlardan 
pek azı kalmıştıf. 

Önceleri bu tanım içine ı92ı-ı922 de Anadolu'da Yunan kuvvetleri ile 
işbirliginde bulunan Çerkezler da alınmış iken, sonradan bunlar Yunanistan'a 
kaçtıkları ve orada vatandaşlıga alındıkları nedeniyle mtılteeilik sıfatları da kalkmış 
bulunmaktadır."(**) 

İŞTE BÖYLE DİYOR BİRLEŞMİŞ MİLLETLJ:R MOLHCİLER YÜKSEK 
KOMİSERLİGİ OFİSİ "MÜLTECi TANIMINA İLİŞKİN -GİZLİ-EL

KİTABI (MANUEL) 'NDA 
Neyi gözardı ederek? 
Türk'tın civanmertligini ve tarihi gerçekleri sarptırarak. 
Bu kitabın hazırlanmasında "tarihi araştınnalar, ve derinligine bu araştınnalan 

Kitabın konusu yapmak" amaç edinilmedilinden, karşılaşılan btıbtanm a&ırlıAı 
karşısında kısaca bazı noktalara deginınekde zamret görmekteyiz. 

ı-12 Mayıs ı 926 Anlaşması 'nda kategori 2 deki mtılteciler tanımmda yazılanlarm 
karşılıgmı vermeden önce neyin gözardı edildiline 600 yıllık OsmanlıTarihi'nde 
ömegi sayısızlarm bir iki tanesine bakalım .......... . 

a- "Osmanlılara satındaktan sonra, Osmanlı Ülkesinde beş yıl üç ay kalan"(***), "İltica 
ettigi yurdumuzda uzun müddet kalışı yüzünden Yeniçeriterin kendisine Demirbaş adını 
takmış oldukları onikihcL Şarl'ın" (****), "Rus Çan Petro'nun, İsveç Krala Osmanlı 
Ülkesinden derhal çıkanlmazsa, yeniden Lehistan Kraliajanı ilAn etmiş olan İkinci Ogtlst ile 
birlikte Osmanlı Devletine savaş edeceklerini bildirdigini, nihayet Osmanlı Devletinin bu 
tehdidi harb için kafi görerek meşhur PRUT SA V AŞlNIN cereyan -ettiAini ".(*****) 
"PRUT BARIŞ'nın imzası ve şartları arasında 8 inci maddede .. lsveç Kralı'nın yurduna 
istedigi gibi ve istedigi yoldan dönecektir - hükmünün konulduAunu, İsveç Kralı Onikinci 
Şarl'm, Lehistan yolunu tercih etmesi ve bu istelin kabul edilerek Avusturya'ya kadar Türk 
Askeri refakatinde (19 Eylül 1714) götürüldüAünü, ve Viyana, Bavyera ve Hes yoluyle Baltık 
sahilinde ST ARLSUND şehrinde askerleri ile birleştijini, (******) 

(*)ll>nıft P.fiai6itity ~anwıl of tM Vnitea Natüms H"IIJfı Commissioner for 
Seria{!No. 71 s.34 
(**) i6üf s. 34 
(***) 9dufassaf Osman/i t'farifıi-İstan6uf 1971-ls~t 'Yayınm s. 2410 
(****) i6itl s. 2411 
(*****) i6itf s. 2414 
(******) i6üf s. 2410 
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b- "Avusturyalılara karşı mücadelesinde, ZENTA Savaşından sonra Osmanltiara sılınan 
ve Avusturya'nın iadesi hususundaki, şiddetli istek ve arzularına karşı konup KARLOFÇA 
Muahedesine dereettirilen bir madde ile Osmanlı Ülkesinde kalması temin edilen, İzmit 
yakınlarında kendisine bir çiftlik hibe edilmiş olan, karısı ve akrabaları ve diler yakınları 
buraya yerleşen vefatında ( eylül ı 70S) İzmit'teki ermeni mezariıiına gömülen Macarların 
HÜRRIYET DESTANI KAHRAMANLARI TÖKÖLIIMRE•• ,yi"(*) 

c- "Osmanlı Devletinin ı699 yılında imzaladılı KARLOFÇA Barışı ile Macaristan'ın ı 73 
yıl Osmanlı idaresinde kaldıktan sonra Avusturya idaresine geçtilini, 

Macaristan'ın Avusturya İmparatorlu~Una geçince, bu Devletin alır vergileri, çeşitli 
muamelesi, sömürücü siyaseti, kültür yayma davası, zalim memurları ve insafsız idaresinin 
Macarları canlarından bezdirdilini, Osmanlı Devletinin kurdulu zırai düzenin altüst oldulu, 
eski refahlı günlerin tarihe karıştılım Macar köylüsünOn kuru ekmelini topraktan zor çıkarar 
oldulunu lAkin bu kuru ekmelinin bile elinde kalmadılını, çoluk çocu1un açiıiı babasına 
vergi adı ile zorla çekilip alındı~ını." (**) 

" Macar halk şairlerinin Osmanlıtarla birlikte yıllarca Avusturyaltiara karşı dölüşen Kralı 
TÖKÖLİ İMRE'nin destanlarını söylemeye, Macar münevverlerinin halk yıgınlarını zalim 
ve insafsız mOstevli aleyhine kışkırımaya başladıklarını, bütün bunların neticesinde dogan 
Macar muhalefet hareketlerinin zaman zaman kendisine birçok liderler yaratmış oldulunu ve 
onların idaresi altında A vusturyalılara karşı mücadele edildilin i bunların ilki olan RAKOCZİ 
FERENÇ II (RAKOÇİ FRANÇESKO) 'ın " (***) " Padişah Üçüncü Ahmet tarafından 
Macaristan Kralı olarak huzura kabul edildiAini (Ocak ı 7ı8}, Avasturyalıların, Rakoçi'nin 
Macarları her zaman için ayaklandınlabilecelini bildiklerinden dolayı, Barış görüşmeleri 
(FASAROFCA) sırasında O'nun kendilerine baAlı olarak teslimini istediklerini, Osmanlı 
Devletinin ise bunu şiddetle reddettigini, hatta bu u1urda müzakerelerin yanda kalmasını bile 
göze aldılını, Osmanlıların kat'i tavrı karşısında A vusturyalılann bu isteklerinden 
vazgeçtikterin i, 

Rakoçi Ferenç'in (Nisan ı 720) kendisine mükellef bir konak tasis edildigini, maiyetinde 
de bulunan asilzadeler için de adeta bir mahalle satın alındıgını, ı 720 yılında Devlet'in, 
hepsine, tarlalar, baglar ve bahçeler bagışladıgını, ölümüne (8 Nisan 173S) kadar TekirdaA'da 
refah içinde yaşayan Rakoçi'nin vefatı ile, İstanbul'da gömülü annesi yanına Saint Benoit 
Kilisesine defnedildiAini, kendisi hakkında bir hükümdar muamelesi yapıldıgını" (****) 
gözardı ettiklerine, " 

"Osmanlıların Gayri mtıslimlere gösterdili hoşgörünün, IMPARA TORLU~U çöküş 
yıllarına kadar, dini zulümden kaçan bütün insanlar için her zaman sıgınılabilecek bir Ülke 
haline getirdigi, bir mezhepteki Hiristiyanların zulmüne ugrayan diler mezhepteki 
Hiristiyanlar ile Katoliklerin agır işkencesine maruz kalan Musevilerin kurtuluşu Osmanhlara 
sıgınmakla buldukları, bunun en belirgin ömeginin, gerek XV.Yüzyıl sonlannda 
İspanya'nın~ 

(*) ?dufassa{Osmanfı t['arifıi-lstan6ut 1971-lsfjt 'Yayınm .s 2428 

(**) tbtt S.Z+28 - (***) i6itf S. 2428 

(****) i6itf s. 2429 
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Katoliklerce yeniden işgalini müteakip, gerek daha sonraki yüzyıllarda Fransa, Orta Avrupa 
ve Rusya'daki Hiristiyan baskısından kaçan Musevilerin Osmanlı İmparatorlutuna göç 
etmeleri, gerçeti böyle oldutuna göre, 

Türklerin gayri Müslimlere ve Ermenilere kötü muamele ettikleri, baskı yaptıkları ve 
ezdikleri gibi iddialar ileri sürrmek için herhalde mantık, vicdan, sqduyu, hakkaniyet ve tarih 
bilgisinden yoksun bulunmak ya da önyargılı olmak gerekir, çtınktl bir izah tarzı yoktur."(*) 

Konu "Bir Olayı, dününü bilmeden, bugün çözümlernek mümkün delildir." le(-) 
başlamakta, 
Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman DEMlREL'in Zigetvar'daki Kanuni Sultan 

Süleyman'ın Heykelinin açılışında Fatih Çekirge'nin kulalına söylediti, 
"OSMANLIYl GELECEGE BAGLIYORUM" da 

noktalanmaktadır. 

Orada ne görülmüş ? 
"Pecs kentinde, Gazı Kasım Camii'nin kubbesinin tam üzerinde bir Osmanlı ay'ı ve O 

AY'ın üzerinde bir HAÇ'ın yükseldili, Kubbeden içeriye girildilinde, kenarlarında LA 
iLAHE lLLALLAH yazan mihrabın, tam üzerinde bir İSA heykelinin yükseldili, ve dua 
edilen yerin iki yanına birer sure asılmış, birisi KUR'AN'dan, dileri INciL'den alınmış ilk 
SURE'ler yanyana durmakta."(***) 

12 Mayıs 1926 Anlaşması, Kategori 2 'deki mültecilerin "tanımına" delinen yanlı, 
mesnetsiz, iftira ötesi ifadeye karşı; 

Gerçelin Belgesi olarak gördülümüz, * Hürriyet Gazetesinde 29 Alustos-8 Eylül 1982 
tarihleri arasında yayınlanan "9 SORU VE CEVAPTA ERMENI SORUNU" başlıklı Yazi 
dizisinin bazı bölümlerinden alıntı yapmakla yetinecegiz. 

a-"TOrkler tarih boyunca her zaman Ermenilere baskı ve zulOm mO 
yapmışlardır.? 

Ermeni propagandası, "soykınm" iddiasını tarihi bir zemiae oturtabilmek amacıyla, 
Türklerin tarih boyunca herzaman gayri müslimlere ve Ermenilere kötü muamele ettilini. 
savuna gelmektedir. Zira, bu iddiada bulunmadıkça -600 yildır Ennenilerle birlikte yaşayan 
Türklerin, durup dururken nasıl olup da bir günde Ermenileri topyekün imha etmeye karar 
verdikleri- sorusunu yanıtlamayacakları kanısındadırlar. Ermenileri bu iddiaya sarılmaya 
yöneiten bir başka etken de meseleyi tahrif ederek bir Hiristiyan - Müslüman mücadelesi- ne 
dönüştürmek ve böylece Hiristiyanlık dünyasının destelini peşinen kazanabilmek arzusudur." 
~ 

(*) 9 Sonı ve Cevapta !Ennenı Sonınu-Hürriyet Çazetesi- 2 !Ey{ü( 1982 
(**) Lozan 'tfa P.mıeni Sonınu ve İsmet lPiZfa -1fasan lPufur- Hürriyet Çazetesi- Ofayliır ve 
lnsanfar- 31 ~ğustos 1982 
(*"'*) "Vemire{; Osmanti)ıı Çefeceğe 6ağ(ıyorumn -Patifı ç~rge-Sa&ıfı Çazetesi- 8 ey{üf1994 

• Vevfet ~rşivferi Çene{ ?düıfürffıAü, ~rşıv <Be{geferine Çöre 'l(ııvf«ısliınla ve ~natfofu'tfa 
P.mıeni 9dez41imı I, 23 numarati yayını yazım sonrası elife etfı{miştir. 
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ıı. (a) Ml1tedler Stdld 

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, gelişmesi ve özellikle İstanbul'un fethi sonucu Bizans'ın 
yıkılmasıyla Enneniler için tarihlerinin hiçbir döneminde yaşamadıkları yeni· bir çag açılmış, 
üzerlerindeki dinsel, siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel hertürlü baskı kalkmış ve barış, 
güven, huzur ve refah dönemi başlamıştır."(*) 

["Bilindigi gibi Osmanlı Devleti Türk kökenli İslami yapıya sahip ve çok uluslu bir 
devlettir. Bu çok uluslu yapı içinde Türkler kadar diger uluslara da yer vardır. Nitekim, İlk 
Osmanlı Padişahı Osman bey Ennenilerin Bizans'ın zulmünden korunmaları için Anadolu'da 
ayrı bir toplum olarak örgütlenmelerine izin venniş ve Batı Anadolu'da ki ilk Enneni dini 
merkezi Kütahya'dan Bursa'ya taşınmış ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden 
sonra Bursa'daki Enneni dini lideri Hovakim 1461 'de İstanbul'a getirilmiş ve Fatih'in 
fermanı ile İstanbul'da bir Ermeni Patrikhanesi kurulmuştur. Bunu izleyerek, İran, Kafkasya, 
Dogu ve Orta Anadolu, Balkanlar ve Kırım'dan İstanbul'a Enneni göçleri başlamış ve 
Osmanlı İmparatorlugu Enneni' ler için bir çekim merkezi haline gelmiştir. Görüldügü gibi 
Ermeni toplumu ve kilisesi Osmanlı Devleti'nin gelişmesine paralel olarak gelişmektedir." 

"Osmanlı İmparatorlugu Gregoryen Ermenileri -millet adı altında- örgütlemiş ve kendi dini 
liderlerinin yönetimine bırakmıştır. Fatih Sultan Mehmet Enneni Patrikhane'sini kuran 
fermanında, Patrigin İmparatorlukta yaşayan bütün Ennenilerin hem ruhani, hem cismani 
lideri oldugunu hükme baglamıştır. 
Ermeniler Müslümanlara verilen her türlü haktan yararlandıkları gibi, bazı ayrıcalıklara da 
sahip olmuşlar, ömegin askere alınmamışlardır. Askere alınmamaları ise Ermeni ailelerin 
sürekliligini ve dolayısiyle refaha kavuşmalarını saglamıştır. 

Müslümantarla gayri mUslimler arasındaki tek fark ifadesini bazı vergilerde bulmuştur. 
Gayri mUslimlerden haraç ve cizye vergileri alınmış, buna karşılık Müslümanların tabi 
oldukları zekat ve öşür vergilerinden muaf tutulmuşlardır. Haraç ve cizye vergilerinin Enneni 
toplumuna nasıl dagıtılacagının tespiti de dini lideriere bırakılmıştır. 

Ennenilere, din, kültür, egitim ve hayır işlerini yürütebilmeleri için gerekli mali 
olanaklara kavuşabilmeleri bakımından vakıf kurma imkanı da tanınmış, kendi mali güçlerinin 
yetişmemesi halinde Osmanlı yönetimi yardımda bulunmuş, Patrikhanenin açıklarını 

kapatmış, Ermeni kurumlarına mali destek saglamıştır. Bu vakıf sistemi bugün de muhafaza 
edilmektedir. Burada şu noktaya da işaret etmek istiyoruz: Ortodoks Rumlar Ermeni'lerden 
önce örgütlendiklerinden Ortodoks Rumlar dışında kalan tUm diger Hiristiyan unsurlar 
Ermeni sayılmıştır. Bu unsurlar arasında Anadolu'daki Pavlaki'ler (Paulicien) ve Yakubiler 
ve Balkanlardaki Bogomiller gibi Ermenilikle hiçbir ilişkileri bulunmayan, Hİristiyanlar da 
yer almıştır. Bu olgunun özellikle Osmanlı İmparatorlugundaki Ermeni nüfusuna ilişkin 
tartışmalarda göz önünde tutulması gerekmektedir."](**) 

" Ermeni toplumu kendisine tanınan hak ve ayrıcalıkları başarıyla kullanarak hızla gelişmiş 
ve refaha kavuşmuş, ayrıca Türk-Osmanlı kültür, yaşam tarzı ve yönetim biçimini de 
benimseyerek kısa zamanda Osmanlı'ların güvenine layık olmuş ve Millet' i Sadıka- ünvanına 

hak kazanmıştır. Osmanlı Ermeni'leri bu ünvan sayesinde iş hayatında oldugu gibi, kamu 
hizmetlerinde de önemli yerlere gelmişlerdir. Osmanlı tarihi Ermenilerden 29 paşa, 22 bakan, 
33 milletvekili, 7 büyükellçi, I 1 başkonsolos ve kosolos, ı ı üniversite ögretim üyesi ve 41 
yüksek rütbeli memur kaydetmektedir. Ermeni bakanlar arasında dışişleri, maliye, ticaret ve 
posta bakanları gibi son derece önemli ve kilit mevkilerde bulunanlar olmuştur. ~ 

(*) 9 Soru ve Cevapta P.rmeni Sorunu-J{ürriyet Çazetesi- 2 P.y{ü{ 1982 
(**) "9 Soru ve Cevapta P.rmeni Sorunu "-J{ürriyet Çazetesi-1 P.y{ü{ 1982 
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Ermeni'ler Osmanlı-Türk sanat, kültür ve müzi~ine önemli katkıtar yapmışlar ünlü sanatçılar 
yetiştirmişlerdir. Bu sanatçılar bugün de Türkiye Ermenileri ve Türkler için övünç kaynajı 
olarak anılmaktadır. 

Burada, Dünyadaki ilk Ermeni matbaasının da xvı .. yy 'da İstanbul'da kuruldupnu 
belirtmek yerinde olur. 

Böylece Ermeni'ler Türkler başta olmak üzere, İmparatorlugun tüm unsurlarıyla XIX .yy 
sonlarına kadar barış ve güven içinde yaşamışlar, Osmanlı Yönetimiyle ilgili hiçbir şikayet ya 
da sorunları olmamıştır." (*) 

b-"Türkler bugün de Türkiye'deki Ermenileri Baskı Altında mı 

Tutmaktadırlar.? 

Türkiye'deki Ermeniterin bugün de baskı altında tutuldu~ iddiasıyla sık sık 
karşılaşılmaktadır, Ermeni propaganda çevreleri bu iddiayı şu amaçla ileri sürmektedirler; 

a-"Ermeniye zulmeden Türk imajını" tarih içinde kesintisiz olarak sUrdUrerek bugüne 
kadar getirmek. · 

b - Genç Ermeni kitlelerine ugrunda mücadele edilecek bir hedef göstermek. 
c - Propagandaya güncel bir nitelik kazandırmak. 
d-Yabancı ülkelere Türkiye'nin İçişlerine müdahale imkanı sa~ayabilmek, 
Bu iddia da di~erleri gibi hiç bir esasa dayanmamaktadır. 
Türkiye'deki 40-SO bin Ermeni vatandaşımız bugün hiç bir ayrıma tabi tutulmadan Türk 

vatandaşlannın sahip oldukları tüm hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanarak güven 
huzur ve refah içinde yaşamaktadırlar. 

Kendi kiliselerinde özgürce ibadet etmekte, kendi okullannda kendi dilleriyle ö~enim 
görmekte yine kendi dilleriyle yayın organlan çıkartmakta, kendi demeklerinde sosyal ve 
kültürel faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

TOrkiye'deki Ermeni toplumu, 30 okulla, ı7 hayır ve kültür deme~ine, Jamanak ve 
Marmara adlı 2 günlük gazeteye ve ayrıca bazı degilere Şişli ve Taksim adlı iki spor 
kulübüne, çeşitli vakıflara ve saglık kuruluşlarına sahip bulunmaktadır."(-) 

"Türkiye Ermenilerinin büyük ço~unlugu Gregoryendir. Dini liderleri Şnork Kalustyan 
Türkiye Ermenileri Patrigi ünvanını taşımaktadır. Bu gregoryen ço~unlugun yanında Katolik 
ve Protestan Ermeniler de vardır. Bunlar da kendi kiliselerine sahiptir.Hiç bir baskıya maruz 
kalmadıklarını Türkiye'de yaşamaktan bUyük bir memnuunluk duyduklarını ve Türkiye 
vatandaşı olmakla iftihar ettiklerini her vesile ile dile getiren Ermeni vatandaşlarımız yurt 
dışındaki Türk diplomatlannı hedef alan Ermeni terör örgütlerinin saldınlarını başta Patrik 
Kalustyan olmak üzere, her fırsatta şiddetle kınamakta bu terörün yol açtıgı acılan diger 
Türklerle birlikte aynı ortak duygutarla payiaşarak Ermeni propaganda ve terör odaklarına en 
etkili yanıtı bizzat vermektedirler. 

ı Kasım 1 98 ı günü İstanbul' daki Ermeni Patrikhanesinde şehit Türk diplomatlannın 
anısına düzenlenen ve Patrik Kalustyan tarafından yönetilen dini ayin Türkiye Ermenilerinin 
Ermeni terörü karşısındaki kararlı tutumlarının açık bir ömegidir. 

Bu çerçevede, Patrik Kalustyan'ın son olarak yaptı~ı iki beyana da de~inmek istiyoruz. 
Paktirk Kalustyan, Avrupa Konseyi'nin Türkiye'deki azınlıklara baskı yapıldıgı yolundaki 
son kararı üzerine yayınladıgı açıklamada, "Türkiye Ermenilerinin birer Türk vatandaşı olarak 
~ 

(*) 119 Soru ve Cevapta tEnneni Sorunu"-Hüniyet Çjazetesi-1 P.y{ül1982 
(**) "9 Soru ve Cevapta P.nneni Sorunu "-Jlümyet qautesi-8 tf:y{ü{ 1982 
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Türkiye'de huzur içinde yaşadıklarını ve her türlü inanç hürriyetinden yararlanarak dini 
ayinlerini serbestçe yaptıklarını" vurgulamış, Los Angeles Başkonsolosumuz Kemal 
Arıkan'ın * Ermeni teröristlerce şehit edilmesi üzerine verdi~i demeçte ise. "Türk 
Ermenilerinin bu cinayeti her Türk vatandaşı gibi büyük bir üzUntüyle karşıladıklarını" ifade 
ile, "dışardaki Ermenileri bütün yasa dışı eylem ve cinayetlere karşı çıkmaya" ça~ırmıştır. 
Böylece Ermeni propagandasının bu son iddiası hak etti~i cevabı Türlçiye Ermenilerinden 
almış olmaktadır."(*} 

(*) "9 SOnı Vt Ctv4J'fıı E1111tllf SOrılllK -Hilrrtytt Gutftst- 8 Eyliıl 1982 

*Kemal Arıkan, Ankara Hukuk Fakültesinden yakın sınıf arkadaşım idi. Los Angeles'e 
son gidişinde Yeşilköy Havaalanından ben ugurladım. Havaalanında konuşmamız esnasında, 
1956 yılında ABD'de ihtisas yaparken Los Angeles Polis Müdürlü~ü'nde mihmandarımın, 
beni birisinin görmek istedigini, müsaade etip etmiyecegimi sordugunu, buyursun kim ise 
görüşelim dedigimi, kararlaştınlan günde o kişi ile mihmandarım yanımda oldugu halde 
karşılaştıgımı, bana yaklaşan kişinin emin olmak için bana "SEN TÜRK MÜSÜN'' sorusu 
üzerine "EVET'' cevabını alınca, boynuma sarıldıgını, beni koklamaya ve aglamaya 
başladı~ını, mihmandarın şaşkınlık içinde bizi izledigini, 70'in üzerinde ufak tefek yapıda bu 
kişinin kendisinin KOZAN'lı oldugunu, ölmeden o toprakların havasını tenefills etmek 
diledigini söyledigini anlattım. 

Kemal'de buna Mehmet'cigim, ben Los Angeles'te girilmez, tehlikelidir dedikleri 
yerlerdeki ailerlerle konuşuyorum. Korkum yok, açı~ım, bana Türkiye'ye gelip 
gelemeyeceklerini soruyorlar. Buyurun, yarın vizenizi ben vereceAim dediAim zaman 
inanılmaz zannediyorlar. Kendimizi anlatmak zorundayız. Çabam böyle devam edecektir. 
dedigi kulaklarımda çınlamaktadır. 

Aziz naaşını Aşiyan 'da topraga verirken Kemal' i şehit eden Ermeni 'yi, bir tarafdan da 
Los Angeles'te benim boynuma sarılarak aglayan Ermeni ile, ben küçük yaşta sokakta 
oynarken yanımdan geçen komşumuz Ermeni kadının cebimi fındıkta doldurdugunu, 
istanbul' da Dr. Garabet Armanı, hasta yatagında ziyarete gelen Sadberk Hanım'a "Bana 
Kur'an okurmusun" ricasında bulunan Manuk Zümrütyan'ı **, 147. Dönem Piyade Yedek 
Subay Okulundan pürüzsüz Türkçe konuşan, İstanbulda açtıgı yerine "KIMIZ" adını veren, 
bölük arkadaşım Dikran Kevorkyan'ı, gösterdigi dostlugun içtenligi tartışılmaz Agop Şahin'i 
ve bizlerle kaynaşmış, kendilerini bu vatanın parçası sayan ço~unlugu düşündüm. 

• • Merhum e Sadberk Hanım ın kızları Sn. Semahat Arsel 'den dinledigim. 
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ll~ (a) MlltecDer St•tld 

"30 Haziran 1928 Anlaşması: 

Kategori 4. :Türk Mülteciler, daha önce Osmanlı İmparatorıuıu tebaası 
olup 24 temmuz ı 923 Lozan Protokolü (Millttlec Ctmiyeti 

anlaşmalar Dmsi Clilt 36 sh. ı s ı) uyannca Türkiye Cumhuriyeti 
himayesinden yararlanmayan veya yararlanması artık söz 
konusu olmayan ve başka bir devlet vatandaşlıp iktisab 
etmemiş Türk asıllı kimse olarak tanımlanır.'' (*) 
denilmektedir. 

24 Temmuz ı 923 Lozan Protokolu uyannca kimler Türkiye Cumhuriyeti 
Himayesinden yararlanamamaktadır. 

Lozan Sözleşmesine göz atalım ... 

A-VDI aft'ı umumiye müteallik beyanname ve Protokol (cı>str. J crıp c J s.92) 

24 Temmuz 1923 tarihinde imza edilmiştir. 
Bu günkt1 tarihli muahede sulhiyeye vaz'ı imza eden devletler şarkta sulhu ihlAl etmiş 

olan vakayiin mensi kalması arzusiyle dahi mütehassis olduklarından: 
Salahiy,etnameleri mucibince hareket eden zirde vizıini imza hususatı itiyeyi beyanda 

müttefıktirler: 

I 
Türkiye' de i.kamet eden veya i.kamet etmiş olan hiçbir kimse ve mütakabilen 

Yunanistan'da ikamet eden veya etmiş olan hiçbir kimse 1 Agustos 1914 ve 20 Teşrinisani 
ı 922 tarihleri beyninde askeri veya siyasi tarzı hareketinde veyahut bugünkü tarihli Sulh 
Muahedenamesine vaz'ı imza eden bir ecnebi devlete veya tebaasına her hangi bir 
muavenette buhuunasından dolayı hiçbir vesile ile Türkiye'de ve mütekabilen 
Yunanistan'da izaç veya tazip edilemeyecektir. 

n 
Kezalik mezkftr Sulh Muahedennamesi mucibince Türkiye'den ayrılmış olan arazi 

ahalisinden hiçbiri gerek ı A~tos 19ı4 tarihinden 20 Teşrinisani 1922 tarihine kadar 
gttzeran olan müddet zarfmda TOrkiye'ye müsait veya muhalif, siyasi veya askeri hal ve 
hareketinden ve gerek mezkftr muahedename mucibince tibüyetinin sureti tayininden dolayı 
izaç veya tazip edilmeyecektir. 

m 
Zi.krolunan müddet zarfmda mütehaddis vekayü siyasiyeye bedibi bir surette murtabıt 

olarak gene aynı müddet esnasında irti.kip edilmiş olan bilcümle cinayet ve cttnhalar 
hakkında Türkiye ve Yunan HOkttmetleri tarafından mütekabilen tam ve mutlak bir affı 
umumi ilan edilecektir. 

(*) CDraft P.fiai6ility 9rtanual of tlie Vnitea Nations XifJfı Commissicner for 
Seriaf No. 71 s.34 
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11 ........... ... 

IV 

Türkiye tebaasından ve mütekabilen bugünkü tarihli Sulh Muahedenamesine vaz'ı imza 
eden diaer devletler tebaasından olup 20 Teşrinisani 1922 tarihinden mukaddem, mezkftr sulh 
muahedenamesi neticesinde Türk kalacak olan arazide mahiyeti siyasiye veya askeriyeyi haiz 
esbaptan dolayı. düveli mezkOre memurini veya mütekabilen Türkiye memurini tarafından 
derdest, takip veya mahkQm edilmiş olanlar affı umumiden müstefit olacaklar ve mevkuf 
iseler tebaaların bulundukları devletlerin memurini yedine teslim edileceklerdir. İşgal 
ordularına mensup bir fert hakkında mevti veya &aır bir cerihayı intaç etmiş olan bir fiile 
mütecasir olanlar müstesna olmak üzere, işbu hüküm, velev tarihi mezk(lrdan mukaddem 
irtikAp edilmiş olan hukuku umumiyeye ait bir cürOmden dolayı olsun veya failieri TOrkiye 
baricine sevk edilmiş bulunsunlar balAda beyan edilen arazinin bir kısmını işgal etmiş olan 
devletlerin memurini tarafından derdest, takip veya mahkQm edilmiş olan TOrk tebaası 
hakkında dahi mabihüttatbık olacaktır. 

V 
Bu bapta ita olunmuş hükümterin kiffesi iptal edilecek ve derbest bulunan bilcümle 

takibat tevkif olunacaktır. 
VI 

Bütün devletlerin perverde eyledikleri mOsalemeti umumiyenin temini arzusuna iştirak 
eden Türkiye Htlkümeti, harb dolayısiyle daaıtmış aileleri tekrar cemetmek ve meşru 

menlehülhukuk emvallerini yedi tasarruflarına iade etmek maksadiyle müttefiklerin ziri 
himayelerinde ve 20 Teşrinievvel 1918 tarihiyle 20 Teşrinisani 1922 tarihi arasında icra 
olunan muamelAta itiraz etmemek niyetinde bulunduaunu beyan eder. 

Maahaza bu niyet, alakadaranın müracaatları halinde marüzzikir muamelitın yeniden 
tatkikı imkAnını selbetmez. Eşhasa ve emvale ait müddeiyat Hilili Ahmer'in bir murahhası ile 
Salibi Ahmer'in bir murahhasından mürekkep bir komisyon marifetiyle tetkik olunacaktır. 
IntilM zuhurunda işbu murahhaslar bir hakem alethakem intihap edeceklerdir; şayet bu 
intihapta itilif edemezlerse hakem alethakem Cemiyeti Akvam Meclisi tarafından tAyin 
olunacaktır. 

VII 
Sivil mevkufinin iadesi ve üserayı harbin mübadelesi hakkında Yunanistan Hükümeti ile 

Türkiye Hükümeti beyninde 30 KAnunusanİ 1923 tarihinde münakit itillfnamenin S inci 
maddesinin mevzuunu teşkil eden tedabiri teskiniyenin nefini tasdik eden Britanya, Fransa ve 
İtalya Hükümetleri Türkiye Hükümeti tarafından muamelei mütekabile şartiyle 20 Teşrinisani 
1922 tarihinde sonra hukuku umumiyeye mOtaallik cinayet ve cOnhalar irtik4p etmiş olanlar 
müstesna olmak üzere elyevm mevkuf olarak kendi nezdlerinde bulunabilen Türk üserayı 
karbi ve sivil mevkufini lehinde aynı ahk4mı kabule müheyya olduklarını beyan ederler. 

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan'da tanzim olunmuştur. 
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B-PROTOKOL 

Şurası mukarrerdir ki, affı umumiye ait beyannamesin birim:i fıkrası mer'i 
olmakla beraber TOrkiye Htlldlıneti fıkrai mezldırede istihdaf edilmiş olan ..kımıı 
esJıasa dAbil bulunan yUz elJi Jdşinin Türkiye'ye duhul ye oıada ikaınetini menetmek 
hakkını muhafaza eyler. Binaena1A7Jiik TOrkiye Hnldbnetj mevzuubabis olan 
e§hastan elyevm kendi arazisinde bulunanlan oradg ihrac ve memaliki 
ecnebiyedekilerin avdetlerini menedebilecektir. 

İşbu eşhasm esamisi bu&Unkü tarihli Sulh Mnlhe4enaınesinin meykii merjyete 
bini va'ında, affı umumi beyannamesinin kendisine ait cihetle intaçı zımnın4a, 
hükümeti mezkQre tarafından nesrecfileçek Olan affı umumi beyannamesine 
rmtedilecektir. Bupdan maacia suraşı da mukaqerder ki. Türkiye Wlldlmeti. bu 
husustaki arzusunu izhar eylediiii vechile. ghaşı mezld\renin Türkiye dlhilinde 
bulunan emlAklerinin ve diQer emvallerinin tasfiyesine iptidar eylemelerine karar 
verdili. takdirde. işbu tasfiyeyi kendi hüsnü rmılariyle icra etmek Uzere bunlara 
saliftlz.z;ikir beyannanıe tarihinden itibaren dolruz aylık bir mühlet bırakılacak ye bu 
mUhletin inkızasından sonra tasfiye muamelesi Türkiye HgkQmeti tarafından 
yapıldıaı takdirde hasılatı bitamamiha eshaşı mezlçOrenin yedierine teslim 
olunacaktır. 

Kezalik suraşı da ımılcarrerdir ki affı uınumjye mDtpiJik bc;yapnameoin birinci 
bendinde münderiç hicbir kayıt Yunan HUidlm9tinin Yunanistan'la türkiye arasındaki 
muhasamat. esnasında vezaifi askeriyelerince kusur teskil eclm esbtptan dolayı kendi 
ordusuna mensup bulunan yeya mensyp olmus olan pyrimDslim tebaasmı takip 
etmek hakkını ihlal etmeyecektir. 

---o--

Yukarıda kayıtlı. Beyannamenin III UncU maddesi gerelinden olarak, Aşagıya metni 
alman 391 sayılı Kanun çıkarılmıştır. 

Aff1 Umumi Kanunu 

Kanun No : 391 
Kabul Ta. : 18 CemaziyeiOil 1341 ve 16 Ianunuevvel 1339 
Dstr. Trp.: 3, C.5, s.l11 

Madde 1 
Cumhuriyetin tıanı tarihi olan 29 teşrinievvel 1339 tarihine -kadar ika edilmiş bulunan 

bılQmum ceraim failieri hakkında hükmolunmuş veya olunacak cezaların nısfı af ve tcnzil 
olunmuştur. 

Madde1 
Birinci maddede mezkQr tarihe kadar ika edilmiş olan ceraim failieri hakkından 

hükmolunmuş veya olunacak idam cezalan on beş sene Idıreie ve ınüebbet kürek 
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cezaları on sene kurege ve mUebbet kalebenttik cezaları on sene kalebentlıge ve mUebbet 
nefıy cezaları da Uç sene nefye tahvil olunmuştur. 

Madde3 
Cinayet mahkQm ve mamunlarından elyevm hali tirarda bulunanlar işbu kanunun her 

mahalde neşrU ilAnı tarihinden itibaren Uç ay zırfında teslimi nefıs eylemedikleri takdirde 
birinci ve ikinci maddeler abkAınından istifade edemezler. 

Madde4 
İşbu Kanun abkAını 24 Temmuz 1339 tarihli Lozan muahedenamesine merbut Affı 

Umumi Beyanname ve Protokol'unda istihdaf edilen eşhasa şAmil degildir. 

Madde5 
Vakti seferde icraatı Hükümete karşı gelenler için ciheti askeriyece ittihaz olunacak 

tedabir hakkında 14 Mayıs 1331 tarihli kanunu muvakkat abkAınının tatbik ve icrası 
dolayısiyle mamun ve mahkQm olanların kAfiesi hakkında affı umumi ilAn olunmuştur. 
Mondros MUtarekesini mUtaakıp mUdafaa ve istihlisı Vatan ugrundaki fiilierinden dolayı 
Istanbul HükUmeti zamanında muhtelif mehakim ve divanı harblerce mahkQm ve mamun 
bulunanlar dahi işbu afffı umumiden mUstefit olurlar. 

Madde6 
İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 

Madde7 
İşbu kanunun icrayı ahkAmına Dahiliye, Adiiye ve MUdafaai Milliye Vekilieri 

memurdurlar. 

39 1 sayılı Kanun 'un kabulUnden sonra yemi bir Genel Af Kanunu da 
çıkarılmıştır. 

Aft\ Umumi Kanunu 

Kanun No : 487 
Kabul Ta.: 12 Ramazan 1342 ve 16 Nisan 1340 
Dstr. Trp. : 3, C.5, s.429 

Madde 1 
l Agustos sene 1914 tarihinden 20 Teşrinisani sene 1922 tarihine kadar geçen müddet 

zarfında askeri ve sayisi mahiyeti haiz ceraimden ve Lozan Sulh muahedenamesine 
vazdUlimza ecnebi bir devlete veya tebaasına her hangi bir muavenet fiilenden veyhut bu 
kabil ceraime bedibi bir surette murtabit bilcümle cinayet ve ctlnha efalinden mamun ve 
mahkQm olup da Türkiye'de ikamet aden veya ikamet etmiş olan veyahut Lozan Muahedesi 
mucibince TOrkiye'den aynlan arazi ahalisinden bulunan kaffei eşhas ile mezkOr 20 
Teşrinisani sene 1922 tarihinden mukaddem Türkiye'de ika edilen aynı mahiyeti haiz 
eUrOmlerden mamun ve mahkOm bulunan DUveli mezkOre tebaası haklarında affı umumi ilAn 
edilmiştir. 
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ıı. (a) MaıtecDer Stadlll 

Maddel 
Mudanya Mukavelenamesi mucibince Dnveli ttilifiye ordulannın mevcudiyeti tanınmış 

olan menatıkta 20 Teşrinisani sene 1922 tarihinden sonra Delveli mezldlre ordularına 
hidematı gayrı mtıse114ha ifa etmiş olan kesan affı umumiden mesteift olacaklanhr. 

Madde3 
Lozan Muahedenamesine merbut affı umumi beyanname protokolunda istihdaf edilen 

yüz elli şahıs işbu aftan müstesnadır. 

Madde4 
İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meridir. Ancak 24 Temmuz sene 1923 tarihli affı 

umumi beyannamesi mucibince TOrkiye'ye karşı taahhüdatmı ifa e1miyen Devletler tebaası 
hakkında işbu kanunun hükmü Dnveli mezkftrenin taahhütlerini ifa etmelerini mütaakıp 
tatbik olunacaktır 

Madde S 
Mevaddı sabıkanın dairei şGmulonden hariç olup İstiklil mabakimi tarafindan mabkOm 

edilen bilcOmle ceraimi idiye ashabı ile bwılaın sebebi mahkOmiyetleri olan tiilde aslen ve 
fer' an methaldar olarak elyevm mamun veya :mahaltimi umumiye ve divanı harblerce 
mahkOm bulunanlar dahi işbu affı umumiden istifade ederler. 

Madde6 
İşbu kanunun icrayı ahkiınına Adiiye ve Müdafaai Milliye V ekiileri memurdur. 

,, 

Gerek 319 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinde gerekse 487 sayılı Kanun'un 3 üncü 
maddesinde Genel Affin Lozan Sözleşmesiııiıı, Genel Affa ilişkin Beyanname ve 
Protokolünde sözü edilen kişilerin istisna edildili kaydedilmekte ancak bu kişilerin 
Vatandaşlıktan çıkarılmalanna delinen (aşalıya metne alınan) Kanun sonradan 
çıkanlmış bubınmaktadır. 

Lozan' da akdolunan afl'ı umumi beyanname ve protokolünde mevzuubahis yüz elli 
kişilik listede isimleri mubarrer eşhasm Tdrldye tabUyetinden ıskatı 

hakkında Kanun 

Kanun No : 1064 •..... (Bu Kanwı 29 Haziran 1938 tarihli ve 3527 sayılı Kanunun 6 
maddesi ile ilga edilmiştir.) 

Kabul Ta. : 28 Mayıs 1927 
R. G. : 15 Baziran 1927 
Dstr. Trp.: 3, C.8, s.670 

Maddel 
Lozan'da aledolunan 24 Temmuz 1923 tarihli affı umumi beyanname ve protokolUnde 

mevzuubahis yOz elli kişilik listede isimleri muharrer eşhas Türkiye Tibiyetinden ıskat 
edilmiştir. 
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12. (a) MGitecDer Stadlll 

Maddel 
E-ı merkume badema Torkiye'de hakkı temellot ve hakkı tevarnsten mahrum 

olurlar. 

Madde3 
lşbU kanun tarihi neşrinden itibaren meı'idir. 
Madde4 
lşbu kanun ahkimı.nın icrasına İcra Vekilieri Heyeti memurdur. 

Görüleceli üzere Türk Möltecilerinin tanuruna ilişkin (MANUEL-El Kitabı 
KATEGORi 4 'deki) 28 Haziran 1928 tarihli Anlaşma, 1064 sayılı Kanunun 
kabulünden hemen sonra tanzim edilmiştir. 

Oysaki Mültecilerin Hukuki Statüsüne dair (28 Temmuz 195 1) Sözleşmesinin 
kabulünden önce çıkanlan, Af Kanunu (Aşapya alınan) ile Türk Tabiiyetinden 
çıkanlanlar aifedildikleri halde, Sözleşmenin kabul tarihi ile 3527 sayılı Kanunun 
yayımı tarihi arasında geçen 13 senelik süre içinde aft'a ilişkin konunun ve 
Kanunun bilinmemesine mazeret gösterilmesinin mümkün olmadılı gibi 
Manuel' de kategori ı' de RUS MÜL TECİLERİ için kısa bir tanım1a yetinilirken, 
Kategori 2, 3, ve 4 'de GENİŞLİÖİNE İZA!aARA geçilmesi ve Kategori 4 'de ki 
tanımlamada 24 Temmuz 1923 Lozan Protokolu uyannca Türkiye Cumhuriyeti 
Himayesinden YARARLANAMlY ANLAR 'dan söz edildiai halde, daha başka 
konulan da kanştırarak EL KİT ABINDA yer verilmesinin neye gerekçe 
hazırlandıpru, ve altında ne gibi bir Diyetin yattıpm göreceıtt. 

Kaaua No : 3Sl7 
Kabul TL : 29 Hazina 1938 
R.G. : 16 Temmuz 1938 
Dttr. Trp. : 3, C.19,_s.164S 

Madde 1 

--o---

Af Kaauu 

İstildAl Mahkemeleri kararı ile mahkOm. edilmiş olanlar affedilmişlerdir. 
Bu af infaz edilmemiş cezalada ınahkftmiyetleri infaz olunanlar hakkında btıtOn hukuki 

ve fer' i netayiç ve tesiratma şamildir. 
Maddel 

_Lozaa'da akdoluaa l4n/1923 tarihll umumi af beyauame ve protokoluada 
mevzuubahis ylz elli ldtiDk Ustede isimleri yazılı tabıalar atroluamuttur. 

Şu kadar ki, bu şahıslara, mesbuk memuriyetlerinden dolayı tekaüd maaşı tahsis 
edilmez ve bu şahıslar kununun mer'iyete girdigi tarihten itibaren sekiz sene müddetle Türk 
Ceza Kanunumm 20 nci maddesi ile dijer kanunlara göre Amme himıetlerinden sayılan 
işlerde kullanılmazlar ve bubınamazlar. 

Bu kanunun mer'iyetinden evvel 1064 sayılı kanunun hOkümlerinden dojan bütün 
hukuki netice ve muameleler mahfuzdur. 
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Madde3 
ıs eylQl 1339 tarih ve 347 ve 26 mayıs 1926 tarih ve 854 sayılı kanunlara göre teşekkOl 

etmiş olan Heyeti Mabsusalarca baklannda bir daha Devlet hizmetlerinde istihdam 
edilmemelerine karar verilen eşbasm ve 24 Mayıs 1928 tarih ve 1289 sayılı kanunla Aıt karar 
beyeti ve 26 teşrinievvel 1923 tarih 2330 sayılı kanunun 12 nci maddesi mucibince Devlet 
ŞOrası Mülkiye Dairesi taraflarmdan tedkik ve tasdik edilenler de dahil olmak üzere veritmiş 
olan kararlar refedilmiştir. 

Ancak bu suretle baklarındaki kararlar refedilmiş olanlar bu kanun mer'iyetinden itibaren 
ıkı sene mOddetle maaştı memur olarak isıidam edilemezler. 

Madde4 
Birinci ve QçQncQ maddeler hükmünden istifade edenler hakkında HAkimler ve Memurin 

Kanunlarile bunlara müzeyyel kanunlara ve sair husust kanunlara göre yapalmış ve yapılacak 
olan bütün inzıbatt muamelelere ve askerlikten tard ve ihraç cezalarına ve askeri 
nisbetelerinin kesilmesi kararlarına affın ve refı btlkmOnOn şOmull yoktur. 

Madde S 
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı af ve refı hükümlerinden müstefıd olan şahıslar IOzum 

görülürse İcra Vekilieri Heyetıkararı ile vatandaşlıktan iskat edebilirler. 
Madde6 
28 mayıs 1927 tarih ve 1064 sayılı kanun ilga edilmiştir. 
Madde7 
Bu kanun neşri taribinden muteberdir. 
Madde8 
Bu kanunun btıktımleri icraya İcra Vekilieri Heyeti memurdur. 

----o-·---
II- DEKLARASYON (C) BÖLCMO • 

Denilebilirki buraya kadar yazılmış olanlar, çeşitli zaman ve zeminlerde 
yazılanlar ve cevap verileniere yeni bir boyut getirmemektedir. 

ı 920 lerden bu güne kadar İkinci Dünya Savaşı gibi Dünyanın çehresinin 
degiştigi, çalkantılann oldugu sahnede, kimler 20 lerin mtıltecisi sayılanlardan arta 
kalmıştır da, ı 95 ı Sözleşme Statüsü içinde sayılmalan, zaruri görülmüştUr ? 

Bu za.ruret görüntüsünUn arkasında geçmiş yaralarm kaşmması ve yeni 
kamplikasyon yaratabilmenin çabası vardır. 

Sözleşmenin, DEKLARASYON ( C ) bölümünde geçen Madde/fıkra metninin, 
Fransızca yazılmış metni elimizde bulunmamakla beraber, İNGİLİZCE metni ile 
yetinmek durumunda bulunmaktayız. Fransızca metnine işaret etmemizin nedeni, 
Sözleşmenin 46 ncı maddesi son paragrafmda, İngilizce ve Fransızca metinlerio eşit 
agırlıkta muteber bulunduguna dair hUkUmlerin getirilmiş olması bir yana, iki metin 
arasında, özellikle Sözleşmenin I nci madde (C) fıkrası ı . ve 2 . benticrindeki 
ifadelerinayrı manalara gelebilecegi yolundaki dUşüncemizdir. 

• "İhtirazi kayıt konulamıyan" , Sözleşme I . madde C . fıkrası 
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a - Sözleşmenin ı . inci maddesi ( C ) fıkrası ile ( D ), ( E ) ve ( F ) fıkralarının 
İngilizce Metni(*) 

C. This Convention shall cease to apply to any person falling under the terms of seetion A 
if; 
( 1) He has voluntarıly re-availed himself of the protection of the country of his naetionality; 

or 
(2) Havinglosthis nationality, he has voluntarily reacquired it; or 
(3) He has acquired a new nationality, and enjoys the protection of the country of his new 
nationality; or 
( 4) He has voluntarily re-established himself in the country which he left or outside which he 
remained owing to fear of persecution; or 
(5) He can no longer, because the circumstances in connexion with which he heas been 
recognized as a refuugee have ceased to exist, continu to refuse to avail himself of 
theprotection of the country of his nationality; 

Provided that this paragaph shall not apply to a refugee faalling under seetion A ( ı ) of 
this article who is able to invoke compelling reasons arising out of previous percesution for 
refusing to avail himself of the protection of the country of nationality; 
( 6) Being a person who has no nationality he is, because the circumstances in connexion with 
which he has been recognized as a refugee have ceased to exist, able to retum to the country 
of his former habitual residence 

Provided that this paragraph sahil not apply to a refugee falling under seetion A (ı) of this 
Article who is able to invoke compelling reasons arısın~ out of previous persecution for 
refusing to retum to the country of his former habitual residence 
D. This Convention shall not apply to persons who are at present receiving fromorgansor 
agencies of the United Nations other than the United Nations High Commissioner for 
Refugees protection or assistance. 

When such protection or assistance has ceased for any reason, Without the position of 
such persons being definitively settled in accordance with the relevant resolutions adopted by 
the General Assembly of the United Nations, these persons shall ipso facto be entitled to the 
benefits of this Convention 
E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent 
authoritics of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations 
which are attached to the possesion of the nationality of that country. 

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person w ith respect to whom 
there are serious reasons for considering that: 
(a) he has committed a erime against peace, a war erime, or a erime against humaity, as 
defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes; 
(b) he has committed a serious non-political erime outside the country of refuge prior to his 
admission to that conutry as a refugee; 
(c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. 

(*) conventıon Relııt111g to the stAtus of Refu8ees, HCR/INF /29 Pu~ltshed by the office of the unttıd Ntıttoııs H~h commtsstoııer 
for Rejugees, Ptıiııts des Ntıftoııs, Genevtı. ı 955 
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b. Sözleşmenin 1 • inci maddesi ( C ) fıkrası ile ( D ), ( E ) fıkralannın Türkçe 
metni(*) 

C. Bu Sözleşme yukarıdaki ( A ) kısmındaki hUkOmlerin şumulüne giren her şahıs 
hakkında aşagıdaki hallerde tatbikattan kalkacaktır: 
1. Vatandaşı oldulu memleketin himayesinden kendi isteQi ile tekrar istifade ederse 

~ 
2. Vatandasiıiını kaybettikten sonra kendi arzqsu ile tekrar iktisap ederse. veya 
3. Yeni bir vatandaşlık iktisap etmişse ve vatandaşhgmı iktisap ettigi memleketin 
himayesinden istifade ediyorsa, veya 
4. Kendi arzusu ile terk ettigi veya takip korkusu ile haricinde kaldıgı memlekette 
kendi arzusu ile tekrar yerleşmek üzere dönmüşse: 
5: Mülteci tanınmasını intac ettiren şartlar ortadan kalktıgı için vatandaşı oldugu 
memleketin himayesinden istifade etmekten imtinaa artık devam edemezse; 

Şu kadar ki işbu fıkra vatandaşı oldugu memleketin himayesinden İstifadeyi 
reddetmek için evvelce vikı takipiere müstenit haklı sebepler ileri sürebilen ( A ) 
kısmının 1 inci fıkrasının derpiş ettigi bir mülteciye tatbik olunmıyacaktır. 
6. TAbiyetsiz olup da, mülteci tanınmasını intac ettiren şartlar ortadan kalktıgı için, 
mQtat ikametg41ıının bulundugu memlekete dönmek durumunda olan bir şahıs bahis 
konusu oldugunda; 

Şu kadar ki işbu fıkra, mütat ikametgAhının bulundugu memlekete dönmeyi 
reddetmek için evvelce mAruz kaldıgı takipiere müstenit haklı sebepler ileri sürebilen 
(A) kısmının 1 inci fıkrasının derpiş ettigi bir mülteciye tatbik olunmıyacaktır. 
D. Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri haricinde, diger 
bir Birleşmiş Milletler organı veya teşekkülünden halen himaye veya yardım gören 
kimselere tatbik olunmaz. 
Böyle bir himaye veya yardım, her hangi bir sebeple bu gibi kimselerin durumu 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bu hususta ilgili kararları geregince nihai 
surette halledilmeksizin sona ermiş ise, bu şahıslar Sözleşme rejiminden bihakkın 
istifade ederler. 
E. Bu Sözleşme, ikamet ettigi memleketin yetkili makamlarınca o memleket 
vatandaşlıgını haiz olanlara mahsus hak ve veeibeleri haiz additen bir şahsa tatbik 
olunmaz 
F. Bu Sözleşme hükümleri: 
a.- Bunlara mütedair milletlerarası vesikalarda tarif edildigi .manAda barışa karşı bir 
suç, bir harb suçu veya insanlıga karşı bir suç işledigi; 
b. Mülteci sıfatiyle kabul edildigi memlekete ihticadan evvel iltica memleketi 
dışında agır bir genel suç işledigi; 
c. Birleşmiş Milletierin gaye ve prensiplerine aykırı fiillerden suçlu oldugu 
hususunda ciddi kanaat mevcut olan bir şahıs hakkında tatbik edilmez. 

------------0------------
(*) ostr. 4- Try. c. ı s.3052 
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12. (a) Mikeeller Stadlll 

Sldqmeniıı yukanya aluwı 1 inci aıaddesi ( C ) fıkrasılle ( D ), ( E ) ve ( F) 
fikralan iki ayn konuyu içerir. 

1. C, fıkrasında, A fıkrasında işaret edilen, mültecilerin hangi hallerde bu 
sıfatlannın kalkaep. 

2. D,E ve F fikralannda kimlere bu Sözleşmenin 
tatbik Milmiyecelidir. 
Bizim yönttmüzden önem taşıdılı ıçın durmak istedipmiz, 

DEKLARASYON'un C .Böl~ işaret edilen, Sözleşmenin 1 inci maddesi C . 
fıkrası ı . ve 2 . bentlerine konulan hükümlerdir. 

"Yukandaki maddenin tedvini sırasında, mültecinin himaye isteli, kabule 
ballı oldupuıdan, yanlış anlamaya meydan vermemek için, tasiaAt düzenleyicilerce 
ilk orjinal metinde ki "makes a new claim" yerine "Re-availed himself' deyimi 
kabul edildi. 

Fransızca taslak metindeki "se reclamer" fiili yerine, sonradan İngilizce metin 
ile uyum sallamak için "sc; Prevaloir'' konulmuş olmakla beraber, bu delişiklikle, 
metindeki Fransızca ifade, İngilizce çevirisi ile ayın biçimde yorumlanacaktır." (*) 

Buradan anlaşdacaiJ üzere İngilizce metne sonradan konulan - "voluntarily 
Re-availed himleif " kendi ilteli ile tekrar istifade edene - ibaresi, konuya 
getirilen yeni bir boyut olaaktadır. 

Açıklamak gerekirse "kelldi ilteli De tekrar istifade edUen teY" , 
Sözleşmenin ı inci maddesi A . fıkrasındaki mülteci tanımına giren kişinin, daha 
önce vatandaşı oldulu ülkenin "IIİMA YESİ'' dir. 

Bu istemle o kişi mültecilik sıfatım kaybedecek ve "himayesinden kendi isteli 
ile tekrar istifade etmek istedip ., ülkenin himayesine mazhar olacaktır. 

istek tek taratlı irade beyanı ile hüküm ifade edecepnden, himayesinden tekrar 
istifade etmek istedili ülkenin diyecek bir sözü kalmamakta, dolaylı olarak 
hükümranlık hakkı geri itilmektedir. 

Sözleşmenin 1 Madde C/ 2 fıkrası de aym sonucu do~. 
DEKLARASYON'da (C) bölttmüne yer verilmiş olunmasa idi, olacak olan~ 

Hasan PULUR ne yazmıştı, 
.. Oysa lord GOrzon azınlıkları bahane ederek neler istiyorduki.. ....... Fakat 

lngilizler, Türkiye dışındaki bütün ermenilerin de affedilmesini ve Türkiye'ye 
dönmelerini istiyorlardı. Düşmanın emrine giren, onlarla birlikte Türklere 
olmadık zulüm ve eziyet yapanların affı mümkün müydü ? 
İsmet Paşa "mümkün delildir" diyordu."(**) 

(*) !Maıul s. 80 i/l.pa1'llfP'tlf 
(**) JftutUI roL~ mmy.ı ça.utuı,Jı ~psıos ı9aı(allllıı 6111 ıaraJuıJ 
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Bu -mOmkOn delildir- DEKLARASYONLA ikinci defa tekrar edilmektedir. 

III- DEKLARASYON (B) BÖLOMO 

DEKLARASYON B Böltım Undeki ı Ocak ı 95 ı tarihinden önce Cereyan eden 
olaylar ibaresinde, 

Sözleşmedeki seçenek dikkate almarak ı Ocak 195 ı tarihinden önce 
AVRUPA' da cerayan eden olaylar şeklinde anlaşılac&~mm konulması, bir bakıma, 
Asya'da cereyan eden olaylar sonucu mülteci tanırnma giren kişilerin tarafımızdan 
Sözleşme dışmda bırakılmış olmalarmı temine matuftur. 

-------------o------------
ı 967 ProtokolU ile tarih tesbiti kaldınlmış olmakla beraber "Avrupada Cereyan 

Eden Olaylar" ibaresi yerinde kalmaktadır. 

SONUÇ: 
Burada ayrıca deAinmek istedilimiz husus; 
İmzalaınak veya onaylaınak durumunda kaldıAımız Uluslararası Sözleşmelerde, 

yollama yapılan ve taraf olmadıAımız daha önceki Sözleşmelerin içerilinin 
araştırılması ve neyin ne oldugunun bilinmesinin gereklililidir. 

----------------0---------------

(*) HASlll PULUR, Hirrtyd GUdtst 31 ~ 1982, ,Jııtı BllfMI/fı 
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BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Ta. : 14/9/1994 No: 9416169 
R.G. : 30 Kasam 1994 S.llll7 

Ekli "Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den 
İkarnet İmi Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sıgınma Amacıyla Sımrlanmıza 
Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkmda 
Yönetmelik'' in yürürlüge konulması Bakanlar Kurulunca 14/9/1994 tarihinde 
kararlaştınlmıştır. 

-----------o---------
TOrkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Cikeye İltica EtmekOzere TOrkiye'den 
İkamet Izni Talep Eden Minferit Yabancılar ile Topluca Sıtmma Amacıyla 

Smırlanmıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

Madde ı Amaç, 

BİRİNCİ BÖLOM 
Genel Hükümler 

Bu Yönetmelilin amacı; ı 95 ı tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 
Cenenevre Sözleşmesi ile Mülteciterin Hukuki StatUsüne İlişkin 3 ı Ocak 1967 tarihli 
Protokol geregince ülkemize münferiden iltica eden veya başka ülkelere iltica etmek 
üzere ülkemizden ik.amet imi talep eden yabancılar ile topluca iltica veya sıgıruna 
amacıyla smırlanmı:za gelen yabancılara ve olabilecek nüfus hareketlerine 
uygulanacak usUl ve esasların tesbiti ile görevli kuruluşlarm belirlenmesidir. 

Madde l Kapsam, 
Bu yönetmelik, yasal veya yasal olmayan yollardan ülkemize gelerek münferiden 

iltica etmek isteyen veya başka ülkelere iltica etmek üzere ikamet imi talep eden 
yabancılar ile topluca iltica veya sıAınma amacıyla smırlanmı:za gelen veya 
smırlarımızı geçen yabancılara ve olabilecek nüfus hareketlerine karşı almacak 
tedbirleri, yapılacak işlemleri, müracaat, karar ve işbirligi yapacak makamlar ile 
bunların görevlerini ve yabancıların tabi olacaklan esasları kapsar. 

Madde3 
195 ı tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi ve 

Mültecilerin Hukuki StatUsüne ilişkin 3 1 Ocak ı 967 tarihli Protokol ile diger kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerdeki tanımlar saklı kalmak üzere bu yönetmelilin 
uygulanmasında: 

Mülteci, 
Avrupa'da meydana gelen olaylar sebebiyle ırkı, dini, milliyeti, belirli bir 

toplumsal gruba Uyeligi veya siyasi düşünceleri nedeniyle takibata u~rayacagmdan 
haklı olarak korktugu için vatandaşı oldugu ülke dışında bulunan ve vatandaşı 
oldugu ülkenin 
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himayesinden istifade eternek istemeyen ya da uyru~U yoksa ve önceden ikamet ettili 
ülke dışmda bulunuyorsa oraya dönmeyen veya korkusundan dolayı dönmek 
istemeyen yabancıyı, 

Sığınmacı, 

Irkı, dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeligi veya siyasi düşUn"leri 
dolayısıyla takibata upyaca~mdan haklı olarak korktu~u için vatandaşı oldup ülke 
dışmda bulunan ve vatandaşı oldu~ ülkenin himayesinden istifade edemeyen veya 
korkudan dolayı istifade etmek istemeyen ya da uyruau yoksa ve önceden ikamet 
ettigi ülke dışmda bulunuyorsa oraya dönemeyen veya korkusundan dolayı dOnrnek 
istemeyen yabancıyı, 

Muharip Yabancı Ordu Mensubu, 
Ülkeye kabul edilen veya ülkede ele geçirilen, mensubu bulunduAtı silahlı 

kuvvetlerin bir üçüncü ülke ile savaş veya silahlı çatışma halinde bulunduAtı asker 
kişiyi, 

Münferıt Yabancı 
Tek bir kişi veya anne, baba ve reşit olmayan çocuklardan oluşan bir aileyi 

ifade eder, 

İKİNCİ BÖLCM 

Türkiye ye Iltica Eden V eya BQfka Bir Glkeye 
Iltica Etmek Ozere Türkiye' den lkamet Izni Talep Eden 
Münferit Yabancılara Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Madde 4 Müracaat Ma/camları, 
Türkiye'ye iltica eden veya üçüncü bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye'den 

ikamet imi talep eden yabancılardan; Türkiye'ye yasal yollardan gelenler 
bulunduklan yer valiliklerine , yasal olmayarı yollardan gelenler ise giriş yaptıkları 
yer valiliklerine en geç beş gün içinde müracaat ederler. 

Madde 5 Müracat Makamlarının Görevleri, 
Türkiye'ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek tızere Türkiye'den iltica 

izni talep eden manferit yabancılarm valiliklerce; 
a-Kimlikleri tesbit edilerek foto~fve pannak izleri almır. 
b- ı 95 ı tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi geretince 

mülakatları yapılır. 

c-Mülakat evraAı v~lilik görüşü ile birlikte İçişleri BalcanlıAma gönderilir. 
d-İçişleri Bakanlıgı 'ndan bir talimat gelinceye kadar denetim ve gözetim altmda 

bulundurulur. 
e-İçişleri Bakamlıgı'ndan almacak talimata göre gerekli diger işlemler yapılır. 

159 



Madde 6 Karar Makamı, 
Türkeye'ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye'den 

ikarnet imi talep eden münferit yabancılarm talepleri, ı 95 ı tarihli Mültecilerin 
Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi ile Mültecilerin Hukuki StatUsüne 
ilişkin 3 ı Ocak ı 967 tarihli Protokol geregince Dışişleri Bakanhgı ile ilgili diger 
Bakanlıklar ve kuruluşlarm görüşü almarak İçişleri Bakanlıgı 'nca karar baglanır 

İçişleri Bakanlgı'nca alman karar valilikler aracılıgıyla yabancıya teblig edilir. 
Talebi kabul edilen yabancı, İçişleri BakanhAt'nca uygun görülecek bir 

misafırhanede barındırılır veya İçişleri Bakanlıgı 'nca gösterilecek bir yerde serbest 
ikarnet edebilir. 

İltica veya ikarnet imi talebi uygun görülmeyen yabancılar, İçişleri Bakaniıiı'nın 
talimatı ile valilikler tarafından Türkiye'den çıkartılır. 

Madde 7 lşbirlifi Yapılacak Kuruluşlar, 
Türkiye'ye iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye'den 

ikarnet imi talep eden münferİt yabancılara ilişkin işlemlerde ve özellikle barınma, 
iaşe, nakil, üçüncü ülkelere kabul, pasaport ve vize temini gibi hususlarda ilke olarak 
Dışişleri Bakanlıgı aracılıgı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserligi ile 
ilgili diger uluslararası kuruluşlarla işbirliAi yapılır. Bu yabancılarm özellikle 
nakillerine ilişkin konularda Uluslararası Göç örgütü ile de işbirliginde bulunulur. 

0Ç0NC0 BÖLOM 

Sığınmak Amacıyla Topluca Sınırlarımzza 
Gelen Yabancılara ve olabilecek Nüfus Hareketlerine 

Karşı Alınacak Tedbirler 

Sığınma Hareketinin Başlaması ve Yabancıların Sınırlarımzza Gelmesi Halinde 
Alınacak Tedbirler 

Madde S 
Uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerimizin saklı kalmak koşuluyla 

ve aksine bir siyasi karar almmadıkça, nüfus hareketinin arazi avantajları da dikkate 
almarak smırda durdurulması ve sıgmmacıların sınırı geçmelerinin önlenmesi esastır. 
İlgili makamlarca bu konuda gerekli ve etkin tedbirler alınır. 
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DÖRDCNCfJ BÖLfJM 

Sınırlarımıza Topluca Gelen veya SınırlarımızıTopluca Geçen Mülteci ve 
Sığınmacı/arın 01/cemizeKabul Edilmeleri Halinde Yapılacak 

lşlemler ve Alınacak Tedbirler 

Madde9 
Kimlik Tesbiti, Silahtan Arındırma ve Sevk 
Mülteciler ve sagınmacılar, önce askeri makamlar tarafından silahtan arındınlır. 

Bilahare sınırın uygun bir yerinde muharip yabancı ordu mensuplan ve siviller 
birbirlerinden aynlarak kimlikleri tesbit edilir. Bunlardan sivil olanlar daha sonra 
kurulacak olan kamplara sevk edilmek tızere ilgili polis veya jandarma makamiarına 
teslim edilir. 

Muharip yabancı ordu mesupları hakkında 4104 sayılı Muharip yabancı Ordu 
Mensuplarmdan Türkiye'ye İltica Edenler Hakkında Kanun Htlkümleri uygulanır. 

Madde 10 Himaye, 
Türkiye' den iltica talep edenler veya sıgınmacılar ülkemizde bulunduklan süre 

içinde devletin himaye ve gözetimi altmda bulundurulur. 

Madde ı ı Kampların Kurulması, 
Mülteci· ve sıpımacılaran barınınalarma yönelik ileri toplama bölgeleri 

Genelkurmay Başkanlıgı ile koordine edilerek, mümkün oldugu kadar sınıra yakın 
olacak şekilde, İçişleri Bakanlı#ı'nca tesbit edilir ve valilliklerce kurulur. 

Madde ll Yerleştirme ve Mula/cat, 
Kara, deniz ve havayoluyla smırlarımıza gelen yabancılarm smırlarıınız önünde 

birikmelerinin önlenmesi ve güvenlik içinde geri bölgelere sevk edilmeleri için mülki 
makamlarca ile toplama bölgeleri tesis edilir. Bunlarda toplanan yabancılar toplama 
bölgelerine gönderilir. 

Toplama bölgelerine gönderilen yabancılarm kendi dilleri ile veya anladıklan bir 
dille mülakatları yapılır, deklarasyonlan alınır. Bunlar mülakatları sırasında adlarını, 
soyadlarını, dogum yerleri ve tarihlerini, ülkelerinde bulunduklan statülerini, 
Türkiye'ye geliş sebeplerini, Türkiye'ye ya da yurtdışmda akraba ve yakınlarının 
olup olmadıgmı, varsa adreslerini bildirmek zorundadırlar. 

1 

Ayrıca mülteci ve sıgmmacılarm fotograf ve parmak izleri alınarak bunların 
milliyetlerine göre tasnifleri yapılır; terörist, huzur ve güven bozucu, tertipçi ile 
casus ve sabötölerin ayrılmalarına özen gösterilir. 

Mülteci ve sıgınmacılarm imkanlar dahilinde örf ve adetlerine uygun olarak 
yerleştirilmelerine özen gösterilir. Bunlara, muhafaza altma alan valiliklerce bir 
tanıtma belgesi verilir ve kimlikleri kütük defterine kaydedilir. 

Uluslararası kuruluşlarca aranmakta olanların kayıtlarma dair belgeler talep 
edildiginde Kızılay'a verilir. 
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Madde ı3 G6revlendirilecek Personel, 
lleri toplama bölgeleri ile toplama bölgelerinde görevtendirilecek personel İçişleri 

Bakanlıgı'nın koordinatörlügUnde ilgili bakanlık ve kuruluşlar tarafından belirlenir. 

Madde ı 4 G6rev ve Yetki, 
tleri toplama bölgeleri ile toplama bölgelerinde kurulan kamplar bulunduklan il 

valiligi tarafından yönetilir. Valiler ileri toplama ve toplama bölgelerinin tesis 
edilebilmesi için bütün kamu, kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerden geçici 
olarak yararlanabilir ve gerektiAinde özel kişilerden kiralama yoluna gidebilir. 

Kampların yönetiminin s~lanması için gerekli araç ve gereç ilgili valilerin talebi 
Uzerine görevli bakanlık ve kuruluşlarca sa~lanır. 

Madde ıs Muhafaza ve Disiplin, 
tleri toplama bölgeleri ile toplama bölgelerinde mülteci ve Sıgınmacıların 

muhafazası ve disiplini ile buna ilişkin di~er jşlerin yapılması ve görevlerin yerine 
getirilmesi hususunda ilgili valiler her tUrlU tedbiri alırlar. 

Yabancılar için aksi gerekmedikçe- İçişleri Bakanlıgı 'nca hazırlanan Mülteci 
Misafırhaneleri Yönetmeligi ile Mülteci Misafirhaneleri İç Hizmet Yönergesi 
hükümleri uygulanır. 

Mülteci ve sı~ınmacıların bulunduklan kamptan kısa süreli ayrılmaları kampın 
bulundugu yerin mülki amirinin iznine baglıdır. Durumları uygun olanların yurt 
içinde serbest ikamet ve seyahatlerine ilgili bakanlık ve kuruluşların esasa ilişkin 
görüşü alınarak İçişleri Bakanlıgı'nca verilebilir. 

Madde ı6 Yabancı Devlet ile Uluslararası Kuruluş Temsilcilerinin Ziyaret/eri, 
İleri toplama bölgeleri ve toplama bölgelerini ziyaret etmek isteyen devlet veya 

uluslararası kuruluş temsilcilerine Dışişleri Bakanlı~ı'nın uygun görüşü üzerine 
İçişleri BakanhAt'nca izin verilebilir. 

Bu ziyaretler, askeri zaruretler ve milli güvenlik mülahazasıyla geçici olarak 
kısıtlanabilir. 

Madde ı 7 Halkla Temas ve Ziyaretçi Kabulu, 
Mülteci ve sıgınmacılaran bulundukları yöre halkıyla temasları veya kampa 

ziyaretçi kabul edilip edilmemesi hususlarına ilişkin esaslar ilgili valilerce 
belirlenerek uygulanır. 

Madde ıs Din 'i Serbest/ık, 
Mülteci ve sıgınmacılar; ilgili valilerce belirlenen disiplin tedbirlerine uymak 

şartıyla, din ve mezheplerinin ibadet ve ayİnlerini yapabilirler. Bu amaçla, ibadet ve 
ayinler için, imkanlar ölçüsünde uygun mahaller tahsis edilir. 
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Madde 19 Sağlık Muayene/eri, 
Mülteci ve sıgınmacılar için saglık fişi tanzim edilir ve bunların peıyodik saglık 

muayeneleri yapılır. Bulaşıcı hastalık tesbit edildiginde, ilgili valilikce derhal tedbir 
alınır ve durum ilgili makamlara bildirilir. 

Agır bir hastaliga yakalanan veya durumları özel bir tedaviyi, tıbbı müdalıeleyi 
veya hastaneye yatırılmalarını gerektiren yabancıların muayene ve tedavileri ile 
koruyucu aşıların yapılması devlete ait hastanelerde yapılır ve tedavi ücretleri genel 
hükümler çerçevesinde karşılanır. Organ nakli, protez, ortez, hemodiyaliz veya uzun 
sUreli tedaviyi gerektiren kronik hastallıkların tedavisine ait ücret ve bedeller ise 
ilgili kişilaren kendileri tarafından karşılanır. 

Madde 20 O/üm ve Defin, 
Mülteci ve sıgınmacılardan ölenler, ülkenin belirli mezarlıklarmda aynlacak bir 

yere veya bulundukları mahalde varsa kendi mezarlıklarına, kendi din ve adetleri 
uyarınca yapılan merasimle defnedilir. Bu konuda ilgili valilergörevli kuruluşlarla 
işbirligi içinde bulunur. 

Madde 21 Haberleşme, 
Mülteci ve sıgınınacılara mUmkUn oldugu ölçüde yakmlan ile bedeli mukabilinde 

haberleşme imkanı saglanır. Bunlara gelen veya bunlar tarafından gönderilecek her 
dildeki mektup, koli ve paketler görevlilerce incelenebilir. 

Madde 22 Yardım Gönderilmesi, 
Mülteci ve sıgınmacılara, yurtiçi veya yurtdışından gerekli denetimi yapımak 

koşuluyle posta ile veya başka yollarla gıda maddeleri, giyecek, ilaç, dini egitim ve 
eglence ihtiyaçlarını karşılayacak maddeler gönderilebilir. 

Yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlar tarafından yardım amacıyla 

gönderilen eşyalar valiligin gözetiminde Kızılay Demegi tarafından mülteci ve 
sıgınmacılara dagıtılır. 

Madde 23 Muafıyet 
Mülteci ve sıgınmacıların vergi, resim, harç ve fonlarından muaf olup olmayacagı 

hususu ilgili mevzuata tabidir. 

Madde 24 Koordinasyon Kurulları 
Sınırlarımızdan vuku bulacak toplu girişler ile ilgili işlemlerin yürütülmesi, 

gerekli işbirligi ve koordinasyonun saglanması için Başbakan tarafından 
görevlendirilen bir Devlet Bakanı veya İçişleri Bakanlıgı koordinatörlügünde; Genel 
Kurmay Başkanlıgı, Milli Savunma Bakanlıgı, İçişleri Bakanlıgı, Dışişleri Bakanlıgı, 
Tanm ve Köy İşleri Bakanlıgı ile konusuna göre ilgili diger bakanlık ve kuruluşlar 
ile milli istihbarat Teşkiletı Müsteşarlıgı ve Türkeyi Kızılay Deniegi Genel 
Müdürlügü temsilcilerinden 
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oluşan geçici üst koordinasyon kurulu kurulur. Kurulun sekreterya hizmetleri 
koordinasyondan sorumlu bakaniıkça yerine getirilir.İlerde de vali veya 
görevlendireceli vali yardımcısının başkaniılında benzer görevleri yapmak üzere 
ilgili kamu kurum ve kurullif temsilcilerinden oluşan bir alt koordinasyon kurulu 
teşkil edilir. 

Üst koordinasyon kurulunun toplu girişlerle ilgili oy biriiiişle alacalı kurallar 
ilgili bakanlık ve kuruluşlarca kendi mevzuatları çerçevesinde öncelik ve ivedilikle 
yerine getirilir. 

Madde 25 Türkiye Kızılay Dernefinin Görevleri 
Kızılay demelinin Görevleri; 
a-Kendi mevzuatlarına, uluslararası Kızılayla, Kızılhaç Anlaşma ilke ve 

kurallarına mevzuat, uluslararası anlaşmalar ve yapılan karamameler çerçevesinde 
mülteci imkan ve kabiliyetleriDi kullanmak, 

b-Dışişleri Bakaniıiı'nın olumlu g01'01U üzerine uluslararası Kızılay-Kızılhaç 
Demekleri Federasyonu ile di&er kuruluşlardan ayni ve nakla yardım talep etmek ve 
s&glanan yardımın dalıtımını yapmak, 

c-S&glık Bakaniılı ile işbirlili yaparak sallık desteli s&Alamak, 
d-Kampların kurulması sırasında gerek görülürse destek sallamak, 

ile görevlidir. 
BEŞİNCI BOLCM 

Türkiye ye Iltica Eden veya Başica bir 01/ceye Iltica etmek Ozere 1/camet Izni 
Talep Eden Münferit yabancılar ile Sınırlarımızı Topluca Geçen Mülteci ve 

SığınnJacılara Uygulanacak Ortak Hiikümler 
Madde 26 Iade 
Toplu sıAınanlar ile topluca iltica eden mültecilerin; savaşın, islahlı çatışmanın 

veya krizin sona ermesi halinde uyruAunda bulundukları devlete iade edilmeleri, 
Genel Kurmay Başkaniılı ve Dışişleri Bakaniılı ile koordine edilerek İçişleri 
Bakaniılı 'nca sallanır. 

Madde 27 Çalışma ve Otrenim 
Mülteci ve sıammacıların ülkemizde kalacakları süre ile -sınırlı olarak öiJ'enim 

görmeleri ve çalışmaları genel hUkOmlere tabidir. 

Madde 28 lkamet Izninin Uzatı/maması 
Başka bir ülkeye iltica etmek Uzere Türkiye'den ikamet imi talep eden münferit 

yabancılara verilen ilcamet imi, yabanemın makul bir süre içinde üçüncü ülkelere 
gidernemesi halinde uzatılmayabilir. Bu durumdaki yabancı ülkeyi terlee davet edilir. 

Madde 29 Sınırdışı 
Türkiye'de muntazam suretle bulunan bir mülteci veya sı1ınmacı ancak milli 

emniyet veya kamu düzeni sebebiyle ı 95 ı tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna 
dair Cenevre Sözleşmesi Hükümleri çerçevesinde Içişleri Bakaniıiı'nca sınırdışı 
edilebilir. 
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Smırdışı karanna karşı IS gOn içinde Içişleri Bakaniıiı'na mnracaat edilerek 
itiraz edilebilir. 

İtiraz, daha önce sınırdışı kararını veren yetkilinin bir OsUl tarafınden incelenerek 
sonuçlandınlır ve valikliklerce ilgiliye teblil edilir. 

Madde 30 Geçici Giirev/endirme 
Bu yönetmelilin uygulanabilmesi ve yeterli dOzeyde personel ile 

desteklenebilmesi için ilgisine göre Genel Kurmay Başkaniılı veya İçişleri 
Bakanlıtı'nm teklifi üzerine 
ilgili bakanlık veya kamu kurum ve kuıulUJian, ileri toplama ve toplama 
bOlgelerinde yeteri kadar personeli geçici görevle görevlenclirirler. 

Bu şekilde geçici olarak görevlendirilen personelin, mOstehak ise, harcırablan 
6245 sayılı Harcırab Kanunu bUkUmlerince kendi kurumlan tarafından ödenir. 

Madde 31 Huluki Dayanak 
Bu yönetmelik 28/8/1961 tarihli ve 3S9 sayılı kanun ile onaylanan 19Sl tarihli 

MUltecilerin Hukuki durumuna Dair Cenevre SOzleşmesi ve 25/9/1968 tarihli ve 
6/10733 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yUrUriOie konulan MUitecilerin Hukuki 
StatUsOne İlişkin 3 1 Ocak ı 967 taribUi Protokol hOktlmleri uyarınca hazırlanmıştır. 

Madde 31 Yüriirliik 
Bu Yönetmelik yayıını tarihinden yUrQriOAe girer. 

Madde 33 YflrlUme 
Bu Yönetmelik Htlktlınlerini Bakanlar Kurulu YtırOtOr. 

-~-------------<>---------------
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31 Mayıs 1963 taribii ve 244 sayılı Kananun kabultınden sonra; 
Uluslararası Sözleşmenin Onayının uypn bulundupna dair Kanun kabul 

ve Kanunun Resmi Gazete'de yayımı tarib~ ile, 
Bakanlar Kurulu'nca alınan SözleşmeDin onayına Dişkin Karar ve Karann 

Resmi Gazete'de yayım tarihleri, 
arasında geçen stlrelerle ilgili saptamalar. 

4 TABLO HALİNDE 

Tablo I 
Sözleşmenin tanzim tarihi ile, Sözleşmenin onayının uygun bulunduAuna dair 

Kanununun kabul tarihi arasmda geçen süreler. 

Tablo D 
Sözleşmenin onaymm uygun bulunduluna dair Kanunun Resim Gazetede yayımı ile 

Bakanlar Kurulu'mm onayının karalaştırıldıgt tarih arasmda &eçen süreler. 

Tablo III 
Sözleşmenin onayma ilişkin Kanunun Resmi Gazede'de yayımı ile Bakanlar 

Kurulu'nun onayına ilişkin karann Resmi Gazete'de yayıını arasmda geçen süreler. 

Tablo IV 
Bakanlar Kurulu 'nca Sözleşmenin onaylanmasının KararlaştmldıAı tarih ile bu 
Kararın Resmi Gazete' de yayımı arasmda geçen süreler. 

Tablolarda Kısattmalar 
SKO. :Sayılı Kanunla Onaylanan 
Kn. K. Ta. : Kanun Kabul Tarihi 
BK K. K. : Bakanlar Kurulu Kararı 
Bk .. K . Ta . : Bakanlar Kurulu Karar Tarihi 
K. No : Karar Numarası 
No : KararNumarası 
Szş. Tnz. Ta. : Sözleşme Tanzim Tarihi 
Szş. Ta. : Sözleşme Tarihi 
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TABWI 
SÖZLEŞMENİN TANZIM TARİHİ İLE KANUNLA ONAYLANAN TARİH 

ARASINDA GEÇEN SCRE 

Sıra No.Kanun No. Acıldama 

3 AYA KADAR OLANLAR 
35. 3411 SKO. iŞKENCENİNVEGA YRltNSANl YA DA KÜÇÜL TOCO CEZA 

VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESINE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
Szş.Tnz.Ta. 26.ı ı.ı987/ Strasbourg-Kn.K.Ta. 25.2.ı988 

1-3 YIL ARASINDA OLANLAR 
lO. 1634 SKO. UÇAJ<LARIN KANUN DIŞI YOLLARLA ELE GEÇlRtLMESİNİN 

öNLENMESINE DAlR SÖZLEŞME 
Szş. Ta. ı 6. ı 2. ı 970 1 La Haye-Kn.K. Ta. 30. ı ı. 1972 

6.b 1887 SKO. CENAZELERINNAKLİ HAKKINDA SÖZLEŞME 
Szş.Ta. 26.10.1973/ Strasbourg-Kn.K.Ta. 17.4.1975 

15. 1931 SKO. KOÇOKLERlN VATANA İADESINE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
Szş.Ta. 26.6.1974/ Strasbourg- Kn.K.Ta. 15.l.ı976 

16. 1080 SKO. CEZA KOVUŞTURULMALARININ AKTARlLMASINA DAİR 
AVRUPA SÖZLŞMESt 
Szş. Ta. 26.6. ı 974 1 Strasbourg- Kn.K. Ta. ı .3. ı 977 

l7.a. 1081 SKO. CEZA Y ARGILARININ MİLLETLERARASI DEÖERİ KONUSUNDA 
AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
Szş.Ta. 26.6.1974/ Strasbourg- Kn.K.Ta. 1.3.1977 

41 3661 SKO. DENİZDE SEYİR GOVENLt<iMNE KARŞI YASA DIŞI 
EYLEMLERIN ÖNLENMESiNE DAİR SÖZLEŞME ilc KITA 
SAHANUÖINDA BULUNAN SABİT PLATFORMLARlN GÜVENLİÖİNE 
KARŞIYASA DIŞI EYLEMLERIN ÖNLENMESiNE DAİR PROTOKOL 
Szş.Ta. 10.3.1988/ Roma- Kn.K.Ta. 27.9.1990 

ll. b ULUSLARARASI SİVİL HA VACILIÖA HİZMET VEREN HA VA 
ALANLARINDA KANUN DIŞI ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLENMESiNE 
İLİŞKİN PROTOKOL'UN ONA YLANMASI HAKKINDA BAKANLAR 
KURULU KARARI 
89/13966 Karar Ta. ı 4 Nisan ı 989-Protokol Ta. Ta. 24.2. ı 988 

3-6 YIL ARASINDA OLANLAR 
19. 1485 SKO. BAZI ÖLOMLERlN TESBİTİNE AİT SÖZLEŞME 

Szş.Ta. 14.9.1966/ Atina-Kn.K.Ta. 9.9.1971 
37. 3441 SKO.REHlNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARSI SÖZLEŞME 

Szş.YürürlüAe giriş 3.6.1983/ Kn.K.Ta. 2ı.4.ı988 
40. 3608 SKO. SPORTİF KARŞlLAŞMALARDA ÖZELLlKLE FUTBOL 

MAÇLARlNDA SEYİRCİLERİN ŞİDDET OÖSTERİLERİNE VE 
TAŞKINLIKLARINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
Szş.Ta. 25.9.ı986/ Strasbourg- Kn.K.Ta. ı8.l.ı990 

33. 3339 SKO. HÜKÜMLÜLERİN NAKLiNE DAİR SÖZLEŞME 
Szş. 21.3. 1983'de imzaya açılmış. Kn.K.Ta. 26.3.1987 
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Sıra No • .Kanun No. • Aeıklama 

22.a. 1888 SKO. StvlL HA VACB.1K GOVENLlÖINE KARŞI KANUN DIŞI 
EYLEMLERIN ÖNLENMESINE tılŞidN SÖZLEŞME 
Szş. 23.9.ı97ı 1 Montreal- Kn.K.Ta ı7.4.ı97S 

10.e. 3526 SKO. AVRUPA İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMA 
SÖZLEŞMESINE EK 8.SA YllJ PROTOKOL 
Protokol ı9.3.ı98S 1 Kn.K.Ta. ı2.4.ı989 

10.b. 900 SKO. İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ KORUMA YA DAIR 
AVRUPA SÖZLEŞMESINE İLİŞKİN 2 NUMARALI PROTOKOL 
Szş. HtıkOmetimiz Adına 6.S. ı963'de İmzalanmış Kn.K.Ta. ı3.7. ı967 

10.c. 901 SKO. İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ KORUMA YA DAIR 
AVRUPA SÖZLEŞMESI'nin 29, 30 ve 34 ÜNCÜ MADDELERİNİ 
DEÖİŞTİREN 3 NUMARALI PROTOKOL. 
Protokol HtıkOmetimiz adına 6.S. ı 963'de imza edilmiş. 
Kn.K.Ta 13.7.1967 

36. 3441 SKO. IŞKENCE VE DİÖER ZALİMANE, GA YRltNSANİ VEYA 
KÜÇÜlTÜCÜ MUAMELE VEYA CFZA YA KARŞI BIRLEŞMIŞ 
MILLETLER SÖZLEŞMESİ 
Szş.Ta. ıo.ı2.ı984/ Kn.K.Ta. 21.4.ı988 

44.c. 812 SKO. UYUŞTURUCU MADDELERE DAIR 1961 TEK SÖZLEŞMESI 

Szş.Ta. 30.3.1961 1 New York- Kn.K.Ta. 29.12.1966 
10.d. İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERIN KORUNMASIAVRUPA 

SÖZLEŞMESINE EK. 5 SA YILI PROTOKOL 
Protokol 20.l.l966/ BK. Onay Ta. 29.9.ı97I Karar No.71321 ı 

6-9 YIL ARASINDA OLANLAR 
3.b. 361 SKO. KÖLELIK, KÖLE TICARETI, KÖLELİÖE BENZER UYGULAMA VE 

GELENEKLERIN ORTADAN KALDlRlLMASlNA DAIR EK SÖZLEŞME 
Szş.Ta 7.9.ı956/ Birleşmiş Milletler- Kn.K.Ta. 27.ı2.ı973 

31 2374 SKO. DİPLOMASt AJANLARI DA DAHlL OLMAK ÜZERE ULUSLAR-
ARASI KORUNAN KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARlN 
ÖNLENMESlVECEZALANDUUMASI~ASÖZLEŞME 

Szş. Ta ı 4. ı 2. ı 973 1 Birleşmiş Milletler - Kn.K. Ta 21. ı. ı 98 ı 
44.a. 4136 SKO. UYUŞTURUCU VE PSIKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIÖINA 

KARŞI BİRLEŞMIŞ MILLETLER SÖZLEŞMESI 
Szş.; Viyana'da Hazırlandıjı 20. 12. ı 988 gQnünde Hükümetimiz adına 
imza edilmiş./Kn.K. Ta - 22. ı ı. ı 99S ( 6 yıl ı ı .ay ) 

9-12 YIL ARASINDA OLANLAR 
24. 1901 SKO. KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ HAKKINDA (Viyana'da İmzalanan) 

SÖZLEŞME. 

Szş. Ta. 24.4. ı 963 1 Viyana- Kn.K. Ta. 20.5. ı 975 
28. 2256 SKO. KOLTüR V ARL1K.LARININ İTHAL, IHRAÇ VE MÜLKİYET 

TRANSFERİNİN ÖNLENMESİ VE Y ASAKLANMASI İÇİN ALlNACAK 
TEDBİRLERLE İLGİLİ SÖZLEŞME 

14.11.19701 UNESCO- Kn.K.Ta 25.12.1979 
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44.b. 2326 

23. 1889 

18.b. 3363 

ll.b. 3732 

32.a. 3042 

39. 3527 

IO.f. 3975 
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SKO.l971 PSİKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESİ 
Szş. Ta. Ta. 2 ı .2. ı 97 ıt Hükümetimiz tarafından imza tarihi 22.2. ı 97 ı 
Kn.K.Ta. 27.ıO.ı980 
SKO. UÇAKLARDA İŞLENEN SUÇLAR'VE DİÖER BAZI EYLEMLERE 
tıJşldN TOKYO SÖZLEŞMESİ 
Szş.Ta. ı4.9.ı963/TOKYO- Kn.K.Ta. ı7.4.ı975 
SKO. CEZA İŞLERİNDE KARŞlLlKLI ADLİ Y ARDlMA VRUPA 
SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL 
Protokol tarafımızdan 4.2.1986'da iınzalanmış. Protokol ı 7.3. 1 978'de 
Avrupa Konseyi Üye Devletlerin imzasına açılmış. 
Kn.K.Ta. ı8.S.1987. 
SKO. SUÇLUARlN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK 
İKİNCİ PROTOKOL 
Szş. 17.3.1978'de iınzayaaçılmış. Kn.K.Ta. 8.5.199ı 

20 - 25 YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO. DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDA SÖZLEŞME 
18.4.1961 1 Viyana Kn.K.Ta. 4.9.1984 

2S - 34 YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO.A VRUPA İKAMET SOZLEŞMESİ 
Szş.13.12.1955 tarihinde iınzalanmış./ Kn.K.Ta.ı2.4.ı989 
SKO. İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA 
DAİR SÖZLEŞMEYE EK VE BU SÖZLEŞME İLE İLK EK PROTOKOL 
KAPSAMINDA BULUNANLARDAN BAŞKA DİÖER BAZI HAK VE 
ÖZGORLO.KLERİ TANIYAN 4 NUMARALI PROTOKOL 
Protokol 16.9.1963/Kn.K.Ta. 23.2.1994 



TABLO D 
SÖZLEŞMENİN ONAYINA İLtŞidN KANUNUN RESMİ GAZETE'DE YAYIMI 

İLE 
BAKANLAR KURULU KARARININ ALlNlŞ TARİHLERİ ARASINDA 

GI!ÇENS"ORE 
Sıra No. 

35. 3411 

24. 1901 

6.b. 1887 

33. 3339 

19. 1485 

ll.a. 1888 

23. 1889 

3.b. 361 

20. 1634 

Kaaun No.~· ------~A~Ç!Idal!======':.-.----

AYNI TARiBLt OLAN 
SKO. IŞKENCENİN VE GAYRİINSANİYADA K.OçOLTOCO CEZA 

VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESINE DAİilA VRUPA SÖZLEŞMESI 
Kanwıun R.G.'de yayımı 26.2.1988- BK.K.Ta. 26.2. J988.(Aym gOn) 
Karar No. 88112649 

15 G'ONDEN AZ OLANLAR 
SKO. KONSOLOSLUK tıJşıd:LERt HAKKINDA VlY ANA SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G.'de yayımı 29.5.1975- BK.K.K. 5.6.1915 
Karar No. 7110222 (alb gtın) 

15- 30 GÜN ARASINDA OLANLAR 
SKO. CENAZELERİN NAKil ANLAŞMASI 
KaııununR.G.'deyayımı4.5.1975-BK.K.Ta. 3.6.1975 K. No. 7110100 
SKO. HÜKOMLOLERİN NAKLINE DAİR SOZIEşME 
KanununR.G'deyayımı 7.4.1987-BK.K.Ta. 27.4.1987 K.No: 87/1172( 

30-45 GtİN ARASINDA 
SKO. BAZI ÖLÜMLERİN TESBlrtNE AİT SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. 'de yayımı 17.9 .1 971-BK..K. Ta 23.10.1971 

K. No : 7/3301 · 
SKO.SİVİL HA V AClLIK OOVENIJölNE KARŞIYASADIŞI 

EYlEMLERIN ÖNLENMESINE tıJŞKIN 23.9.1971 TARIHU MONTREAL 
SOZLEŞMESl 
KanununR.G.'deyayunı. 4.5.1975-BK.K.Ta. 22.6.1975 No:7110260 
SKO. UÇAKLARDA İŞLENEN SUÇLAR VE DlÖER BAZI EYLEMLERE 
tıJş.KtN 14.9.1963 TARIHIJ TOKYO SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G. yayımı 4.5.1975- BK.K.Ta. 20.6.1975 No: 7/10283 
SKO. KÖLELİK,KÖLE TICARETI ,KOLEIJOE BENZER UYGULAMA VE 
GELENEKIERIN ORTADAN KAIDIRILMASINA DAIR EK SÖZLEŞME 
KanununR.G. yayımı 6.1.1964 -B.K.K.Ta. 10.2.1964 No: 6/2694 

45-60 GÜN ARASINDA OLANLAR 
SKO. UÇAKLARıN KANUN DIŞI YPLLARLAELE GEÇlRtLMESlNtN 

öNLENMESINE DAIR La HAYESÖZLEŞMESI 
Kanmıun R.G. yayımı 7. 12.1972- BK.K.K.Ta 31.1.1973 No : 715790 
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31 1374. 

31. 3041 

36. 3441 

...... 4136 

44.b. 1316 

39. 3Sl7 

10.L 3Sl6 

U.b. 3731 

10.b. 900 

10.c. 901 

30. 1317 

lS. 1931 

40.3608 
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SKO.DİPLOMASI AJANLARI DA DAHIL OLMAK. ÜZERE 
ULUSLARARASI KORUNAN KlŞlLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARlN 
ÖNLENMESI VE CEZALANDIRD.MASINA DAİR SÖZLEŞME. 
Kanunun R.G. yayımı 23.1.1981-BK.K.K.Ta 18.3.1981 No: 8/2560 
SKO. DİPLOMA11K lUŞK.UR HAKKINDA SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı l2.9.ı984- BK.K.Ta. 6.ı t.ı984 No: 8/8724 
SKO. IŞKENCE VE DIGER ZALİMANE, GA YRUNSANl VEYA 
KÜÇÜLTOCO MUAMELE VEYA CEZA YA KARŞI BIRLEŞMIŞ 
MİLLEUER SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G. yayuru 29.4.ı988- BK.K.Ta ı6.6.ı988 No: 88/13023 
SKO. UYUŞTIJRUCU VE PSIKOTROP MADDELERIN KAÇAKÇILIÖINA 
KARŞI BİRLEŞMIŞ MİLLETI..ER SÖZLEŞMES1 

Kanunun R.G. yayuru 25.ı ı.ı995- BK.K.Ta ı6.I.ı996 No: 96/7801 

60-90 G"ON ARASINDA OLANLAR 
SKO. 1971 PSIKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G. yayımı 28. ı O. 1 980-BK.K. Ta 30. l 2. ı 980 No:8/2 ı 43 
SKO. AVRUPA İKAMET SöZLEŞMESI 
Kanunun R.G. yayımı 20.04.1989-BK.K.Ta 2ı.07.ı989 No:89/ı44ı4 
SKO.A VRUPA İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMA 
SÖZLEŞMESINE EK 8 SA YILI PROTOKOL 
Kanunun R.G. yayımı 20.04.1989-BK.K.Ta. 23.6.1'989No: 89/ı4295 
SKO. SUÇLULARlN IADESINE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESINE EK 
IKtNCl PROTOKOL 
Kanunun R.G. yayımı 21.5.ı99ı-BK.K.Ta. ı5.8.1991 No: 9112ı5ı 

3-6 AY ARASINDA OLANLAR 
SKO.A VRUPA İNSAN HAKLARI VE ANA HORRlYETLERlNt 
KORUMA YA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESINE EK 2 NUMARALI 
PROTOKOL 
Kanunun RG.de yayımı 24.7. ı 967-BK.K. Ta. 26. ı 2. ı 967 No : 6/9278 

SKO.A VRUPA İNSAN HAKLARI VE ANA HORRlYETLERlNl 
KORUMA YA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESINE EK 3 NUMARALI 
PROTOKOL 
Kanunun R.G.'de yayımı 24. 7. ı 967-BK.K.Ta. 26. 12.1967 No : 6/9279 
SKO. TEDHİŞÇlUölN ÖNLENMESINE DAlR AVRUPA SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G. 'de yayımı 28. ı O. ı 980 - BK.K. Ta. 24.2. 198 ı No:8/2487 
SKO. KOÇOKLERlN VATANA İADESINE DAIRAVRUPA SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G.'de yayımı25.t.ı976- BK.K.Ta. 29.4.1976 No.71ı ı852 
SKO. SPORTIF KARŞlLAŞMALARDA ÖZELLIKLE FUTBOL MAÇLA 
RINDA SEYIRCILERIN ŞİDDET GÖSTERILERINE VE T AŞKINLIK-
LARINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G.'de yayımı 26.1.1990- BK.K.Ta 23.7.1990 No.90/676 



Sıra No.Kagun No.. 

10.f. 397! 

44.c. 812 

16. 2080 

27.a. 2081 

28 2256 

37. 3442 

18.b. 3363 

SKO.İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA 
DAIR SÖZLEŞMEYE EK VE BU SÖZLEŞME lUl İLK EK PROTOKOL 
KAPSAMINDA BULUNANLARDAN BAŞKA DlöER BAZI HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLERI TANIYAN 4 NUMARAU PROTOKOL 
Kanunun R.G.'de yayımı 26.2.1994- BK.K.Ta. 9.6.1994 No :94"749 

6 AY - 1 YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO. UYUŞTURUCU MADDELERE DAIR 1961 TEK SÖZLEŞMESİ 
Kanunun R.G. 'de yaymu 5. ı. ı 967- BK.K. Ta. ı. 7. ı 967 No : 618440 
SKO CEZA KOWŞTURMALARININ AKTAIUI.MASINA DAIR 
AVRUPA SÖZLŞMESI 
Kanunun R.G.'de yayımı 13.3.1977- BK.K. Ta. 19.9.1977 No:7114162 
SKO. CEZA Y ARGILARININ MlLLETLERARASI DEOERt KONUSUNDA 
AVRUPA SÖZLEŞMESI 
KanununR.G.'deyayımı 13.3.1977-BK.K.Ta.I9.9.1977No :7114157 
SKO. KÜLl'ÜR V ARLlKLARlNIN KANUNSUZ trHAL, İHRAÇ VE 
MOLK.IYET TRANSFERİNİN ÖNLENMESİ VE V ASAKLANMASI İÇİN 
ALlNACAK TEDBIRLERLE ILGIU SÖZLEŞME 
Kanunun R .. G.'de yayımı 6.1.1980- BK.K.Ta. 13.10.1980 No.711768 

1-l YIL ARASINDA OLANLAR 
SKO.REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G.'de yayımı 29.4.1988-BK..K.Ta. 11.5.1989 No.89/14120 
SKO. CEZA İŞLERİNDE KARŞlLlKLI ADLl YARDIMAVRUPA 
SÖZLEŞMESINE EK PROTOKOL 
Protokol kanun R.G.'de yayımı 26.5.1987 BK..K..Ta. 27.12.1989 
Karar No. 89/14926 
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TABLOlll 
SÖZLEŞMENİN ONAYINA İLİŞKİN KANUNUN RESMI GAZETE'DE YAYIMI 

İLE 
SÖZLEŞMENİN ONAYINI KARARLAŞTlRAN BAKANLAR KURULU KARARININ 

RESMi GAZETEDE YAYIMI ARASINDA 
GEÇENSÜRE 

Sara No. Kanun No • .:...· _____ A:.:z:c•=klı=•m===-•-----------~ 

35. 3411 
(lGUn) 

3.b. 361 

19. 1485 

6.b 1817 

31 2374 

3l.a. 3042 

33. 3339 

44.a. 4136 

44.c. 812 

lO. 1634 

24. 1901 

44.b. 2326 

30. 2327 

39 3527 
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O- 3 AYA KADAR OLANLAR 
SKO. IŞKENCENİNVEGA YRİ İNSANİYADA KÜÇÜLTüCü CEZA 
VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESINE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 
Kanunun R.G. yayımı 26.2.1988- Karar R.G. yayımı 27.2.1988 
SKO. KÖLELIK, KÖLE TİCARETİ, KÖLELİÖE BENZER UYGULAMA VE 
GELENEKLERİN ORTADAN KALDlRlLMASlNA DAİR EK SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı 6.1.1964- Karar R.G. yayımı 4.4.1964 
SKO. BAZI ÖLÜMLERİN TESBlTtNE AİT SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı 17.9.1971- Karar R.G. yayımı 26.12.1971 
SKO. CENAZELERİN NAKLİ HAKKINDA SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı 4.5.1975- Karar R.G. yayımı 6.8.1975 
SKO. DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLAR

ARASI KORUNAN KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARlN ÖNLENMESİ 

VE CEZALANDlRlLMASI HAKKINDA SÖZLEŞME. 
Kanunun R.G. yayımı23.1.1981- Karar R.G. yayımı 1.5.1981 
SKO. DİPLOMATlK İLİŞKİLER HAKKINDA VİY ANA SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G. yayımı 12.9.1984- Karar R.G. yayımı 24. 12.1984 
SKO. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİNE DAİR SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayımı 7.4.1987- Karar R.G. yayımı 13.6.1987 
SKO. UYUŞTURUCU VE PSIKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIÖINA 
~ŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G. yayımı25.1 1.1995- Bak.Ku.Ka.1 1.2.1996 

3 - 6 AY ARASINDA OLANLAR 
SKO. UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TEK SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G. yayımı 5.1.1967- Karar R.G. yayımı 18.7.1967 
SKO. UÇAKLARlN KANUN DIŞI YOLLARLA ELE GEÇlRtLMESİNİN 
ÖNLENMESINE DAİR 16.12.1970 TARlHLl LA HA YE SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G. yayımı 7.12.1972- Karar R.G. yayımıl1.3.1973 
SKO. KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ HAKKINDA (Viyana'da İmzalanan) 
SÖZLEŞME. 

Kanunun R.G. yayımı29.5.1975- Karar R.G. yayımı27.9.1975 
SK0.1971 PSİKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G. yayımı28.10.1980- Karar R.G. yayımı 7.3.1981 
SKO. TEDHİŞÇİLİÖİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESI 
Kanunun R..G.'de yayımı28.10.1980- Karar R.G. yayımı 26.3.1981 
SKO. AVRUPA İKAMET SÖZLEŞMESI 
Kanunun R.G. yayımı20.4.1989- Karar R.G. yayımı 17.9.1989 



Sıra No.Kanun No •. Asıldama 

10.e. 3526 

10.f. 3975 

VE 

36 3441 

11.b. 3732 

SKO. AVRUPA İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMA 
SÖZLEŞMESINE EK 8.SA YR.J PROTOKOL 
Kanunun R.G. yayımı 20.4.1989- Kar8r R.G. yayımı 29.8.1989 
SKO. İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA 
DAİR SÖZLEŞMEYE EK VE BU SÖZLEŞME lLE İLK EK PROTOKOL 

KAPSAMINDABULUNANLARDAN BAŞKA DlÖER BAZI HAK 
ÖZGÜRLÜKLERİ TANIYAN 4 NUMARALı PROTOKOL 

Kanunun R.G. yayımı 26.2.1994- Karar R.G. yayımı 14.7.1994 
SKO.İŞKENCE VE DİÖER ZALİMANE, GA YRltNSANl VEYA OçOLTOCO 
MUAMELE VEYA CEZA YA KARŞI BIRLESMIŞ MİLLETLER 
SÖZLEŞMESİ 

Kanunun.R.G. yayımı 29.4.1988- Karar R.G. yayımı 10.8.1998 
SKO. SUÇLULARlN İADESINE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESINE EK 
İKİNCİ PROTOKOL 
KanunUil-R.G. yayımı 21.5J99ı -Karar R.G. yayımı 25.9. ı99ı 

6-9 AY ARASINDAOLANLAR 
15. 1931 SKO. KÜÇÜKLERİN VATANA İADESINE DAlR AVRUPA SÖZLEŞMESl 

Kanunun R.G. yayımı 25.1.1976- Karar R.G. yayımı 30.7.1976 
27.a. 2081 SKO. CEZA Y ARGILARININ MİLLETLERARASI DEÖERİ KONUSUNDA 

AVRUPA SÖZLEŞMESl 
Kanunun R.G. yayımı 13.3.1977- Karar RG. yayımı 14.12.1977 

22.a. 1888 SKO.SML HA V AClLIK GÜVENLİÖİNE KARŞI KANUN DIŞI EYLEMLE
RIN ÖNLENMESİNE lLlŞKİN 23.9.1973 TARIHLt MONTREAL 
SÖZLEŞMESİ 

Kanunun R.G. yayımı 4.5.1975- Karar R.G. yayımı 29.1 t.ı975 
13. 1889 SKO. UÇAKLARDA İŞLENEN SUÇLAR VE DİÖER BAZI EYLEMLERE 

İLİŞKİN 14.9.1963 TARİHLI TOKYO SöZLEŞMESt 
Kanunun R.G. yayımı 4.5. ı975- Karar R.G yayımı 8. 12. ı975 

40. 3608 SKO. SPORTİF KARŞlLAŞMALARDA ÖZELLlKLE FUTBOL MAÇLA-
RINDA SEY1RC1LERİN ŞİDDET GöSTERİLERİNE VE TAŞKINLIK-
LARINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

Kanunun R.G. yayımı 26.t.ı990- Karar R.G. yayımı 26.8.1990 
10.b. 900 SKO. INSAN HAKLARI VE ANA HORR1YETLER1Nt KORUMA YA DAİR 

AVRUPA SÖZLEŞMESINE ILIŞKIN 2 NUMARALI PROTOKOL 
Kanunun R.G. yayımı 24. 7. ı 967 ·Karar R.G. yayımı 6.2. ı 968 

lO.c. 901 SKO. İNSANHAKLARIVEANAH_ÜRRİYETLERİNİKORUMAYA.DAİR 
AVRUPA SÖZLEŞMESİ'nin 29, 30 ve 34 ONCO MADDELERİNİ DEÖİŞTİ
REN 3 NUMARALI PROTOKOL. 

16. 1080 

Kanunun R.G. yayımı 24.7.1967- Karar R.G. yayımı 5.2.1968 

9-12 AY ARASINDAOLANLAR 
SKO. CEZA KOVUŞTURULMALARIN AKTAIULMASINA DAİR 
AVRUPA SÖZLŞMESI 
Kanunun R.G. yayımı 13.3.ı977 ·Karar R.G. yayımı 27.12.1977 
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37. 

ll.b. 3363 
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12 -ll AY ARASINDA OLANLAR 
SKO.REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME 
Kanunun R.G. yayuru 29.4.ı988 ·Karar R.G. yayımı 6.7.ı989 
(l4 ay 7 gOn sonra) 

18-31 AY ARASI OLAN 
SKO. CEZA İŞLERİNDE KARŞlLlKLI ADLİ Y ARDlMA VRUPA 
SÖZLEŞMESINE EK PROTOKOL 
Kanunun R.G. yayuru 26.S. ı 987 - Karar R.G. yayımı ı 8. 1. ı 990 



TABLO IV 
SÖZLEŞMENİN BAKANLAR KURULUNCA ONA YlNlN KARARLAŞTIRILDIGI 

TARİHİLE 
KARARlN RESMI GAZETE'DE YAYIMI ARASINDA 

GEÇENSOo 

S1ra No. Kapup No• ,_. ____ _.A..us1111111-dl• .. • ....... -----------

ALINAN KARARDAN BİR G"ON SONRA YA YINLANAN SÖZLEŞME 
35. 34ll SKO. tŞKENCENİNVEGAYRliNSANlYADAKOÇOLTOCO CEZA 

VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESiNE DAlR AVRUPA SÖZLEŞMESI 
BK.K.Ta. 26.2.ı988- Karar R.G. yayımı 27.2.ı988 

ALINAN KARARDAN SONRA 30 G"ON İÇİNDE YA YINLANAN SÖZLEŞMELER 
IO.d. INSAN HAKLARI VE TEMEL OZGORLOKLERIN KORUNMASIAVRUPA 

SÖZLEŞMESINE EK S SA Yll1 PROTOKOL 
BK.K.Ta. 29.9.ı97ı- Karar R.G. yayımı 30.ı t.ı97ı 

44.s. 811 SKO. UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TEK SöZLEŞMESI 
BK.K.Ta. 1.7.ı967- Karar R.G. yayımı ı8.7.ı967 

18.b. 3363 SKO. CEZA İŞLERİNDE KARŞlLlKLI ADLİ Y ARDlMA VRUPA 
SÖZLEŞMESINE EK PROTOKOL 
BK.K.Ta. 27.ı2.ı989- Karar R.G. yayımı ıs.t.ı990 · 

44.a. 4136 SKO. UYUŞTURUCU VE PSIKOTROP MADDELERIN KAÇAKÇILIÖINA 
KARŞI BlRLEŞMlŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESl 

BK.K. Ta. ı 6. ı. ı 996 - Karar R.G. yayımı ı 1.2. 1996 
ALINAN KARARDAN SONRA 30- 45 GCN ARASINDA YA YINLANAN 

SÖZLEŞMELER 
30. 1317 SKO. TEDHlŞÇlLt<itN öNLENMESINE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

BK.K.Ta. 24.2.1981 -Karar R.G. yayımı 26.3.ı~8ı 
31. 1374 SKO. DİPWMASI AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLAR

ARASI KORUNAN KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARlN ÖNLENMESİ 
VE CEZALANDlRlLMASI HAKKINDA SÖZLEŞME. 
BK.K.Ta. 18.3.ı981- Karar R.G. yayımı I.S.ı981 

33. 3339 SKO. HOKOMLOLERtN NAKUNE DAIR SÖZLEŞME 
BK.K.Ta. 27.4.ı987- Karar R.G. yayımı l3.6.ı987 

40. 3608 SKO. SPORTIF KARŞlLAŞMALARDA ÖZELLIKLE FUfBOL MAÇLA
RINDA SEYİRCİLERİN ŞIDDET GOSTERh.ERlNE VE TAŞKINLIK
LARINA DAİR AVRUPA SOZLEŞMESt 
BK.K.Ta. 23.7. ı990- Karar R.G. yayımı 26.~.ı990 

lO.f. 3975 SKO.İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA 
DAlR SÖZLEŞMEYE EK VE BU SÖZLEŞME İLE İLK EK PROTOKOL 

KAPSAMINDA BULUNANLARDAN BAŞKA Dl<iER BAZI HAK 
VE ÖZGÜRLÜKLERİ TANIYAN ·4 NUMARALI PROTOKOL 

BK.K.Ta. 9.6.1994- Karar R.G. yayımı ı4.7.1994 
lO.b. 900 SKO. İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERINt KORUMA YA DAİR 

AVRUPA SÖZLEŞMESINE tLtşKtN 2 NUMARALI PROTOKOL 
BK.K.Ta. 26.12.1967- Karar R.G. yayuru 6.2.1968 
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10.~ 901 SKO. İNSAN HAKLARI VE ANA HORIUYETLERİNİ KORUMA YA DAİR 
AVRUPA SÖZLEŞMESrnin 29, 30 ve 34 ÜNCÜ MADDELERİNİ DEÖİŞTİ
REN 3 NUMARALI PROTOKOL. 
BK.K. Ta. 26. 12. I 967 - Karar R.G. yayımı S.2. ı 968 

ll.b ULUSLARARASI StvlL HA V ACILlGI HİZMET VEREN 
HA VA ALANLARINDA KANUN DIŞI ŞİDDET OLAYLARININ 
ÖNLENMESINE ll.JŞKİN PROTOKOL 
Ka.Ta. ı4.4.1989- R.G.'deyayını 17.5.1989 

ll.b. 3731 SKO. SUÇLUARlN lADESlNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ 
PROTOKOL 
BK.K.Ta. 15.8.1991 ·Karar R.G. yayımı 25.9.1991 

ALINAN KARARDAN SONRA 45- 60 GÜN ARASINDA YA YINLANAN 
SÖZLEŞMELER 

3.b. 361 SKO. KÖLELIK, KÖLE TİCARETİ, KÖLELİÖE BENZER UYGULAMA VE 
GELENEKLERİN ORTADAN KALDlRlLMASlNA DAİR EK SÖZLEŞME 

BK.K.Ta. 10.2.1964- Karar R.G. yayımı 4.4.1964 
lO. 1634 SKO. UÇAKLARıN KANUN DIŞI YOLLARLA ELE GEÇİRİLMESİNİN 

ÖNLBNMBSİNE. DAİR 16.12.19iOiAR1HL\LAHAYE SÖZLEŞMESi 

BK.K.Ta. 3ı.1.1973- Karar R.G. yayımı 31.3.1973 
3l.a. 3041 SKO. DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDA VİY ANA SÖZLEŞMESt 

BK.K.Ta. 6.11.1984- Karar R.G. yayımı 24.12.1984 
37. 3441 SKO.REHİNE ALINMASINA .KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞME 

BK.K.Ta. 11.5.1989 ·Karar R.G. yayımı 6.7.1989 
39. 3517 SKO. AVRUPA İKAMET SÖZLEŞMESI 

BK.K.Ta. 21.7.1989- Karar R.G. yayımı 17.9.1989 
ALINAN KARARDAN SONRA 60- 90 GÜN ARASINDA YAYlNLANAN 

SÖZLEŞMELER 
6.b 1887 SKO. CENAZELERİN NAKLİ HAKKINDA SÖZLEŞME 

BK.K.Ta. 3.6.1975- Karar R.G. yayıoıı 6.8.1975 
l7.a. 1081 SKO. CEZA Y ARGH.ARININ MİLLETLERARASI DEÖERl KONUSUNDA 

AVRUPA SÖZLEŞMESI 
BK.K.Ta. 19.9.1977 ·Karar R.G. yayımı 14.12.1977 

10.e. 3516 SKO. AVRUPA İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRlYETLERl KORUMA 
SÖZLEŞMESİNE EK S.SA"YlU PRO'IOKOL 
BK.K.Ta. 23.6.ı989 ·Karar R.G. yayımı29.8.1989 

44.b. l3l6 SKO.l971 PSlKOTROP MADDELER SÖZLEŞMESI 

BK.K.Ta. 30.12.ı980- Karar R.G. yayımı 7.3.1981 
ALINAN KARARDAN SONRA 3- 6 AY ARASINDA YA YINLANAN 

SÖZLEŞMELER 
16. 1080 SKO. CEZA KOVUŞTURMALARININ AKT ARILMASINA DAİR 

AVRUPA SOZLŞMESl 
BK.K.Ta. 1 9.9. 1977- Karar R.G. yayımı 27. ı2. ı 977 

ll.a. 1888 SKO.StvlL HA V AClLIK GÜVENLİÖİNE KARŞI KANtıN DIŞI EYLEMLE
RIN ÖNLENMESINE lLlŞKİN 23.9.1973 TARlHLt MONTREAL 
SÖZLEŞMESI 

BK.K.Ta. 22.6.1975- Karar R.G. yayımı 29.11.1975 
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23. 1889 

25. 1931 

SKO. UÇAKLARDA İŞLENEN SUÇLAR VE DIGER BAZI EYLEMLERE 
tUşKİN 014.9.1963 TARlHLt TOKYO SÖZLEŞMESl 
BK.K.Ta. 20.6.1975 ·Karar R.G. yayımı 8.12.1975 
SKO. KÜÇÜKLERİN VATANA İADESINE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESl 
QK.K.Ta. 29.4.1976 ·Karar R.G. yayımı 30.1.1976 
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"Ceza ltieriade Kartallldl A4ft Y ard• Avrupa Sizletmesi "ain oaaylanmuanın 
aypa bulandata halduada Kaaua 

Kanun No: 1034 
Kabul Ta. : 18 Mart 1968 
R.G : 13 Mart 1961 S. 128!6 
Dstr. Trp. : 5, C.7, s.ll48 

Madde 1 
Avr.K. çerçevesinde 20 Nisan 19S9 tarihinde Strasbourg'da imzalanan "Ceza İşlerinde 

Karşılıklı Adlt Yardım Avrupa Sözleşmesi" nin 2 nci maddede yazılı beyanlar yapılmak 
suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde ı 
a- Anma ve cşyanm zaptma kapsayan adli yardım taleplerinin, Sözleşmenin S inci 

maddesinin 1 inci fıkrasının a, b, c bcatlerinde yazılı prtlara ballanması; 
b-TOrkiye Cumhuriyeti Glkesinde bulunan ve baklannda kovuşturma yapılmakta olan 

şahıslara, Sözleşmenin 7 inci maddesinin 3 Ondl fıkrasına uyularak yapılacak teblijlerin, ilgili 
TOrk makamianna en az 40 gOn önce a&ıderilmcsi icabetmektcdir. 

Madde2 
Bu Kanun yayımı tarihinde yOrOrlOAe girer. 
Madde3 
Bu Kanunun htıktımlcrini Bakanlar Kurulu yOrOtOr 

Ceza ltieriade Kartlidda Adli Yardam Avrupa Sizletmesiala ouylaamasaaan 
ayaan baladaluna dair Bakaalar Karulu Karan 

Karar Ta. : 14 Altntot lHI No. 6110597 
R.G : 16 Ekim 1961 S. 13028 
Dstr. Trp.: 5, C.7-l Ll900 

18 Mart 1968 tarih ve 1034 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Ceza 
İşlerinde Karşılıklı Adli Yardun Avrupa Sözleşmesi" nin onaylanması; ........ 244 sayılı 
Kanunun 3 nOcO maddesine göre; Bakanlar Kurulunca ı 4 Ajustos ı 968 tarihinde 
kararlaştırlmıştır. (*) 

(*) I - 18 MMt 1961 tırtfı Yt lO* MJdı x.mı. -Jf-usı 1p ....... •en. i~ JCırpiMı /JII Yri. Arryt 

Slılqııını " li,. MıJd Mttfl.tM _,... ıc .... l Jld ...., ıc-ı.. "Yarlı lrrJaluıa.,.,.,.. a)llı, 

..mı.r JC1rwJı I+ A6'slls 1961 fMflı Jt 6/10597. JCBMJJJı ıllıUft .ıı...q, lıllrcyaıı Jıl1llıusıM ~ kr ayıt 
~ ~· Bl arır l++ sıyrlı Kamil id IIIIMtsw 6J'rt ....... 

ı - SI.._ 15 ı.cı ..Mat 5 ı.cı jjraıMA ·MMr Arısı Ptllls rqtd.b CiNTERPOL) ı1t ~ ,.._ M 
~. 3 - ....,. Kinlll ll ı.. 1969 ~w 6/1169+ ııJih Kırırı ılt ,.,u. .. Slılqııtyt ısı~. 
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Ceza İşlerinde Kartilıktı Adn \'ardım Avrupa Slzleşmesinin ll EyiGI 1969 taribinelen 
itibaren yO.rllrlllle prmesi ve S6zleşmenin 20 aci maddesioto birinci sataranda yer alan 

"9 uncu madde" ibaresildu "10 uncu maddenin 3 llncO. fıkrası" ibaresiyle 
deliştirilm-ine dair Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : ll Aralik 1969 No. 6/11694 
R.G : 12 Aralik 1969 S. 13380 
Dstr. Trp.: 5, C.9 1.211 

14/8/1968 tarih ve 6/10S97 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış bulunan "Ceza 
İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesf' nin, 22 Eyllll1969 taribinden itibaren 
yürürlüle girmesi ve Sözleşmenin 20 nci maddesinin birinci satınnda yer alın "9 uncu 
madde" ıbaresinin " 10 uncu maddenin 3 üncü fıkrası" ibaresiyle deAiştirilmesi; .......... 244 
sayılı Kanunun üçüncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 2111 lll 969 tarihinde 
kararlaştınlmıştır. 

Ceza İşlerinde Karşalikit AdD Yanlun Avrupa Sözleşmesi 

ÖNS&Z 
Bu Sözleşmeyi imzalayan Avr.K. Üyesi Hükümetler, 
A vr.K. amaemın üyeleri arasmda daha sıkı bir biriili gerçekleştirmek oldulun u 

gözönünde tutarak; 
Ceza İşlerinde karşılıklı yardım konusunda ortak kurallar kabulünün bu amaca 

ulaştıncı l}itelikte olduguna inanarak; 
Karşılıklı adli yardımın, daha önce 13 Aralık 1957 tarihli bir Sözleşmeye konu 

teşkil etmiş bulunan suçlularm geri verilmesi meselesiyle ilgili oldutunu gözönüne 
alarak, 

Aşagıdaki hususlarda anlaşınışlardır: 

BÖLtiM I 

Genel Bükilmler 
Madde 1 

ı -Cezalandınlması, yardımlaşma talep edildili anda, yardım isteyen tarafın, adli 
makamlarının yetkisi içinde bulunan suçlarla ilgili her davada, Akıd Taraflar, işbu 
Sözleşme hükümleri uyarınca, birbirlerine karşılıklı olarak en geniş adli yardımda 
bulunmayı yüklenirler. 

2-İşbu Sözleşme, tutuklama ve mahldlmiyet kararlarının yerine getirilmesinde ve 
adi suç teşkil etmeyen askeri suçlarda uygulanmaz. 

Maddel 
Adli yardımlaşma aşagıdaki hallerde reddedilebilir. 

a-Talebin ilişkin oldugu suçlar, kendisinden yardım istenen Tarafça, siyasi 
suçlarla veya siyasi suçlara murtabıt suçlarta veya mali suçlarta ilgili sayılıyorsa; 
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b-Kendisinden yardım istenilen Taraf, talebin yerine getirilmesinin 
memleketinin egemenlik, güvenlik, kamu düzeni veya diger öz çıkarlarına 
halel getirecek nitelikte görüyorsa, 

BÖLÖMII 

/stinabe 
Madde3 

I-Bir ceza davasına ilişkin olarak, soruşturma işlemlerinin yürütülmesi veya 
delillerin, dosya ve belgelerin gönderilmesi hakkında, yardım isteyen Tarafın adli 
makamlarınca yapılmış olan istinabe taleplerini, yardım istenen taraf, kendi 
mevzuatında öngörülen şekillere uygun olarak yerine getirtir. 

2-Yardım isteyen taraf, tanıkların veya bilirkişilerin andlı ifade vermelerini 
isterse, bu hususu açıkça talep edecek ve yardım istenen Taraf, milli mevzuatmda 
bunu engeliiyen bir hüküm yok ise, bu talebi yerine getirecektir. 

3-Yardım istenen Taraf, talep edilen dosya veya belgelerin asıllarına uygunlugu 
onaylı, örnek veya fotokopilerini göndermekle yetinebilir. Ancak, yardım isteyen 
Taraf, asıllarının gönderilmesini açıkça isterse, bu talep imk4n nispetinde yerine 
getirilecektir. 

Madde4 
Yardım isteyen Taraf açıkca istedili takdirde, yardım istenen Taraf, İstinabenin 

yerine getirilme tarihini ve yerini kendisine bildirecektir. İlgili memur ve kişiler, 
yardım istenen Tarafça rıza gösterildili takdirde, İstinabenin yerine getirilmesinde 
hazır bulunabilirler. 

Madde S 
1 -Akıd taraflardan her biri, işbu Sözleşmenin imzası veya onaylama veya 

katılma belgesinin tevdii sırasında, Avr.K. G.S.ne yapacagı bir bildiriyle, arama veya 
tutuklama amacını güden istinabelerin yerine getirilmesini aşaaıdaki şartlardan bir 
veya birkaçma tabi kılıp kılmamak yetkisini saklı tutabilir. 

a-İstinabey i gerektiren suçun hem yardım isteyen hem de yardım istenen 
Taraflarm kanuniarına göre cezalandırılabilir bir suç olması, 

b-İstinabeyi gerektiren suçun, yardım istenen Tarafın memleketinde, suçlunun 
geri verilmesine elverişli bir suç olması. 

c-İstinabenin yerine getirilm es~ yardım istenen Tarafın kanunu ile baadaşması. 
2-Bir Akıd taraf, işbu maddenin 1 fıkrası uyarınca bilidiride bulundu~u zaman, 

di~er Akıd Taraflardan biri karşıldık kuralını uygulayabilir. 
Madde6 
Yardım istenen Taraf, gönderilmesi istenen eşya, dosya veya belgelerin 

verilmesini, görülmekte olan bir ceza davası için zorunlu olması halinde 
geciktirebelir. 
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Yardım istenen Taraf vazgeçmedigi takdirde, istinabe yolu ile gönderilmiş olan 
eşya ile dosya ve belgelerin asılları, yardım isteyen Tarafça, mümkün olan süratle, 
yardım istenen Tarafa geri verilir. 

BÖLÜMIII 

Usule ait işlemlerin ve adli kararların tebliği tanık/arın, bilirkişilerin ve 
kovuşturulan kişilerin mahkeme önılne çılcmaları 

Madde7 
I-Yardım istenen Taraf, teblig edilmek üzere yardım isteyen Tarafça kendisine 

gönderilmiş olan usule ait işlemler ve adli kararlan teblig edecektir. 
Bu teblig hükmün veya usule ait karann sadece muhataba intikalini saglamak 

suretiyle yerine getirilebilir. 

Yardım isteyen Taraf açıkça istedigi takdirde, yardım istenen Taraf işbu bildiriyi 
kendi mevzuatmda benzeri bildiriler için öngörülen şekiJierden birine veya mevzuatı 
ile bagdaşan diger özel bir şekle uyarak yerine getirir. 

2-Tebligatm yapıldıgmm delili, tarihli ve muhatabı tarafından imzalı bir 
makbuzla veya yardım istenen Tarafın tebligin vukuunu, şeklini ve tarihini belirten 
bir bildirisi ile olur. Bu belgelerin biri veya digeri yardım istenen tarafa derhal intikal 
ettirilir. Yardım isteyen Tarafın istegi üzerine, yardım istenen Taraf, bildirinin, kendi 
kanuna uygun olarak yapılıp yapılmadıgmı tasrih edecektir. Bildirinin yerine 
getirilmesi mümkün olamamış ise, yardım istenen Taraf bunun sebebini, yardım 
isteyen Tarafa derhal bildirir. 

3-Akıd Taraflardan herbiri, işbu Sözleşmenin imzası veya onaylama veya 
katılma belgesinin tevdii anında Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacagı bir 
bildiri ile, kendi ülkesinde bulunan ve kovuşturulan bir kişi ile ilgili celpnamenin, 
mahkeme önüne çıkmak için tesbit edilen tarihten bir süre önce, kendi makamianna 
verilmesini isteyebilir. İşbu süre bahis konusu bildiride tasrih edilecek ve 50 günü 
aşamıyacaktır. 

Mahkeme önüne çıkma tarihinin tespitinde ve celpnamenin intikal ettirilmesinde 
bu süre gözönünde tutulacaktır. 

Madde S 
Celbi talep olunupta celpnameye icabet etmeyen bir tanık veya bilirkişi, işbu 

celpname ceza ilitarını ihtiva etse dahi, yardım isteyen tarafın ülkesine kendi 
iradesiyle gitmedigi ve orada usulüne uygun olarak yeniden celp edilmedigi takdirde, 
hiç bir müeyyideye veya zorlayıcı tedbire tabi tutulamaz. 

Madde9 
Yardım isteyen Tarafça tanık veya bilirkişiye ödenecek tazminat ile yol ve 

oturma giderleri, konut yerinden itibaren hesaplanacak ve kendilerinin 
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••• lllbi •• l ... l.ll 

dinlenileceAi memlekette yürürlükte olan tarife ve yönetmeliklerde öngörülen 
miktarlardan az olmayacaktır. 

Madde 10 
ı-Yardım isteyen Taraf bir tanık veya bilirkişinin kendi adli makamlan önüne 

bizzat çıkmasını özellikle gerekli addediyorsa, bu hususu eelbin tebliAi ile ilgili 
talebinde belirtir ve yardım istenen Taraf bu tanık veya bilirkişiyi söz konusu adli 
makamlar önüne çıkmaya davet eder. 

Yardım istenen Taraf tanıArn veya bilirkişinin cevabını yardım isteyen Tarafa 
bildirir. 

2-lşbu maddenin birinci fıkrasında öngörülen halde, talepname veya celpname, 
ödenecek tamlinatın, yolluk ve otunna giderlerinin yaklaşık toplamını kapsar. 

3-Bu amaçla kendisinden bir talepte bulunulduAtı takdirde, yardım istenen Taraf 
tanı~a veya bilirkişye bir avans verebilir. Bu avans celpnaınede zileredilecek ve 
yardım isteyen Tarafçayardım istenen Tarafa ödenecektir. 

Madde ll 
I-Yardım isteyen Tarafça, tanık sıftatiyla veya yüzleştirilmek amacıyla 

mahkeme önüne şahsen çıkması istenilen her tutuldu kişi, yardım istenen Tarafça 
belirtilen süre içinde geri gönderilmek ve uygulanabileceAi ölçüde 12. Madde 
hükümleri saklı kalmak şartıle, dinlenmenin vuku bulacaAı ülkeye geçici olarak 
gönderilir. Gönderme talebi aşaAadaki hallerde reddolunabilir: 

a-Tutuklu kişinin gönderilmeye razı olmaması, 
b-Y ardım istenen Tarafın ülkesinde görülmeke olan bir ceza davasında, 

tutuklunun mevcudiyetinin zorunlu olması, 
c-Gönderilmesinin tutukluluk halini uzatır nitelikte bulunması, 
d-Tutuklu kişinin yardım isteyen Tarafın ülkesine gönderilmesine engel diAer 

önemli sebeplerio var olması, 
2-2. Madde hükmü saklı kalmak şartıyle, yukandaki fıkrada öngörülen durumda, 

ülkesinde transit geçişin istendiAi işbu Sözleşmeye Taraf olan üçüncü bir Devletin 
Adalet Bakanlıgınca gerekli bütün belgelerle birlikte yardım isteyen Taraf Adalet 
Bakanlıgınca yapılan bir talep üzerine, tutuklu kişinin o Devlet ülkesinden transit 
geçmesine müsaade olunur. Her Aıcıd Taraf kendi uyruklarının transit geçmesi için 
gerekli müsaadeyi vermekten imtina edebilir. 

3-Yardım istenen Taraf gönderilen kişinin serbest bırakılınasını istemedili 
takdirde, bu kişi yardım isteyen Taraf ülkesinde ve gerekti~inde transit geçiş için 
müsaade istenilen Tarafın ülkesinde tutuklu kalacaktır. 

Madde ll 
I -Hangi uyrukta olursa olsun, bir celp Uzerine yardım istenen Tarafın adli 

makamları önüne çıkacak olan tanık veya bilirkişi, yardım istenen Tarafın ülkesinden 
ayrıldılı tarihten önceki eylem veya mahkfuniyetleri için, yardım istenen Taraf 
ülkesinde ne kovuşturulabilir ne tutuklanabilir ne de kişisel hürriyetlerinin herhangi 
bir şekilde sınırianmasına tabi tutulabilir. 
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2-Aleyhine kovuştunna konusu teşkil eden eylemler sebebiyle yardım isteyen Tarafın 
adli makamları öntıne eelbedilen bir kişi, hangi uyruktan olursa olsun, yardım istenen 
Taraf ülkesinden aynldıgı tarihten önce var olup, celpnaınede söz konusu edilmeyen 
eylem veya mahldlmiyederi yüzünden, yardım isteyen Taraf ülkesinde, ne 
kovuşturulabilir ne tutuklanabilir ne de bu kimsenin kişisel hürriyeti başka bir 
şekilde sınırlanmaya tabi tutulabilir. 

3-Yardım isteyen Taraf ülkesinde, yardım isteyen Taraf adli makamlarmca, bu 
Tarafın ülkesinde bulunması gerekli sayılmadılı tarihten itibaren ı S gün içinde, 
tanık, bilirkişi ve)la k.ovuşturu\an kişi, bu Ulk.e)li terketmek imklnına sahip oldutu 
halde, terketmedigi veya terkedipte geri döndüiü takdirde, işbu maddede öngörülen 
dokunulmazlık son bulur. 

BÖLÖMIV 

Adlf Sicil 

Madde 13 
I-Bir ceza davası için zorunlu olupta, Akıd Taraflardan birinin adli 

makamlarınca talep edilecek adli sicil örnekleri ve bu hususa iUşkin her çeşit bilgi, 
yardım istenen Tarafça, kendi adli makamlannın benzeri hallerde saglayabilecekleri 
ölçüde, yardım isteyen Tanıfa gönderilir. 

2-İşbu maddenin 1 fıktasında öngörülenterin dışındaki hallerde, benzer talepler, 
yardım istenen tarafın mevzuatının, yönetmeliklerinin ve uygulanmasının öngördügü 
şartlar içinde sonuçlandırılır. 

Madde 14 

BÖLMÜV 
Usül 

1-Y ardımiaşma talepleri aşagıdaki hususları kapsamalıdır: 
a-Talebi yaparn makanı, 
b-Talebin konusu ve gerekçesi, 
c-Mümkün oldugu ölçüde, ilgili kişinin kimligi ve tabiiyeti, 
d-Gerekiyorsa muhtabın adı ve adresi 
2-3,4 ve S inci maddelerde öngörülen istinabe taleplerinde, diger hususların 

dışında, isnat edilen suç hakkında bilgi verilecek ve olayların kısa bir izahatı 
yapılacaktır. 

Madde ıs 
1·3,4, ve 5 inci maddelerde öngörülen istinabe talepleriyle ı ı inci maddede 

bahis konusu edilen talepler, yardım isteyen Tarafın Adalet Bakanlı~ınca., yardım 
istenen Tarafın Adalet Bakanlıgına gönderilecek ve aynı yoldan iade edilecektir. 

2-İvedi hallerde, sözü geçen istinabe talepnameleri, yardım isteyen tarafın adli 
makamiarına gönderilebilir. İstinabe evrakı, İstinabenin yerine getirilmesi ile ilgili 
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belgelerle birlikte, işbu maddenin ı inci fıkrasında öngörülen yoldan.geri gönderilir. 
3-ı3 üncü maddenin ı inci fıkrasında öngörülen talepnameler, yardım isteyen 

Taraf adli makamlarınca do~dan do~ya yardım istenen Tarafın yetkili 
merciilerine gönderilebilir. Ve cevaplar doAfudan dogruya bu merci tarafından 
verilebilir. ı3 üncü maddenin 2 inci fıkrasında öngörülen talepnameler, yardım 
isteyen Taraf Adalet Bakanlıgmca yardım istenen Taraf Adalet Bakanlıgma 

gönderilir. 
4-işbu maddenin 1 ve 3 üncü fıkralarmda öngörülenler dışındaki, adli yardım ve 

özellikle hazırlık soruşturması ile ilgili talepnamaler, adli makamlar arasmda 
dogrudan' dogruya yazışma konusu teşkil edebilirler. 

5-işbu Sözleşmede müsaade edilen doanıdan dogruya yazışmalar, Milletlerarası 
Polis Teşkilatı(interpol) aracılıgı ile yapılabilir. 

6-Akıd taraflardan herbiri, işbu Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma 
belgesinin tevdii anında Avr.K. G.S.ne yapacagı bir bildiri ile, adli yardım 

taleplerinin tümünün veya bazılarının, kendisine, işbu maddede öngörülenlerden 
başka bir yolla yapılınasını bildirecegi gibi, işbu maddenin 2 nci fıkrasında 
öngörülen halde istinabe talepnamesinin bir ömeginin aynı zamanda kendi Adalet 
Bakanlıgma gönderilmesini de istiyebilir. 

7-işbu madde Akıd Taraflar arasmda yürürlükte bulunan iki Taraflı 
Anlaşmalarm, adli yardım taleplerinin iki Taraf makamları arasmda dogrudan 
doğruya yapılmasını öngören hükümlerine dokunmaz. 

Madde 16 
I-işbu maddenin 2 nci fıkrasının hükümleri saklı kalmak şartİyle talepnarnelerin 

ve bunlara ek belgelerin tercümeleri istenmeyecektir. 
2-Akıd taraflardan her biri, Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma 

belgesinin tevdii anında, Avr.K. G.S.ne yapacagı bir bildiri ile talepnarnelerin ve 
bunlara ek belgelerin, kendi dilinde bir tercümesi veya Avr.K. resmi dillerinden 
Tercih edecegi bir dile çevrilmiş metinleri ile birlikte kendisine gönderilmesini 
isternek hakkını saklı tutabilir. 

3-işbu madde iki veya daha çok Akıd Taraf arasmda yürürltlkte olan veya ileride 
yapılacak olan Anlaşmaların, talepnarnelerin ve bunlara ek belgelerin tercümesi ile 
ilgili hükümlerine dokunınaz. 

Madde 17 
işbu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili olarak, gönderilen evrak ve belgeler her 

türlü onaylama işlemlerinden muaftır. 

Madde 18 
Bir yardımlaşma talebi ile kendisine müracaat edilen bir makam, bunu 

sonuçlandırmaya yetkili degilse, bu talepnarneyi re'sen, memleketinin yetkili 
~akamına gönderecek ve talep kendisine doğrudan dogruya yapıldıgı takdirde, 
yardım isteyen Tarafa aynı yoldan bilgi verecektir. 

172 



Madde 19 
Adli yardım talebinin her türlü reddi gerekçeli olmalıdır. 

Madde lO 
1 O uncu maddenin3 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartiyle, yardımlaşma 

taleplerinin yerine getirilmesi, yardım istenen Taraf ülkesinde bilirkişilerin 
müdahalesinin ve 1 1 inci madde geregince, tutuklu kişilerin naklinin dogurdugu 
masraflar dışmda hiç bir masrafın ödenmesini gerektirmez. 

BÖLÜM VI 

Kavuşturma ile ilgili ihbar 

Madde ll 
I-Bir Akıd Tarafça diger bir Tarafın mahkemelerindeki kovuşturmalarla ilfili 

olarak yapılan her ihbar Adalet Bakanlıkları yolu ile yapılır. Bununla beraber, Akıd 
Taraflar, 15 nci maddenin 6 mcı fıkrasında öngörülen yetkiyi kullanabilirler. 

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

3-16 mcı madde hükümleri, işbu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen ihbariara 
uygulanır. 

BÖLÜMVII 

Adli siciller/e ilgili bilgi mübadelesi 

Madde22 
Akıd Taraflardan her biri, diger taraf tebalarına ilişkin olup adli sicile 

kaydedilmiş bulunan cezai hükümler ve sonraki tedbirler hakkında ilgili Tarafa bilgi 
verir. Adalet bakanlıklan bu bilgileri yılda en az bir kere birbirlerine 
göndereceklerdir. Balıiskonusu kişinin iki veya daha çok Akıd Taraf tebası 
addedilmesi halinde, bu bilgi, kişi, ülkesinde mahkQm oldugu Tarafın tabiiyetini 
ta~ •mıyorsa, ilgili Taraflardan her birine verilir. 

BÖLÜMVII 

Nihai hukumler 
Madde23 

1 -Akıd Taraflardan her biri, işbu Sözleşmenin imzası veya onaylama veya 
katılma belgesinin tevdii anında, Sözleşmenin belirli bir veya birkaç hükmünü saklı 
tutabilir. 

2-Bazı hükümler hakkında ilitirazi kayıt ileri süren her Akıd Taraf, şartlar 
müsaade eder etmez, bunu geri alacaktır. İlıtirazi kayıtların geri alınması Avr.K. 
G.S.ne yapılacak bir bildiri ile olur. 
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3-Sözleşmenin bir hükmü hakkında ihtirazi kayıt ileri sOrmUş olan bir Akıd 
Taraf, bu hükmUn diAer Tarafça uygulanmasını, ancak hükmü kendisinin kabul ettili 
ölçüde isteyebilir. 

Maddel4 
Akıd taraflardan her biri Sözleşmenin imzası veya onaylama veya katılma 

belgesinin tevdii anında A vr.K.n G.S.ne yapacaAı bir bildiri ile, işbu Sözleşmenin 
uygulanması bakımından, hangi makamlan adlt makamlar olarak sayacqmı 

bildirebitir. 

Maddel5 
1- İşbu Sözleşme Akıd taratların anavatan topraklannda uygulanır. 
2-İşbu Sözleşme, Fransa için, Cezayir ve deniz aşırı vilAyetlerde İtalya için, 

İtalyan İdaresindeki Somali ülkesinde de uygulanır. 
3-Federal Almanya Cumhuriyeti, Avr.K. G.S.ne yapacaAı bir·bildiri ile , İşbu 

Sözleşmenin uygulanmasını Berlin Land' ma teşmil edebilir. 
4-İşbu Sözleşme Hollanda Krallıpm Avrupa'daki ülkesinde uygulanır. Anılan 

Krallık A vr .K. G.S.ne yapacaAı bir bildiri ile Sözleşmenin uygulanmasını Hollanda 
Antillerine, Surinam'a ve Hollanda Yeni Ginesi'ne de teşmil edebilir. 

5-İki veya daha çok Akıd Taraf arasmda doAfudan doAfuya vanlacak Anlaşma 
ile , işbu Sözleşmenin uygulama alanı, bu Anlaşmaya dereedilecek şartlar altında, 
işbu maddenin 1,2,3, ve 4 UncU fıkralarmda belirtilen ülkelerden başka, Taraflardan 
birinin milletlerarası ilişkilerini saAladıAı herhangi bir ülkeye teşmil edilebilir. 

Maddel6 
1-1 S inci maddenin 7 ncı fıkrası ve 6 ncı maddenin 3 UncU fıkrası hOkUmleri 

saklı kalmak üzere, işbu Sözleşme, uygulandılı ülkeler bakımından, iki Taraflı 
Andlaşma, Sözleşme veya Anlaşmalarm, iki Akıd Taraf arasındaki ceza işlerinde 
karşılıklı adli yardımı düzenleyen hUkUmlerini kaldım. 

2-İşbu Sözleşme belirli bir alanda, bazı hallere mUnhasır Karşılıklı Adli 
Yardımiaşmayı dtızenleyen veya düzenieyecek iki veya çok taraflı milletlerarası 
herhanJi bir anlaşma hUktlmlerinde yer alan veeibeleri etkilemez. 

3-Akıd Taraflar, ancak işbu Sözleşmenin hOkUmlerini tamamlamak veya 
Sözleşmede yer almış ülkelerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacı ile, aralannda 
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım ile ilgili iki veya çok Taraflı Anlaşmalar 
aldedebilirler. 

4-Ceza İşlerinde Adli Yardım m iki veya daha çok Taraf arasında, ortak bir 
mevzuat veya ülkelerinde adlt yardım taleplerinin karşılıklı olarak uygulanmasını 
öngören özel bir rejim esasına dayanarak dUzenlenmesi halinde, Taraflar bu alanda 
karşılıklı mUnasebetlerini, işbu Sözleşmenin hOkümlerine ralmen mUnhas1f811 bahis 
konusu usullere göre,yürütmekte serbest olacaklardır .. Bu fıkra h Okumlerine uygun 
olarak karşılıklı ilişkilerinde işbu Sözleşmenin uygulanmasını hertaraf eden veya 
hertaraf edecek olan Akıd Tarafların, bu hususu Avr.K. G.S.ne gönderetekleri bir 
bildiri ile belirtmeleri gerekir. 
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Madde27 
1-İşbu Sözleşme, Avr.K. üyelerinin imzasına açık tutulacaktır. Sözleşme 

onaylanacak ve onaylama belgeleri A vr.K. G.S.ne tevdi edilecektir. 
2-Sözleşme 3 UncU onaylama belgesinin tevdiinden itibaren 90 gün sonra 

ytlrllrlUJe girecektir. 
3-İşbu Sözleşme, Sözleşmeyi sonradan onayiayan imzacılar bakımından, 

onaylama belgesinin tevdii tarihinden itibaren 90 g1ln sonra yUrUrlUJe girecektir. 

Madde28 
1-Avr.K. Bakanlar Komitesi, Konseye Uye olmayan her devleti, işbu Sözleşmeye 

katılmaya davet edebilir. Bu davete ilişkin kararın, Sözleşmeyi onaylamış bulunan 
Konsey Üyelerinin oybirliliyle almması gerekir. 

2-KatıJma, tevdiinden itibaren 90 gün sonra hOldlın ifade eden bir katılma 
belgesinin Konsey G.S.ne tevdii ile olur. 

Madde29 
Her Akıd taraf, Avr.K. G.S.ne göndereceli bir bildiri ile, işbu Sözleşmeyi kendi 

bakımından feshedebilir. Bu fesih Konsey G.S.nin bildiriyi aldılı tarihten itabaren 6 
ay sonra hüküm ifade eder. 

Madde30 
Avr.K. G.S., Konsey üyelerine ve işbu Sözleşmeye katılmış olan her Devlet 

HOldlınetine, aşalıdaki hususlan bildirir: 
a-hnzacıların adları ve her ttırlU onaylama veya katılma belgelerinin tevdii; 
b-vnrur1uae giriş tarihi; 
c-5 inci maddenin 1 inci fıkrası, 7 nci maddenin 3 UncU fıkrası, 15 inci maddenin 

6 ncı fıkrası, 16 ncı maddenin 2 nci fıkrası, 24 UncU maddenin, 25 inci maddenin 3 
ve 4 fıkralan ve 26 ncı maddenin 4 UncU fıkrası gerelince alman her bildiri; 

d-23 üncü maddenin 1 inci fıkrası hükümlerine uygun olarak yapılan ihtirazi 
kayıtlar; 

e-23 UncU maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine uygun olarak geri alman ihtirazi 
kayıtlar; 

f-29 uncu madde hUktlınleri geretince alman fesih bildirileri ve bunların 

yürUrlUJe gireceti tarih. 
Yukandaki hOkOmleri onaylama zımnmda gereli gibi yetkili kılınmış, aşalıda 

imzaları bulunanlar, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
İşbu Sözleşme, Fransızca ve İngilizce dillerinde ve her iki metin de aynı derecede 

geçerli olmak üzere, tek nUsha halinde Strasburg'ta 20 Nisan 1959 tarihinde 
yapılmıştır. A vr.K. arşivlerine konacak olan bu tek nUshanm aslma uygun, 
onaylanmış örneklerini Genel sekreter, imzacı veya Sözleşmeyi imzalayan veya 
katılmış Devletlere gönderecektir. 

--------------o--------------
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18. (b) Caa İşLKI'J.Adli Yardım Ek Protokol 

Ceza İtlerlııde Ka11ılıklı Adli Yardım Avrupa Sözle,mesi'ne Ek Protokol'un 
OnaylanmuiBID Uypn Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanua No : 3363 
Kabul TL : 18/S/1987 
R. G : '26 Mayıs 19S7 S. 19471 
Dltr. Trp.: S, C.26, 1.137 

Madde 1 
1713/1978 tarihinde Avr.K.ne Oye Ülkelerin imzalarına açılan 4 Şubat 1986 tarihinde 

tarafimızdan jmzJJlanmış olan " Ceza lşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine 
Ek Protokol" un onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde2 
Bu Kanun yayımı tarihinde yGrOrlüAe girer. 
Madde3 
Bu Kanun h'DkOmlerini Bakanlar Kurulu yQrütOr 

Ceza İtlerbade Ka11ılıklı Adli Yardım Avrupa Sözletmesine Ek Protokol'un 
Onaylanmuma Dair Bakanlar Kurulu Karan 

Karar TL : 27 Aralık 1989 No. 89/14926 
R.G : 18 Ocak 1990 S. 20486 
Dltr. Trp.: S, C.29-2s.1479 

1818/1987 tarihli ve 3363 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan iliişik "Ceza 
İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa sözleşmesine Ek Protokol''un 
onaylanması; ........ 244 sayılı Kanunun 3 UncQ maddesine göre; Bakanlar Kurulu'nca 
27112/1989 tarihinde kararlaştınmıştır. 

Ceza İşleriade Kaqıhklı Adli Yardım Avnıpa Sllzleşmesine Ek Protokol 

Bu Protokolü imzalayan Avr.K.ne üye devletler, 

Strasbourg' da 20 Nisan ı 959 da imzaya açılmış bulunan (bundan sonra 
"Sözleşme" şeklinde bahsedilecektir.) Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım 
Avrupa Sözleşmesinin uygulannuv;ının kolaylaştınlmasım arzulayarak, 

Başka bazı hususlarda Sözleşmeye ek yapılmasının arzuya şayan oldulunu 
gözönünde tutarak, 

Aşapdaki şekilde anlaşmışlardır; 
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BÖLOMI 

Madde 1 
Akit taraflar, Sözleşmenin 2 (a) maddesinde sallanan yetkiyi, talebedilen tarafın 

mali suç olarak telaldd etti~i bir suçu ilgilendirdi~i gerekçesiyle sadece bu yönden 
reddetmek için, kullanınayacaklardır. 

Maddel 
I-Bir Akit Tarafın, istinabeye yol açan suçun, her iki tarafın, talebeden ve 

talebedilen taraf kanuniarına göre cezalandınlır olması koşuluna baAlı olarak, arama 
ve eşyanın zoralımı için istinabe talebinde bulunması halinde, bu koşul, suçun 
talebeden Taraf kanunu gere~ince cezalandırılır olması ve talebedilen taraf kanununa 
göre aynı nitelikte bir suça uyması kaydıyla, mali suçlarta ilgili olarak da yerine 
getirilecektir. 

2-Talep, talebedilen taraf kanununun, talebeden taraf kanununun öngördOgtı 
nevide aynı cins, bir vergi veya resim koymadılı veya vergi, resim gOmrük ve 
kambiyo kuralını ihtiva etmedi~i gerekçesiyle reddedilemeyecektir. 

BÖIJOMII 

Madde3 
Sözleşme aynı zamanda: 
a-bir hükmun yerine getirilmesini, para cezasının tahsilini veya kovuşturma 

masraflarının ödenmesini ilgilendiren belgelerin tebli~e; 
b-hükmün tecilini veya şartla tahliye kararının geri alınmasını, hOkmün yerine 

getirilmesine başlanılmasının tehirini veya yerine getinDenin durdurulmasmı 
ilgilendiren tedbirlere uygulanacaktır. 

BÖL0MIII 

Madde4 
Sözleşmenin 22 maddesine, bu maddenin ilk metninin 1. Paragraf, aşalıdaki 

hükmOn 2. Paragraf olmasını ~layacak şekilde ilive yapılacaktır; 
" 2. Yukarıda zikredilen bilgiyi veren akit taraflardaa biri, ilgili dijer tarafın 

talebi üzerine, milli seviyede herhangi bir tedbirin gerekli olup olmadıjmı tayin 
edebilmesi için mahkUnıiyet hükmünün ve alman tedbirlerin bir öme~ini ve ilgili 
diger bilgiyi gönderecektir. Bu gönderme, ilgili Adalet Bakanlıkları arasmda 
yapılacaktır." 

BÖLOMIV 
Madde S 

1-Bu Protokol, Sözleşmeyi imzalayan Avr.K. Üyesi Devletlerin imzasına açık 
tutulacaktır. Protokol onaylanacak, kabul veya tasvip olunacaktır. Onaylama, kabul 
ve tasvip belgeleri Avr.K. G.S.ne tevdi olunacaktır. 
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2-Protokol üçüncü onaylama, kabul ve tasvip belgelerinin tevdiinden 90 gUn 
sonra ytırürlüle girecektir. 

3-Sonradan onaylanan, kabul eden veya tasvip eden imzacı devlet yönünden, 
protokol, onaylama, kabul veya tasvip belgesinin verilmesinden 90 gün sonra 
yürürlüle girecektir. 

4-Avrupa Konseyi üyesi bir Devlet, aynı anda veya daha önce Sözleşmeyi 
onaylamaksızın bu Protokolu onaylıyamaz, kabul edemez veya tasvip edemez. 

Madde6 
ı -Sözleşmeye katılan herhangi bir devlet, yürürlüle girmesinden sonra bu 

protokole de katılabilir. 
2-Bu katılma, katılma belgesinin Avr.K. G.S.ne tevdi olunmasından 90 gün 

sonra hüküm ifade edecektir. 

Madde7 
I-Her Akit taraf, imza sırasında veya onaylama, kabul, tanıma veya katılma 

belgesini tevdii ederken, protokolun hangi ülke veya ülkelerde uygulanacalını belli 
edecektir. 

2-Her akit taraf, onaylama, kabul, tanıma veya katılma belgesini tevdi ederken 
veya daha sonraki bir tarihte, Avr.K. G.S.ne yapacaaı bir bildiri ile bu protokolu, 
uluslararası ilişkilerden sorumlu oldulu veya adına yükümlülük almala yetkili 
kılındıgı, bildiride belli edilen öteki ülke veya ülkelere teşmil edebilir. 

3-Önceki paragrafa uygun olarak yapılmış herhangi bir bildiri, bu bildiride 
zikredilen herhangi bir ülke ile ilgili olarak, Avr.K. G.S.ne yapılan bir ihbar ile geri 
alınacaktır. Bu geri alma, ihbarın Avr.K. G.S.nce alınmasını takip eden altı ay sonra 
geçerli olacaktır. 

Madde S 
1 -Bir Akit Taraf tarafından sözleşmenin bir hükmüne konulan çekinceler, bu 

akit tarafın imzalanması veya onaylama, kabul, tanıma veya katılma belgesini tevdi 
edePken başka türlü beyanda bulunmadıkça, bu Protokole de uygulanacaktır. 

2-Her Devlet, imzalama sırasında veya onaylama, kabul, tanıma veya katılma 
belgesini tevdi ederken, 

a-Bölüm I hükmünü, kabul etmemek veya sadece ı nci maddede zikredilen 
suçlarm belli kategorileri veya belli suçtarla ilgili olarak kabul etmek veya mali 
suçlarta ilgili olarak arama veya eşyanın zoralımı için istinabe taleplerine uymamak; 

b-Bölüm II hükmünü kabul etmemek; 
c-Bölüm III hükmünü kabul etmemek, 
haklarını muhafaza ettiklerini beyan edebilirler. 

3-Her Akit Traf, Avr.K. G.S.ne yapacaaı ve alındıgı tarihten geçerli olacak bir 
bildiri ile yukarıdaki paragraf geregince yapmış oldugu beyanı geri alabilir. 
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4-Sözleşmenin bir hükmü ile ilgili olarak öne sürdülll çekinceyi bu protokolun 
bir hükmüne uygulayan herhangi bir aldt taraf, bu hükmün di~er bir sözleşen taraf, 
tarafından uygulanmasını talep edemeyecektir; konulan çekincenin kısmi veya şartlı 
olması halinde, hükmünkabul edilen ölçüde uygulanması talebedilebilecektir. 

5-Bu protokole başka çekince konulamaz. 

Madde9 
Bu porotokol hükümleri, Sözleşmenin 26.maddesinin 3.paragrafmm 

uygulanmasında, Akit Taraflar arasında yapılan iki veya çok taraflı anlaşmalardaki 
daha şumullu kurallara zarar vermeyecektir. 

Madde 10 
A vr.K. Suç Sorunları Avrupa Komitesi, bu protokolün uygulanmasından haberdar 

edilecek ve protokolun uygulanmasından dogabilecek herhangi bir mUşkilatın dostça 
çözümlenmesi için gerekli bir şeyi yapacaktır. 

Madde ll 
I-Her Akit taraf, Avr.K. G.S.ne gönderecegi bir bildiri ile, bu protokolu kendi 

bakımından feshedebilir. 

2-Bu fesih, Konsey G.S.nin bildiriyi aldıgı tarihten altı ay sonra hüküm ifade 
eder. 

3-Sözleşmenin feshedilmesi, protokolun da feshi anlarnma gelir. 

Madde ll 
Avr.K. G.S., Konsey üyesi devletlere ve Sözleşmeye katılmış olan her devlete 

aşagıdaki hususları bildirir; 
a-Bu protokolun her iınzalanışını, 
b-Tevdi olunan her onay lama, kabul, tanıma veya katılma belgesini, 
c-5 ve 6 maddeleree uygun olarak bu protokolun yürürlüge girdigi her tarihi, 
d-7. maddenin 2. Ve 3. paragraflarına uygun olarak alınan her bildiriyi, 
e-8. maddenin 1. paragrafma uygun olarak alınan her bildiriyi, 
f-8. maddenin 2. paragrafma uygun olarak konulan her çekinc~yi, 
g-8. maddenin 3. paragrafına uygun olarak konulmuş bulunan çekincenin geri 

alınmasını, 

h- ı ı. maddenin hükmüne uygun olarak alınan her bildiri ve fesbin yürürlüle 
girdigi tarihi, 

Yukarıdaki hükümleri onaylama için geregi gibi yetkili kılınmış aşagıda imzaları 
bulunanlar, işbu protokolu imzalamışlardır. 
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Bu protokol, Fransızca ve İngilizce dillerinde her iki metinde aynı derecede 
geçerli olmak üzere, tek nUsha halinde Strasbourg'da 17 Mart 1978 tarihinde 
yapılmıştır. Avr.K. arşivlerine konulacak olan tek nUshanm aslına uygun onanmış 
örneklerini Genel Sekreter, imzacı veya ProtokolU imzalayan ve katılan devletlere 
gönderecektir. 

-----o---
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Bazı Ölümlerio Tespitine Ait Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulundutuna dair Kanun 

Kanun No : ı48S 
Kabul Ta. : 9 Eylül ı97ı 
R.G : ı 7 Eylül ı97ı s.ı3959 
Dstr. Trp.: S, C.lO, s.3347 

Madde ı 
14 Eylül 1966 tarihinde Atina'da imzalanan "Bazı Ölümterin Tespitine Ait Sözleşme" nin 

onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde2 
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer. 
Madde3 
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

------------0------------
Bazı Ölümlerio Tespitine Ait Sözleşmenin onayianmasına 

dair Bakanlar Kurulu Karari 

Karar tarihi : 23 Ekim ı971 No : 7/330ı 
R.G. : 26 Aralık 1971 - 8.14054 
Dstr. Trp. : S, C.ll-1, s.232 

9/9/1971 tarih ve 1485 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Bazı Öltımlerin 
Tespitine Ait Sözleşme" nin onaylanması; ...... 244 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin l.inci 
fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 23/10/1971 tarihinde kararlaştınlmıştır. 

Bazı ÖIOmlerin Tespitine Ait Sözleşme 

M.K.H.K. Üyesi Federal Alınanya Cumhuriyeti, Awsturya Cumhuriyeti, Belçika 
Krallıgı, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Krallıgı, İtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg 
Büyük Dükalıgı, Hollanda Krallı~ı, İsviçre Konferedasyonu ve TUrkiye Cumhuriyeti 
bazı ölümlerin tespitini mümkün kılınayı arzuladıklanndan aşagıdaki hükümlerde 
anlaşmışlardır. 

Madde 1 
Kaybolmuş bir şahsın cesedi bulunmadıgı fakat halin icaplarina göre ölümüne 

muhakkak nazariyle bakılabildigi takdirde, bu hususta yetkili adli veya idari makam 
bu ölümü beyan ve il4n etmeye de yetkilidir. 

Yeter ki: 
I-Bu kayıp , bu makamın mensup oldugu Devlet-ülkesinde veya bu Devlette 

kayıtlı bir geminin veya hava gemisinin seferi esnasında wkuubulsun. 
2-Kaybolan şahıs bu Devletin vatandaşı olsun veyahut ikametgAh veya meskeni 

adı geçen Devletin ülkesinde bulunsun. 
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Maddel 
Akıt devletlerin ülkesi dışmda wkubulmuş muhakkak ölüm halinde, hiç bir belge 

düzenlenmemiş veya elde edilememişse, bu hususta yetkili adli ve idari makam bu 
ölümü beyan ve ilin etmeye de yetkilidir. 

Yeter ki: 

_ Ölüm bu makamın mensup oldugu Devlette kayıtlı gemi veya hava gemisinin 
seferi esnasında vukubulmuş olsun. 

_ Ölen kişi bu Devletin vatandaşı olsun veyahut ikametgAh veya meskeni adı geçen 
Devletin ülkesinde bulunsun. 

Madde3 
ı ve 2 nci maddelerde öngörülen kararlar yetkili bir makamın veya her ilgili 

tarafın müracaatı Uzerine verilir. Ölüm tarihinin kesin olarak bilinmemesi halinde, 
bunun bu ölümün vukubulduau andaki olaylara ilişkin bütün deliller ve işaretler 
gözönünde tutularak tespit edilmesi gerekir. 

Madde4 
ı ve 2 nci maddelerde öngörülen kararların hüküm fıkrası verildili devletin kişi 

halleri sicillerine kaydolunur. 
Bu tescil Akıd Devletlerde kendiiilinden ölüm sicil hükmünü taşır. 

Madde5 
Bu Sözleşme, ölümün tespitini daha ziyade kolaylaştıran hükümlerin 

uygulanmasma engel teşkil etmez. 

Madde6 
Akıt Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde uygulanmasını mümkün kılmak 

için Anayasalarının yükümlü tuttugu usullerin yerine getirildigini İsviçre Federal 
Hükümetine teblig edeceklerdir. 

İsviçre Federal Hükümeti yukarıdaki fıkra uyarınca yapılacak her tebligden Akıt 
Devletlerle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar 
edecektir. 

Madde7 
Bu Sözleşme ikinci tebligin tevdi tarihini kavalayan 30 uncu günden başlıyarak 

yürürlüge girecek ve bu tarihten itibaren bu formaliteyi yerine getiren iki Devlet 
arasında sonuç doguracaktır. 

Bundan evvelki maddade öngörülen formaliteyi sonradan yerine getiren her 
imzacı devlet için bu Sözleşme, tebligin tevdi tarihini kavalayan 30 uncu günden 
başlayarak sonuç doguracaktır. 
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Madde8 
Bu Sözleşme her Akıt Devletin, anavatan Olkesiniıi battınünde kendiiilinden 

uygulanır. Her Akıt Devlet 6 ncı maddede öngörülen imza tebliA arasmda ve 
katılmacia veya sonradan bu Sözleşme htıktımlerince miDederarası sorumlulutunu 
yüldendiAi Olkeler ve devletlerle anavatan dışı tı-lkelerinden birisi veya birkaçmda 
uygulanacagmı İsviçre Federal HükUmetine gönderileçek bir tebligle beyan edebilir. 

İsviçre Federal Hükümeti her Atıt Devletle M.K.H.K. Genel Sekreterini bu son 
tebliğden haberdar edecektır. 

Bu Sözleşme hUktıınleri adı geçen tebliAin İsviçre Federal Hükümetince alındığı 
tarihi kovalıyan 60 ncı gün tebliğde gösterilen tılke veya tılkelerde uygulanacaktır. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uyarınca beyanda bulunan her devlet daha 
sonra herhangi bir anda,, İsviçre Federal MUktımetine gönderecegi bir tebligle bu 
Sözleşmenin beyanda gösterilen devlet veya ülkelerin bir veya birkaçmda 
uygulanınasma son verildiğini bildirebilir. 

İsviçre Federal Hükümeti Akit Devletlerden her birini ve Milletlerarası Kişi 
Halleri Komisyonu Genel Sekreterini bu yeni tebligden haberdar edecektir. 

Sözleşmenin uygulanınası adı geçen teblilin İsviçre Federal Hükümetince 
alınmasını kovalıyan 60 ncı gün, gösterilen ülkelerde son bulacaktır. 

Madde9 
M.K.H.K.na veya Avrupa Konseyine üye her devlet bu Sözleşmeye katılabilir. 
Katılmak istiyen devlet bu niyetini, İsviçre Federal Hükümetine tevdii edilecek 

bir belge ile tebliğ eder. 
ısviçre Federal Hükümeti her katılma belgesinden Akıt Devletlerden her birini ve 

M K.H.K. Genel Sekreterini haberdar edecektir. Katılan devlet için, Sözleşme, 
katılına belgesinin tevdi tarihini kovalıyan 30 uncu gOn yürürltıge girer. Katılma 
belgesinin verilmesi ancak bu Sözleşmenin ytırtlrlüge ginnesinden sonra mümkün 
olabilir. 

Madde 10 
Bu Sözleşme süre tahdidi olmaksızın yürürltıkte kalacaktır. Bununla beraber Akıt 

Devletlerden her biri, İsviçre Federal Hükütnetine göndeıvceği yazılı bir tebliğ ile 
her zaman fesih ihbarmda bulunabilecek ve adı geçen Hükümet diğer Akıt 
Devletlerle M.K.H.K. Genel Sekreterini keyfiyetten haberdar edecektir. 

Bu fesılı ihbarı hakkı, 6 ıncı maddede öngörülen teblil veya katılma tarihinden 
başlayarak beş yıllık bir süre geçmeden kullanılamaz. 

Fesbin ihbarı, İsviçre Federal Hükümetin bu maddenin birinci fıkrasında 
öngörülen teblili alacaAı tarihten (6) ay geçtikten sonra hüküm ifade edecektir. 

Usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş olan ve aşalıda imzaları bulunan 
temsiciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Atina'da 14 Eylül 1966 tarihinde İsviçre Federal Hutümeti arşivlerine tevdi 
olunmak tızere tek bir nüsha halinde düzenlenmiş bu sözleşmenin aslma 
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uygunlugu onaylanmış bir kopyası diplomatik yolla her Akıt Devlete ve M.K.H.K. 
Genel Sekreterine sunulacaktır. 

İmza eden Devieler: 
_ Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kralhgı, Hollanda Krallıgı, İsviçre Federal 
Konsey, Türkiye Cumhuriyeti. 

---------------0---------------
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acı ır r ... .Dıf,ıBie eeç. 

Uçakann Kanun Dışı Yollarla ele Geçirilmesinin Önlenmesine 
Dair 16 Aralık 1970 tarihli La HayeSözleşmesi'nin 
onaylanmasının uygun bulundulu hakkında Kanun 

Kanun No : 1634 
Kabul Ta.: 16 Aralık 1970 
R.G : 7 Aralık 1972 8.14384 
Dstr. Trp.: S, C.11-3 

---~o----

Uçaklann Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi 
Hakkındaki Sözleşmenin OnayianmasınlR Uygun Bulunduluna 

Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta.: 310cak 1973 No: 715790 
R.G : 31 Mart 1973 8.14493 
Dstr. Trp. : S, C.12-2 s.1 765 

30 Kasım ı 972 tarih ve ı 634 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik 
"Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin önlenmesi dair ı6 Aralık 1970 
tarihli La Haye Sözleşmesi" nin onay belgesinin tevdiinden 30 gün sonra yQrQrlUAe 
girmek üzere onaylanmasına; ............. 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, 
Bakanlar Kurulunca 311111973 tarihinde kararlaştırılmıştır(*) 

----------0----------

(*) 'J(Jırartfa 110nay 6efgesinin tevdiintfen 30 gün sonra yürilrffiAe girnıe( üzm• onayfarulıjı 
6efırtilme~edir. 

Onay 6efgesinin ne zaman tevdi edi/4ıji 6ifıneme4Wintfen yürürfü(lia(i.Jrula sarifı 6ir tarifı 6e{[i 
tfeAifdir. 
<Diğer taraftan Sözfepnenin 13 üncü matlifesintfe "onay 6efgesinin tevdii tarifıintfen iti6aren 30 

gün sonra yürürlüğe girıceAne tfair ~nufan Fıazy.m ~rarrfa te~r etfifme~r. 
Onaya UZf~n 7(prar 244 sayılı 7(pnunun 3 üncü matftfesine göre alm1111liJatfır. 
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~---··'t/11··· .... 
Uçaklann Kaaun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin 

Önlenmesi Hakkında Sözleşme 

BAŞLANGlÇ 

İŞ BU SÖZLEŞME'YE TARAF OLAN DEVLETLER: 

Uçuş halindeki uçagı veya kontrolünü ele geçinne şeklindeki kanunsuz fiillerin 
fert ve mal emniyetini tehlikeye dUşUrdUgünU, hava servislerinin faaliyetini ciddi 
olarak etkiledigini ve dünya halldarının sivil havacılık güvenligine karşı itimadını 
zayıflattıgmı nazan dikkate alarak; 

Bu fiillerin vukua gelmesinin vahim endişe verici bir mevzu teşkil ettigini nazarı 
dikkate alarak; 

Bu eylemlerin tekerrürünemani olmak gayesiyle, suçluların cezalandırırnaları için 
uygun tedbirlerin alınmasına icil ihtiyaç oldugunu nazan dikkAte alarak, 

AŞAÖIDAKİ HUSUSLARDA ANLAŞMIŞLARDIR: 

Madde ı 
Uçuş halindeki bir uçakta bulunan herhangi bir şahıs; 

a-Kanun dışı olarak, zorla veya tehditle veya diger herhangi bir korkutma yolu 
ile, uçaga el koyar veya uçagm kontrolUnO ele geçirirse veya böyler bir harekete 
teşebbUs ederse, veya 

b-Böyle bir hareketi yapan veya buna teşebbUs eden bir şahısla suç ortagı olursa 
suç işlemiş sayılır. (Bu hareket bundan böyle suç olarak tanımlanacaktır.) 

Maddel 
Her Akit devlet suçu şiddetli cezalarla cezalandırmayı taahhüt eder. 

Madde3 
1 -Bu Sözleşmenin amaçları bakımından, binişi mUtakıp bUtUn dış kapılaran 

kapanmasmdan, tahliye için kapılardan birinin açılması anma kadar bir uçak her 
zaman uçuş halinde sayılır. Mecburi iniş halinde, uçak ile uçaktaki yolcu ve malların 
sorumlulugu yetkili makamlarca deruhte edilineeye kadar uçuşun devam ettiAi farz 
olunur. 

2-Bu sözleşme, askeri hizmet ile gümrük ve polis hizmetlerinde kullanılan 
uçaklara tatbik edilmez. 

3-Bu Sözleşme, ancak içinde suç işlenen uçagm kalkış veya mutat iniş mahalli, 
uçagın kayıtlı oldugu devlet toprakları dışında bulundugu takdirde tatbik edilir; 
uçagın milletlerarası veya yurtiçi sefer yapmakta olması önemli deAildir. 

4-5. Maddede zikredilen hallerde, içinde suç işlenen uçagın kalkış ve mutat iniş 
mahallerinin mezktlr maddede zikredilen devletlerden birinin kendi toprakları içinde 
bulundugu takdirde bu Sözleşme tatbik edilmez. 
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5-Suçlu veya suçlu oldugu iddia edilen şahıs, uçagm kayıtlı oldugu devletten 
başka bir devletin topraklannda bulunduAu takdirde, bu uçaAın kalkış veya mutat iniş 
mahalli neresi olursa olsun, bu maddenin 3 ve 4. paragrafları mahfuz kalmak 
kaydiyle 6,7,8 ve 10 maddeler tatbik olunur. 

Madde4 
I-Her ikıt devlet, aşagıdaki hallerde, suç ve suçlu oldu~u iddia edilen şahıs 

tarafından suçla murtabit olarak yolcu ve mürettebata karşı girişilen her tltrlü diger 
şiddet hareketleri hakkında kendi kaza yetkisini tespit için gerekli tedbirleri alacaktır. 

a-Suç, o devlette kayıt edilmiş bir uçakta işlendili zaman, 
b-Suçun içinde işlendi~i uçak, suçlu,olduAu iddia edilen şahsı hamilen o devlet 

topraklarına indi~i zaman, 
c-Suçun iş merkezi veya belli bir işyeri olmamakla beraber daimi ikametgihı o 

devlette bulunan bir şahsa mürettebatsız olarak kiralanmış bir uçakta işlenmesi 
halinde, 

2-Her akıt devlet, suçlu oldugu iddia edilen şahsın kendi topraklannda 
bulunması ve bu maddenin ı. paragrafında belirtilen devletlerden herhangi birine, bu 
şahsı 8.madde uyannca iade etmemesi halinde suç hakkında kendi kaza yetkisini 
tespit için ayın şekilde gerekli tedbirleri alır. 

3-İş bu Sözleşme, Milli Kanuna uygun olarak icra edilecek cezai kaza hakkını 
haleldar etmez. 

Madde S 
Müşterek hava nakliyatı yapan müesseseler veya, müşterek veya milletlerarası 

kayda tabi uçak işleten milletlerarası acentalar kuran ikıt devletler, usulüne uygun 
olarak, her uçak için aralarından kazai yetkiyi kullanacak bir devleti tayin edecekler 
ve bu devlet Sözleşmenin amaçları bakımından, uçagın kayıtlı oldugu devlet 
yetkilerini haiz olacak ve keyfiyetten, Sözleşme'ye ikit devletlere teblig edilmek 
üzere, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilltına bilgi vereceklerdir. 

Madde6 
ı-Suçlunun veya suçlu oldugu iddia edilen şahsın kendi toprakları üzerinde 

bulundugu her ikit devlet, şartların kifayet ettigi hususuna kanaat getirdiginde, bu 
şahsı tutuklayacak veya mevcudiyetini temin edecek diger tedbirleri alacaktır. 

Nezaret veya diger tedbirler o devlet Kanunianna göre alınacak, ancak müddet, 
sadece cezai takibat veya iade hususundaki formalitelerin tamamlanması için gerekli 
olan müddeti geçmiyecektir. 

2-Bu devlet, hadise ile ilgili hazırlık tahkikatına derhal tevessül edecektir. 
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3-Bu maddenin 1. paragrafma göre nezaret altına alman şahsa, va.tandaşı olduaıt 
devletin en yakın yetkili temsilcisi ile derhal temasa geçmesine yardım edilecektir. 

4-Bu madde hükümlerine göre bir devlet, bir şahsı tutukladılı takdirde, uçalm 
kayıtlı olduAu devlete, 4. maddenin 1. ( c ) paragrafında belirtilen devlete ve 
tutuklanan şahsın tabiyetinde bulunduaıt devlete veya uygun gördü~ takdirde, diger 
ilgili devletlere, böyle bir şahsın tutukluluk durumu ve tutukluluAunu icabettiren 
şartları derhal bildirecektir. Bu maddenin 2. paragrafı uyarınca hazırlık tahkikatını 
yapan devlet, netice hakkında mezkQr devletlere derhal bilgi verecek ve kaza 
yetkisini kullanıp kullanmamak hususundaki niyetini açıklayacaktır. 

Madde7 
Suçlu oldugu iddia edilen şahıs topraklarmda bulunan ikit devlet, bu şahsı iade 

etınezse, istisnasız ve suç kendi arazisinde işlensin veya işlenmesin, vak'ayı takibat 
maksadile yetkili makamiarına havale etmeye mecburdur. Bu makamlar, o devletin 
kanuniarına göre ciddi mahiyette sayılan adi suçlarda olduau şekilde karar 
vereceklerdir. 

Madde8 
ı -Suç, ikit devletler arasmda mevcut iade i m ücrim in anlaşmalarmda iadesi 

mümkün bir suç olarak sayılacaktır. Akit devletler suçu aralarında yapacakları bütün 
iadei mücrimin anlaşmalarma, iadesi mümkün bir suç olarak dereetmeyi taahhüt 
ederler. 

2-İadeyi bir anlaşmanın mevcudiyeti şartına baglayan ikit devlet aralarmda iadei 
ı mücrimin mukavelesi olmayan diger ikit devletin iade talebiyle karşılaştıgmda eger 

isterse bu sözleşmeyi suçla ilgili olarak iadenin kanuni mesnedi sayabilir. İade, 
kendisinden iade talebinde bulunan devletin kanunlarında öngörülen diger şartlara 
uygun olarak yapılır. 

3-İadeyi, bir anlaşmanın bulunması şartına baglamamış olan ikit devletler kendi 
aralarmda bu suçu, iadesi mümkün bir suç olarak tanıyacaklardır. Bu halde iade 
talebedilen devlet kanunlarmda belirtilen hükümlere tabi olacaktır. 

4-Akit devletler arasında iade maksadile, suç, sadece vuku buldugu yerde 
işlenen bir suç olarak degil, aynı zamanda, 4. maddenin ı. paragrafı uyarınca kendi 
kaza yetkisini uygulaması talep edilen Devletlerin topraklarmda işlenmiş bir suç 
olarak kabul edilecektir. 

Madde9 
1-1. Maddenin ( a ) paragrafında mezkllr herhangi bir fiil vuku buldugu veya 

böyle bir ihtimalin varid oldugu hallerde, "aldt devletler, uçagm kontrolünü meşru 
komutanına iade etmeye veya meşru komutanın uçak üzerindeki kontrolünü 
muhafazaya matuf uygun tedberleri alacaklardır. 
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2-Yukarıdaki paragrafta, mezkOr hallerde, uçagın veya uçqm yolculanyla 
mUrettebatmm bulundultı her 4kit devlet, yolucuların ve mUrettebatın mtıınktbı olan 
en kısa zamanda seyahatlerine devamını kolaylaştıracak ve uçak ile yUkUnO kanuni 
sahiplerine gecikmeden iade edecektir. 

Madde 10 
I -Akit devletler, suçla ilgili cezai takibata geçilmesi hususunda ve 4.maddede 

bahsi geçen hallerde biribirierine mOmktın olan en btlytık ölçade mOhaharette 
bulunacaklardır. Kendisinden iade talebinde bulunulan devletin kanunlan her halde 
tatbik edilecektir. 

2-Bu maddenin I. fıkrasındaki hUktıınler cezai konularda bUtonUyle veya 
kısmen, karşılıklı mUzaharet maksadile halen mevcut veya aldedilecek ikili veya çok 
taraflı diler antlaşÔıalarla derpiş edilen taahhOtleri haleldar etmeyecektir. 

Madde ll 
Her ikit devlet, sahip oldulU aşaJıdaki husustarla ilgili herhangi bilgiyi, milli 

kanuniarına uygun olarak, en seri şekilde Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilltı 
Konseyine verecektir: 

a-Suçun şartları, 
b-9. Madde uyannca girişilen işlem, 
c-Suçlu veya suçlu olduAtı idia edilen şahıs hakkında alınan tedbirler ve özellikle 

iade formalitelerinin sonuçları. 

Madde 12 
I-lki veya daha fazla ikit devlet arasmda bu sözleşme'nin yorumlanması veya 

uygulanınası hususunda ortaya çıkan ihtilf mozakere yolu ile halledilmez ise, 
taraflardan birinin talebi üzerine, hakerne sunulacaktır. Tahkim talebi tarihinden 
itibaren altı ay içinde taraflar hakem hey'etinin teşekkül tarzı hususunda anlaşmaya 
varamazlarsa, taraflardan herhangi bir, anlaşmazlıgı, isterse, Divan StatUsOnUn bu 
konuda öngördtlAU şartlara uygun olarak, Milletlerarası Adalet Divanı'na götOrebilir. 

2-Her Devlet, bu Sözleşmenin imza veya tasdikinde veya Sözleşme'ye 
katılırken, bir önceki paragrafta kendisini baglı saymadıAntı beyan edebilir. Böyle bir 
ilitirazi kayıt ileri sOrmUş olan herhangi bir ikit devlete karşı dil'er &kit devletler 
önceki paragrafta baglı sayılmayacaklardır. 

3-Önceki paragrafta belirtildigi şekilde bir ihtirazi kayıt dermeyan etmiş ikit 
devlet, bu kaydı, Depoziter HUldlmetlere teblig suretile her zaman geri çekebilir. 

Madde 13 
1-Bu sözleşme, La Haye'de 1-16 Aralık 1970 tarihleri arasmda yapılan 

Milletlerarası Hava Hukuku Konferansma (bundan böyle La Haye Konferansı olarak 
tanımlanacak) katılan devletlerin imzasına 16 Aralık 1970 tarihinde La Haye'de 
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açılacaktır. 3 ı Aralık ı 970 tarihinden itibaren Sözleşme, Moskova, Londra ve 
Vaşıngton'da bütün devletler için imzaya açık olacaktır. Bu maddenin 3. fıkrasına 
göre, işbu Sözleşme'nin yUrUrlUge ginnesinden önce, Sözleşme'yi imzalamamış olan 
herhangi bir devlet her zaman Sözleşme'ye katılabilir. 

2-Bu Sözleşme mOmzi devletlerin tasdikine tAbi olacaktır. Onay ve tatılına 
belgeleri, burada Depaziter olarak tanımlanan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birligi, İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallıgı ve Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümetlerine tevdii olunacaktır. 

3-Bu Sözleşme, La Haye Konferansmakatılmış olan, ıo mOmzi devletin, onay 
belgelerini tevdi tarihinden itibaren 30 gün sonra yUrürlUie girecektir. 

4-Diger Devletler için, bu Sözleşme, işbu maddenin 3. Paragrafında belirtildigi 
şekilde ynrurluge giriş tarihinden veya onay veya 1ltihak belgelerinden en 
sonuncusunu tevdi ettikleri tarihten itibaren 30 gUn sonra yUrQrlUge girecektir. 

5-Depoziter hUkOmetler, bu Sözleşmeyi imzalayan ve ona iltihak eden devletleri, 
bu Sözleşme'nin imza, onay belgelerinin tevdi ve ytırUrluge giriş tarihleri ile diger 
hususlar hakkında serian-haberdar edeceklerdir. 

6-Bu Sözleşme, ytlı111Uie girer ginnez, Birleşmiş Milletler Yasanın 102. 
Maddesi ve Beyneimitel Sivil Havacılık Konvansiyonunun (Şikag.o 1944) 83. 
Maddesi uyranıca depaziter devletlerce tescil edilecektir. 

Madde 14 
ı -Herhangi bir ikit devlet depaziter devletlere yazılı ihbarda bulumak suretiyle 

Sözleşme'yi feshedebilir. 
2-Fesih keyfiyeti yazılı olarak yapılan ihbarm Depaziter devletler tarafından 

almdıgı tarihten 6 ay sonta yQrOrlUge girecekitr. 
Yukandaki hususları tasdiken usulü veçhile HUkOmetlerince sellhiyetli kılman 

murahhaslar bu Sözleşmeyi imza etmişlerdir. Her biri İngilizce, Fransızca, Rusça ve 
İspanyolca dillerinde ve dört metinde aynı derecede geçerli olmak üzere Uç orijinal 
nUsha halinde, 16 Aralık 1970 günü La Haye'de tanzim edilmiştir. 

--------------o---------------
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"Sivil Havacılik GOvenliline Ka~1 Kanun D••• Eylemlerin 
Önlenmesine İlişkin" 3 Eylll 1971 Tarihli Montreal Slzleşmesiain 

Onayianmasanan Uygun Bulunduluna Dair Kanun 

Kanun No : 1888 
Kabul Ta.: 17 Nisan 1975 
R.G : 4 Mayts 1975 S. 15116 
Dstr. 1rp.: 5, C.14, s.l73l 

Madde ı 
"Sivilllavacılık GüvenliAine Karşı Kanın Dışı Eylemlerin Onlenmesime İlişkin" 23 Eylül 

1971 tarihli Montareal Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde l Bu Kanun yayımı tarihinde yOrürltıAe girer. 
Madde 3 Bu Kanunu Bakanlar Kurulu ytırtıttır. 

----01---
Sivil Havacalatan Glvenlitine Kar•• Kanun D'-'1 Eylemlerin Önlenmesine İl~kin 

Sizietmenin Onayianmasana Dair Bakanfar Kurulu Karara 

Karar Ta. : ll Buiran 1975 No: 7110160 
R.G : 19 Kasım 1975 S. 15417 
Dstr. 1rp. : 5, C.15, s.195 

23 Eylül 1971 tarihinde Montreal'de düzenlenen ve 17 Nisan 197S tarihli ve 1888 sayılı 
Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Sivil Havacılıjın GtıvenliAine Karşı Kanun Dışı 
Eylemlerio Önlenmesine İlişkin Sözleşme" nin onaylanması; ......... 244 sayılı Kanununun 3 
UncU maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 22/6/1 91S tarihinde kararlaştınlmıştır. 

----o~---

Sivil Havacılılm GOvenliline Kaqa Kanun Dışı Eylemlerin 
Önlenmesine İlişkin SözleŞme 

Bu Sôz\eşmeye \araf o\an dev\et\er 
Sivil Havacılıgm güvenligine karşı kanun dışı eylemlerin can ve mal emniyetini 

tehlikeye düşürdülOnü, hava servislerinin işletilmesini ciddi şekilde etkiledigini ve 
dünya uh.ıslannm sivil havacılıgm güvenliline olan gUvencesini sarstılınır 

Bu gibi eylemlerin ciddi bir endişe konusu olduawıa; 
Bu gibi eylemlerin önlenmesi amacıyle suçluların cezalandmlması için uygun 

tedbirlerin alınmasına ivedilikle gerek oldugunu, düşünerek aşagıdaki hususlarda 
anlaşmışlardır. 

Madde 1 
1 -Herhangi bir şahıs, kanuna aykırı ve kasıtlı olarak; 
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a-Uçuş halindeki bir uçakta bulunan bir şahsakarşı uça~ın emniyetini tehlikeye 
düşürmesi muhtemel bir şiddet hareketinde bulunulması ; veya, 

b-Servisteki bir uça~ı tahrip eder veya böyle bir uça~ı uçamayacak hale 
getirecek şekilde veya uçuş halinde emniyetini tehlikeye düşürmesi muhtemel bir 
hasara u~tırsa, veya, 

c-Servisteki bir uça~a, bu uça~ı tahrip etmesi muhtemel olan veya onu 
uçamayacak hale getirecek veya uçuş halinde emniyetini tehlikeye düşürmesi 

muhtemel olacak şekilde hasara u~atabilecek bir cihaz veya maddeyi, herhangi bir 
şekilde koyar veya koydurtursa;, 

d-Hava seyrüsefer kolaylıklarını tahrip eder veya hasara ugi"atır veya bunların 
işletmesine müdahale ederse ve bu fiillerden biri uçuş halindeki uça~ın emniyetini 
tehlikeye düşürebilecek mahiyette ise; veya, , 

e-Yanlış oldu~unu bildili bilgiler vennek suretiyle uçuş halindeki bir uçagın 
emniyetini tehlikeye düşürürse, suç işlemiş olur. 

2-Keza, bir şahıs; 
a-Bu maddenin ı inci paragrafında belirtilen suçlardan herhangi birini işlemeye 

teşebbüs ederse; veya, 
b - Bu suçlardan herhangi birini işleyen veya işlemeye teşebbüs eden şahsın suç 

ortagı ise, suç işlemiş olur. 

Maddel 
Bu Sözleşmenin amaçları bakımından: 
a-Bir uçak, bindirme ve yüklemeyi takiben bütün dış kapılarının kapatıldıgı 

andan, indirme ve boşaltma için bu kapılardan herhangi birinin açıldıgı ana kadar 
uçuş halinde kabul edilir; mecburi iniş halinde yetkili makamlar uçagın ve uçaktaki 
şahısların ve eşyanın sorumlulu~unu yükleninceye kadar uçuş devam ediyor kabul 
edilecektir. 

b-Bir uçak, belirli bir uçuş için yer personeli veya mürettebat tarafından uçuş 
öncesi hazırlıklara başlanılması ile inişten sonraki yirmidört saat içerisinde serviste 
kabul edilir; her halde, serviste bulundu~u süre, bu maddenin ( a ) fıkrasında 
belirtilmiş olan, uçagın uçuş halinde bulundugu tüm süreyi kapsayacaktır. 

Madde3 
Her Akıt Devlet, 1 inci maddede belirtilen suçları, agır cezalarla cezalandınlacak 

suçlar haline getirmeyi taahhüt eder. 

Madde4 
I-Bu Sözleşme askeri maksatlar ile, gümrük ve polis himıetlerinde 

kullanılan uçaklara uygulanmayacaktır. 
2- ı inci maddenin ı inci paragrafının ( a }, ( b ), ( c ) ve ( e ) fıkralarında 

öngörülen durumlarda; uçagın yurt içi veya uluslararası bir sefer yapmakta olmasına 
bakılmaksızın, bu Sözleşme ancak; 
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a-Uçagın fiili veya programlanmış iniş veya kalkış noktası, uç&gın tescil edildili 
Devletin ülkesi dışında ise; veya 

b-Suç uçajın tescil edildili Devletten başka bir Devletin ülkesinde işlenmişse, 
uygulanacaktır. 

3-Bu Sözleşme, bu maddenin 2 nci paragrafı htıktlmleri saklı kalmak şartıyle, ı 
inci maddenin ı inci paragrafı ( a ), ( b ), ( c ) ve ( e ) fıkralarında öngörülen 
durumlarda, suçlu veya sanıarn uçalın tescil edildigi devletten başka bir Devletin 
yükesinde bulunması halinde de uygulanacaktır. 

4-9 uncu maddede sözkonusu edilen Devletler bakunından ve ı inci maddenin ı 
inci paragrafının ( a ), ( b ), ( c ) ve ( e ) fıkralarında belirtilen durumlarda, bu 
maddenin 2 nci paragrafının ( a ) fıkrasında işaret edilen noktalar aynı Devlet, Glkesi 
içinde bulunursa, bu Devletin 9 uncu maddede belirtilen Devletlerden biri olması 
halinde, suç o Devletten başka bir Devletin ülkesinde işlenmedikçe veya suçlu sanık 
o Devletten başka bir Devletin ülkesinde ele geçirilınedikçe, bu Sözleşme 
uygulanmayacaktır. 

5- ı inci maddenin ı inci paragrafının ( d ) fıkrasında öngörülen durumlarda, bu 
Sözleşme, ancak hava seyrüseferinde kullanthyorsa uygulanacaktır. 

6-Bu maddenin 2, 3, 4 ve 5 inci paragraftarının hükümleri, ı inci maddenin 2 nci 
paragrafında öngörülen durumlarda da uygulanacaktır. 

Madde S 
ı -Her Akit Devlet, suçlar üzerinde, aşagıdaki hallerde kendi yargı yetkisini tesis 

etmek için gereken tedbirleri alacaktır; 
a- Suç, o Devletin topraklarında işlendiaiDde; 
b-Suç o Devlette tescil edilmiş bir uçaja karşı veya uçajın içinde işlendijinde; 
c-İçinde suçun işlendili uçak, sanık hali içindeyken kendi ülkesine indiginde; 
d-Suç, esas işyeri veya, böyle bir işyeri olmadılı takdirde, devamlı ikametgihı o 

Devletin ülkesinde bulunan bir kiracıya mürettebatsız olarak kiralanmış bir uçala 
karşı veya uçagın içinde işlendiginde, 

2-Her Akit devlet, aynı şekilde, sanık kendi ülkesinde bulundugu ve onu bu 
maddenin ı inci paragrafında sözkonusu edilen Devletlerden herhangi birine 8 inci 
madde uyarınca iade etmedigi takdirde ı inci maddenin ı inci paragrafının ( a ), ( b ) 
ve ( c ) benılerinde ve o suçlarta ilgili oldulU ölçüde, ı inci maddeni 2 nci 
paragrafında belitilen suçlar üzerinde kendi yargı yetkisini tesis etmek için gereken 
tedbirleri alacaktır. 

3-Bu Sözleşme, milli hukuka göre kullanılan herhangi bir cemi yargı yetkisini 
hertaraf etmez. 

Madde6 
ı -Şartlar kendisini yetkili kıldıgına kani olduktan sonra, suçlunun veya sanıgm 

ülkesinde bulundulU herhangi bir Akit Devlet onu gözaltına alacak veya 
muhafazasını saglayacak diger tedbirleri alacaktır. Gözaltına alma ve 
diger tedbirler o 
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Devletin hukuku uyarınca olacak fakat ancak, ceza yargılaması veya iade 
işlemlerinin başiatılmasını mümktın kılmak için gerekli süre boyunca devam 
edebilecektir. 

2-Bu Devlet, derhal olayın hazırlık soruşturmasını yapacaktır. 
3-Bu maddenin ı inci paragrafı uyannca gözaltına alınan bir şahsa, vatandaşı 

oldugu Devletin en yakın yetkili temsilcisi ile derhal irtibat kurmasında yardım 
olunacaktır. 

4-Bir Devlet, bu madde uyarınca, bir şahsı gözaltına alınca, 
S-Maddenin 1 inci paragrafında belirtilen Devletlere, gözaltına alman şahsın 

vatandaşı oldugu Devlete ve gerekli görüyorsa, diger ilgili devletlere, şahsın 

gözaltına almdıgmı ve gözaltına alınmasını gerektiren şartlar derhal bildirilecektir. 
Bu maddenin 2 nci paragrafında öngörülen hazırlık soruşturmasını yapan Devlet, 
soruşturma sonuçlarını anılan Devletlere derhal bildirecek ve yargı yetkisini 
kullanmak niyetinde olup olmadıgmı belirtecektir. 

Madde7 
Sanıgm, ülkesinde yakalandıgı Akit Devlet, eger onu iade etmezse, herhangi bir 

istisna tanımadan ve suç kendi ülkesinde işlenmiş olsun veya olmasın, olayı ceza 
kovuşturması yapılması malesadıyle yetkili makamlarma intikal ettirmek zorunda 
olacaktır. Bu makamlar kararlarını, o Devletin hukukuna göre ciddi nitelikteki 
herhangi bir adli suç için öngörülen usuller uyarınca vereceklerdir. 

Madde S 
ı -Bu suçlar, Akit Devletler arasmda mevcut herhangi bir suçlularm iadesi 

antiaşmasında iadeyi gerektiren suçlar arasmda yer almış addolunacaktır. Akit 
Devletler, aralarmda akdolunacak suçlularm iadesi konusundaki her antlaşmada, bu 
suçları, iadeyi gerektiren suçlar olarak dahil etmeyi taahhüt ederler. 

2-Suçlunun iadesini bir antlaşmanın mevcut olması şartna baglayan bir Akit 
Devlet, aralarmda suçlularm iadesi antiaşması bulunmayan diger bir Akit Devletten, 
suçlunun iadesi için bir talep alırsa, bu suçlar bakımından, bu sözleşmeyi suçlunun 
iadesi· için hukuki bir dayiUlak kabul edip etinernekte serbesttir. Suçlunun iadesi 
talepte bulunulan Devletin hukukunda belirtilen diger şartlara baglı olacaktır. 

3-Suçlunun iadesini bir antlaşmanın mevcut olması şartına baglamayan Akit 
Devletler bu suçları, talepte bulunulan Devletin hukukunda belirtilen şartlara baglı 
olarak kendi aralarmda iadeyi gerektiren suçlar olarak kabul edeceklerdir. 

4-Akit Devletler arasmda suçluların iadesi bakımından, bu suçların her biri, 
sadece vuku buldugu yerde degil, aynı zamanda 5 inci maddenin ı nci paragrafının ( 
b ), ( c ) ve ( d ) fıkralarma göre yargı yetkisini tesis etmesi gereken Devletlerin 
ülkelerinde de işlenmiş gibi işlem görecektir. 

Madde9 
Müşterek hava taşıma işletmeleri veya uluslararası işletme teşekküleri tesis eden 

ve müşterek veya uluslararası tescHe tabi uçaklar işleten Akit Devletler, her uçak için 
yargı yetkisini kullanacak ve bu Sözleşme bakımından tescil edilen devlet sıfatını 
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taşıyacak Devleti, usulüne uygun olarak, aralannda tayin edecekler ve bu tayinden 
Uluslaramsı Sivil Havacılık Teşkilitinı haberdar edecekler ve anılan teşkilAtı da 
keyfiyeti bu Sözleşmeye taraf olan bOtUn devletlere duyuracaktır. 

Madde 10 
1-Akit Devletler, 1 madddede belirtilen suçların işlenmesini önlemek amacıyle, 

uluslararası ve milli hukuka göre her türlü tedbir almaya çalışacaklardır. 
2- 1. Maddenin belirtilen suçlardan birinin işlenmesi nedeniyle bir uçuş 

geciktijinde veya kesintiye u~dıgında, uçak veya yolcularve mUrettebat ülkesinde 
bulunan Aıcit Devlet, mümkün olur olmaz yolcuların ve mUrettebatın yollarına devam 
etmelerini kolaylaştıracak uçagı ve yUkUnU gecikmeksizin meşru sahiplerine iade 
edecektir. 

Madde ll 
1-Akit devletler~ bu suçlara ilişkin ceza kovuştunnalannda birbirlerine en geniş 

ölçüde yardım saglayacaklardır. Her halQkirda talepte bulunulan Devletin hukuku 
uygulanacaktır. 

2-Bu maddenin 1. paragrafındaki hUkUmler, cezai konularda karşılıklı 
yardımiaşmayı kısmen veya tamamen dUzenleyen veya düzenieyecek olan ikili veya 
çok taraflı diger herhangi bir antlaşmanın do~tırduAu yUktlmlUIUkleri 
etkilemeyecektir. 

Madde 12 
1- Maddede belirtilen suçlardan birinin işlenecegi inancında 

olan bir Akit Devlet, milli hukukuna uygun olarak, bu konuda sahip bulundugu 
bilgileri 5. maddenin 1. paragrafında belirtildiline inandıgı Devletlere iletecektir. 

Madde 13 
Her Akit Devlet, aşagıdaki husustarla ilgili olarak sahip bulundugu herhangi bir 

bilgiyi, milli hukukuna uygun olarak, mümkün oldulu kadar süratle Uluslararası 
Sivil Havacılık TeşkilAtı Konseyine bildirecektir. 

a-Suçun oluş şekilleri, 
b-1 O. Maddenin 2. Paragrafı uyarınca yapılan işlem; 
c-Suçlu veya sanıkla ilgili olarak alınan tedbirler ve özellikle iade işlemlerinin 

veya diger hukui işlemlerin sonuçları. 

Madde 14 
I-İki veya daha fazla Akit Devlet arasında, bu Sözleşmenin yorumlanması veya 

uygulanması ile ilgili olarak çıkan ve müzakere yoluyla halledilemeyen bir 
anlaşmazlık, bunlardan birinin istegi Uzerine hakerne havale edilecektir. 

Tahkim için istekte bulunuulan tarihten itibaren altı ay içinde taraflar hakem 
heyetinin kuruluşu konusunda anlaşmaya varamazlarsa, taraflardan herhangi biri, 
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Divanın Statüsü uyarınca yapılacak bir müracaatla anlaşmazlı~ı Uluslararası Adalet 
Divanına götürebilir. 

2-Her Devlet, bu Sözleşmeyi imzalama veya onaylama veya Sözleşmeye katılma 
sırasında, kendisini bir önceki paragrafta ba~lı saymadı~ını beyan edebilir. Di~er 
Akit Devletler, böyle bir ihtirazi kayıt koyan Devlete karşı bir önceki paragrafta 
ba~lı olmayacaklardır. 

3-Bir önceki paragrafa göre böyle bir ihtirazi kayıt koymuş olan herhangi bir 
Akit Devlet, depoziter Hükümetlere bildirmek suretiyle, her zaman bu kaydı geri 
alabilir. 

Madde ıs 
ı-Bu Sözleşme, 8-23 Eylül ı97ı tarihleri arasında Montreal'de yapılan 

Uluslararası Hava Hukuku Konferansına (Bundan böyle Montreal Konferansı olarak 
anılacak) katılan Devletlerin imzasına Montreal'de 23 Eylül ı97ı tarihinde açık 
olacaktır. ı O Ekim ı 97 ı tarihinden sonra, bu Sözleşme Moskova, Londra ve 
Vaşington'da bütün Devletler için imzaya açık olacaktır. İşbu Sözlemeyi, bu 
maddenin 3. Paragrafı uyarınca yürürlüge girmeden önce imzalayan herhangi bir 
Devlet, her zaman Sözleşmeye katılabilir. 

2-Bu Sözleşme, imzalayan Devletlerin onayına tabi olacaktır. Onay belgeleri ve 
katılma belgeleri, burada Depoziter Hükümetler olarak tayin edilen Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birli~i, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallı~ı ve 
Amerika Birleşik Devletlerine tevdi edilecektir. 

3-Bu Sözleşme, Montreal Konferansına katılan ve bu Sözleşmeyi imzalayan on 
Devlet tarafından onay belgelerinin tevdii tarihindenotuzgün sonra yürürlüge 
girecektir. 

4-Diger Devletler için bu Sözleşme, işbu maddenin 3. Paragrafında belirtildigi 
şekilde, yürürlüge giriş tarihinde veya onay yada katılma belgelerinden en 
sonuncusunu tevdi ettikleri tarihten otuz gün sonra yürürlü~e girecektir. 

5-Depoziter Hükümetler, her imza tarihini, her onay veya katılma belgesinin 
tevdi tarihi, bu Sözleşmenin yürürlü~e giriş tarihi ile di~er hususları, işbu Sözleşmeyi 
imzalayan ve ona katılan bütün Devletlere derhal bildireceklerdir. 

6-Bu Sözleşme, yürürlü~e girer girmez, Depoziter Hükümetler tarafından 

Birleşmiş Milletler Anayasasının ı 02. Maddesi ve Uluslararası Sivil Havacılık 
Sözleşmesinin (Şikago, ı 944) 83. Maddesi uyarınca tescil ettirilecektir. 

Madde 16 
I-Herhangi bir Akit devlet, Depoziter Hükümetlere yazılı ihbarlarda bulunmak 

suretiyle, bu Sözleşmeyi feshedebilir. 

2-İş bu fesih keyfiyeti, yazılı ihbarın Depoziter Hükümetler tarafından alındı~ı 
tarihten itibaren altı ay sonra hüküm ifade edecektir. 
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Yukandaki hususlan tasdiken usulü veçhile Htıkümetlerince yetkili kılman ve 
aşagıda mzalan bulunan tam yetkili temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Montreal' de, bindokuzyüzyetmişbir yılı Eylül ay mm yirmiüçüncü günü İngilizce, 

Fransızca, Rusça ve İspanyoca dillerinde her biri aynı derecede geçerli dön 
metin halinde ve üçer orijimll nüsha olarak düzenlenmiştir. 

---------------o---------------
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Uluslanrası Sivil Havacable Hizmet Veren Jlavaalanlannda Kaaua Dqa Şiddet 
Olaylannan Önlenmesine İlişkin Protokolln Onaylanmasa Halduada Bakanlar 

Kurulu Karara 

Karar Ta. : 14 Nisan 1989 No: 89/13966 
R.G : 17 Mayıs 1919 S. 20168 
Dstr. Trp. :S, C.ll, s.1489 

23/9/1971 tarihli " Sivil Havacılık Güvenliline Karşı Kanun dışı Eyelemlerin 
önlenmesine İlişkin SOzleşnıe"ye 2412/1988 tarihinde imzalanan ekteki munzam 
"Uluslararası Sivil Havacılıta Hizmet Veren Havaalanlarında Kanwı Dışı Olayların 
önlenmesine İlişkin Protokol" un onaylanması; ......... 244 silyılı Kanunun 3 QncQ ve 5 
inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 14/4/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır.(*) 

(*) ~ "13/9/ı971 fdlı • sırti Mudm Giftıllybıt bJ1 KAllll DISl .EJfallml ~ll. SIJiıııq 
24/2/198a tdbıllı ııu.laa cWjJ ..... • ••••••••• ,..,.... cıuJI-am 244 sıyılı KaU31ıd re s bltı ~ 
;ı br~~ tl~Wtdlr. 

ı-13/9/197ı tmlılı si.,., a Pr'ılt4ılWiı OUJIU - ıcıaı ,ıMnlıula....,.,. Kllrllıı rrvtı*oliı; ....•.•.•• 244 

YyW IOOUII 3 re Silıci ~;ı IUJIII ~. 
~13/9/ı97ı Wfhlı slıltııw!t x.....M ,-.. J111fM1ı yctıdııts .. sl.ılqıııaıı ~ Kıııu Jt Jdalır 

nrıduu fwıAı tınldı brırı dt _,ımw~ ~-
BI]luıııt lııallı ,. Slzlq.aıı JıiM ,.., --Mlw tılıW 6fı,t1rdıııtııııı ....... Auı ~-
Kırı......M " ı 7 Nlsıl ı 975 W1lıJı " ı au sıyılı x....ı. ~ Mlltruf slılqwıtsr • 'Jf' mıı.ı, cılsı IJı SiJiq. 

ve PrDtııbli Mrkrıııt ılııMiı hlııı8 lliJJıil .-. 
zırı BıbııW K1rılıt ıwın dt ~ ,..,., M.ırul SIJiqıılcsbıt ...,.. (ct) kr Pr~f~Wtlir. 

C·244 sıyılı Kauu 3 Jf 5 bıd ıuıWda1llJı K ... _,.,.. siJit,.t ft1A 1 slılq., ıft ~ B ~ 
ıwbJılır Kllfllaa •Jimwım IJ6d ., ~ Jdfldaııı ~ JIWII. 
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23 EyiOI 197l'cle Montreal'de Yapılan Sivil Havacilılın GOvenliline Karşı 
Kanun dışı Eylemlerin Önlenmesine Ilişkin Sözleşmeye Munzam, Uluslararası 
Sivil Havacilıla Hizmet Veren Havaalanianada Kanun Dışı Şiddet Olaylannın 

Önlenmesine Ilişkin Protokol 

BUPROTOKOLETARAFDEVLETLER 
Uluslararası sivil havacılıga himıet veren havaalanlarındaki şahısların gUvenligi 

için tehlike yaratan veya tehlike yaratınası muhtemel veya sözkonusu havaalanlarının 
düzenli işleyişini tehlikeye sokan kanun dışı eylemlerin, dünya halklarının 

havaalanlarındaki gUvenliAe olan itimatiarını sarstıgını ve tUm Devletler bakımından 
sivil havacıgılın güvenli ve düzenli işleyişine zarar verdigini; 

Bu tUr eylemlerin vuku bulmasının uluslararası camiada ciddi bir endişe 
yarattıgını ve bu Ulr eylemiere engel olunması için, suçluların cezalandırılmasını 
temin edecek uygun tedbirlerin alınmasına acil ihtiyaç bulundugunu; 

Uluslararası sivil havacılıga himıet veren havaalanlarındaki bu tUr kanun dışı 
şiddet eylemlerini hertaraf etmek amacıyla, 23 EylUl 1971 'de Montoreal'de yapılan 
Sivil Havacılık Güvenligine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin önlenmesine İlişkin 
Sözleşmeyi tamamlayıcı hnknmler kabul edilmesinin gerektilini, dikkate alarak, 
AŞAÖIDAKİ ŞEKİLDE ANLAŞMlŞLARDlR 

Madde I 
lşbu Protokol, 23 EylUl 1971 'de Montreal'de yapılan Sivil HavacılıAm 

Güvenligine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin önlenmesine İlişkin Sözleşmeyi (bundan 
sonra "Sözleşme" olarak adlandırılacaktır.) tamamlar ve şibu Protokol Tarafları 
arasında, Sözleşme ve Protokol birlikte tek bir belge olarak anlaşılır ve mütalaa 
edilir. 

Madde ll 
I-Sözleşmenin I inci maddesine, aşaAJdaki husus yeni I bis paragrafı olarak 

eklenecektir. 
u.- I bis. Herhangi bir şahıs kanuna aykırı ve kasıtlı olarak herhangi bir alet, 

madde veya silAh kullanarak: 
a-Uluslararası sivil havacılıga himıet veren bir havaalanındaki bir şahsakarşı 

ciddi veya muhtemel yaralamaya veya ölüme sebep olacak bir siddet eylemine 
girişirse; veya 

b-Uluslararası sivil havacılıga himıet veren bir havaalanındaki tesisleri veya 
havaalanında bulunan himıette bulunmayan bir uçaAı tahrip eder veya ciddi şekilde 
hasara neden olursa veya havaalanındaki himıetleri inkitaya ulfatırsa, 

Eger böyle bir eylem sözkonusu havaalanındaki gUvenlik için tehlike yaratırsa 
veya muhtemel bir tehlikeye neden olursa, suç işlemiş olur." 

2 - Sözleşmenin ı inci maddesinin 2 ( a ) paragrafında ''paragraf ı" 
kelimelerinden sonra aşagıdaki kelimeler eklenecektir: 

"veya paragraf 1 bis" 
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Madde III 
Sözlleşmenin 5 inci maddesine aşa~ıdaki 2 b is paragrafı eklenecektir. 
" 2 bis. Akit Taraflardan her biri, suçlu oldu~u iddia edilen şahıs kendi ülkesinde 

bulunuyarsa ve bu şahsı 8 nci madde uyannca bu maddenin ı ( A ) paragrafında 
belirtilen Devlete iade etmedili takdirde, ı inci maddenin ı bis pragrafmda ve o 
suçlarla ilgili oldu~u ölçüde 1 inci maddenin 2 nci paragrafında belirtilen suçlar 
üzerinde yargı yetkisi tesis etmek amacıyla keza gereken tedbirleri alacaktır." 

Madde IV 
işbu Protokol, 9-24 Şubat ı988 tarihlerinde Montreal'de toplanan Uluslararası 

Hava Hukuku Konferansma katılan Devletler için 24 Şubat ı 988 tarihinde 
Montreal'de imzaya açılmıştır. Protokol, ı Mart ı988 tarihinden 6 ncı madde 
uyarınca yürürlüge girineeye kadar Londra, Moskova, V aş ington ve Montreal' de 
bütün Devletlerin imzasına açık olacaktır. 

Madde V 
I-işbu Protokol, imzalayan Devletlerin onayına tabidir. 
2-Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir Akit Devlet, eger aynı zamanda ı 5 inci 

maddeye göre Sözleşmeyi onaylar veya Sözleşmeye katılırsa, İşbu Protokol'u 
onay layabilir. 

3-0nay belgeleri, bu vesile ile Depoziter olarak belirlenen Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birligi, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Krallıgı, Ameraka Birleşik 
Devletleri ve Uluslararası Sivil Havacılık TeşkilAtma tevdi edilir. 

Madde VI 
1-işbu Protokol, imzalayan Devletlerden onu onay belgelerini tevdi eder etmez, 

onuncu onay belgesinin tevdi edilmesini takip eden otuzuncu günde sözkonusu on 
Ulke arasında yürürlü~e girer. Protokol, her ülke bakımından sözkonusu ülkenin onay 
belgesini tevdi etmesini takip eden 
otuzuncu günde yürürlüge girer. 

2-İşbu Protokol yürürlüge girer girmez, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının ıo2 
nci ve Milletlerarası Sivil Havacılık Sözleşmesi 'nin (ı 944 Şikago) 83 üncü maddesi 
uyarınca Depozİterler tarafından tescil ettirilecektir. 

Madde VII 
ı-tşbu Protokol, yürürlüge girdikten sonra, Protokol'u imzalaınaınış olan 

Devletlerin katılmasına açık olacaktır. 
2-Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir Devlet, eger ayın zamanda 1 5 inci 

maddeye göre Sözleşmeyi onaylar veya Sözleşmeye katılırsa, işbu Protokol'e 
katılabilir. 

3-Katılma belgeleri Depoziterlere tevdi edilir ve katılma belgesinin tevdi 
edilmesini takip eden otuzuncu günde katılma gerçekleşir. 
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MaddeVIll 
1-İşbu Protokol'e taraf olan her Devlet, Depoziterlere gönderecegi bir yazılı 

ihbar ile Protokol'ü feshedebilir. 
2-Fesih, fesih ihbarının Depoziter tarafından alındıgı tarihten itibaren altı ay 

sonra hüküm ifade eder. 
3-İşbu Protokol'!ffi feshi, Sözleşmenin feshi sonucunu doaurmaz. 
4-Sözleşmeye taraf bir Akit Devletin işbu Protokol tarafından tamamlanan 

Sözleşmeyi feshetmesi, işbu Protokol'un de feshi sonucunu dogurur. 

Madde IX 
1-Depoziterler, işbu Protokol'u ve Sözleşmeyi imzalayan ve Protokol'e ve 

Sözleşmeye katılan bütün Devletlere; 
a-İşbu Protokol'un her bir imza tarihini ve Protokol'un onaylandıArnı veya 

Protokol'e katılmdıgmı gösteren belgelerin tevdi edildikleri tarihleri ve 
b-İşbu Protokol'un fesih ihbarının alındıtım ve ihbar tarihini, 

derhal bildirecelerdir. 
2-Depoziterler birinci paragrafta belirtilen Devletlere ayrıca işbu Protoko'un Xl. 

Maddesi uyarınca yürQrlüge girdigi tarihi bildireceklerdir. 

YUKARIDAKİ HUSUSLARI TASDİKEN, 

Hükümetlerince usulü veçhile yetkili kılınmış aşagıda imzalan bulunan Tam 
Yetkili Temsilciler işbu Protokolu imzalamışlardır. 

Montreal' de bindokuzyüzseksensekiz yılının yirmidört Şubat günü İngilizce, 
Fransızca, Rusca ve Ispanyolca dillerinde herbiri aynı derecede geçerli dört metin 
halinde ve dörder orijinal nüsha olarak dUzenlenmiştir. 

---------------0---------------
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23 

"Uçaldarda İtleDeD Suçlar ve Dtter Bali Eyemlere 
İlitkiD" ı4 EyUU ı963 Tarihli Tokyo Sizletmesille Katılmamızm 

Uypa Bulandap Baklaada Kaau 

Kaau No : ı889 
Kabul TL : ı 7 NiiU ı97S 
R. G : 4 Mayıs ı97S S. ısll6 
Dstr. Trp.: S, C.l4, s.l733 

Madde ı 
"Uçaklarda İşlenen suçlar ve diler bazı eylemiere ilişkin" 14 Eyl'Ol 1963 Tokyo 

Sözleşmesine katılmamız uygun bulunmuştur. 
Maddel 
Bu Kanmı yayımı tarihinde yOrOrlQie girer. 
Madde3 
Bu Kanmıu Bakanlar Kwulu yO.ı1ltor. 

Uçaklarda İtleDeD Suçlar ve IMler Baıı Eylemiere İlitldıı 
Siizletmeye Katılmaauza dair Bakalllar Kurulu Kann 

Kanr TL : lO Hazina ı97S No: 71ı0283 
R.G : 8 Aralık 197S S. ı5436 
Dstr. Trp. : s, c. ıs, LlOı 

14 Eylül 1975 tarihinde Tokyo'da d1ızeolenen ve 17 Nisan 1975 tarihli ve 1889 sayılı 
Kanwıla katılmamız uygun bulunan ilişit ''Uçaklarda İşlenen Suçlar ve diler Bazı 
Eylemiere İlişkin Sözleşme" nin onaylanması; ......... 244 sayılı Kanmımımı 3 Onc1l maddesine 
göre, Bakanlar Kwulmıca 20/6/1 97S tarihinde karar1aştınlmıştır. 

Uçaklarda İtleDeD Suçlar ve Diler Bazı Eylemiere Üişkin SGzleşme 

Bu Sözleşmeye taraf olan devletler aşapdaki hükümler üzerinde 
anlaşmışlarchr. 

BÖLCMI 

SiJzleşmenin kapsamı 

Madde 1 
I-Bu Sözleşme, 
a-Ceza kanunlarını ihlal eden suçlara~ 
b-Bir suç lefkil etsin veya etmesin, uçaAın veya içindeki şahısiann veya 

maliann güveniiiini tehlikeye düşürebelecek veya düşüren, uçak içindeki düzen ve 
disiplini bozan fiillere~ uygulanır. 

201 



2-111 ncü bölüm hükümleri saklı kalmak şartıyle, bu Sözleşme, Akit 
Devletlerden birinde tescil edilmiş bir uçakdaki bir şahıs tarafından, uçuş halinde 
veya açık deniz yüzeyinde veya harhangi bir Devletin ülkesi dışındaki bir bölge 
yüzeyinde işlenen suçlar veya tamamlanan fiiliere uygulanır. 

3-Bu Sözleşmenin amaçları bakımından, bir uçak, motor gücünün 'kalkış 
maksadıyle kullanılmaya başlanmasından inişin son buldugu ana kadar uçuş halinde 
sayılır. 

4-Bu Sözleşme askeri amaçlarla ve gümrük veya polis hizmetlerinde kullanılan 
uçaklara uygulanmaz. 

Madde2 
Dördüncü madde hükümlerini haleldar etmemek ve uça~m veya içindeki 

şahıslarm veya mallarm güvenli~inin icapları saklı kalmak şartıyle, işbu Sözleşmenin 
hiçbir hükmü, siyasi mahiyetteki veya ırk veya din ayırımı üzerine müesses ceza 
kanuniarına aykırı suçlar halinde herhangi bir tedbir alınmasına yetki verır veya 
işlem yapılmasını gerektirir bir anlamda yorumlanamaz. 

Madde3 

BÖLÜM II 
Kaza Yetkısi 

1 -U çalın tescilli bulundugu Devlet, uçak içinde işlenen suçlarda ve ika edilen 
fiilierde kaza yetkisini haizdir. 

2-Her Akit Devlet, tescil eden Devlet sıfatıyle, sicilinde kayıtlı uçaklarda işlenen 
suçlarda kaza hakkını kullanmak maksadışle, yetkisini tesis sadedinde gerekli 
tedbirleri alır. 

3-İşbu Sözleşme, milli kanunlar uyarınca kullanılan hiçbir cezai kaza yetkisini 
ortadan kaldımıaz. 

Madde4 
Uça~m sicilinde kayıtlı bulunmadı~ı bir Akit Devlet, uçakta işlenen bir suç 

dolayısıyle ceza yetkisini kullanmak maksadıyle, uçuş halindeki bir uç~a aşa~ıdaki 
haller dışmda müdahalede bulunamaz: 

a-Bu suçun neticeleri anılan Devletin ülkesinde hasıl olmuş ise; 
b-Bu suç anılan Devletin bir uyrugu tarafından veya o Devlet uyruguna karşı 

veya o Devlette daimi ikametgAhı bulunan bir şahıs tarafından veya ona karşı 
işlenmişse; 

c-Bu suç anılan Devletin güvenligini tehlikeye dtışürüyorsa; 
d-Bu suç anılan Devlette yürürlükte olup uçaklarm uçuşu veya manevrasına 

müteallik kural veya nizarnların bir ihlali mahiyetinde ise; 
e-Çok taraflı bir milletlerarası anlaşma geregince anılan Devlete düşen bir 

yükümlülügü yerine getirmek için bu yetkinin kullanılması gerekliyse. 
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B0L0MIII 

Uçak lcaptanının yetkileri 

Madde5 
1-Bu bölümdeki hükümler, tescil eden Devletin hava sahasında veya açık deniz 

üzerinde ya da hiçbir Devlet lUkesine ait olmayan bir bölge üzerinde uçan bir uçak 
içindeki bir şahıs tarafından işlenen veya tamamlanan veya işlenrnek veya 
tamamlanmak üzere olan suçlar ve fiiliere tatbik edilemez. 

Son kalkış noktası veya planlanan müteakip iniş noktasının tescil eden Devletten 
başka bir Devlet ülkesinde olması, veya ucagın aynı şahıs içinde bulundugu halde 
müteakip merhale olarak tescil eden Devletten başka bir Devlet hava sahasında 
uçması halleri hariçtir. 

2 inci maddenin 3 ncü paragrafı hükümleri saklı kalmak şartıyle, işbu bölümdeki 
anlamda bir uçak, bindinne ve yükleme tamamlandıktan sonra, bütün dış kapılarının 
kapanmasından itibaren, indirme ve boşaltma maksadıyle bu kapılardan birinin 
açılması anına kadar uçuş halinde kubul edilir. Mecburi iniş halinde, uçak içinde 
vuku bulan suçlar ve fiiller muvacehesinde, her Devletin yetkili makamı uçagın ve 
içindeki şahıs ve malların sorumlulugunu üzerine alıncaya kadar, işbu bölüm 
hükümleri cari olmaya devam eder. 

Madde6 
I-Uçak kaptanı, uçak içindeki bir şahsın, 1 nci maddenin 1 nci paragrafında 

öngörülen bir suç veya fiili işledigi veya taınamladıgı veya işlernek veya 
tamamlamak üzere oldugu yolunda mühik bir kanaata sahip olması halinde, bu şahsa 
karşı, zorlama tedbirleri dahil olmak üzere, aşagıdaki maksatlar için gerekli, makul 
tedbirleri alabilir: 

a-Uçagın veya içindeki şahısların veya malların güvenligini teminini 
b-Uçak içindeki düzen ve disiplini muhafaza 
c-Anılan şahsın yetkili makamlara teslim edilmesini veya işbu bölüm hükümleri 

uyarınca uçaktan indirilmesini temin. 

2-Uçagın kaptanı, almak hakkına sahip bulundugu zorlama tedbirlerini tatbik 
zımnında, mürettebatın diger üyelerinden yardım isteyebilir veya onlara müsaade 
verebilir ve, mecbur etmemek şartıyle, yolcuların yardımını isteyebilir veya onlara 
bu yoda müsaade verebilir. Bu müsaade olmadan, da, mürettebattan herhangi bir üye 
veya yolculardan herhangi biri, uçagın veya içindeki şahısların veya malların 
güvenligini temin için derhal alınması gerektigine haklı nedenlerle her türlü makul 
önleyici tedbiri alabilir. 

Madde 7 
1 -6 ncı madde hükümleri uyarınca bir şahıs hakkında alınmış olan zorlama 

tedbirlerinin uygulanması uçaAın indigi herhangi bir noktada sona erer. 
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Aşagıdaki durumlar hariçtir: 
a-Bu nokta Akit olmayan bir Devletin ülkesinde ise ~e bu Devletin yetkili 

makamları ilgili şahsın indirilmesine müsaade etmiyorlarsa veya zorlama tedbirleri, 
bu şahsın 6 ncı maddesinin ı ( c ) paragrafı uyarınca yetkili makamlara teslimi 
maksadıyle almmamışsa; 

b-Uçak mecburi iniş yapmış ve uçagm kaptanı ilgili şahsı yetkili makamlarca 
teslim edebilmek imkAnma sahip degilse; 

c-Ilgili şahıs zorlama tedbirleri altında bu noktadan öteye götürülmesine nza 
gösterirse, 

2-Uçagm kaptanı en kısa müddet zarfmda ve mümkünse, içinde 6 ncı madde 
hükümleri uyarınca zorlama tedbirine tabi tutulmuş bir şahısla birlikte uçagm iniş 
yapacagı Devlet ülkesine inmeden önce, anılan Devlet yetkili makamlarını, uçakta 
zorlama tedbiri uygulanan bir şahsın bulunduımıdan ve bu tedbirin nedenlerinden 
haberdar etmek zorundadır. 

Madde S 
I-Uçak kaptanı, 6 ncı maddenin 1 nci paragrafının ( a ) veya ( b ) fıkralan 

bakımından gerekli gördügü takdirde, ı nci ( b ) paragrafında öngörülen bir fiili 
işledigine veya işlernek üzere olduguna makul nedenlerle inandıgı bir şahsı, uçagı 
ınış yaptıgı herhangi bir devlet ülkesinde uçaktan indirebilir. 

Madde9 
I-Uçak kaptanı, uçagm içinde, uçagın tescil edildigi Devletin ceza kanuniarına 

göre ciddi bir suç teşkil ettigi kanaatinde oldugu bir fiili ika ettigine makul 
nedenlerle inandıgı herhangi bir şahsı, uçagm ülkesine indigi, herhangi bir Akit 
Devletin yetkili makamiarına teslim edebilir. 

2-Uçak kaptanı, en kısa süre içinde ve mümkünse, bir önceki paragrafhükümleri 
uyarınca teslim etmek niyetiinde oldugu şahıs uçakta bulundugu halde bir Akit 
Devletin ülkesine iniş yapmadan önce o devletin y~tkili makamlarına, bu şahsı teslim 
etmek niyetini ve bunun nedenlerini bildirir. 

3-Uçak kaptanı, bi( madde büktımleri geregince sanıgm teslim edildigi yetkili 
makamlara, uçagm tescil eden Devletin kanuniarına uygun olarak sahip bulundugu 
delil ve bilgileri verir. 

Madde 10 
Işbu Sözleşmeye uygun olarak alman tedbirler dolayısıyle ne uçak kaptanı, diger 

herhangı bir mürettebat herhangi bir yocu, uçagın sahibi veya İşleticisi, ne de uçuşun 
adına yapılmış oldugu şahıs, hakkında bu tedbirlerin almdıgı şahsın maruz kaldıgı 
muamelelerle ilgili herhangi bir kovuştunnada sorumlu tutulamaz. 
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BÖLÖMIV 

Uçağın Kanun dışı yollarla ele geçirilmesi 

Madde ll 
1-Kanunsuz şekilde, şiddet veya şiddete başvurma tehdidiyle, uçaktakibir şahıs, 

uçuş halindeki bir uçagm faaliyetini engelledili kontrolunu ele geçirdigi veya 
kontrolu altına aldıgı, veya böyle bir fiili tamamlamak üzere oldugu takdirde, Akit 
Devletler, uçagm kontrolünü meşru kaptanma geri vermek veya onun, uçagı kontrola 
devam etmesini saglamak için bUtOn uygun tedbirleri alırlar. 

2-Bir önceki paragrafta öngörülen durumlarda, uçagm iniş yaptıgı Akit Devlet, 
yolcularının ve mUrettebatm, mtıınktln olur olmaz yoUarına devam etmelerine 
mUsaade verir ve uçagı ve yükünü meşru sahiplerine iade eder. 

BÖLÖMV 

Devletlerin yetkileri ve yükümlültık/eri 

Madde ll 
Herhangi bir Akit devlet, diger bir Akit Devletin sicilinde kayıtlı bir uçagm 

kaptanmm, herhangi bir şahsı 8 nci maddenin 1 inci paragrafı uyarınca uçaktan 
indirmesine mUsaade etmek zorundadır. 

Madde 13 
I-Herhangi bir Akit Devlet, uçak kaptanının 9 uncu maddesinin ı inci paragrafı 

uyarınca teslim ettigi herhangi bir şahsı teslim almak zorundadır. 
2-Herhangi bir Akit Devlet, şartların gereli olarak gördUAn takdirde, teslim 

aldıgı veya ı ı inci maddenin ı inci paragrafında öngörülen bir fiili işlediginden 
şUphelenilen bir şahsı gözaltına alır veya muhafazası için gerekli diger tedbirleri alır. 
Gözaltına alma ve diger tedbirler, o Devletin kanunları uyarınca olur, fakat, sadece 
ceza yargılaması veya iade işlemlerinin başiatılmasını mümkün kılmak için gerekli 
makul bir süre boyunca devam edebilir. 

3-Önceki paragraf uyarınca gözaltına alman bir şahsın, vatandaşı oldulU 
Devletin en yakındaki ilgili temsilcisiyle derhal irtibat kurmasına yardımcı olunur. 

4-9 uncu maddenin ı inci paragrafı hükümleri uyarınca bir şahsın teslim edildigi 
veya bir uçagm, ı ı nci maddenin ı inci paragrafında öngörülen bir fiilin 
işlenmesinden sonra ülkesine inmiş oldugu herhangi bir Akit Devlet, derhal olay 
hakkında bir hazırlık soruşturması yapar. 

5-Bir Devlet, bu madde uyarınca bir şahsı gözaltına alınca, uçagm tescil edildigi 
Devlete, gözaltına alınan şahsın uyrugu bulundugu Devlete ve gerekli görüyorsa, 
diger ilgili Devletlere, o şahsın gözaltına alındıgı ve gözaltına alınmasını gerektiren 
şartları derhal bildirir. Bu maddenin 4 Uncu paragrafında öngörülen hazırlık 
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soruştunnasmı yapan Devlet, bulgularını, anılan Devletlere derhal bildirir ve kaza 
yetkisini kullanmak niyetinde olup olmadıgmı belirtir. 

Madde 14 
ı -Herhangi bir şahıs, 8 inci maddenin ı inci paragrafı uyannca uçaktan 

indirildigi veya 9 uncu maddenin ı inci paragrafı uyannca teslim edildigi veya ı ı 
inci maddenin ı inci paragrafında öngörülen bir fiili ika ettikten sonra uçaktan indigi 
zaman, yolculuguna devam etmek istemez veya devam edemezse ve iniş yapılan 
Devlet, ejer sözkonusu kişi kendi uyrujunda degilse veya daimt ikametgAhı kendi 
ülkesinde bulunmuyarsa o kişiyi uyru~da oldugu veya daimi ikametgihmm olduAn 
Devletin ülkesine geri göndebilir. 

2-Ne uçaktan indirme, ne teslim, ne ı3 üncü maddenin 2 nci paragrafında 
öngörülen gözaltına alına ve diger tedbirler, ne de sözkonusu şahsın ferl 
gönderilmesi, şahısların giriş ve kubulüne ilişkin kanunları bakımından ilgili Alcit 
Devletin ülkesine kabul edilme şeklinde telakki olunmaycak ve işbu Sözleşmedeki 
hiçbir hüküm bir Akit Devletin şahısların kendi ülkesinden çıkarılınasma ilişkin 
kanunlarını etkilemeyecektir. 

Madde 15 
ı- ı 4 üncü madde hükümleri saklı kalmak şartıyle, 8 inci maddenin 1 inci 

paragrafı uyarınca uçaktan indirilen ve 9 uncu maddenin ı inci paragrafı uy8{lllca 
teslim edilen veya 1 ı inci maddenin ı inci paragrafında öngörülen bir fiili ika 
ettikten sonra uçaktan inen ve yolculuguna devam etmek isteyen herhangi bir şahıs, 
iniş yapılan Devletin kanunianna göre iade işlemi veya ceza kowşturması 
bakımından orada kalması gerekli olmadıkça, mümkün olur olmaz istedili istikamete 
getmekte serbesttir. 

2-Ülkeye giriş ve kabule, suçlularm iadesine ve ülkeden çıkarılmaya ilişkin 
kanun hükümleri saklı kalmak şartıyle, ülkesinde 8 inci maddenin ı inci paragrafı 
uyannca uçaktan indirilıniş veya 9 uncu maddenin ı inci paragrafı uyannca teslim 
edilmiş veya ı ı inci maddenin ı inci paragrafında öngörOlen bir fiili ika ettilinden 
şüphelenilen ve uçaktan inmiş olan bir şahıs hakkında bir Akit Devlet, onun 
muhafazası ve güvenligi için, benzer durumlarda kendi uynıldanna tatbik olunandan 
farklı bir muamele tatbik etmeyecektir. 

BÖLÜM VI 

Diğer hükümler 

Madde 16 
ı -Bir Akit Devlette tescil edilmiş bir uçakta işlenen suçlar, suçlularm iadesi 

bakımından, sadece işlendikleri yerde degil aynı zamanda uçaAı tescil eden Devletin 
ülkesinde de işlenmiş gibi muameleye tabi tutulurlar. 

2-önceki paragrafın hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Sözleşmenin hiçbir 
hükmü, suçlunun iadesi yükümlülügünü dogurdugu şekilde telakki edilemez. 
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23. Uçaklarda ltleaea SUflar 

Madde 17 
Akit devletler, uçakta işlenen bir suç dolayısıyle kovuştunna veya tutuklama için 

herhangi bir tedbir alırlarken veya başka bir şekilde kaza yetkilerini· kullanırlarken, 
hava seyrüseferinin güvenligi ve diger menfaatleri bakımından gereken dikkati 
gösterecekler ve uçagm, yolcuların, mürettebatm veya yükün gereksiz olarak 
gecikmesini önleyecek şekilde hareket edeceklerdir. 

Madde 18 
Akit Devletler, hiçbir Devlette tescil edilmemiş uçaklar işleten müşterek hava 

ulaştırma işletmeleri veya milletlerarası işletme teşekkülleri kurarlarsa, duruma göre, 
aralarından birini, bu sözleşmenin amaçları bakımından tescil eden Devlet sayılmak 
üzere tayin edecekler ve bunu Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatma 

bildireceklerdir. Bu teşkilat da, bu hususu, bu sözleşmeye taraf olan bütün devletlere 
duyuracaktır. 

BÖLÜMVII 

Nihai Hükümler 
Madde 19 
işbu Sözleşme, 21 nci madde hükümleri geregince yürürlüge girecegi tarihe 

kadar, Birleşmiş Milletierin veya ihtisas teşekkülerinden birinin o tarihte üyesi 
bulunan herhangi bir devlet adına imzalanmaya açık 
tutulacaktır. 

Madde 20 
I-işbu sözleşme, imzalayan devletlerin anayasa usullerine uygun olarak 

onay lanacaktır. 
2-0nay belgeleri Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatma tevdi edilecektir. 

Madde 21 
1 -işbu Sözleşme oniki imzalayan Devletin onay belgelerini tevdi ve onikinci 

onay belgesinin tevdiinden sonraki doksanıncı günde bu Devletler arasında yürürlüge 
girecektir. Bundan sonra onaylanan her Devlet bakımından Sözleşme, onay 
belgesinin tevdiinden sonraki doksanıncı günde yürürlüge girecektir. 

2-İşbu Sözleşme yürürlüge girdiginde Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı 
tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdinde tescil ettirilecektir. 

Madde 22 
I-işbu Sözleşme, yürürlüge girdikten sonra, Birleşmiş Millerler veya İhtsas 

Teşekküllerinden birinin üyesi bulunan herhangi bir Devletin katılmasına açık 
olacaktır. 
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2-Bir Devletin katılması, katılma belgesini Milletlerarası Sivil Havacılık 
Teşkilatma tevdi etmesi ile ve katılma keyfiyeti belgenin tevdi tarihinden sonraki 
daksanıncı günde hüküm ifade edecektir. 

Madde23 
ı-Akit Devletlerden herhangi biri Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatma bir 

ilibarda bulunmak suretiyle bu Sözleşmeyi feshedebilir. 
2-İşbu fesih keyfiyeti, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından çekilme 

ihbarının alınmasından 6 ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Madde24 
I-İki veya daha fazla Akit Devlet arasında bu Sözleşmenin yorumlanması veya 

uygulanması hususunda ortaya çıkan anlaşmazlık müzakere yolu ile halledilemez ise, 
taraflardan birinin talebi üzerine hakerne sunulacaktır. Tahkim talebi tarahinden 
itibaren 6 ay içinde taralar hakem heyetinin teşekkül tarcı hülkında anlaşmaya 

varamazlarsa, taraflardan herhangi bir anlaşmazlı~ı Divan StatUsüne uygun olarak 
yapılacak bir müracaatla, Milletlerarası Adalet Divanına götürebilir. 

2-Her Devlet, bu Sözleşmeyi imzalarken veya onaylarken veya Sözleşmeye 
katılırken bir önceki paragrafta kendisini baglı saymadıgını beyan edebilir. Böyle bir 
ilitirazi kayıt ileri sürmüş olan herhangi bir Akit Devlete karşı diger Akit Devletler 
önceki paragrafta baglı sayılmaycaklardır. 

Madde25 
Bu Sözleşmeye 24 üncü madde hükümleri dışında harhangi bir ilitirazi kayıt ileri 

sürülemez. 
Madde26 
Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı aş&gıdaki hususları Birleşmiş Milletierin 

veya Ihtisas Teşekkülerinde herhangi birinin üyesi bulunan bütün devletlere 
bildirecektir. 

a-Sözleşmeye konan her imzayı ve tarihini 
b-Tevdi olunan her onay veya katılma belgesini ve tarihini, 
c-Bu Sözleşmenin 21 inci maddenin 1 paragrafı hükümleri uyarınca yürUrlüge 

giriş tarihi, 
d-Her çekilme ihbarının alınışını ve tarihini, 
e-24 üncü madde hükümlerine göre yapılan her beyan veya ihbarın alınışını ve 

tarihini, Yukarıdaki hususları tasdiken usulü veçhile hükümetlerince yetki kılınan ve 
aşagıda imzaları bulunan tam yetkili Temsilciler bu Sözleşmeyi imza etmişlerdir. 

Ingilizce, Fransızca ve Ispanyolca üç muteber metin halinde bindokuzyüzaltmışüç 
yılı Eylül ayının andördüncü günü Tokyo'da tanzim edilmiştir. 

Bu Sözleşme, Milletlerarası Sivil Havacılık TeŞkilatı tevdi edilecek ve 19 uncu 
madde hükümleri uyarınca bu Teşkilat nezdinde imzaya açık bulundurulacaktır. Sözü 
geçen Teşkilat, Sözleşmenin onaylı örneklerini Sirleşmiş Milletler ve ihtisas 
Teşekküllerinden herhangi birinin üyesi bulunan bütün Devletlere gönderecektir. 

---------------0---------------

209 



14 Nisan 1963 tarabiade Viyana'da Imzalanan Konsolosluk 
bitkileri Halduada Viyana Slzletmeaiae KatiimamiZin uyaua 

Bulandutuna Dair Kaaua 

Kaaun No : 1901 
Kabul TL : lO May11 197S 
R.G : 19 MaYIS 197S S. 1Sl49 
Dstr. Trp. : S, C.14, s.l879 

Maddel 
24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan konsololuk ilişkileri hakkında Viyana 

Sözleşmesine katılmamız uygun bulunmuştur .. 
Maddel 
Bu Kanun yayımı tarihinde yOrUrlüle girer. 
Madde3 
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yOrOtOr . 

.Koasoloslak İlitkileri Hakkanda Viyana Slzletmealain Oaaylanmasına 
Dair Bakanlar Kurul• Karar• 

Karar Ta. :S Huiraa 197S Ne: 7110lll 
R.G : 17 Eylll 197S S. 15369 
Dstr. Trp. : S, C.14-l, s.l978 

Katılmamız 20/!5/197!5 gQn ve 1901 sayılı Kanunla uygun bulunan, ilişik 24 Nisan 1963 
tarihli " Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viylfta Sözleşmesi" ne (katılma belgesinin Birleşmiş 
Milletler örgotü Genel Sekreteri'ne tevdi tarihini izleyen otuzuncu gUnO yOrUrlüAe ginnek 
üzere) katılmamız; ......... 244 sayılı Kanununun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 
S/6/1 975 tarihinde kararlaştınlmıştır. (*) 

(*) Bdolır KlrU •..••..••.. 2++ KJdı JCıaiU 3 bd ~ 6i't ılı44ı Kırıniı "........... (KıtılJu ~ 
&trlqıııij Mıllıtlır örp GmJ sclmttrılr tnıfı lArWat llltyaı Dfuıtııaı (d Jfirirlfidı ~ iztrt) ~lll 

urariAştı~r. 

Katılıııı ~ 11t tAUL 81raRt Gtııtl sdtrıtn1ıt tnil ~~ rtf1. tdıltttAt ~tlbntJJAtJtlnr yiıtik tırtlıl ılt Nhoıtıdlr. 
KarııiU! if.M yirirlü tırıbıt lıdırf.ktı Ç&W; 

Sö.dqıımı 11 11tt .ıJısı ı ııtı jllrısıMA;7/ı ............ ~ IIU"foJU 't'JI-~~ UtW oevlttlmltıı lter bırısı 
Jçtıı sizlqıııt tuy ~ btılıu ~ ı. oevfd tırıfu*ıt ftJıluııt ,. oWiııaı (d JirirfiAt 8fnuklr ... HÜıdlıiıı 

ıdrınııW ılıımtttr. 
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Konsolosluk İlişkileri Halduada Viyana Sizletmesi 

Bu Sözleşme'ye taraf olan Devletler, eski zamanlardan beri uluslararası 
konsolosluk ilişkilerinin kurulmuş oldutunu hatırlayarak., 

Birleşmiş Milletler Antiaşması'nın Devletlerin egemen etitliAi ulusluraarasrbanş 
ve güvenlilin idamesi ve uluslararası dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi hususundaki 
amaç ve esaslarını mOdrik olarak, 

Birleşmiş Milletler Diplomatik İişkiler ve Ba&ışıklıldar Konferansının, 18 Nisan 
I 96 I tarihinde imzaya açılmış bulunan Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana 
Sözleşmesi'ni kabul ettiAi göz önünde tutarak, 

Konsolosluk ilişkileri, ayncalıklan, ve bagışıldıklan hakkında uluslararası bir 
Sözleşme'nin anayasa ve sosyal sistemlerinin farklılıgı ne olursa olusun, ülkeler 
arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunacagına inanarak, 

Bu gibi ayncalıklar ve balışıklıklann amacının, bunlardan bireyleri 
yararlandınnak olmayıp, konsoloslukların, kendi Devletleri adına, görevlerini, etkili 
biçimde yerine getirmelerini satlamak olduguna kani olarak, 

Bu Sözleşme htlktımleriyle açıkça çözUmlenmemit sorunlara uluslararası teamtti 
hukuku ilkelerinin uygulanmasma devam olunatapu tayit ederek 

Aşalıdaki şekilde anlaşmışlardar: 

Madde 1 Tanımlamalar 
I-Bu Sözleşme'nin amaçlan bakımında, aşagıdaki deyimlerden, aşagıda 

kendilerine verilen anlamlar anlaşılacaktır; 
a-"Konsolosluk" deyiminden, tüm Başkonsolosluk, Konsolosluk, Muavin 

Konsolosluk veya Konsolosluk ajaniıiı anlaşılır. 
b-"Konsolosluk Görev Çevresi" deyiminden, konsoloslula konsolosluk 

görevlerini yerine getinnesi için tahsis edilen bölge anlaşılır. 
c-"Konsolosluk Şefi" deyiminden, bu sıfatla hareket etmekle görevlendirilen kişi 

anlaşılır. 

d-"Konsolosluk Memuru" deyiminden, konsolosluk şefi dahil olmak üzere, 
konsolosluk görevlerini yerine getirmek üzere, bu sıfatla görevtendirilmiş herhangi 
bir kişi anlaşılır. , 

e-Konsotosluk Hizmetlisi" deyiminden, bir konsoloslu&un idari veya teknik 
hizmetlerinde istihdam edilen herhangi bir kişi anlaşılır. 

f-"Hizmet Personeli Mensubu" deyiminden, bir konsoloslugun iç binnetlerinde 
görevlendirilen herhangi bir kişi anlaşılır. 

g-"Konsolosluk Mensupları" deyiminden, konsolosluk memurlan konsolosluk 
hizmetiileri ve hizmet personeli anlaşılır. 

h-"Konsolosluk personeli mensubu deyiminden, konsolosluk şefi dışmdaki 

konsolosluk memurlan, konsolosluk hizmetleri ve hizmet personeli mensuplan 
anlaşılır. 

i-"Özel Personel" deyiminden, münhasıran konsolosluk mensuplanndan birinin 
özel hizmetinde istihdam edilen kişi anlaşılır. 
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j-"Konsolosluk binalan deyiminden, maliki kim olursa olsun, münhasıran 

konsolosluk arnaşiarı için kullanılan binalar veya bina kısunları, müştemilAtı ve 
bunların üzerinde bulundukları arsalar anlaşılır. 

k-"Konsolosluk Arşivleri" deyimi, konsolosluaa ait tüm evrak, belgeler, 
yazışmalar, kitaplar, filmler, ses bandları, kayıt defterleri ve şifre malzemesi ile 
bunların korunmasına ve saklanmasına yarayan kartoteks ve mobilyayı kapsar. 

2-Konsolosluk memurlan iki kategoriden oluşmaktadır: Meslekten konsolosluk 
memurları ve Fahri konsolosluk memurları. Bu Sözleşme'nin II Bölümünün 
hükümleri, meslektan konsolosluk memurları tarafından yönetilen konsolosluklara 
uygulanır; III. Bölümün hükümleri ise, Fahri konsolosluk memurları tarafından 
yönetilen konsolosluklara uygulanır. 

3-Kabul eden Devlet uyrutu veya bu Devlet'in devamlı sakini olan konsolosluk 
mensuplarının özel durumu bu sözleşmenin 71. Maddesi ile düzenlenmektedir. 

BİRİNCİBÖLÜM 
GENEL OLARAK KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ 

KESIM 1 
KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİNİN KURULMASI VE 

YÜRÜTÜLMESI 

Madde 2 Konso/osluk ilişkilerinin kurulması 
ı -Devletler arasmda konsolosluk ilişkilerinin kurulması karşılıklı muvafakat ile 

olur. 
2-İki Devlet arasında Diplomatik ilişkilerin kurulması için verilen muvafakat, 

aksi varid olmadıkça, konsolosluk ilişkilerinin kurulmasına muvafakat anlamına 
gelir. 

3-Diplomatik ilişkilerin kesilmesi muhakkak surette konsolosluk ilişkilerinin 

kesilmesini gerektirmez. 

Madde 3 Konso/osluk görevlerinin yerine getirilmesi 
Konsolosluk görevleri konsolosluklar tarafından yerine getirilir. Konsolosluk 

görevleri bu Sözleşme'nin hükümleri uyarınca diplomatik temsilcilikler tarafından da 
yerine getirilir. 

Madde 4 Bir konsolosluğun kurulması 
I-Bir konsolosluk kabul eden Devlet'in ülkesinde ancak bu Devlet'in 

muvafakatıyle kurulabilir. 
2-Konsoloslugun yeri, sınıfı ve Konsolosluk görev çevresi ile ilgili olarak 

gönderen Devlet tarafından teslim olunur ve kabul eden Devlet'in tasvibine sunulur. 
3-Konsolosluaun yeri, sınıfı ve konsolosluk görev çevresi ile ilgili olarak 

gönderen Devlet tarafından sanradan yapılacak de~işiklikler ancak, kabul eden 
Devlet'in muvafakatıyle olur. 
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4-Bir başkonsolosluk veya bir konsolosluk bulundugu yerden başka bir yerde bir 
muavin konsolosluk veya bir konsolosluk ajanlıgı açmak istedili takdirde yine kabul 
eden Devlet'in muvafakatı gereklidir. 

5-Mevcut bir konsoloslugun bir parçasını teşkil eden bir büronun konsoloslulun 
bulundugu yerin dışmda açılınası için de, keza kabul eden Devlet'in açık ve ön 
muvafatı gereklidir. 

Madde 5 Konso/osluk görevleri 
Konsolosluk görevleri aşagıdaki hususlardan oluşur: 
a-Devletler Hukukunca kabul edilen sınıflar çerçevesinde gönderen Devlet'in ve 

bu Devlet'in uyrugu bulunan gerçek ve tüzel kişilerin çıkarlarını kabul eden Devlette 
korumak; 

b-Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, gönderen Devlet ile kabul eden Devlet 
arasmda ticari, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırmak 
ve onlar arasındaki dostluk ilişkilerini teşvik etmek; 

c-Kabul eden Devlet'in ticari, ekonomik, kültürel ve büimsel, hayat şartları ve 
gelişmeleri hakkında, her türlü kanuni yollarla bilgi edimnek ve bu hususlarda 
gönderen Devlet hükUmetine rapor ve ilgili kişilere bilgi vermek, 

d-Gönderen Devlet uyruklarına pasaport ve seyahat belgelerini ve keza bu 
Devlet' e gitmeyi arzu eden kişilere vize ve gerekli belgeler vermek; 

e-Gönderen Devlet' in uyrugu bulunan gerçek ve tüzel kişilere yardım etmek; 
f-Noter ve kişi halleri memuru sıfatıyle hareket etmek ve benzeri görevleri ve 

kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerine aykm olmadıgı ölçüde bazı idari 
mahiyetteki görevleri yapmak; 

g-Kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemeleri uyarınca, gönderen Devletin 
uyrugu bulunan gerçek ve tüzel kişilerin bu Devlet'te mirasla ilgili çıkarlarını 
korumak, 

h-Özellikle haklarmda bir veliyet veya kayyımlık söz konusu oldugunda 
gönderen Devlet'in uyrugu bulunan küçük ve gayri mümeyyizlerin çıkarlarını kabul 
eden Devlet'in kanun ve düzenlemeleriyle saptanmış sınırlar çerçevesinde korumak; 

i-Kabul eden Devlet'te yürürlükte bulunan uygulama ve usuller saklı kalmak 
üzere, gönderen Devlet uyruklan kabul eden Devlet'te bulunıtıadıkları veya tamamen 
başka bir nedenle zamanmda hak ve çıkarlarını koruyamayacak durumda oldukları 
takdirde, bu uyruklarm hak ve çıkarlarının korunması amaCJyla, kabul eden Devlet 
kanun ve düzenlemeleri uyarınca, geçici tedbirlerin almmasmı talep etmek için söz 
konusu uyrukları kabul eden Devlet mahkemeleri veya başka makamlar önünde 
temsil etmek veya uygun şekilde temsil edilmelerini saglamak üzere tertibat almak;' 

j-Yürürlükteki uluslararası anlaşmalar uyarınca, veya böyle anlaşmalar 
bulunmadıgı takdirde kabul eden Devlet' in kanun ve düzenlemelerine uygun olacak 
şekilde, adli ve gayri adU evrakı ulaştırmak veya istinabeleri yerine getirmek; 

k-Gönderen Devlet'in uyruklu~unu taşıyan deniz ve nehir gemileri ile bu 
Devlet'te kayıtlı uçaklar üzerinde ve keza bunların mürettebatı üzerinde gönderen 
Devlet'in kanun ve düzenlemelerinde öngörülen kontrol ve teftiş haklarını 
kullanmak; 
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I-Bu maddenin (k) bendinde sOz konusu gemi, vapur ve uçaklarla, bunların 
mUrettebatına yardım etmek ve bu gemi ve vapurların seyahatı ile ilgili beyanları 
kabul etmek, geminin kilttiarını incelemek ve vize etmek ve kabul eden Devlet 
makamlannın yetkilerine halel getimıeksizin yolculuk sırasında wku bulan olaylar 
hakkında soruştunna yapmak ve gönderen Devlet'in kanun ve dtlzenlemelerinin 
verdili yetki ölçOsonde kaptan, gemi zabitanı ve tayfalar arasmda her çeşit 
anlaşmazlıkları çözllmlemek; 

m-Gönderen Devlet tarafından bir konsoloslu&a verilen ve kabul eden Devlet 
kanun ve dQzenlemelerinin yuaklamadılı veya bu Devlet'in karşı çıkmadılı veya 
gönderen Devletle kabul eden Devlet arasmda ytlrllrlUkte bulunan uluslararası 

anlaşmalarda belirtilen bütün diler gOrevieri yapmak. 

Madde 6 Konso/osluk giJrırv çevresi dqında konso/osluk giJrevlerinin 
yerine getirilmesi 

Bir konsolosluk memuru, özel durumlarda, kabul eden Devlet'in nzasıyle, 

konsolosluk görev çevresi dışmda da görevlerini yerine getirebilir. 

Madde 7 Konso/osluk giJrevlerinin ilçilncü bir Devlene yerine getirilmesi 
Gönderen Devlet ilgili Devletlere bildirdikten sonra bu Devletlerden birinde 

açıkça itiraz vaki olmadılı takdirde, bir Devlet'te kurulu bir konsoloslulun diler bir 
Devlet'te de konsolosluk görevlerini yapması hususunda görevlendirebilir. 

Madde 8 Oçtınctı bir Devlet hesabına lconsolosluk giJrevlerinin yerine getirilmesi 
Bir gönderen Devlet'in konsoloslup, kabul eden Devlet'e usulüne uygun 

şekilde bildirdikten sonra ve bu Devlet tarafından itiraz vaki olmadılı takdirde, 
kabul eden Devlet'te üçüncü bir Devlet hesabına konsoloslukk gOrevierini yerine 
getirebilir. 

Madde 9 Konso/osluk şeflerinin sınıfları 
1 -Konsolosluk şefleri dört sınıfa aynlırlar, 

Şöyle ki 
a-Başkonsoloslar 

b-Konsoloslar 
c-Muavin Konsoloslar 
d-Konsolosluk Ajanları 

2-Bu maddenin 1. Fıkrası, Akit Taraflardan herhangi birinin, konsolosluk 
şeflerinden başka konsolosluk memurlannın tayinini saptamak hakkını hiçbir şekilde 
sınırlamaz. 

Madde 10 Konso/osluk şeflerinin atanması ve kabul olunması 
1-Konsolosluk şefleri gönderen Devlet tarafından atanır ve görevlerine 

başlaması kabul eden Devlet'in kabulü ile olur. 
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2-Bu Sözleşmenin htıkUınleri saklı kalmak ttzere, konsolosluk şefmin atanması 
ve kabulU formaliteleri gönderen Devlet'in ve kabul eden Devlet'in kendi kanun 
düzenleme ve teamülleriyle tespit olunur. 

Madde ı ı Atama belgesi veya atamanın yazılı olarak bildirilmesi 
I -Konsolosluk şefi, gönderen Devlet tarafından, her bir atama için düzenlenen 

ve sıfatını tasdik eden ve genel bir kural olarak admı, soyadını, kategorisini ve sınıfı 
ile konsolosluk görev çevresini ve konsoloslupn bulundugu yeri gösteren atama 
belgesi şeklinde bir belge ile veya-buna benzer belge ile teçhiz edilir. 

2-Gönderen Devlet, atama belgesini veya buna benzer belgeyi konsolosluk 
şefmin ülkesi üzerinde görevlerini yerine getirecegi Devlet'in Htıkumetine 
diplomatik yolla veya uygun görülecek başka herhangi bir yolla intikal ettirir. 

3-Gönderen Devlet, kabul eden Devlet kabul ettiAi takdirde, atama belgesinin 
veya buna benzer belgenin yerine bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen bilgileri 
kapsayan bir yazılı bildirimi ikame edebilir. 

Madde ll Buyru/tu 
1-Konsolosluk şefi, görevine, kabul eden Devlet'in şekli ne olursa olsun, 

"Buyrultu" diye isimlendirilen bir musaadesiyle başlar, 
2-Buyrultu vemıegi reddeden Devlet, red sebeplerini gönderen Devlet'e 

bildirmek zorunda degildir. 
3-13. ve 15. Maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere konsolosluk şefi 

Buyrultu 'yu almadan önce görevine başlayamaz. 

Madde 13 Konso/osluk şeflerinin geçici olarak Jcabulü 
Buyrultu verilineeye kadar, konsolosluk şefmin g~çici olarak görevine başlaması 

kabul edilebilir. Bu durumda bu Sözleşmenin htıkumleri uygulanır. 

Madde 14 Konso/osluk görev çevresindeki makamlara bildirme 
Konsolosluk şefmin geçici de olsa görevine başlaması kabul edilir edilmez, 

kabul eden Devlet, keyfiyeti konsolosluk görev çevresindeki yetkili makamlara 
hemen bildirmekle yQküınlüdür. Kabul eden Devlet aynca, konsolosluk şefinin 
yüklendigi görevleri yerine getirebilmesi ve bu Sözleşme htıkumlerinde öngörülen 
muameleden yararlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınınasma dikkat etmekle de 
yükümlüdür. 

Madde 15 Konso/osluk şefinin gorevierini geçici olarak yerine getirmesi 
1 -Eger konsolosluk şefi görevlerini yerine getiremeyecek durumda ise veya 

makamı boş ise onwı yerine bir vekil yönetici konsololuk şefi sıfatiyle geçici olarak 
vazife görebilir. 

2-Vekil yöneticinin adı ve soyadı, gönderen Devlet'in diplomatik temsilciligi, 
kabul eden Devlette bu Devletin diplomatik temsilciligi yok ise, konsolosluk şefi, 
konsolosluk şefi bunu yapma durumunda olmadılı takdirde, gönderen Devlet'in 
herhangi bir yetkili makamı tarafından kabul eden Devlet'in Dışişleri Bakanlıgına 
veya 

215 



bu Bakanlık tarafından tayin edilmiş bir makama bildirilir. Genel bir kural olarak, bu 
bildirim önceden yapılmalıdır. Kabul eden devlet, bu Devlet'te gönderen Devlet'in 
diplomatik statüyü haiz bir memuru veya konsolosluk memuru olmayan bir kişinin 
vekil sıfatiyle görev yapabilmesi için muvafakatını şart koşabilir. 

3-Kabul eden Devlet makamları vekile yardım etmeli ve onu korumalıdırlar. 
Vekilin yönetimi sırasında, bu Sözleşme hükümleri kosolosluk şefıne uygulandıgı 
şekilde aynen vekile de uygulanır. Bununla beraber, kabul eden Devlet, konsolosluk 
şefi tarafından yararlanılması şartlara baglı olup, vekilin bu şartları yerine 
getirmedigi hallerde kolaylıkları, ayrıcalıkları ve bagışıklıkları vekile tanımakla 
yükümlü degildir. 

4-Kabul eden Devlet'te gönderen Devlet'in diplomatik temsilciliginin 
diplomatik personelinden biri gönderen Devlet tarafından, bu maddenin ı. fıkrasında 
öngörülen şartlarla vekil olarak atandıgında, bu kişi kabul eden Devlet karşı 
çıkmadıgı takdirde diplomatik ayrıcalık ve bagışıklıklardan yararlanmaga devam 
eder. 

Madde 16 Konso/osluk şefleri arasında öncelik sırası 
ı-Konsolosluk şefleri, her sınıfta, Buyrultu'nun verildigi tarihe göre sıra alırlar. 
2-Bununla beraber, konsolosluk şefmin Buyrultu'yu almadan önce geçici olarak 

göreve başlaması kabul edildigi takdirde, bu geçici kabul tarihi öncelik sırasını tayin 
eder. Bu sıra Buyrultu'nın verilmesinden sonra da devam eder. 

3-Aynı tarihte Buyrultu'yu veya geçici kabul belgesini alan iki veya daha fazla 
konsolosluk şefi arasındaki öncelik sırası, atama belgelerinin veya buna benzer 
belgelerin kabul eden Devlet' e soroldugu veya ı I. maddenin 3. fıkrasında öngörülen 
yazılı bildirimin bu Devlet' e yapıldıgı tarihe göre saptanır. 

4-V ekiller bütün konsolosluk şeflerinden sonra sıralarını alırlar. Onlar 
arasındaki sıra, ı5. maddenin 2. fıkrası uyarınca verilen yazılı bildirimlerde 
gösterildigi şekilde bunların görevlerine başladıkları tarihe göre olur. 

5-Konsolosluk şefi olan Fahri konsolosluk memurları, her sınıfta, yukarıdaki 

fıkralardaki sıra ve kurallara göre, meslekten konsolosluk şeflerinden sonra sıralarını 
alırlar. 

6-Konsolosluk şefleri, bu sıfata sahip olmayan konsolosluk memurlarından önce 
gelirler. 

Madde 17 Diplomatik görevlerin konso/osluk memurları tarafindan yerine 
getirilmesi 

I-Gönderen Devlet'in diplomatik temsilciligi bulunmayan ve üçüncü bir 
Devlet'n diplomatik temsilciligi tarafından da temsil olunmayan bir Devlet'te 
konsolosluk memuru, kabul eden Devlet' in muvafakatı ile ve kendi konsolosluk 
statUsüne halel gelmeksizin diplomatik görevleri yerine getirmekle 
görevlendirilebilir. 

Bu görevlerin konsolosluk memuru tarafından yerine getirilmesi, ona hiç bir 
diplomatik ayrıcalık ve bagışıklık hakkı vermez. 

2-Bir konsolosluk memuruna, kabul eden Devlet'e gönderilen yazılı bildirimi 
müteakip, gönderen Devlet' i her türlü hükümetlerarası örgütte temsil etmek görevi 
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verilebilir. Konsolosluk memurunun, bu sıfatla hareket ettiginde uluslararası teamlll 
hukukunun veya uluslararası anlaşmaların hükümetlerarası bir örgüt nezdindeki bir 
temsileiye tanıdıgı her türlü ayrıcalık ve bagışıklıklardan yararlanmaga hakkı vardır. 
Bununla beraber, konsolosluk memurunun kendisi tarafından yerine getirilen her 
türlü 
konsolosluk görevi konusunda, bu Sözleşme uyarınca bir konsolosluk memurunun 
yararlandıgından daha geniş bir yargı bagışıklıgına hakkı yoktur. 

Madde 18 Aynı kişinin iki veya daha fazla Devlet tarafından konso/osluk 
memuru olarak atanması 

Iki veya daha fazla Devlet, kabul eden devlet'in muvafakatıyla, aynı kişiyi bu 
Devlet'te konsolosluk memuru sıfatıyla atayabilirler. 

Madde 19 Konso/osluk personelinin atanması 
1-20, 22 ve 23. Madde hükümleri saklı kalmak üzer, gönderen devlet 

konsolosluk personelini istedigi şekilde atar. 
2-Gönderen Devlet, konsolosluk şefınden başka bütün konsolosluk 

memurlarının ad ve soyadlarını, kategorisini ve sınıfını kabul eden Devlet arzu ettigi 
takdirde 23. maddenin 3. fıkrasının kabul eden Devlet' e tanıdıgı hakları 
kullanabilmesini teminen, bu Devlet' e yeter bir süre önceden bildirir. 

3-Gönderen Devlet kendi kanun ve düzenlemeleri gerektiriyorsa, kabul eden 
Devlet'ten konssolosluk şefi olmayan bir konsolosluk memuruna da Buyrultu 
verebilir 

4-Kabul eden devlet, kendi kanun ve düzenlemeleri gerektiriyorsa, konsolosluk 
şefi olmayan bir konsolosluk memuruna buyrultu verebilir. 

Madde lO Konso/osluk personelinin sayısı 
Konsolosluk personelinin sayısı hususunda açık bir anlaşmanın mevcut 

olmaması halinde, kabul eden Devlet, bu sayının, konsolosluk görev çevresindeki 
durum ve şartlarla söz konusu konsoloslugun ihtiyaçları gözönünde tutularak, 
kendisinin makul ve normal olarak addedecegi sınırlar içinde bulundumlmasını talep 
edebilir. 

Madde ll Bir konso/oslu/eta bulunan konso/osluk memurları arasındaki oneelik 
sırası 

Bir konsoloslukta bulunan konsolosluk memurları arasındaki öncelik sırası ile 
bu sırada vaki olacak bütün degişiklikler, gönderen Devlet'in diplomatik temsilciligi 
veya kabul eden Devlet'te böyle bir temsilcilik bulunmadıAı takdirde, konsolosluk 
şefi tarafından kabul eden Devlet'in Dışişleri Bakalıgına veya bu Bakanlık tarafından 
tayin edilmiş makama bildirilir. 

Madde ll Konso/osluk memurlarının uyruk/uğu 
1-Konsolosluk memurları, esas olarak gönderilen Devlet'in uyruklugunu haiz 

o lacaklardır. 
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2-Konsolosluk memurlan, kabul eden Devlet'in uyruklan arasından, ancak bu 
Devlet'in her zaman geri alabileceli açık muvafakatıyle seçilebilir. 

3-Kabul eden Devlet, keza, gönderen Devlet uyrulu olmayan üçüncü bir Devlet 
uyrukları konusunda aynı hakkı mahfuz tutabilir. 

Madde 23 lstenmez ilan olunan kişi 
I-Kabul eden Devlet, her zaman, gönderen Devlet'e, bir konsolosluk 

memurunun istenmeyen kişi oldu~UDu veya konsolosluk personelinin başka herhangi 
bir mensubunun kabul edilmedilini bildirebilir. Gönderen Devlet o zaman söz 
konusu kişiyi geri çekecek veya duruma göre bu konsolosluktaki görevlerine son 
verecektir. 

2-EAer gönderen Devlet, bu maddenin 1. fıkrası hükümleri uyarınca, kendisine 
düşen yükümlülükleri yerine getinneAi reddeder veya makul bir süre içerisinde 
yerine getirmezse, kabu eden Devlet, duruma göre, söz konusu kişiden Buyurultu 'yu 
geri alabilir veya onu artık konsolosluk personelinden saymayabilir. 

3-Konsolosluk mensubu olarak atanan bir kişi, kabul eden Devlet ülkesine 
gelmeden önce veya eAer orada daha önce bulunuyorsa, konsoloslukta göreve 
başlamadan önce istenmeyen kişi ilAn edilebilir. Gönderen Devlet böyle bir durumda 
atamayı geri alır. 

Madde 24 Atama/arın, varış ve ayrılışların lcabul eden Devlet'e bildirilmesi 
1-AşaAıdaki hususlar, kabul eden Devlet'in Dışişleri BakalıAma veya bu 

Bakaniıkça tayin olunan makama bildirilir: 
a-Konsolosluk mensuplarının atanması, konsoloslula atanmatanndan sonra 

varışları, kesin ayrılışları veya görevlerinin son bulması ve keza konsolosluktaki 
hizmetleri sırasında statüleri ile ilgili olarak vuku bulabilecek sair her türlü 
deAişiklikler. 

b-Bir konsolosluk mesubunun kendisiyle birlikte yaşayan ailesinden bir kişinin 
varışı ve kesin ayrılışı, gerektiAinde, bir kişinin aile efradına dahil olması veya aile 
efiadına dahi olma durumunun sona ermesi, 

c-Özel personel mensuplarının varışlan ve kesin ayrılışları, gerektiAinde, bu 
nitelikteki hizmetlerinin son bulması; 

d-Ayncalıklardan ve baAışıklıklardan yaralanmala hakkı olan konsolosluk 
mensubu veya özel personel mensubu sıfatıyle kabul eden Devlet'te oturan kişilerin 
işe alınmaları ve işlerinin sona ermesi; 

2-Keza mümkün olduAu takdirde, her defasında varış ve kesin ayrılışlar önceden 
bildirilmelidir. 

KESIM II 

KONSOLOSLUK GÖREVİNİN SON BULMASI 

Madde lS Bir konso/osluk mensubunun görevinin son bulması 
Bir konsolosluk mensubunun görevi özellikle; 
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a-Konsolosluk mensubunun görevinin son bulduAn hakkında gönderen Devlet'in 
kabul eden Devlet' e yapaca~ı yazılı bildirim ile, 

b-Buyrultu'nun geri alınması ile; ve 
c-Söz konusu kişinin artık koosolosluk personelinden sayılmadı~ı hakkında 

k~bul eden Devlte'in gönderen Devlet'e yapac&~ı yazılı bir bildirim ile sona 
erecektir. 

Madde 26 Kabul eden devlet üllcesinden ayrılış 
Kabul eden Devlet, hatta silihlı bir çatışma halinde olsa bile, görevleri sona 

erince, konsolosluk mensupianna ve kabul eden Devlet uyruıtı olmayan özel 
personel mensupianna ve keza bunların hangi uyruklukta bulunurlarsa bulunsunlar 
kendileriyle beraber yaşayan aileleri efradma yolculuAa hazırlanmalan ve en kısa 
zamanda memleketi terketmeleri için gerekli zamanı ve kolaylıkları bahşetmelidir. 
Bilhassa kabul eden Devlet, gerekiyorsa, anılan kişilerin emrine, bu kişiler ve 
banlarm, kabul eden Devlet'te kazanılmış olup ayniışiarı sırasında ihracı 
yasaklanmış bulunanlar dışındaki eşyaları için gerekli taşıt araçlarını vermelidir. 

Madde 27 Istisnai durumlarda konso/osluk binaları ile arşivlerinin ve gonderen 
Devletin çıkarlarının korunması 

1- İki Devlet arasmda konsolosluk ilişkilerinin kesilmesi halinde, " 
a-Kabul eden Devlet, hatta silihlı bir çatışma halinde olsa bile, konsolosluk 

binalarma ve konsolosluk eşyalan ile konsolosluk arşivlerine saygı göstermek ve 
bunları korumakla yükümlüdür. 

b-Gönderen devlet, konsolosluk binalarının ve bu binalarda bulunan eşyaların ve 
konsolosluk arşivlerinin muhafazasını kabul eden Devletçe kabul edilebilecek 
üçüncü bir Devlet' e tevdi edebilir. 

c-Gönderen Devlet, kendi çıkarlarının ve vatandaşlarının çıkarlarının 

korunmasını, kabul eden Devletçe kabul edilebilecek üçüncü bir Devlet' e bırakabilir. 

2-Bir konsoloslu~un geçici veya kesin olarak kapanması halinde, bu maddenin 
ı. fıkrasının ( a ) bendindeki hükümler uygulanır. Bundan başka, 

a-Gönderen Devlet kabul eden Devlet'te bir diplomatik temsileilikle temsil 
edilmese dahi, kabul eden Devlet ülkesinde başka bir konsoloslu~u varsa, bu 
konsolosluk kapanan konsolosluk binalarının bu binalarda bulunan eşyalarm ve 
konsolosluk arşivlerinin muhafazası ve keza kabul eden Devlet'in rızası ile, anılan 
konsolosluk görev çevresinde de konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi 
hususunda görevlendirilebilir; veya 

b-Gönderen Devlet'in kabul eden Devlet'te diplomatik temsilcili~i veya başka 
konsoloslugu yok ise, o zaman bu maddenin 1. fıkrasında ( b ) ve ( c) bentleri 
hükümleri uygulanır. 
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BÖLÜM II 
KONSOLOSLUKLARLA, MESLEKTEN KONSOLOSLUK MEMURLARI 

VE KONSOLOSLUGUN Dİ~ER MENSUPLARI İLE İLGİLİ 
KOLA YLlKLAR A YRICALIKL~R VE BAG IŞIKLIKLAR 

KESİMI 
KONSOLOSLUKLA İLGİLİ KOLA YLIKLAR, A YRlCALIKLAR VE 

BAG IŞIKLIKLAR 

Madde 28 Konso/osluk faaliyetleri ile ilgili olarak konsolosluğa tanınan 
kolaylıklar 

Kabul eden Devlet, konsoloslugun görevlerinin yerine getirilmesi amaciyle 
bütün kolaylıklan bahşeder. 

Madde 29 Ulusal bayrağın ve armanın kullanılması 
ı-Gönderen Devlet, bu madde hükümleri uyarınca, ulusal bayragını ve Devlet 

annasını kabul eden Devlet'te kullanmak hakkına sahipitir. 
2-Gönderen Devlet'in ulusal bayragı devlet annası konsolosluk tarafından işgal 

edilen binanın üzerine giriş kapısının üstüne keza konsolosluk şefmin ikametgahı 
üzerine ve bir hizmetin görülmesi dolayısıyle kullanıldıgında konsolosluk şefmin 
taşıt araçları üzerine çekilebelir ve konulabilir. 

3-Bu madde ile tanınan hakkın kullanılmasında, kabul eden Devlet'in kanunları, 
düzenlemeleri ve teammülleri göz önünde tutulur. 

4-Bu maddenin 1. ve 3. fırkralarında zikrolunan hallerde, kabul eden Devlet 
gönderen Devlet' e kararının nedenlerini bildirmekle yükümlü degildir 

Madde 30 Mesken 
l -Kabul eden Devlet kendi kanun ve düzenlemeleri çerçevesinde, ve ülkesi 

içinde konsolosluga gerekli b inaları, gönderen Devlet' in iktisap etmesini 
kolaylaştırmalı veya binaların temini konusunda başka bir şekilde gönderen Devlet'e 
yardımda bulunmalıdır. 

2-Kabul eden Devlet, keza gerektiginde, konsolosluk mensuplarına uygun 
mesken temini hususunda konsolosluga yardımcı olmalıdır. 

Madde 31 Konso/osluk binalarının dokunulmaz/ığı 
ı -Konsolosluk binalarının bu maddede öngörülen ölçüde dokunulmazlıkları 

vardır. 

2-Kabul eden Devlet makamları, konsolosluk şefınin, onun tarafından tayin 
edilmiş kimsenin veya gönderen Devlet'in diplomatik temsilcilik şefmin muvafakatı 
dışında, konsolosluk binalarının münhasıran konsolosluk işleri için kullanılan 

kısmına giremezler. Bununla beraber acil koruma tedbirleri alınmasını gerektiren 
yangın veya sair felAket halinde konsolosluk şefinin zımmi rızası alınmış sayılabilir. 
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3-Bu maddenin 2. fıkrasındaki hüldlmler saklı kalmak üzere, kabul eden 
Devlefin konsolosluk binalarma müsaadesiz girilmesine veya binaların tahrip 
edilmesine ve keza konsotosluıun huzurunun bozulmasına veya konsoloslugun 
onurunun kırılınasma engel olmak amacıyla gerekli her türlü tedbirleri almak gibi 
özel yükUınlülUgtı vardır. 

4-Konsolosluk binaları, mobilyalan, konsolosluk mallan ve keza ulaşım araçları 
milli savunma veya kamu yararı amaçlarıyla hiç bir çeşit elkoymaya konu teşkil 
edemezler. Bu amaçlarla istimlik yapılması gerekli ise, konsolosluk görevlerinin 
yerine getirilmesinin sekteye u~amaınası amacıyle uygun tedbirler alınır ve 
gönderen Devlet' e peşin, adil ve yeterli bir tazminat ödenir. 

Madde 32 Konso/osluk binalarının aleçalı bağışılcJığı 
1 -Gönderen Devlet veya bu Devlet hesabına hareket eden her kişinin maliki 

veya kiracısı oldugu konsolosluk binalan ile meslekten konsolosluk şefmin 
ikametgahı, yapılan özel hizmetler karşılıgı bedeller dışındaki, ulusal, bölgesel veya 
belediyeye ait tUm vergi ve her nevi harçtan muaftır. 

2-Bu vergi ve harçlar, kabul eden Devlet kanun ve düzenlemelerine göre, 
göhderen Devlet'le veya bu Devlet hesabına hareket eden kişi ile mukavale yapan 
kişiye ait oldugu takdirde, bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen akçalı bagışıklı söz 
konusu vergi ve harçlara uygulanmaz. 

Madde 33 Konso/osluk arşiv belgelerinin dokunulmazhğı 
Konsolosluk arşiv ve belgelerinin nerede bulunurlarsa bulunsunlar her zaman 

dokunulınazlıgı vardır. 

Madde 34 Seyahat serbestliği 
Ulusal gUvenlik nedenleriyle girmesi yasaklanmış veya nizama bajlanmış 

bölgelerle ilgili kanun ve düzenlemeler saklı .kalmak üzere, kabul eden Devlet, ülkesi 
üzerinde konsoloslugun bütün mensupianna yer dejiştirme ve seyahat etme 
serbestligini saglar. 

Madde 35 Haberleşme serbestliği 
I-Kabul eden Devlet, konsoloslugun her türlü resmi amaçlarla yaptıgı 

haberleşme serbestligine mUsaade eder ve bunu korur. Gönderen Devlet'in 
Hükümetiyle ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar diplomatik temsilcilikleri ve sair 
konsolosluklan ile haberleşmede, konsolosluk, diplomatik veya konsolosluk 
kuryelerini, diplomatik torbayı veya konsolosluk torbasını ve kripto veya şifre 
olmak üzere uygun görecegi her türlü haberleşme vasıtalarını kullanabilecektir. 
Bununla beraber, konsolosluk ancak kabul eden Devlet'in muvafakatıyle telsiz cihazı 
koyabilir ve kullanabilir. 

2-Konsoloslugun resmi haberleşmesine dokunulamaz, "Resmi Haberleşme" 
deyiminden, konsoloslukla ve konsolosluk görevleri ile ilgili tüm haberleşme 
anlaşılır. 
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3-Konsolosluk torbası ne açılabilir, ne de buna el konulabilir. Bununla beraber 
kabul eden Devletin yetkili makamları, torbanın bu maddenin 4. fıkrasında istihdaf 
olunan yazışmalar, belgeler ve eşyalardan başka şeyler ihtiva ettigine inanmak için 
ciddi nedenlere sahip oldukları takdirde, bu makamlar torbanın kendi önlerinde 
gönderen Devlet'in yetkili bir temsilcisi tarafından açılmasını isteyebilirler. Eger 
gönderen Devlet'in makamları talebi reddederlerse torba çıkış yerine geri çevrilir. 

4-Konsolosluk torbasını teşkil eden paketler niteliklerini belirten dış alimetler 
taşımalıdırlar. Bunlar ancak, resmi yazışmalar ve münhasıran resmi kullanınaga 
yönelmiş belge veya eşyalan ihtiva edebilirler. 

5-Konsolosluk kuryesi, sıfatını gösteren ve konsolosluk torbasını teşkil eden 
paketierin sayısını belirten bir resmi belgeyi harnil olmalıdır. Kabul eden devlet'in 
razı olması hali hariç, kuryenebu Devlet uyrugu olabilir ne de gönderen Devlet'in 
uyrugu olması hariç kabul eden Devlet'in devamlı sakini olabilir. Kurye, görevlerini 
yerine getirirken kabul eden Devlet tarafından korunur. Kişi dokunulmazhAmdan 
yarartanır ve hiç bir şekilde tutuklamaya ve göz altına alınmaga tabi tutulamaz. 

6-Gönderen devlet, diplomatik temsilcilikleri ve konsoloslukları özel 
konsolosluk kuryeleri tayin edebilirler. Bu durumda, bu maddenin 5. fıkrası 

hükümleri uygulanır. Şu şartla ki, kurye uhdesinde bulunan torbayı muhatabına 
teslim eder etmez anılan fıkrada zikredilen b&Aışıklıkların uygulanınası son bulur. 

7-Konsolosluk torbası müsaade edilmiş bir giriş noktasına gelecek bir ticari 
geminin veya uçagın kaptanına verilebilir. Bu kaptan torbayı teşkil eden paketierin 
sayısını gösteren resmi bir belgeyi harnil olmalıdır. Fakat kaptan bir konsolosluk 
kuryesi sayılamaz. Konsolosluk, yetkili mahalli makamlarla varılacak mutabakatla, 
mensuplarından birini, torbayı doArudan dogruya ve serbestçe gemi veya uçak 
kaptanından teslim almak üzere gönderebilir. 

Madde 36 GIJnderen Devlet uyrulcJarı ile temas 
1 -Gönderen Devlet' in uyruklarına ilişkin konsolosluk görevlerinin yerine 

getirilmesinin kolaylaştırılması amacıyle: 
a-Konsolosluk memurları gönderen Devlet'in uyrukları ile görUşmek ve onları 

ziyaret etmek serbestisine sahip olacaklardır. Gönderen Devlet'in uyruklan da keza 
konsolosluk memurları ile görüşmek ve onları ziyaret etmek serbestisine sahip 
olacaklardır. 

b-İlgili talep ettigi takdirde, kabul eden Devlet'in yetkili makamları gönderen 
Devlet'in bir uyrugunun gönderen Devlet Konsoloslugu görev çevresinde 
tutuklanmasından, hapsedilmesinden, veya önleyici mahiyette veya herhangi bir 
şekilde göz altına alınmasından vakit geçikmeksizin söz konusu konsoloslugu 
haberdar edeceklerdir. Tutuklanmış, hapsedilmiş veya önleyici mahiyette veya 
herhangi bir şekilde göz altına alınmış olan kişiden konsolosluga hitaben sadır olmuş 
her türlü haber, keza., anılan makamlarca derhal konssolosluga intikal ettirilecek ve 
yine bu makamlar, bu bentle tanınmış olan haklar hakkında ilgili kişiye 
gecikmeksizin bilgi vereceklerdir. 
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c-Konsolosluk memurları, hapsedilmiş, önleyici mahiyette veya herhangi bir 
şekilde göz altına alınmış olan gönderen Devlet'in uyrugunu ziyaret etmek, onunla 
görüşmek ve muhaberatta bulunmak ve onun mahkemeler önünde temsilini 
sa~lamak 
hakkına sahiptirler. Konsolosluk memurları, keza, kendi konsolosluk görev 
çevresinde, bu hükınün yerine getirilmesi amacıyle hapsedilmiş veya göz altına 
alınmış olan gönderen Devlet'in uyru~unu ziyaret etmek hakkına sahiptirler. Bununla 
beraber, konsolosluk memurları, hapsedilmiş veya önleyici mahiyette veya herhangi 
bir şekilde göz altına alınmış bulunan bir vatandaşın açıkça muhalefet etmesi 
halinde, bu vatandaş lehine müdahalede bulunmaktan kaçmacaklardır. 

2-Bu maddenin 1. fıkrasında istihdaf olunan haklar, kabul eden Devlet'in kanun 
ve düzenlemeleri çerçevesinde kullanılacaktır. Bununla beraber, bu kanun ve 
düzenlemeler bu maddeyle tanınmış olan haklarm tam olarak kullanılmasına imkAn 
vereceklerdir. 

Madde 37 O/üm vesayet veya kayyımlık ile deniz uçak kazaları halekında bilgi 
verme 

Kabul eden Devlet' in yetkili makamlarının elinde aşa~ıdaki husustarla ilgili 
bilgiler bulundu~ takdirde şunları yapmaları gerekir: 

a-Gönderen Devlet' in bir uyru~unun ölümü halinde ölümün vuku buldu~u görev 
çevresindeki konsoloslu~u vakit geçirmeksizin haberdar etmek; 

b-Gönderen Devlet'in bir küçü~ü veya gayri mümeyyiz uyru~u için bir vasi veya 
kayyıınm atanmasının bunların çıkarlarına olacagı her durumdan vakit geçirmeksizin 
yekili konsoloslu~a bilgi vermek, Bununlar beraber bu vası veya kayyımm atanması 
konusunda, kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerinin uygulanması hakkı saklı 
kalmaktadır. 

c-Gönderen Devlet'in uyruklugunu taşıyan bir gemi veya vapur, kabul eden 
Devlet'in kara veya iç sularmda battı~ı veya karaya oturdugu veya gönderen 
Devlet'te kayıt ve tescilli bir uçak kabul eden Devlet ülkesinde bir kazaya uwadıAı 
takdirde,bundan kazanın vuku buldu~u yere en yakın konsoloslugu vakit 
geçirmeksizin haberdar etmek. 

Madde 38 Kabul eden Devlet makamlarıy/a temas 
Konsolosluk memurları, görevlerinin yerine getirilmesinde, 
a-Kabul eden Devlet'in kanun, düzenleme ve teamülleri veya bu konudaki 

uluslararası anlaşmalarca müsaade olunan ölçüde kabul eden Devlet'in yetkili 
merkezi makamlarına, 

müracaatta bulunmak hakkına sahiptirler. 

Madde 39 Konso/osluk resim ve harçları 
I -Konsolosluk, gönderen Devlet kanun ve düzenlemelerinin konsolosluk 

işlemleri için öngördügü resim ve harçları kabul eden Devlet'in ülkesinde tahsil 
edebilir. 
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2-Bu maddenin ı. fıkrasında öngörülen ve resim ve harç adıyle tahsil olunan 
meblaglar ile bunlara ilişkin makbuzlar kabul eden Devlet'te her türlü vergi ve 
harçtan muaftırlar. 

KESİMII 

MESLEKTEN KONSOLOSLUK MEMURLARI İLE KONSOLOSLUGUN 
Dİ GER MENSUPLARINA İLİŞKİN KOLA YLIKLAR, A YRlCALIKLAR VE 

DOKUNULMAZLIKLAR 

Madde 40 Konso/osluk memurlarının korunmas ı 
Kabul eden Devlet, Konsolosluk memurlarına onlara gösterilmesi gereken saygı 

ile muamele eder ve onlann şahıslarına, hürriyetlerine ve onurlarına yapılabilecek 
her türlü tecavüzleri önlemek amacıyle gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

Madde 41 Konso/osluk memurlarının kişisel dokunulmazlığı 
1-Konsolosluk memurlarının tutuklanmaları veya göz altına almmaları, ancak, 

agır bir suç halinde ve yetkili adli makamın kararı ile olur. 
2-Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen hal saklı kalmak üzere kesinleşmiş adli 

bir kararın uygulanması dışında, konsolosluk memurları hapsedilemez ve herhangi 
bir şekilde kişisel hürriyetleri kısıtlamaya tabi tutulamaz. 

3-Aleyhine cezai bir dava ikame edilen konsolosluk memuru yetkili makamlarm 
önüne çıkmak zorundadır. Bununla beraber, dava, konsolosluk memurunun resmi 
durumu icabı kendisine gösterilmesi gereken saygı ile ve bu maddenin ı. fıkrasında 
öngörülen hal hariç olmak üzere, konsolosluk işlemlerinin yerine getirilmesini en az 
etkileyecek biçimde yürütülecektir. Bu maddenin ı .fıkrasında zikredilen hallerde, bir 
konsolosluk memurunun gözaltına alınması kaçınılmaz oldugu takdirde, aleyhine 
ikame edilecek dava en kısa zamanda açılmalıdır. 

Madde 42 Tutuklama, gözaltına alma veya kovuşturma hallerinin yazılı olarak 
bıldırılmesi 

Bir konsolosluk personeli mensubunun tutuklanması, gözaltına alınınası veya 
cezai bir kovuşturmaya tabi tutulması halinde, kabul eden Devlet durumdan 
konosolosluk şefini en kısa zamanda haberdar etmekle yükümlüdür. Eger 
konsolosluk şefinin kendisi bu tedbirlerden birine muhatap tutulmuş ise, kabul eden 
Devlet bundan gönderen Devleti diplomatik yoldan haberdar eder. 

Madde 43 Yargı bağışıklığı 

1-Konsolosluk memurları ve konsolosluk hizmetlileri, resmi görevlerinin yerine 
getirilmesi sırasında işledikleri fiillerden dolayı kabul eden Devlet'in adli ve idari 
makamlarının yargısına tabi degildirler. 

2-Bununla beraber, bu maddenin 1. fıkrası hükümleri; 
a-Bir konsolosluk memurunun veya bir konsololuk hizmetiisinin açıkça veya 

zımnen gönderen DevJet'in vekili sıfatıyle akdetmedigi bir mukaveleden dogan; veya 
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b-Kabul eden Devlet ülkesinde bir taşıt aracmm, bir geminin veya bir hava 
taşıtının sebebiyet verdigi zarar yüzünden üçüncü bir kişi tarafından açılan hukuk 
davalarma uygulanmaz. 

Madde 44 Tanı/cl ık yapmak yükümlülüğü 
1 -Konsolosluk mensupları adil ve idari davalar sırasında tamldık yapmaga 

çagırılabilirler. 

Konsolosluk hizmetiileri ve hizmet personeli mensupları bu maddenin 3. 
fıkrasında zikredilen durumlar dışında, tanıklık yapmagı reddetmemelidirler. Bir 
konsolosuk memuru tanıklık yapmagı reddetmedigi takdirde, ona hiçbir zorlayıcı 
tedbir veya başka müeyyide uygulanmaz. 

2-Tanıklıgı talep eden makam, konsolosluk memurunun görevlerinin yerine 
getirilmesini sekteye ugtatmaktan kaçınmalıdır. Bu makam mümkün oldugu takdirde 
her defasında, konsolosluk memurunun tanıklıkla ilgili ifadesini memurun 
ikametgMımda veya konsoloslukta alabilir veya konsolosluk memurunu yazılı 

beyanını kabul edebilir. 
3-Bir konsoloslugun mensupları görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olaylar 

hakkında tanıklık yapmak veya bununla ilgili resmi yazışma ve belgeleri göstennek 
zorunda degildirler, Konsolosluk mensupları, keza, gönderen Devlet'in ulusal 
kanunları hakkında bilirkişi olarak tanıklık yapm&gı reddetmek hakkına da 
sahiptirler. 

Madde 45 Ayrıcalık ve bağışı/clı/clardan feragat 
I-Gönderen Devlet, bir konsolosluk mensubu hakkında 41, 43 ve 44. 

maddelerde öngörülen ayncalıkı ve bagışıklıklardan feragat edebilir. 
2-Feragat daima açık olmalı ve bu maddenin 3. fıkrasındaki hükümler saklı 

kalmak üzere kabul eden Devlet' e yazılı olarak bildirilmelidir. 
3-Bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetlisi, 43 madde uyarınca 

yargı bagışıklgından yararlandıgı bir konuda bir dava ikame ederse, esas taJebe 
dogrudan dogruya baglı herhangi ~ir mukabil talep hakkında yargı bagışıklıgını ileri 
süremez. 

4-Hukuki veya idari bir dava ile ilgili olarak yargı baAışıklıgmdan feragat, 
kararın uygulanmasma ait tedbirlere ilişkin bagışıklıktan da feragat edildigi anlamına 
gelmez. Bunlar için de ayn bir feragat gereklidir. 

Madde 46 Yabancıların kayıt ve oturma müsaadesinden bağışı/cllık 
1 -Konsolosluk memurları ve konsolosluk hizmetiileri ile bunların kendileriyle 

birlikte yaşayan aileleri efradı, yabancıların kaydı ve otunna mUsaadesi konusunda 
kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerinde öngörülen tüm yükümlülüklerden 
muaftır lar. 

2-Bununla beraber, bu maddenin 1. fıkrası hükümleri, gönderen Devlet'in 
devamlı hizmetiisi olmayan veya kabul eden Devlet'te kazanç getiren özel bir işte 
çalışan konsolosluk hizmetlisine, ve bunun ailesi efradına uygulanmaz. 
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Madde 47 Çalışma müsaadesi batışılclıtı 
ı-Konsolosluk mensupları, gönderen Devlet'e gördükleri hizmetlerle ilgili 

olarak, kabul eden Devlet'in yabancı emek gücü istihdamında çalışma müsaadesine 
ilişkin kanun ve düzenlernelerin koydugu yükümlülüklerden muaftırlar. 

2-Konsolosluk memurlarının ve konsolosluk hizmetiilerinin yanında çalışan özel 
personel mensuplan kabul eden Devlet'te kazanç getiren bir başka işte çalışmadıkları 
takdirde bu maddenin ı. fıkrasında istihdaf olunan yükümlülüklerden muaftırlar 

Madde 48 Sosyal sigorta rejiminden bağışılclık 
ı-Bu maddenin 3. fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, gönderen Devlet'te 

gördükleri hizmetler konusunda konsolosluk mensupları ve onlarla birlikte yaşayan 
aileleri efradı, kabul eden Devlet'te yürürlükte bulunan sosyal sigorta hükümlerinden 
muaftır lar. 

2-Bu maddenin ı. fıkrasında öngöıillen bagışıklık, konsolosluk mensuplarının 
özel hizmetinde bulunan özel personel mensupianna da keza aşagıdaki şartlarla 

uygulanır. 

a-Kabul eden Devlet vatandaşı olmamaları ve kabul eden Devlet'te devamlı 
ikametgAhlan bulunmaması; ve 

b-Gönderen Devlet'te veya üçüncü bir Devlet'te yüıilrlükte olan sosyal sigorta 
hükümlerine tabi olmaları. 

3-Hizmetlerinde bu maddenin 2. Fıkrasında öngörülen bagışıkhgm 

uygulanmadıgı kişiler bulunan konsolosluk mensupları, kabul eden Devlet'in sosyal 
sigorta mevzuatının işverene yükledigi yükümlülüklere uymalıdırlar. 

4-Bu maddenin 1. Ve 2. Fıkralarında öngöıillen bagışıklık, kabul eden Devlet 
mevmatının yer vermesi şartıyla bu Devlet'in sosyal sigorta rejimine isteyerek tabi 
olabilme olanagını ortadan kaldırmaz. 

Madde 49 Aleçalı bagışıklık 
ı -Konsolosluk memurlan ve konsolosluk hizmetiileri ve keza bunların 

kendileriyle birlikte yaşayan aileleri efradı, aşagıda yazılanlar dışında kişisel veya 
gerçek, ulusal bölgesel ve belediyeye ait her türlü vergi ve resimlerden muaftırlar: 

a-Normal olarak eşya veya hizmetlerin fiyatına dahil edilmiş bulunan dolaylı 
vergiler; 

b-32. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet ülkesinde 
bulunan özel taşınmaz mallara ait vergi ve resimler; 

c-5 1 . Madd~nin ( b ) fıkrasındaki hükümler saklı kalmak üzere, kabul eden 
Devlet tarafından tahsil olunan veraset ve intikal vergiler; 

d-Kaynagı kabul eden Devlet'te bulunan sermaye kazançları dahil özel 
gelirlerden alınan vergi ve resimler ile kabul eden Devlet'te kain ticari veya mali 
teşebbüslere yapılan yatırımlarda peşinen alınan sermaye vergileri; 

e-lfa olunan özel hizmetler karşılıgı olarak tahsil edilen vergi ve resimler; 
f-32. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, kayıt, mahkeme, ipotek ve pul 

harç lan; 
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2-Hizmet personeli mensupları, hizmetleri karşılıgı olarak aldıkları ücretlerden 
dolayı vergi ve resimlerden muaftırlar. 

3-Kabul eden Devlet'te maaşlan veya ücretleri gelir veı:gisinden muaf olmayan 
kişileri istihdam eden konsolosluk mensupları, bu Devlet kaaun ve dtızenlemelerinin, 
gelir vergisinin tahsili konusunda işverene yOkledili yOldlmlülUklere uymalıdırlar. 

Madde 50 Gümrük resimden ve gümrük muayyenesinde11 baRışılelık 
ı -Kabul eden Devlet, kabul edecegi kanunlar ve dOzenlemeler hükümleri 

uyarınca, aşagıda yazılı kalemlerin girişine mUsaade eder ve depolama, ulaşım ve 
benzeri hizmetlerle ilgili masraflar dışındaki bUtOn gQmrUk resimleri, harçlar ve 
bununla ilgili sair vergilerde halışıldık tanır; 

a-Konsoloslugun resmi kullanımına matuf eşyalar; 
b-Yerleşme eşyaları dahi olmak Uzere, konsotosluk memerunun ve kendisiyle 

birlikte yaşayan aile efradının kişisel kulanımına ait eşyalan, ttıketim malları, 
ilgililerin dolfudan d<>lruya kendi kullanmaları için gerekli miktan geçmemelidir. 

2-Konsol os luk hizmetlHeri, ilk yerleşmeleri sırasında ithal etmiş olduklan 
eşyalar konusunda, bu maddenin ı. fıkrasmda öngörülen ayrıcalık ve 
bagışıklıklardan yararlanırlar. 

3-Konsolosluk memurlanna ve bunların kedileriyle birlikte yaşayan aile eftadına 
ait kişisel bagajlar gümrük muayenesinden muaftırlar. 

Söz konusu kişiler, ancak bagajların bu maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde 
zikredilenlerden başka eşyalar veya kabul eden Devlet'in kanun ve dOzenlemeleriyle 
ithali veya iliracı yasaklanmış veya karantina, kanun ve dUZJenlemelerine tabi işyalar 
ihtiva etti~ hususunda ciddi nedenlerin varbgı halinde gUmrUk nuayenesine tabi 
tutabilirler. Bu muayene, ancak, konsolosluk memurunun veya ailesinin ilgili bir 
ferdinin ilgili bir ferdinin huzurunda yapılabilir. 

Madde St Bir konso/osluk mensubunun veya ailesi tarafından birinin mirası 
Bir konsolosluk mensubunun veya kendisiyle birlikte yaşayan ailesi efradından 

birinin ölümü halinde, kabul eden Devlet: ' 
a-Bu ülkede iktisap edilmiş olup müteveffanın ölümü sırasında ihracı 

yasaklanmış bulunanlar hariç olmak Uzere mUteveffaya ait taşınır malların ihracma 
mUsaade etmelidir; ve 

b-Kabul eden Devlet'te mUteveffanm konsolosluk mensubu veya konsolosluk 
mensuplanndan birinin ailesi efradı olması nedeniyle bulunan taşınır mallan miras, 
ferag ve intikale ilişkin ulusal, bölgesel ve belediyeye ait vergi ve resimlere tabi 
tutmamalıdır. 

Madde 52 Kişisel yükümlülülclerden bfltqılclılc 
Kabul eden Devlet, konsolosluk mensuplanyle kendileriyle birlikte yaşayan 

aileleri efiadına her tUrlU kişisel yükümlülUk ve hangi neviden olursa olsun kamu 
yararı hizmetleriyle, istimval, yardım ve konaklama gibi askeriilde ilgili 
yükümlülUklerden muaf tutacaktır. 
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Madde 53 - Konso/osluk ayrıcalık ve bağış/ılelarının başlaması ve sona ermesi 
1-Konsolosluugun her mensubu, görev yerine gitmek için kabul eden Devlet'in 

ülkesine girişinden itibaren veya daha önceden bu ülkede bulunuyorsa 
konsolosluktaki görevine başlamasından itibaren, bu Sözleşme'de öngörülen 
ayrıcalık ve bagışıklıklardan yararlanır. 

2-Bir konsolosluk mensubunun kendisiyle birlikte yaşayan ailesi efradı ve keza 
yanmda çalışan özel personel mensupları da aşagıdaki tarihlerden, sonuncusundan 
itibaren bu Sözleşme' de öngörülen ayrıcalkılar ve bagışıklıklardan yararlanırlar: 

Bu maddenin 1. fıkrası uyarınca konsolosluk mensubunun ayrıcalıklardan ve 
bagışıkllıklardan yararlandıgı tarihten, kabul eden Devlet'in ülkesine girişleri 
tarihinden veya o konsolosluk mensubunun ailesi efradına veya özel personel 
mensuplarına dahil oldukları tarihten itibaren. 

3-Bir konsolosluk mensubunun görevi sona erdigi zaman, kendisinin ve keza 
kendisiyle birlikte yaşayan ailesi efradı ile yanında çalışan özel personel 
mensuplarının da ayrıcalık ve bagışıklıkları normal olarak aşagıdaki tarihlerden 
ilkinde son bulur: Anılan konsolosluk mensubunun kabul eden devlet'in ülkesini terk 
ettigi anda veya bu amaçla kendisine tanman makul bir sürenin bitiminde. Fakat söz 
konusu kişiler ayrıcalık ve ba&ışıklıklannı, silAhlı bir çatışma hali dahil o ana kadar 
muhafaza ederler. Bu maddenin 2. Fıkrasında belirtilen kişilere gelince, bunların 
ayrıcalıkları ve bagışıklıkları bir konsolosluk mensubunun ailesi efradına veya 
konsolosluk mensubunun hizmetine dahi olmak durumu ortadan kalkar kalkmaz 
sonar er~r. Bununla beraber eger bu kişiler makul bir süre içinde kabul eden 
Devlet'in ülkesini terketmek niyetinde iseler şüphesiz ayrıcalık ve bagışıklıkları 

hareketleri anına kadar devam eder. 
4-Bununla beraber bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetiisi 

tarafından görevlerinin yerine getirilmesi sırasında yapılan işlerle ilgili olarak yargı 
bagışıklıgı, süresiz olarak devam eder. 

5-Bir konsoloslukmensubunun ölümü halinde, kendisiyle birlikte yaşayan ailesi 
efradı, aşagıdaki bagışıklıklardan yararlanmaga devam eder; kabul eden Devlet'in 
ülkesini terkettikleri tarihe veya bu amaçla onlara tanınan makul sürenin bitimine 
kadar. 

Madde 54 O çüncü devletlerin yükümlülükleri 
I-Bir konsolosluk memuru, görevine başlamak, görevinin başına dönmek veya 

gönderen Devlet'e geri dönmek amacıyle, vizenin gerekli oldugu hallerde kendisine 
vize vermiş olan üçüncü bir Devlet'in ülkesinde geçiyor veya bu Devlet'in 
ülkesinden bulunuyor isse, söz konusu üçüncü devlet kendisine geçişi ve dönüşü için 
gerekli olabilecek bu Sözleşme'nin diger maddelerinde öngörülen bagışıklıkları 
bahşedecektir. Üçüncü Devlet, konsolosluk memuruna refakat eden ve ona iltihak 
etmek üzere veya gönderen Devlet' e geri dönmek amacıyle ayrı olarak seyahat eden 
söz konusu memurun kendisiyle birlikte yaşayıp ayrıcalık ve bagışıklıklardan 

yararlanan ailesi efiadına da aynı bagışıklıkları bahşedecektir. 
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2-Bu maddenin ı. fıkrasında öngörülenlere benzer hallerde, üçüncü Devlet'ler 
konsolosluAun diter mensuplan ile bunların kendileriyle birlikte yaşayan aileleri 
efradmm da ülkelerinden geçişlerini engellemeyeceklerdir. 

3-Üçtınctı devletler, resmi yazışmalara ve kodlu ve şifreli mesailar dahil olmak 
üzere diger resmi transit haberleşmelere, kabul eden Devlet'in bu Sözleşme uyarınca 
balışetmek zorunda buluduAunu aynı serbestliAi tanıyacaklar ve bunları aynı şekilde 
koruyacaklardır. Üçüncü Devletler, vizenin gerekli oldugu durumda kendilerine vize 
verilmiş olan konsolosluk kuryelerine ve transit konsolosluk torbalarma, kabul eden 
Devlet'in bu Sözleşme uyarınca balışetmek zorunda bulunduAll aynı dokunulmazlık 
ve korumayı göstereceklerdir. 

4-Bu maddenin ı, 2, ve 3. fıkralarmda öngörülen üçüncü Devlet'in 
yükümlülükleri, keza, bu fıkralarda sırasıyle zikredilen kişilere ve resmi 
haberleşmeler ile konsolosluk torbalarma bunların üçüncü devlet ülkesinde 
bulunmaları bir mücbir sebepten ileri geldigitakdirde uygulanır. 

Madde 55 Kabul eden Devletin kanun ve düzenlemelerine saygı 
1-Bu ayrıcalıklardan ve bagışıklıklardan yararlanan her kişinin, ayncalıklarına 

ve bagışıkllıklarına hale gelmernek üzere, kabul eden Devlet' in kanun ve 
düzenlemelerine say8ı göstermek görevidir. Bunların keza bu Devlet'in içişlerine 
karışmamak görevleridir. 

2-Konsolosluk binaları, konsolosluk görevlerinin yeriıle getirilmesiyle kabili 
telif olmayacak şekilde kullanılmayacaktır. 

3-Bu maddenin 2. Fıkrası hükümleri, konsoloslugun bulunduAu binalarm bir 
kısmında, başka teşekküller, bürolar veya acentelar kunnak imkAnını hertaraf etmez, 
şu şartla ki bu bürolara tahsis edilmiş binalar konsolosluk tarafından kullanılanlardan 
aynı olmalıdır. Bu durumda anılan bürolar, bu Sözleşme bakımından konsolosluk 
binalarının ayrılmaz parçası sayılmayacaktır. 

Madde 56 Oçuncü Kişilere vaki zararlar için sigorta 
Konsolosluk mensupları, kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerince 

konulmuş bulunan, her türltı kara taşıt aracı ile gemi ve hava taşıtı kullanırnma ilişkin 
hukuki sorumluluklara ait sigorta konusundaki ytlktlmltıltıklerine uymak 
zorundadırlar. 

Madde 57 Kazanç getiren nitelikte ozel faaliyetlere ilişkin hükümler 
I-Meslekten konsolosluk memurları, kabul eden Devlet'te kendi çıkarlan için, 

hiçbir mesleki veya ticari faaliyette bulunmayacaklardır. 
2-Bu böltırnde öngörülen ayrıcalık ve bagışıklıklar: 
a-Kabul eden Devlet'te kazanç getiren nitelikte özel bir faaliyette bulunan 

konsolosluk hizmettilerine ve konsolosluk hizmet personeli mensuplarma; 
b-Bu fıkranın ( a ) bendinde belirtilen bir kişinin ailesi fertlerine ve o kişinin 

özel personel mensuplarına; 
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c-Konsolosluk mensuplarından birinin kabul eden Devlet'te kazanç getiren özel 
nitelikte bir faaliyette bulunan ailesi efradma tanınmaz. 

BÖLfiMIII 

FAHRİ KONSOLOSLUK MEMURLARINA VE BUNLAR TARAFINDAN 
YÖNETiLEN KONSOLOSLUKLARA UYGULANACAK REJİM 

Madde 58 Kolaylı/clar, ayrıcalılcJar ve bafışılcJılclarla ilgili genel hükümler 
1-28, 29, 30, 34, 3S, 36, 37, 38 ve 39 maddelerle S4. Maddenin 3. Fıkrası ve SS. 

Maddenin 2. Ve 3. Fıkraları, bir Fahri konsolosluk memuru tarafından yönetilen 
konsolosluklara da uygulanır. Dmıdan başka, bu konsolosluklara ait kolaylıklar, 
ayncalıklar ve baAışıldıklar S9, 60, 6 ı ve 62 maddelerle düzenlenir. 

2-42 ve 43 maddeler, 44. Maddenin 3 fıkrası 4S. Ve SS. Maddeler ve SS. 
Maddenin ı. fıkrası fahri konsolosluk memurlanna uygulanır. Bundan başka, bu 
konsolosluk memulanna ait kolaylıklar, ayrıcalıklar ve baAışıklıklar 63, 64, 64, 66 ve 
67 maddelerle düzenlenir. 

3-Bu Sözleşme'de öngörülen ayncalıklar ve baAışıklıklar, bir fahri konsolosluk 
memurunun ailesi efradma veya bir Fahri konsolosluk memuru tarafından yönetilen 
bir konsoloslukta çalışan bir konsolosluk hizmetiisinin ailesi efradma bahşedilmez. 

4-Ayn memleketlerde bulunan ve fahri konsolosluk memurlan tarafından 

yönetilen iki konsolosluk arasmda konsolosluk torbasının teatisi ancak iki kabul eden 
Devlet'in nzasıyle olur. 

Madde 59 Konso/oslu/c binalarının lcorunması 
KAbul eden devlet, bir Fahri konsolosluk memuru tarafından yönetilen bir 

konsolosluAa ait binalan korumak ve bu binalarm işgal edilmesine veya hasara 
ugratılmasma ve konsoloslu~UD stıkQnunun bozulmasına veya onuruna halel 
gelmesine engel olmak için gerekli tedbirleri alır. 

Madde 60 Konso/oslu/c binalarının akçalı bağışı/clığı 
1 -Gönderen devlet'in maliki veya kiracısı oluduAu ve bir fahri konsolosluk 

memuru tarafından yönetilen bir konsolosluAa ait binaları, yapılan özel hizmetler 
karşıhArnda almanlar dışmda her türlü ulusal, bölgesel veya belediyeye ait vergi ve 
resimlerden muaftır. 

2-Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen akçah ba~ışıklık, kabul eden Devlet'in 
kanun ve düzenlemeleri uyarınca gönderen Devlet'le bir mukavele akdeden kişi 

tarafından ödenmesi gereken vergi ve resimlere uygulanmaz. 

Madde 61 Konso/oslu/c arşiv ve belgelerinin dokunulmazlıfı 
Bir fahri konsolosluk memuru tarafından yönetilen bir konsoloslugun arşiv ve 

belgelerinin, diAer kqıt ve belgelerden ve özellikle konsolosluk şefinin ve kendisiyle 
beraber çalışan tüm kişilerin özel yazışmalarmdan ve keza meslekleri veya işleri ile 
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ilgili eşya, kitaplar ve belgelerden ayrı tutulmaları şartiyle, nerede bulunurlarsa 
bulunsunlar, her zaman dokunulmazlıkları vardır. 

Madde 62 Giımruk bağışıldığı 
Kabul eden devlet, kabul edecegi kanun ve dtızenlemeler hükUmleri uyarınca, 

bir Fahri konsolosluk memuru tarafından yönetilen bir konsosolugun münhasıran 
resmi kullanımına matuf olmaları şartiyle depolama, taşıma ve benzeri himıetlerle 
ilgili masraflar hariç olmak üzere, aşagıdaki maddelerin, her tUrlU gümrük resmi ile 
buna ilişkin vergi ve harçlardan muaf olarak girişine mUsaade eder. Gönderen Devlet 
tarafından veya bu Devlet'in talebi üzerine konsolosluga temin olunan armalar, 
bayraklar, tabelalar, mUhürler, kitaplar, resmi matbua, büro mobilyası büro 
malzemesive benzeri eşyalar. 

Madde 64 Fahri konso/osluk memurunun korunması 
Kabul eden Devlet, fahrt konsolosluk memuruna resmi sıfatı nedeniyle gerekli 

olabilecek korumayı bahşetmekle yükümlüdür. 

Madde 6S Yabancılarm kayıt ve oturma müsaadesinden bağışıklık 
Fahri konsolosluk memurları, kabul eden Devlet'te kendi çıkarları için mesleki 

veya ticari bir faaliyette bulunanlar hariç olmak tızere, yabancılarm kaydı ve oturma 
musaadesi konusunda bu Devlet'in kanun ve düzenlemelerinde öngörülen tUm 
yükümlülüklerden muaftırlar. 

Madde 66 Aleçalı Bağışıklık 
Fahri konsolosluk memuru, konsolosluk görevlerini yerine getirmesi nedeniyle 

gönderen Devlet'ten aldıgı tazminat ve aylıklar üzerinde her tUrlU vergi ve 
harçlardan muaftır. 

Madde 67 Kişisel yıikümlülüklerden bağışıklık 
Kabul eden Devlet, fahri konsolosluk memurlarını her tUrlU kişisel yükümlülük 

ve hangi neviden olursa olsun kamu yararı hizmetleriyle, istimval, yardım ve 
konaklama gibi askerlikle ilgili yUkUmlUlüklerden muaf tutacaktır. 

Madde 68 Fahri konso/osluk memurları müessesesinin ihtiyari niteliği 
Her Devlet fahri konsolosluk memurları atayıp atamamaga veya kabul edip 

etmemege karar vermekte serbesttir. 
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BÖLÜM IV 

GENEL HÜKÜMLER 

Maded 69 Konso/osluk şefi olmayan konso/osluk ajanları 
1-Her Devlet, gönderen Devlet'un konsolosluk şefi olarak ataınadıgı 

konsolosluk ajanları tarafından yönetilen konsolosluk ajaniıkiarı kurup kunnaınaga 
veya kabul edip etmemege karar vermekte serbesttir. 

2-Bu maddenin 1 fıkrasında belirtilen konsolosluk ajanlıklarmm faaliyette 
bulunabilmesi şartları ile bu ajaniıkiarı yöneten konsolosluk ajanlarının 
yararlanabilecekleri ayrıcalık ve baAışıldıklar gönderen Devlet ile kabul eden Devlet 
arasmda anlaşmayla saptanır. 

Madde 70 Konso/osluk görevlerinin bir diplomatik temsilcilik tarafindan yerine 
getırılmesı 

I-Bu Sözeleşme hükümleri, Sözleşme'nin metninin müsaade ettigi ölçüde, 
konsolosluk görevlerinin bir diplomatik temsilcilik tarafından yerine getirilmesi 
halinde de uygulanır. 

2-Diplomatik temsicilikte konsolosluk şubesine ba~lı olan veya başkaca 
konsolosluk görevlerini yerine getinnekle görevlendirilmiş olan anılan temsilcilik 
mensuplarının isimleri kabul eden Devlet'in Dışişleri Bakanlıgma veya bu Bakanlık 
tarafından tayin edilmiş olan makama bildirilecektir. 

3-Diplomatik temsilcilik konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesinde; 
a-Konsolosluk görev çevresindeki mahalli makmlarma; 
b-Kabul eden Devlet'in kanunları;düzenlemeleri ve teamülleri veya bu konudaki 

uluslararası anlaşmalar müsaade ediyorsa bu Devlet'in merkezi makamiarına 
başvurabilecektir. 

4-Bu maddenin 2 fıkrasında zikredilen diplomatik temsilcilik mensuplarının 
ayrıcalık ve bagışıklıkları, diplomatik ilişkiler konusundaki Devletler Hukuku 
kurallarına tabi olmaya devam eder. 

Madde 71 
I-Kabul eden Devlet'in ek kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bagışıklıklar tanınması 

hali müstesna olmak üzere, bu Devlet'in vatandaşı veya devamlı sakini olan 
konsolosluk memurları, sadece, görevlerinin yerine getirilmesi sırasında yapılan 

resmi işlerden dolayı yargı bagışıklıgmdan ve kişi dokunulmazlagından ve 44 
maddenin 3 fıkrasında öngörülen ayrıcalıktan yararlanırlar. Bu konsolosluk 
memurları ile ilgili olarak kabul eden Devlet'in de keza 42 maddede öngörülen 
yükümlülügü yerine getinnesi gerekmektedir. Böyle bir konsolosluk memuruna karşı 
bir ceza davası açıldıgı zaman, memurun tutuklanmış veya gözaltına alınmış 

bulunması hali hariç olmak üzere, dava konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesini 
en az aksatacak surette yürütülecektir. 
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2-Kabul eden Devlet'in vatandaşı veya devamlı sakini olan konsoloslugun diger 
mensuplan ile bunların aileleri efradı ve keza bu maddenin 1 fıkrasında deAinilen, 
konsolosluk memurlarının aileleri efradı, sadece, kabul eden Devlet'in onlara 
tanıdıgı ölçüde, kolaylıklar, ayncalıklar ve b&Aışıklıklardan yararlanırlar. Kabul eden 
Devlet'in 
bizzat vatandaşı veya devamlı sakini olan bir konsolosluk mensubunun ailesi efradı 
ıle özel personel mensupları, keza sadece kabul eden Devlet' in onlara tanıdıgı 
ölçüde, kolaylıklar, ayncalıklar ve bagışıklıklardan yararlanırlar. Bununla beraber, 
kabul eden Devlet, bu kişiler üzerinde yargı hakkını, konsolosluk görevlerinin yerine 
getirilmesini ifrat derecede engellemeyecek surette kullanmalıdır. 

Madde 72 Ayırım yapmama 
I-Kabul eden Devlet, bu Sözleşme'nin hükümlerini uygularken Devletler 

arasmda ayrım yapmayacaktır. 

2-Bununla beraber, 
a-Bu Sözleşmede'ki hükümlerden birinin gönderen Devlet'te kısıtlı biçimde 

uygulanması nedeniyle kabul eden Devlet'in anılan hükmü kısıtlı olarak uygulaması; 
ve 

b-Devletler'in birbirlerine teamlll veya anlaşma ile, bu Sözleşme hükümlerinin 
gerektirdi~den daha müsait bir muamelede bulunması; 
halleri ayırım olarak nitelenmeyecektir. 

Madde 73 Bu Sozleşme ile diğer uluslararası anlaşmalar arasında ilgi 
ı -Bu Sözleşme hükümleri, ytırtırlükteki diger uluslararası anlaşmalara taraf olan 

Devletler arasındaki ilişkilerde bu anlaşmaları haleldar etmeyecektir. 

2-Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü Devletleri, Sözleşme hükümlerini teyid eden, 
tamamlayan veya ıslah eden veya bunların uygulama alanuu genişleten uluslararası 
anlaşmalar akdetmelerine engel olmayacaktır. 

Madde 74 Imza 

BÖLÜM V 

SON ır0KÜMLER 

Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler örgütü veya bir ihtisas kurumu üyesi bütün 
Devletlerin ve keza Uluslararası Adalet Divanı Statüsü'ne taraf her Devlet'in ve 
Birleşmiş Milletler örgütü Genel Kurulu tarafından bu Sözleşmeye taraf olması için 
davet olunan başka her Devlet'in imzasına aşagıdaki şekildemüracaat edilmek üzere, 
açık olacaktır; 3 ı Ekim ı 963 tarihine kadar Avusturya Cumhuriyeti, Federal 
Dışişleri Bakanlıgı'na ve bu tarihte 31 Mart ı964 tarihine kadar B. Milletler 
örgütü'nün New York'daki merkezine, 
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Madde 75 Onay 
Bu Sözleşme onaya tabidir. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler örgütü Genel 

Sekreterine tevdi olunacaktır. 

Madde 76 Katılma 
Bu Sözleşme, 74 maddede zikredilen dört kategoriden birine dahil olan her 

Devlet'in katılmasına açık kalacaktır. 
Katılma belgeleri Birleşmiş Milletler örgütü Genel Sekreteri'ne tevdi 

edilecektir. 

Madde 77 Yürürlüğe giriş 
1 - Bu Sözleşme, yirmiikinci onay veya katılma belgesinin Birleşmiş Milletler 

örgütü Genel Sekreteri'ne tevdi edilecek tarihi izleyen otuzuncuu günü yürürlüge 
girecektir. 

2-Yirmiikinci onay veya katılma belgesinin tevdiinden sonra Sözleşme'yi 
onayiayacak veya Sözleşmeye katılacak Devletlerden her birisi için Sözleşme onay 
veya katılma belgesinin bu Devlet tarafından tevdiini izleyen otuzuncu gün yürürlüge 
girecektir. 

Madde 78 Genel Sekreterin bildirimi 
I-Birleşmiş Milletler örgütü Genel Sekreteri, 74 maddede zikredilen dört 

kategoriden birine dahil olan bütün Devletlere: 
a-74, 75 ve 76 maddeler uyannca Sözleşme'ye konulan imzalarla onay veya 

katılma belgelerinin tevdiini; ve 
b-77 madde uyarınca Sözleşme'nin yürürlüge girecegi tarihi bildirecektir. 

Madde 79 Metin/erin geçerliliği 
Çince, fransızc~ ingilizce, ispanyolca ve rusça metinleri aynı degerde geçerli 

olan bu Sözleşme'nin aslı Birleşmiş Milletler örgütü Genel Sekreteri'ne tevdi 
olunacaktır. Genel Sekreter aslma uygunlugu tasdildi Sözleşme metninin örneklerini 
74 maddede zikredilen dört kategoriden birine dahil olan bütün Devletlere 
gönderecektir. 

Yukarıdaki hükümleri tasdiken, aşaAıda imzaları bulunan ve Hükümetleri 
tarafından usulüne uygun şekilde yetkilli kılınmış olan temsilciler bu Sözleşme'yi 
imzalamışlardır. 

Bu Sözleşme, Viyana'da yirmidört nisan bindokuzyüzaltmışüç tarihinde 
düzenlenmiştir. 

---------------0---------------
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KOçOkierin Vatana İdasine Dair Avrupa Sizletmesinin Oaaylanmasanan Uygun 
Bulundutuna İlitkin Kanun 

Kanun No: ı93ı 
Kabul Ta. : ıs Ocak ı976 
R.G : 25 Ocak ı976 S. ı5479 
Dstr. Trp. : 5, c. ıS-ı, s.647 

Madde ı 
26 Haziran 1974 tarihinde Strazburg'ta imzalanan "KtıçUklerin Vatana İadesine Dair 

Avrupa Sözleşmesi" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde2 
Bu Kanun yayımı tarihinde ytııilrlü~e girer. 

Madde3 
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu ytırtıttır. 

KOçOkierin Vatana İadesine Dair Avrupa Slzleşmesinin Onaylanmasa Hakkanda 
Bakanlar Kuruluu Karara 

Karar Ta. : 29 Nisan ı976 No: 7111852 
R.G : 30 Temmuz ı976 S. ı5662 
Dstr. Trp. : 5, c.ıS-2 s.2984 

25 Ocak ı 976 tarihlı ı 93 ı sıyılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Ktıçüklerin 
Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi" nin onaylanması; ......... 244 sayılı Kanununun 3 
üncü ve 5 ıncı maddelerıne göre, Bakanlar Kurulunca 29/4/ı976 tarihinde kararlaştınlmıştır. 
(*) 

----o---
KOçtıklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi 

Aşagıda imzalan bulunan Avrupa Konseyi'ne tlye Devletler, 
Aralarındaki yakın birligin özellikle kişilerin dolaşımında artışa yol açtı~ını 

nazarı dikkate alarak, Genel olarak yararlı sonuçlar yaratan bu gelişmenin, özellikle 
küçüklerin, kendilerinden sorumlu kişilerin arzulan hil4fma bir ülkede bulundukları 
veya bir ülkedeki mevcudiyetlerinin kendi menfaatleri ya da söz konusu ülke 
menfaatleriyle ba~daşmadıgı hallerde bazı meseleler yarattıiını gözönünde tutarak, 

(*) ll- 7/ı 1852 Sityılı brllrLı S3zltşrıu s.wıLır Kımclıt fllrıjııuLuı 2++ Sityılı Kııııuıaıı 3 ve s bıct rruıAkltrtııt #re 
ollllyLııııııAitflldır. S3zltşmeııbı Yiiril~e gtrlşt JıııkbıJıı BAWıLır KKndıc Kllrınııılı bır bpt bıdıtiiiiiiUIIJiktAAır. S3zltşıtftııbı 23 

uncu rtwidtst 3 fıkrısındıı; 

2313 .. oıılıll soıırı oufoyllll veyı kdıd edtıı Aktt DeVletler ıı.bnuıAAır, sazlqrrıe IIIII.J veyı kdıd bt~estıılıı tevdt etft4t 
tıırthttıı üç ll] soıır11. yiiriirfii8e .;ncekttr." Hilbıilgettrtbıtlş lııclıt~r. 

b-SÖılqıııeııtıı 2 ı tııct ırwllltstııdt; .. BK S3zltŞiffeııtıı ay~ • ııudrderd ulas~Arırii.SI Polts örgitii (iııft'}'Ol) 

vısıtısıylt yiiriltillıbdır." Hihıiine ıle yer vertbtıtştlr 
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----~ 
Bu durumdaki küçükterin bir ülkeden bir başka ülkeye zorunlu olarak nakle 

dilmelerini saglamak için karşılıklı işbirligi yapılması gerektigine kani olarak, 
aşagıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

BÖLÖM- I 

GENEL BİLGİLER 

Madde 1 Bu Sözleşme' de kullanılan, 
a-"Küçük" ·terimi, istemde bulunan Devletin Uluslararası Özel Hukuku 

hükümleri uyarınca uygulanabilecek yasaya göre reşit olmayan ve aynı yasa 
geregince kendi ikametgAhını tayin etme hakkına sahip bulunmayan kişiyi, 

b-"Ebeveynlik yetkisi" terimi, özel veya tüzel kişilerin, bir küçügün 
ikametgAhının tayini hususunda, yasalara ya da idari kararlara dayanan yetkilerini, 

c-"Vatana İade" terimi, bir küçügün, bu Sözleşme uyarınca, bir Akit Devletten 
uyruklugunda bulundugu veya bulunmadıgı bir başka Akit Devlete nakledilmesini, 
ifade eder. 

Maddel 
I -Bu S~zleşme, Akit Devletlerden birinin ülkesinde bulunan ve başka Akit 

Devlet tarafından aşagıdaki sebeplerden birine dayanılarak vatana iadesi talep olunan 
küçüklere uygulanır. 

a-Küçügün, istemde bulunulan Devletin ülkesinde, kendisi üzerinde ebeveynlik 
yetkisine sahip olan kişinin veya kişilerin arzusu hilifına bulunması. 

b-Küçügün istemde bulunulan Devletin ülkesinde bulunmasının, istemde 
bulunan Devletin yetkili makamlarınca kendisinin korunması; veya egitilmesi 
hususunda alınan bir tedbirle bagdaşmaması. 

c-Küçügün korunnmasına veya egitilmesine matuf bir uygulamanın kendisinin 
istemde bulunan Devletin ülkesinde bulunmasını gerekli kılması. 

2-Bu Sözleşme, mevzuatı cevaz verdigi takdirde, bir Akit Devletin, ülkesinde 
bulunmalarını kendi menfaatleriyle veya ülke menfaatleriyle bagdaşmaz addettigi 
küçüklerin vatana iadesi için de uygulanır. 

Madde3 
Her Akit Devlet, vatana iade istemlerini hazırlamak, yöneltmek ve karşılamakla 

yükümlü merkezi bir yetkili makam tayin edecek ve tayin edilen makamı Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterine bildirecektir. 
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BÖLÜM-II 

KÜÇÜKLERİN BULUNDUKLARI DEVLET DIŞINDAKi BİR D EVLETİN 
İSTEMi ÜZERİNE V ATANA İADELERİ 

Madde4 
1-2. maddenin 1. fıkrasında kayıtlı sebeplerden birine dayanan vatana iade 

müracaatları, küçügün iade edilecegi Devletin yetkili merkezi makamma yöneltilir. 

2-Anılan Devletin yetkili makamları müracatm makul sebeplere dayandıgma 
kanaat getirdikleri takdirde, yetkili merkezi makam küçügün bulundugu Devletin 
yetkili merkezi makamından vatana iade hususunda istemde bulunur. 

Madde S 
I-Küçük, idrak yetenegi müsaade ettigi takdirde, istemde bulunulan Devletin 

yetkili bir makamınca bizzat dinlenmeksizin, vatana iade istemleri konusunda karar 
alınamaz. 

2-Sözkonusu makam, aynı zamanda kararla ilgili kişilerin, özellikle ebeveynlik 
yetkisine sahip olanlarla istemde bulunulan ülkede küçügün fiili vasiligini yapanlarm 
da görüşlerini almaya gayret eder. Bu İstişare, sebep olacagı gecikme yüzünden 
küçügün menfaatlerine zarar vermeyecek ölçüde tutulur. 

Madde6 
istemde bulunulan Devlet, 7. ve 8. maddelere dayanarak reddetme hakkını 

kullanmadıgı takdirde, işbu Sözleşme hükümlerine uyan ve 2 . maddenin 1 . fıkrasına 
dayanan bütün vatana iade istemlerini yerine getirir. 

Madde 7 Bu istem aşağıdaki sebeplerle reddedilebilir. 
a-istemde bulunulan Devletin uluslararası özel hukuku uyarınca uygulanabilecek 

yasaya göre, küçük kendi ikametgahını seçme hakkında sahipse veya istemde 
bulunulan Devletin milli kanunu sözkonusu hakkı tanıyorsa, 

b-istem 2 . maddenin 1 ( a ) fıkrasına dayandırıldıgı ve küçügün istemde 
bulunulan Devletin özel hukuku uyarınca uygulanabilecek yasaya göre ya da anılan 
Devletin milli kanununa göre ebeveynlik yetkisine sahip olmayan kişiye veya kişilere 
teslimini öngördügü takdirde, 

c-istemde bulunulan Devlet, istemde bulunan Devletin 2 . maddenin 1 (b) ve 
( c ) fıkralarında belirtilen tedbirleri almaya yetkili olmadıgına hükmederse, 

d-istemde bulunulan Devlet, küçügün vatana iadesinin kamu düzenine aykırı, 
olacagma hükmederse, 

e-Küçük, istemde bulunulan Devletin uyruklugunda ise, 
f-Küçük, Sözleşmeye taraf olmayan bir Devletin uyruklugunda ise ve vatana 

iadesi anılan Devlet ile istemde bulunulan Devlet arasında mevcut anlaşmalarla 
bagdaşmıyorsa, 
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Madde 8 Istemde bulunu/tm Devlet, ayrıca, 
a-Küçük üzerinde ebeveynlik yetkisine sahip kişi ve kişiler istemde bulunulan 

Devletin ülkesinde bulunmakta ve küçUAUn vatana iadesine muhalefet etmekte iseler, 
b-Istemde bulunulan Devlet, küçUJUn vatana iadesini, özellikle ülkesinde 

kuvvetli ailevi ve sosyal ballan bulunması veya ülkesinde uygulanmakta olan bir 
koruma ya da elitim tedbiriyle baldaşmaması nedeniyle ilgilinin menfaatlerine 
aykırı telakki ettiAi takdirde, 

Meselenin bütQn veçhelerini inceledikten sonra istemi reddedebilir. 

Madde9 
İsternde bulunulan Devletin istem hakkındaki k~ aşaAıdaki sebeplerle 

ertelenebilir: 
a-İstemin dayandılı ebeveynlik yetkisinin ciddi nedenlerle itiraza utraması, 
b-Bir suçtan dolayı küçopn muhakeme edilmesinin gerekli görülmesi veya 

hüniyeti ballayıcı bir cezaya çarptınlmış olması. 

Madde 10 
İstem yerinde görllldüAü takdirde, istemde bulunan Devlet ile istemde bulunulan 

Devletin yetkili makamları vatana iade usulUnU en kısa zamanda tespit ederler. 

Madde ll 
Istemde bulunulan Devlet vatana iade için gerekli göreceAi geçici tedbirleri 

alabilir. KüçüAU, bir çocuk bakunevine yerleştirebilir. Bu tedbirlere son verebilir. 
Istem kabul edilmedili takdirde, bu tedbirler 30 günlük bir süre sonundasonar erer. 
Sözkonusu tedbirler, istemde bulunulan Devletin iç hukukuna göre uygulanır. 

Madde 12 , 
Acil durumlarda, istemde bulunulan Devlet vatana iade istemini almadan önce 

de, istemde bulunan Devletin yetkili merkezi makamı ı 1 . maddede belirtilen geçici 
tedbirlerin uygulanmasını talep edebilir. Istem on gUn içinde iletilmedili takdirde, 
sözkonusu tedbirler kaldırılır. 

Madde 13 
ı-Istemde bulunulan Devlet açıkça nzasmı bildirmedikçe, istemde bulunan 

Devlet bu bölüm hükümleri gerelince vatana iade edilen kişilerin, iadeden önce 
işlenmiş suçlarını koAuştarmaya tabi tutamaz. Istemde bulunan Devlette vatana 
iadeden önce verilmiş hüniyeti ballayıcı bir cezayı veya daha alır bir hükmü 
uygulamak için de sözkonusu rıza gereklidir. 

2- I. paragrafta öngörülen nza, istemde bulunulan Devlette suçluların iadesi 
konusunu düzenleyen mevzuata veya işbu madde hükmünün uygulanması için 
koyulmuş kurallara tabidir. 

3-Suçlunun iadesi talep ulundulu takdirde istemde bulunulan Devletin ilgiliyi 
iade etmek zorunda kalacaAı hallerde rıza esirgenemez 
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BÖLÜM-III 

KÜÇÜGÜN BULUNDUGU D EVLETİN İSTEMİ ÜZERİNE V ATANA İADE 

Madde 14 
1-2. maddenin 2 . paragrafında öngörülen hallerde, küçüatln bulundugu Devlet 

bir diger Akit Devletten küçü~fln iadesini kabul etmesini, aşagıdaki hükümlere göre 
isteyebilir: 

a-Ebeveynlik yetkisine sahip kişi veya kişiler bir başka Akit ülkede ise, istem 
işbu Devlete yöneltilir. 

b-Ebeveynlik yetkisine sahip kişi ve kişiler bu Sözleşmeye taraf olmayan bir 
ülkede ise, istem küçüatln ikametgAhının bulundugu Akit Devlete yöneltilir. 

c-Ebeveynlik yetkisine sahip olan kişinin veya kişilerin hangi ülkede 
bulunduAunun bilinmedigi ya da hiç kimsenin ebeveynlik yetkisine sahip olmadıgı 
hallerde, istem küçügün ikametgAhının bulundugu Akit Devlete, bu Devlete iadesi 
kabul olunmadıgı veya gerçekleştirilemedigi takdirde, küçügün vatandaşı oldugu 
Akit Devlete yöneltilir. 

2- I. paragraf hükmü, Akit Devletlerin yabancı uyruklular hakkında 
mevzuatlarından dogan yetkilerini etkilemez. 

Madde ıs 
ı -lstemde bulunulan Devlet küçügü kabul etmeye razı olursa istemde bulunan 

Devlet ile istemde bulunulan Devletin yetkili makamlan en kısa zamanda vatana iade 
usulünü tesbit ederler. 

2-Vatana ıade nususundaki isteme, küçüatln istemde bulunan ülkesindeki 
davranışı veya durumu dolayısıyle uygun görülen bazı tedbirlerin alınmasına matuf 
bir talep eklenebilir. lstem, aynca iadenin tabi olacagı bütün şartları belirtebilir. 

BÖLÜM-IV 

ORTAKHÜKÜMLER 

Madde 16 Bütün ıstem/er yazılı olacak ve aşağıdaki hususları ihtiva edecektir. 
a-Düzenleyen merkezi makamın adı, 
b-Vatana iadesi talep olunan küçügün hüviyeti, uyruklugu ve mümkünse istemde 

bulunulan ülkedeki adresi, 
c-Talebin dayandıgı sebepler, 
d-V arsa, vatana iade hususunda müracaatta bulunan makam veya kişinin adı ve 

küçükle kanuni münasebeti. 
2-2. maddenin ı. paragrafında öngörülen durumlarda, yetkinin yasalardan 

dogdugu haller dışında, ebeveynlik yetkisini kanıtlayan belgenin aslı veya tasdikli 
ömegi veya küçügün istemde bulunan ülkede devam etmekte olan bir muhakemede 
dinlenmesinin gerekli oldugunu kararı isteme eklenmelidir. 
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3-İstemde bulunulan Devlet, istemde bulunan devletin sundugu bilgileri istem 
konusunda karar vermek için yetersiz addettigi takdirde, gerekli ek bilgileri talep 
eder ve bu bilgilerin iletilmesi için bir süre saptayabilir. 

Madde 17 
I-Bu maddenin 2 . paragrafı saklı kalmak şartıyle, istemierin veya ek belgelerin 

tercümesi zorunlu degildir. 
2-Her Akit Devlet, imzalama veya onay, kabul ya da katılma belgelerini tevdi 

sırasında, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yöneltecegi bir bildiri ile, istemierin ve 
ek belgelerin kendi diline, kendi dillerinden birine, Avrupa Konseyinin resmi 
dillerinden birine veya belirtecegi bir dille tercüme edilmiş olmasını isteyebilir. 

Madde 18 
Bu Sözleşme uyarınca sunulan kanıtlayıcı belgeler her türlü tasdik işleminden 

muaftır. 

Madde 19 
1-Bu Sözleşme uyarınca vatana iade edilmekte olan bir küçügün Akit 

Devletlerden birinin ülkesinden transit geçişine, küçügün bulundugu Devletin yazılı 
bildirisi üzerine müsaade edilir. 

2-Transit geçiş talebi, 
a-Küçük, geçilecek ülkede bir ceza koguşturmasına tabi ise veya hürriyeti 

baglayıcı ya da daha agır bir cezayı çekmesi gerekiyorsa, 
b-Küçük geçilecek ülkenin vatandaşı ise reddolunabilir. 
3-Transit geçiş talebi reddolunmadıgı takdirde, küçük ülkeye girişinden önce 

işlenmiş suçlardan dolayı tutuklanamaz veya gözaltına alınnamaz. 
4-Transit olarak geçilen ülke küçügün vatana iade edilmekten kaçmamasını 

saglar. 

Madde20 
Transit geçiş talebi reddolundugu takdirde nedenleri belirtilecektir. 

Madde 21 
Bu Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin muhaberat Uluslararası Polis Örgütü 

(İNTERPOL) vasıtasıyla yürütülebilir. 

Madde 22 
I-Bu Sözleşmenin uygulanınasına ilişkin masraflardan, 
a-istemde bulunulan devletin ülkesinde yapılanlar anılan devlet tarafından, 
b-Diger masraflar, istemde bulunan devlet tarafından karşılanır. 
2-Bu madde, masraflarının küçükten veya sorumlu kişilerden tahsilini 

engellemez. 
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Maddel3 

BÖLÜM-V 

NİHAİ HCKÜMLER 

ı -Bu Sözleşme, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde temsil olunan 
Devletlerin imzasına açılacaktır. Onaylanacak veya kabul olunacaktır. Onay veya 
kab~l belgeleri Avrup Konseyi Genel Sekreterligine tevdi edilecektir. 

2-Bu Sözleşme, üçüncü onay veya kabul belgesinin tevdi olundugu tarihten üç 
ay sonra yürürlüge girecektir. 

3-Daha sonra onayiayan veya kabul eden Aldt Devletler bakımından, Sözleşme 
onay veya kabul belgesini tevdi ettigi tarihten üç ay sonra yQrürlüge girecektir. 

Maddel4 
I-Sözleşme yürürlüle girdikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 

Konsey üyesi olmayan Devletleri Sözleşme'ye katılmaya davet edebilir. 
2-Bu yolla katılma, tevdi tarihinden üç ay sonra hüküm ifade edecek bir katılma 

belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterligine tevdii suretiyle gerçekleşir. 

Madde lS 
Her Akit Devlet, imza ya da onay, kabul veya katılma belgesini tevdi sırasında 

işbu Sözleşme'de kullanılan "Vatandaş" terimini kendi bakımından tarif eden bir 
bildiride bulunabilir. 

Maddel6 
I-Her Akit Devlet, imza ya da onay, kabul veya katılma belgesini tevdi sırasında 

sözleşme'yi uygulayacagı ülkeyi ya da ülkeleri tasrih edebilir. 

2-Her Akit Devlet, onay, kabul ya da katılma bilgisini tevdi sırasında veya daha 
sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderecegi bir bildiri ile, uluslararası 
ilişkilerinden sorumlu ve adına taahhütlerde bulunmaya yetkili oldugu diger ülkelere 
bu sözleşme büktımlerini teşmil edebilir. 

3-Yukarıdaki paragraf uyarınca yapılan herhangi bir bildiri Sözleşme'nin 29 . 
maddesinde belirtilen usule uygun olarak geri alınabilir. 

Maddel7 
1-Bu maddenin 2 . ve 4 . paragrafları saklı kalmak kaydıyla, uygulandıgı 

ülkelerle ilgili olarak işbu sözleşme, Akit Devletler arasmda mevcut, küçükterin 2 . 
maddede belirtilen sebeplerle vatana iadelerini düzenleyen andlaşma, sözleşme veya 
iki anlaşma hükümlerini geçersiz kılar. Akit Devletler bu Sözleşmede öngörülen 
vatana iade imkAnlarından daima yararlanabilirler. 
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ıs. Kiçikierin Vatana İadesi 

2-Bu Sözleşme, uluslararası anlaşma veya sözleşmelere ya da ilgili Devletin iç 
hukukuna dayanan vatana iade veya suçlutann iadesini engellemez. 

3-Akit Devletler aralarında, işbu Sözleşmeyle düzenlenen konularda ikili veya 
çok taraflı anlaşmalar aktedebilirler. Bununla birlikte, sözkonusu anlaşmalar 

sadece bu sözleşme hükümlerini tamamlamak veya sözleşmenin içerdiAi ilkelerin 
uygulanmasım kolaylaştırmak amacıyla aktedilebilir. Bu ikili veya çok taraflı 

anlaşmalar özellikle yetkili milli makamlar arasında do~dan dolruya ilişki 

kurulmasım öngörebilir. 
4-İki veya daha fazla Akit Devlet, bir örnek mevzuat veya özel sistem kurmuş 

olduklan veya kunhıklan takdirde, bu Sözleşme hükümlerine bakılmaksızın, bu 
alanda aralanndaki ilişkileri sözkonusu mevzuat veya sisteme göre 
düzenleyebilirler. Bu paragraf uyannca aralarında işbu Sözleşme 'nin 
uygulanmasına son veren Akit Devletler, keyfiyetten Avrupa Konseyi Genel 
Sektereri 'ni haberdar edeceklerdir. 

Madde28 
Avrupa Konseyi bu Sözleşme 'nin işleyişini izieyecek ve uygulamada meydana 

çıkabilecek güçlüiderin dostane çözümünü kolaylaştırmak için gerekeni yapacaktır. 

Madde29 
I -Bu Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 
2-Her Akit Devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne göndereceAi bir ihbarla 

Sözleşme 'yi kendi bakımından feshedebilir. 
3·Fesih, Genel Sekreterce ihbann alındı~ tarihten altı ay sonra hüküm ifade 

eder. 

Madde 30 Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a-ber imzalamayı, 
~her onay, kabul veya katılma belgesi tevdiini, 
c-sözleşmenin 3 . maddesi uyannca aldı~ her bildiriyi, 
d-23. madde uyannca Sözleşme'nin yürürlüıe gireceAi her tarihi, 
e-25 . madde uyannca aldı~ her bildiriyi, 
f-26 . madde uyannca aldı~ her bildiriyi, 
g-27 . maddenin 4 . paragrafı uyannca aldı~ her bildiriyi, 
h-29 . madde uyannca aldı~ her bildiriyi ve fesbin hüküm ifade edeceAi tarihi. 

Konsey üyeleri ile Sözleşme'ye katılmış bulunan Devletlere bildirecektir. 

Yukandaki hükümleri kabul zımmnda gereAi gibi yetkili kılınmış aşa~da 
imzalan bulunanlar, işbu Sözleşme'yi imzalamışlardır. 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek bir nüsha halinde, her iki metin de 
aym derecede geçerli bulunmak üzere, Fransızca ve İngilizce olarak 28 Mayıs 1970 
tarihinde Lahey' de düzenlenmiştir. Genel Sekreter, imza eden ve katılan 

Devletlerin her birine bu Sözleşme 'nin aslına uygun örneklerini iletecektir. 

----------...0-------------
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• 
Ceza Kovuştur~alarınm Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin 

Onaylanması ve Uygulanması Hakkında Kanun 

Kanun No : 2080 
Kabul Ta. : ı Mart ı977 
R.G : ı3 Mart ı977 S. ı5877. 1·2087 
Dstr. Trp.: 5, C.ı6, s.2422 

Madde ı 
26 Haziran 1974 tarihinde Strazburg' da imzalanan "Ceza Kovuşturmalannın 

Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi"' nin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde2 
Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasıyle ilgili olarak Devlet tarafından yapılması 

gereken işlemleri Adalet Bakanlı~ı yerine getirir; Ancak, kamu davası açılmış ise, Ceza 
Kovuşturmasının durdurolmasına veya aktarılmasına davayı gören mahkeme veya ha.kimlikçe 
karar verilir. 

Madde3 
Yabancı memlekette işlenen ve Sözleşmenin 2nci maddesinin verdi~i yetkiye göre 

Türkiye'de yapılacak kovuşturmalarda selahiyet, Türk Ceza Kanununun 4, 5, 6, 7 ve 8 inci 
maddeleri hükmünce Türkiye'de takibi gereken suçlarda uygulanan hükümlere göre tayin 
edilir. 

Madde 4 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü~e girer. 
Madde 5 Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o----
1/3/1977 günlü ve 2080 Sayıh Kanunla Onaylanan "Ceza Kovuşturmalarman 

Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmesi" nin Onaylanmasma 
Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : ı9 Eylül ı977 No: 71ı4ı53 
R.G : 27 Aralık 1977 S. 16152 
Dstr. Trp. : 5, C.l6·2, s.267 

1 Mart 1977 tarihli ve 2080 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Ceza 
Kovuşturmalarının Aktarılması Konusunda Avrupa Sözleşmesi" nin onaylanması; ........ 244 
sayılı Kanununun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 19/9/1977 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. (*) 

----o----
(*)ı - ıı - 2080 Silyılı KllNNilNII bıışlıAıııılıı " •.••••.•• Sözftptlt'ııllı oMyLvuwı ve "J~I lıAkkııulıı KlliiNII" ıbıırest ve 

llJgKlıurlll ıle ~ılı, KilliNilNil 2 • ve 3 arıcil mtWleltrflllle, Jıiikibııler vulllıbııtş bıdıllllfllkoolır. 

b - 7/ ı f ıs3 SllJılı Kıırıırdıı Sözltşrııe·ııtıı " DMJlııiiiiiASıııııı ••..•..••••••••••••• 2ff SllJdı 

Killillliilii 3 • ve s t11ct mtWlelertııe firt kıırarlııştırıldığı • ifAde ttftlrtıektedtr. ~ 
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16i4111tatat•••••••rııtl ı8tlıtı 

CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARlLMASI KONUSUNDA 
AVRUPA SÖZLEŞMESI 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler, Avrupa Konseyinin 
amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birliAi gerçekleştirmek oldugunu gözönünde 
tutarak, cezalandırmanın daha adil ve daha etkin kılınması için ceza hukuku alanında 
bugüne kadar gerçekleştirdikleri işbirligini tamamlamak isteyerek, bu amaçla, 
uluslararası alanda suçların kovuşturulmasının, kırşılıklı güven anlayışı içinde ve 
özellikle yetki uyuşmazhAmdan doAan sakıncaları önleyecek biçimde 
düzenlenmesinin yararlı olacaAını düşünerek aşagıdaki maddeleri kabul etmişlerdir. 

Madde 1 Sözleşmede kullanılan 

KESİMI 
Tanımlar 

a-"Suç" terimi, hem ceza kanunlarının suç saydıgı eylemleri hem de, idari bir 
makamın yetkisine girdigi takdirde ilgilinin yargılama makamı önüne getirebilmesi 
şartı ile, bu Sözleşmenin III sayılı ekinde gösterilen kanunlarda öngörülen eylemleri, 

b-"Müeyyide" terimi, ceza kanuniarına veya III sayılı ekte belirtilen kanunlara 
aykırılık dolayısı ile öngörülmüş veya hükmedilmiş her türlü ceza veya tedbiri ifade 
eder. 

BurJil "'lJ8"l41114yıı· yer vtribtitiHttttlltr. sDZilŞllte, 7 /ı +153 SI.Jdı Kllrıırk R. a:dt yııy1111klillıgliiilA11 Killiltiiiiii 2 • ve 3 

üncü ıtuıddelmııddt ~~~yıt1ın burııdıı obmıık ııiimkil11 dtğlMlr. 

HerneWlAr 5DzltŞlltelllll olfAyLuııA veyıı kııbul bt~elert11tn Ampıı Korıseyt Genel sekretertne vertltceğt ııedtrıtyle, tç hwbkA ııtt bır 

dilzcrıleırıerılrı ouy, kııbul bt~esınde yerı yoktur dilşil11cest de "Y8"Wıuıyıı ııtt KilliNil Jıiihıiiıulen Kıırıırdıı bıılısedıbııerııest hubk 
ıııııııtrAı bllk1111uıhrı Jogru bıJııi!Abdtr tse dt ılk lllfh 5Dzltşırıeyt R.a:de obyıırı bır ~dı lçlrı Kıırıuııdll koıııdıırı "J8"Luıııı hüiibıılertne 
de Kıırıınwttedt yer verıimiş olııuuıııııt kolA~~ +yııcAAı dilşilıriilrııektedtr. 

~- 2080 sııydı KlllfNIIItll 2. ve 3 iitıcii llfAildtltrtııt ko11ulA11 hiiiilııder -ihtırıızl Kııyıt· tıltel~ı tıışUIIAdıguıh11 7/Ifl53 sıydı 

KıırardA '"UJ8"1ıutıaya d~Jkt11· bu llfAilJı hiikiimltrtne yer vertlmnnesl Wld~ ııedtnl olAbdtr. Ancak KA111111 ve KllrAnwttt Ayn Ayn 
zıııııanlArdA yııyınlArııirAıııdııtı her ıiı ıııetnl de ııynı ııııdıı bulıııanı11 zorluğu ortAdAdır. 

Sözleşmenin 13 madde 2 fıkrasında "Suç Polisi Milletlerarası Kuruluşu (lnterpol)" da yer 
verılmektedır. 
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Maddel 

KESİMII 
Yetki 

1-Sözleşen her Devlet, bu Sözleşmenin uygulanması bakımından, bir başka 
sözleşen Devlet Ceza Kanununun uygulanabileceAi her suçu kendi Ceza Kanununa 
göre kovuşturmak yetkisine saliptir. 

2-Bu maddenin 1 nci fı)crası ile sözleşen devletlere tanınmış olan yetkinin 
kullanılabilınesi, diger sözleşen Devlet tarafından kovuşturma istenmesine baglıdır. 

Madde3 
Kendi kanununa göre bir suçu kovuşturrnakla yetkili her sözleşen Devlet, bu 

Sözleşmenin uygulanması bakımından, aynı eylem yüzünden diger bir sözleşen 
Devlet tarafından kovuşturulan yahut' kovuşturulacak olan sanık hakkında, 
kovuşturma yapmaktan vazgeçebilir veya başlamış oldugu kovuşturmaya son 
verebilir. Kovuşturmadan vazgeçme veya kovuşturrnaya son verme kararı, ı nci 
maddenin 2 nci fıkrası uyarınca, diger Devlette kesin bir karar verilineeye kadar 
geçicidir. 

Madde4 
istenilen Devlet, sadece 2 nci maddeye dayanarak yaptıgı kovuşturmaya, isteyen 

devletin kanununa göre ceza verme hakkının, özellikle ı O ncu maddenin ( c ), ı ı nci 
maddenin ( f ) ve ( g ) bentleri ile 22, 23 ve 26 ncı maddelerde ayrıca düzenlemiş 
olan zamanaşımından başka bir nedenle düştügünü ögTendigi anda son verir. 

Madde S 
Bu Sözleşmenin III ncü kesimindeki hükümler, istenilen Devletin kendi 

kanuniarına göre sahip oldugu yetkiyi -sınırlamazlar. 

Madde6 

KESiMIII 
Kovuşturmalarının Aktarılması 

BöiOm 1 : Kovuşturma isteği 

1-Sözleşen Devletlerden her biri, kendi kanununa göre suç olan bir eylemden 
ötürü sanık olan kişi hakkında kovuşturma yapmasını, bu Sözleşmede gösterilen 
hallerde ve belirtilen şartlara uygun olarak bir diger sözleşen Devletten isteyebilir. 

2-Sözleşen Devletler, bu Sözleşme hükümleri uyarınca bir başka sözleşen 
Devletten kovuşturma yapmasını isteyebilecekleri hallerde, bu imkAnı gözönünde 
tutacaklardır. 

Madde7 
I-istenilen Devlette kovuşturma yapılabilmesi için hem kovuşturma istegine yol 

açan eylemin bu Devlette işlenmesi halinde suç sayılması hem de failin yine bu 
Devlet kanuniarına göre hakkında müeyyide uygulanabilen bir kişi olması şarttır. 
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2-Suç, isteyen Devlette kamu görevi yapan bir kişi tarafından veya· böyle bir 
kişiye veya bu Devlette kamusal intelilde bir mUesseseye veya bir şeye karşı 
işlenmişse, istenilen Devlette de kamu görevi yapan bir kişi tarafından veya 
aleyhinde suç işlenenin istenilen Devlette karşılıaı olan bir kişiye bir mUesseseye 
veya bir şeye karşı işlenmiş sayılacaktır. 

Madde8 
1-Sözleşen Devletlerden her biri, aşqıdaki hallerden birinde veya daha 

fazlasında diger bir sözleşen Devletten kovuştunna isteyebilir: 
a-Sanık istenilen Devlette mutat olarak oturuyorsa, 
b-Sanık istenilen Devletin vatandaşı ise veya istenilen Devlet sangım asıl 

Devleti ise, 
c-Sanık Hakkında istenilen Devlette hUniyeti baglayıcı bir mUeyyide 

uygulanmakta ise veya uygulanacaksa, 
d-Sanık istenilen Devlete aynı veya başka suçlardan ötUrU kovuşturulmakta ise, 
e-Kovuşturmanın aktarılmasmm hakikatin meydana çıkması bakımından faydalı 

oldugu ve özellikle en önemli delillerin istenilen Devlette bulundulu görüşünde ise 
f-Muhtemel bir mahlrumiyetten istenilen Devlette yerine getirilmesinin 

hükümlUnün toplumdaki yerini tekrar alabilmesi imkiniarını artıracagı görüşünde 
ise, 

g-Kendi ülkesinde yapılacak duruşmada sanıgm hazır bulunmasının 
saglanamıyacagı, buna karşılık, istenilen Devletteki duruşmada bunun 
saglanabilecegi görüşünde ise, 

h-Muhtemel bir mahldlıniyeti, suçluların geriverilmesi yoluna başvursa dahi 
yerine getiremiyecegi, buna karşılık istenilen Devletin bu imkina sahip oldugu 
görüşünde ise, 

2-Eger sanık sözleşen bir Devlette kesin olarak mahkfun olmuşsa bu Devlet 
yukarıdaki 1 nci fıkrada belirtilen hallerin bir veya daha fazlasında kovuştunnanm 
aktarılmasını, ancak kendisi hattA suçlunun geri verilmesi yoluna başvurarak 
müeyyideyi yerine getiremiyorsa ve diger Devlet de yabancı memlekette verilen 
yargıların yerine getirilmesi: prensibini kabul etmiyor veya böyle bir yargıyı yerine 
getinneyi reddediyorsa, isteyebilir. 

Madde9 
1-İstenilen devletin yetkili makamlan, yukardaki maddeler uyannca kendilerine 

gönderilmiş olan kovuşturma isteklerini incelerler ve işleme koyacaklarsa geregini 
kendi kanuniarına göre tayin ederler. 

2-İstenilen Devletin kanunu suçun cezalandırılması yetkisini idari bir makama 
veriyorsa, bu Devlet durumu derhal isteyen Devlete bildirir. İstenilen Devlet, 3 uncu 
fıkraya göre bir beyanda bulunmuşsa, bildirme gerekmez. 

3-Sözleşen Devletlerden her biri, Sözleşmeyi imzalarken veya onay; kabul veya 
katılma belgelerini verirken yahut herhangi bir zamanda Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterine hitaben yapacagı bir beyan ile, miJii kanununun belli suçların 
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cezalandmlması yetkisini hangi şarttarla idari makamlara verdijini bildirebilir. Bu 
yolda bir beyan, yukardaki 2 nci fıkraya göre yapılınası gereken bildiri yerine geçer. 

Madde 10 İstenilen Devlet: 
a-İstek 6 ncı ve 7 nci maddenin 1 nci fıkralanna uygun clejilse, 
b-Kovuşturma yapılması 35 nci madde hükümlerine aykın ise, 
c-İstek tarihinde kamu davası isteyen Devlette ve bu devletin kanununa göre 

zaman aşımana uAramışsa, istegi işleme koymaz. 

Madde ll 
İstenilen Devlet I O ncu madde hnkmU saldı kalmak üzere, ancak aşaAıdald 

hallerden en az birinde istegin bir parçasını veya bUtUnUnU reddedebilir: 
a-lstejin 8 nci madde uyarınca dayandıjı sebebin yersiz oldulU görüşünde ise 
b-Sanık istenilen Devlette mutat surette oturmuyorsa, 
c-Sanık istenilen Devletin vatandaşı deAilse ve suç tarihinde bu Devlet ülkesinde 

mutat surette oturmuyor idiyse, 
d-Kavuşturulması istenen suçun siyasi nitelik taşıdılı yahut tamamen askeri 

veya mali bir suç oldulU görüşünde ise, 
e-Kovuştunna istegiDin ırk, din, milliyet veya siyasi dUşüncelere dayandıAını 

kabul ettirecek ciddi sebepler bulundulu görUşUnde ise, 
f-Eyleme kendi kanunu uygulanabiliyorsa ve istelin almdıgı tarihte bu kanuna 

göre kamu davası zamanaşımına ugramışsa; Bu takdirde bu Sözleşmenin 26 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrain uygulanmayacaktır. 

g-Yetkisi sadece 2 nci maddeye dayanıyorsa ve isteAin almdıjı tarihte kamu 
davası kendi kanununa göre zamanaşımına uaratmşsa (Bu takdirde 23 UncU madde 
geregince sürenin altı ay uzadıgı gözönünde tutulacaktır.) 

h-Suç, isteyen Devletin ülkesi dışmda işlenmişse, 
i-Kovuştunna istenilen Devletin milletlerarası taahhütlerine aykm ise, 
j-Kovuştunna istenilen Devletin hukuk dOzeninin temel prensiplerine aykın ise, 
k-İsteyen Devlet bu Sözleşmede öngörülen bir usul kuralını çijnemişse. 

Madde ll 
ı -Istenilen devlet, istegi kabul ettikten sonra, bu Sözleşmenin 1 O ucumaddesinde 

belirtilen sebeplerden birinin ortaya çıkması halinde kubulüııU geri alır. 
2-İstenilen Devlet: 
a-Kendi ülkesinde yapılacak duruşmada sanıgm hazır bulunmasının 

saglanamayacagı yahut muhtemel mahkumiyetİn kendi ülkesinde yerine 
getirilemeyecegi anlaşılırsa, 

b- ı ı nci maddede öngörülen ret sebeplerinden biri, iş henUz mahkeme önüne 
gelmeden önce meydana çıkarsa, 

c-İsteyen Devletin muvafakat etmesi şartı ile diAer -hallerde, kabulUnU geri 
alabilir. 
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Bölilm 2 : Aktarma Usulü 

1 -Bu Sözleşmede öngörülen istekler yazılı olarak yapılır. Bu istekler ve bu 
Sözleşmenin uygululanması için gerekli her türlü bildirmeler ya isteyen Devletin 
Adalet Bakanlıgı tarafından istenilen Devletin Adalet Bakanlıgına yahut özel 
anlaşma geregince dogrudan do~ya isteyen Devlet makamlan tarafından istenilen 
Devletin makamiarına yapılır. Cevaplar da aynı yolla verilir. 

2-Geciktirilemeyecek hallerde istekler ve bildirmeler Suç Polisi Milletlerarası 
Kuruluşu (interpol) aracılıgı ile yapılabilir. 

3-Sözleşen devletler, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacakları bir beyan 
ile bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen yazışma kaidesine istisna koymak 
istediklerini bildirebilirler. 

Madde 14 
Sözleşen devletlerden biri bir digerinin verdigi bilgilerin bu Sözleşmenin 

uygulanması için yetersiz oldugu görüşünde ise, gerekli ek bilgileri ister. Bu 
bilgilerin elde edilmesi için bir süre tayin edebilir. 

Madde 15 
1-Kovuşturma istekleri, ceza dosyasının aslı veya aslına uygunlugu belirtilen bir 

sureti ve diger gerekli belgeler ile birlikte gönderilir. Bununla beraber sanık, 5 inci 
Bölüm hükümleri uyarınca tutuk ise isteyen Devlet kovuşturma istegi ile birlikte 
gönderemedigi belgeleri sonunda gönderebilir. 

2-isteyen Devlet istegin gönderilmesinden sonra bu Devlette yapılan ve ceza 
davası ile ilgili olan her muhakeme işlemini ve her tedbiri yazılı olarak istenilen 
Devlete bildirir. Gerekli belgeler de birlikte gönderilir. 

Madde 16 
I-istenilen Devlet, kovuşturma istegi üzerine verdigi kararı isteyen Devlete 

derhal bildirir. 
2-istenilen Devlet kamu davası açılmadıgını veya açılmışsa hangi kararla 

sonuçlandıgını da isteyen Devlete bildirir. Yazılı kararlardan aslına uygunlugu 
belirtilecek bir suretide isteyen Devlete gönderir. 

Madde 17 
istenilen devlet, yetkisi sadece 2 nci maddeye dayanıyorsa, istek hakkında bir 

karar almadan önce, görüşlerini bildirebilmesi amacı ile kovuşturma istendigini 
sanıga haber verir. 

Madde 18 
1-Bu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili belgelerin tercümesi, bu maddenin 

ikinci fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, istenmeyecektir. 

248 



2-Bu belgelerin tercümeleri ile birlikte gönderilmelerini isternek hakkını 
Sözleşen Devletler, imzalarken yahut onay, kabul veya katılma belgesini verirken 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitabeden bir beyan ile~ 16 ncı maddenin 2 nci 
fıkrasında sözü geçen yazılı karar sureti mtlstesna olmak üzere saklı tutabilirler. 
Diger sözleşen Devletler ya bu Devletin milli dilinde yahut Avrupa Konseyinin resmi 
dillerinden bu Devletçe seçilecek birinde yapacakları tercümeleri göndereceklerdir. 
Bununla beraber bu seçim mecburi deglildir. Diger sözleşen Devletler karşılıklı 
kuralını uygulayabileceklerdir. 

3-Bu madde, İstekierin ve ilişik belgeleriR tercümesi ile ilgili olarak iki veya 
daha fazla Devlet arasmda yapılmış veya yapılacak anlaşma ve uyuşmalara tesir 
etmeyecektir. 

Madde 19 
Bu Sözleşmenin uygulanması için gönderilen belgeler imza tasdiki 

formalitesinden muaf tutulmuşlardır. 

Madde lO 
Sözleşen Devletlerden her biri, bu Sözleşmenin uygulanmasından dogacak 

masrafların ödettirilmesini diğerlerinden isternekten karşılıklı olarak 
vazgeçmişlerdir. 

BÖLÜM 3 : Kovuşturma Isteğinin Isteyen Devletteki Sçmuçları 

Maddell ,, 
I-İsteyen devlet kovuşturına istedikten sonra sanıgı istege yol açan eyleminden 

ötürü kovuşturınaz, bu eylemden ötürü daha önce verilmiş olan hükmü yerine 
getiremez. Bununla beraber, istenilen Devletin kovuşturma istegi hakkındaki kararı 
kendisine bildirilineeye kadar isteyen Devlet son soruşturma yapması için 
mahkemeye yahut yargılama yapıp ceza vermek yetkisi kendisine tanınmış olan idari 
makama başvurmak dışında, her türlü kovuşturma işlemini yapmak hakkını muhafaza 
eder. 

2-İsteyen Devlet: 
a-istenilen Devlet 10 uncu maddede öngörülen hallerde istegi işleme 

koymadıgını bildirirse, 
b-istenilen Devlet 1 1 inci maddede öngörülen hallerde istegi reddettigini 

bildirirse, 
c-istenilen Devlet 12 nci maddede öngörülen hallerde kabulünü geri aldıgmı 

bildirirse, 
d-İstenilen Devlet dava açınama veya açılan davayı düşürme kararı verdigini 

bildirirse, 
e-istenilen Devlet işleme koymama karanı kendisine bildirmeden önce istegini 

geri alırsa, 
Kovuşturma ve yerine getirme hakkına yeniden kavuşur. 
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Madde ll 
Bu kesime uygun olarak yapılan kovuşturma istekleri, isteyen devlette kamu 

davası zamanaşıını süresini altı ay uzatır. 

Böltım 4 : Kovuşturma Isteğinin Istenilen Devletteki Sonuçları 

Maddel3 
İsteniten Devletin yetkisi sadece 2 nci maddeye dayanıyorsa, bu Devlette kamu 

davası zamanaşıını süresi altı ay uzar. 

Maddel4 
1-Kovuşturına her iki Devlette şikiyete baglı ise, isteyen Devlette yapılan 

şikAyet istenilen Devlette yapılmış sayılır. 
2-Şikiyet sadece istenilen Devlette aranıyorsa, bu Devletin, yetkili makamı 

şikAyet yetkisi olan kişiye kovuşturınaya muvafakat etmemek hakkı bulundugunu 
yazı ile bildirir. Bu kişi bu yazıyı almasından itibaren bir ay içinde kovuşturına 
yapılmasma muvafakat etmediAini bildinnezse, şikAyet olmadan da kovuşturına 
yapılır. 

Maddel5 
İstenilen devlette suça uygulanacak müeyyide, kanunda başka Devlet 

kanunundaki müeyyidenin uygulimacagı kabul edilmedikçe, bu Devletin kanununda 
öngörülen müeyyidedir. İstenilen devletin yetkisi sadece 2 nci maddeye dayanıyorsa, 
bu Devlette verilecek ceza isteyen Devlet kanununun öngördügü müeyyideden daha 
agır olamaz. 

Maddel6 
I-İsteyen Devlette kovuşturma amacı ile kanun ve tüzüklere uygun olarak 

yapılmış işlemler, istenilen Devlette bu Devletin makamları tarafından yapılmış gibi 
sayılırlar. Ancak bu eşdegerde sayış, bu işlemlerin isteyen Devletteki isbat 
kuvvetinin artıniması sonucunu dogura.maz. 

2-İsteyen Devlette veya istenilen Devlette muteber olarak yapılan ve zaman 
aşımını kesen işlemler diger Devlette de aynı sonucu dogururlar. 

Bölftm 5 : Istenilen Devlette Geçici Tedbirler 

Madde27 
I-Bir Devlet kovuşturma istegi göndermek niyetinde oldugunu digerine 

bildirince, istenilen Devlet, yetkisi sadece 2 nci maddeye dayandıgı takdirde. 
a- istenilen Devletin kanunu o suçtan dolayı tutmaya cevaz veriyorsa ve 
b-Sanıgın kaçmasından veya delilleri yok etmesinden korkmak için sebepler 

varsa, bu Sözleşme geregince, sanıgm geçici olarak tutulmasına isteyen Devletin 
istegi üzerine karar verme yetkisine sahiptir. 
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2-Tutma isteAinde, tutma müzekkeresininveya isteyen Devletin kanuniarına 
uygun şekilde ve aynı degerde olmak üzere düzenlenmiş belgenin bulundugu, hangi 
suçtan kovuştumıa yapılacagı, suçun nerede ve ne zaman işlendigi gösterilecek ve 
sanıgm eşkali mümkün oldugu kadar açıkça bildirecektir. dava konusu olayın kısa bir 
açıklaması da yapılacaktır. 

3-Tutma istegi, isteyen Devletin ı 3 nUcU maddede belirtilen makamlarını 
tarafından istenilen Devlette karşılıgı olan makamlara posta ile veya telgrafla yahut 
yazılı herhangi bir vasıta ile veya istenilen Devletin kabul ettigi herhangi bir vasıta 
ile gönderilir. İstek üzerine ne işlem yapıldıgı dehal isteyen Devlete bildirilir. 

Madde lS 
istenilen devlet kovuştumıa istegini ı 5 inci maddenin ı nci fıkrasında göngörlen 

belgelerle birlikte alır almaz, kavuşturulması istenilen suçun kendi ülkesinde 
işlenmesi halinde kendi kanununun uygulanmasma cevaz verdigi, sanıgm tutulması 
ve elkoyma dahil bütün geçici tedbirlere başvurma yetkisine sahiptir. 

Maddel9 
1-27 ve 28 inci maddelerde öngörülen geçici tedbirlerde bu Sözleşme hükümleri 

ve istenilen Devletin kanunu uygulanır. Bu tedbirlere son vermenin şartlarını da keza 
bu Devletin Kanunu yahut sözleşme gösterir. 

2-Bu tedbirler 21 nci maddenin 2 nci fıkrasının ( a ) dan ( e ) ye kadar olan 
bentterinde belirtilen hallerde sona erer. 

3-27 nci madde uyarınca tutulan kişi, istenilen Devlet tutma tarihinden itibaren 
18 gün içinde kovuştumıa istegini almadıgıtakdirde salıverilir. 

4-27 nci madde uyarınca tutulan kişi, kovuşturma iste~i ile birlikte gönderilmesi 
gereken belgeler bu istegin alınmasından itibaren ı 5 gün içinde gelmedigi takdirde 
salı verilir. 

5-Sadece 27 nci maddeye dayanan tutmalar hiç bir zaman 40 günü geçemez. 

KESİM IV : Ceza Kovuşturmalarının Birden Çokluğu 

Madde30 
1-Sözleşen Devletlerden her biri, siyasi veya sadece askeri nitelik taşımadıgı 

kanısında oldugu bir suçtan dolayı kamu davası açmadan önce veya açılan davanın 
görülmesi sırasında aynı kişi hakkında aynı eylemden dolayı başka bir sözleşen 
Devlette dava açılmış oldugunu ve görülmekte bulundugunu ögrenince, kendi 
kovuşturmasından vazgeçmek veya dava açılmışsa durdurmak veya diger Devlete 
aktarmak mümkün olup olmadıgını araştıracaktır. 

2-Bu Devlet bir olayda dava açılmamışsa kovuştumıadan vazgeçmemenin, dava 
açılmışsa davayı durdurmamanm daha uygun oldugunu görürse, diğer Devlete uygun 
bir zamanda ve en geç esas hakkındaki son karardan önce bilgi verir. 
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Madde31 
I-İlgili Devletler, 30 ncu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen hallerde, olayın 8 

nci maddede belirtilen özel durumlarını gUzönünde tutarak, tek kovuşturmaya 
içlerinden hangisinin devam etmesi gerekece~ini tayin için mümkün olan bütün 
gayreti göstereceklerdir. İlgili Devletler, danışma devresinde ve en geç 30 ncu 
maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen bilginin gönderilmesinden itibaren 30 günlük 
sürenin sonuna kadar, esas hakkında karar verilmesini durduracaklardır. 

2-1 nci fıkra hükümleri: 
a-30 ncu maddenin 2 nci fıkrasmda rmgf»rl\\en bilgiyi son soruştunna duruşması 

sanık hazır oldugu halde açıldıktan sonra gönderen, 
b-Bu bilgiyi son soruşturma duruşması sanık hazır oldugu halde açıldıktan sonra 

alan devletlere uygulanmaz. 

Madde3l 
İlgili Devletler: 
a-Her birinin Ceza kanuııuna göre her biri suç teşkil eden maddi 

bakımdan birbirinden farklı birden fazla eylem bir tek kişiye yahut birlikte hareket 
eden birden fazla kişiye, 

b-Her birinin Ceza Kanununa göre suç teşkil eden bir eylem birlikte hareket 
eden birden fazla kişiye, isnat edilmişse, hakikatın ögTenilmesi ve en elverişli 

müeyyidenin uygulanması amacı ile tek kovuşturmanın içlerinden biri tarafından 
yapılmasının uygun olup olmadı~mı ve uygunsa kavuşturmayı içlerinden hangisinin 
yapacagını tayin için gayret göstereceklerdir. 

Madde33 
31 nci maddenin 1 nci fıkrası ile 32 nci madde uygulanarak verilmiş olan her 

karar, ilgili Devletler bakımından bu Sözleşmenin öngördügü kovuşturmanın 

aktarılmasının bütün sonuçlarının dogurur. Kendi kovuşturmasından vazgeçen 
Devlet onu digerine aktarmış sayılır. 

Madde34 
III ncü Kesim 2 nci bölümünde öngörülen aktarma usulü uygun düştügü ölçüde 

bu kesimde de uygulanır. 

KESİMV 
Ne bıs In /dem 

Madde35 
I-Kesin ve yerine getirilebilir bir yargı ile yargılanmış olan kişi: 
a-Beraat etmişse, 
b-Hakkında müeyyide hükınolunup da; 
i-Bu müeyyide tamamen yerine getirilmişseveya yerine getirilmekte ise, 
ii-Müeyyidenin tamamı veya yerine getirilmemiş kısmı genel veya özel affa 

ugramışsa, 
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iii·Müeyyide zamanaşıını yüzünden yerine getirilemiyorsa, 
c·Mahkeme suçlulugu tespit edip müeyyideyi tayin eanemişse, aynı eylemden 

ötürü di~er bir sözleşen Devlette kowşturulamaz, mahldim edilemez veya 
hakkındaki müeyyide yerine getirilemez. 

2-Bununla beraber sözleşen devletler, yargının konusu olan eylem bu 
devletlerde kamusal nitelikte bir kişiye bir kuruma veya bir şeye karşı işlenmişse 
yahut yargıya, konu olan kişi bu devletlerde kamusal nitelik taşımakta ise, kendileri 
kowşturma istemiş olmadıkça, "Ne his in idem" sonucu kabule mecbur de~ildir. 

3·Ülke.sinde eylem işlenen yahut kendi kanununa göre işlerdilini kabul eden 
Devlet de, kendisi kowşturma istemiş olmadıkça, " ne bis in indem" sonucunu 
kabule mecbur degildir. 

Madde36 
Sözleşen bir Devlette yargılanan kişi aleyhinde di~er bir Sözleşen Devlette aynı 

ey lernden ötürü yeni ber kowştunna yapıldı~Jııda, yargının yerine getirilmesi 
dolayısı ile hürriyetten yoksun kılınma süresi, yeniden hükmolunacak müeyyideden 
mahsup edilecektir. 

Madde 37 - Bu kesim, yabancı memlekette verilen ceza yapgılarınm "ne his in 
idem" sonucunu daha geniş ölçüde kabul eden milli kanunların uygulanmasma engel 
olmayacaktır. 

Madde38 

KESİMVI 
Son Hükümler 

I-Bu Sözleşme Avrupa Konseyi Üyesi devletlerin imzalarma açık tutulacaktır. 
Sözleşme onaylanacak veya kabul edilecektir. Onaylanla veya kabul ebigeleri 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine kabul belgeleri verilecektir. 

2-Sözleşme, onaylama veya kabul hakkındaki üçüncü belgenin verilmesinden üç 
ay sonra yürürlüge girecektir. 

3-Sözleşme, daha sonra onayiayan veya kabul eden imzalayıcı devletler 
bakımından, onaylama veya kabul belgelerinin verilmesinden üç ay sonra yürürlü~e 
girecektir. 

Madde39 
I-Bu Sözleşme yürürlü~e girdikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 

Konsey üyesi olmayan bir Devleti de sözleşmeye katılınaya davet edilebilecektir. 

2· Katılma, bunu belirten belgenin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilmesi 
ile olacak ve bu tarihten üç ay sonra hüküm ifade edecektir. 
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Madde40 
1 -Sözleşen devletler, iınzalarken veya onay lama, kabul yahut katılına belgelerini 

verirken, bu Sözleşmenin uygulanacagı ülke, veya ülkeleri tayin edebileceklerdir. 
2-Sözleşen Devletler, onaylama, kabul veya katılına belgelerini verirken veya 

daha sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacakları bir beyan ile bu 
Sözleşmenin uygulanınasını evvelce bildirdikleri ülkelerden başka, dış 
münasebetlerini idare ettikleri yahut namlarına hareket etmeye mezun bulundukları 
ülkeye veya ülkelere yayabilecelderdir. 

3-Yukandaki fıkra gere~ince yapılacak her beyan, bu beyanda gösterilen ülkeler 
hakkında olmak üzere, bu Sözleşmenin 45 nci maddesindeki şartlarta geri alınabilir. 

Madde41 
1 -Sözleşen devletler, iınzalarken veya onay lama, kabul yahut katılına belgelerini 

verirken I sayılı ekte gösterilen çekincelerden birini veya daha fazlasını 
kullanacaklarını beyan edebilecekler veya II sayılı Ek'e uygun bir beyanda 
bulunabileceklerdir. 

2-Sözleşen devletler, yukarki fıkraya uygun olarak kullandıkları çekinceleri veya 
yaptıkları beyanların tamamını veya bir kısmını, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
yapacakları bir beyan ile geri alabileceklerdir. Bu beyanlar alındıkları tarihte hüküm 
ifade edecektir. 

3-Sözleşen devletlerden bu Sözleşme hükümlerinden biri konusunda çekince 
beyan edenler, bu hükmün başka bir devletçe uygulanınasını isteyemezler. Bununla 
beraber çekince kısmi ise veya şarta baglanınışsa ancak kabul ettikleri ölçüde 
uygulanınasını isteyebilirler. 

Madde4l 
1-Sözleşen Devletler, bu Sözleşmenin III sayılı Ek'ine konulmasını istedikleri 

kanuni hükümleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacakları bir beyan ile 
herzaman bildirebilirler. 

2-III sayılı elde gösterilen milli kanunlardaki her degişiklik, bu ekte verilen 
bilgiyi yanlış hale getiriyorsa, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildireceklerdir. 

3-Yukarıdaki fıkralar geregince III sayılı Ek'te yapılan her degişiklik, her 
sözleşen Devlet bakımından, Genel Sekreter tarafından kendisine yapılan bildirme 
tarihinden itibaren bir ay sonra hüküm ifade eder. 

Madde43 
I-Bu Sözleşme, suçluların geri verilmesini yahut özel konuları düzenliyen 

milletlerarası sözleşmelerden dogan hak ve borçlara tesir etmeyecek ve sözleşen 
Devletler arasında yapılmış diAer sözleşmelerde bulunan ve bu Sözleşmenin 
konusunu teşkil eden maddelerle ilgili hükümlere de dokunmayacaktır. 

2-Sözleşen Devletler, bu Sözleşme ile düzenlenen meselelerle ilgili olarak ancak 
bu Sözleşmenin hükümlerini tamamlamak veya bu Sözleşme prensiplerinin 
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uygulanmasını kolaylaştırmak Uzere aralarında iki veya daha fazla taraflı sözleşmeler 
yapabilirler. 

3-Bununla beraber, sözleşen Devletler aralarmda belli bir rejim yahut tek tip 
kanun esası üzerinde ilişkiler kurmuşlarsa veya kurarlarsa, istedikleri takdirde bu 
konulardaki karşılıklı ilişkilerini düzenlernede sadece bu sistemlere dayanmak ve bu 
Sözleşme hükümlerini gözönünde tutmamak yetkisine de sahip olacaklardır. 

4-Sözleşen Devletlerden karşılıklı ilişkilerinde bu Sözleşmeyi yukarıki fıkra 
geregince uygulamayabilecek olanlar bunu Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yazı 
ile bildireceklerdir. 

Madde44 
Avrupa Konseyinen "Suç Meseleleri Avrupa Komitesi", bu Sözleşmenin 

uygulanmasını izieyecek ve gerektiginde, uygulamadan çıkacak gUçlUklerin dostça 
çözümlenmesini kolaylaştıracaktır. 

Madde4S 
I-Bu Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 
2-Sözleşen Devletler bu Sözleşmeden aynldıklarını Avrupa Konseyi Genel 

Sekreterine yapacakları yazılı bir beyan ile bildireceklerdir. 
3-Sözleşmeden ayrılma, bildirmenin Genel Sekreterce alınmasından altı ay sonra 

hUkUm ifade edecektir. 

Madde46 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Konsey üyesi devletlere ve bu Sözleşmeye 

katılan her devlete: 
a-Her İmzalanışı 
b-Her onay lam~ kabul ve katılma belgesinin verilişi, 
c-38 nci madde uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 
d-9 ncu maddenin 3 ncU fıkrası uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 
e- ı 3 ncU maddenin 3 n cU fıkrası uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 
f- ı 8 nci maddenin 2 nci fıkrası uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 
g-40 ncı maddenin 2 nci ve 3 ncU fıkraları uyarınca kendisine yapılan her 

beyanı, 

i-Çekince veya beyanlarm 4 ı nci maddenin 2 nci fıkrası uyarınca geri alınması, 
j-42 nci maddenin ı nci fıkrası uyarınca yapılan ber beyanı ve aynı maddenin 2 

nci fıkrası uyarınca sonradan yapılacak her bildirmeyi, 
k-43 ncU maddenin 4 ncU fıkrası uyarınca kendesine yapılan her bildirmeyi, 
1-45 nci madde uyarınca kendisine yapılan her bildirmeyi ve sözleşmeden 

ayrılmanın hUkUm ifade edecegi tarihi bildirecektir. 

Madde47 
Bu sözleşme ve onun caiz gördugu beyan ve bildirmeler ancak sözleşen ilgili 

Devletler arasında yUrUrlUge girmesi tarihinden sonra işlenecek suçlara 
uygulanacaktır. 
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EK I - Sözleşen Devletlerden her biri: 

a-Tamamen dini nitelikte gördükleri bir suçtan ötürü yapılan kovuşturma istegini 
reddetmek, 

b-Kendi kanununa göre cezalandırılması sadece idari makamlarm yetkisine giren 
bir eylemden ötürü yapılan kovuştunna istegini reddetmek, 

c-22 nci maddeyi kabul etmemek, 
d-23 ncü maddeyi kabul etnıemek, 
e-25 nci maddenin ikinci cümlesindeki hükmü Anayasa sebebiyle kabul 

etmeme, 
f-Kendi Kanununa göre yetkili oldugu hallerde 26 ncı maddenin 2 nci fıkrasını 

kabul etmemek, 
g-Kendi kanununa veya diger Devletin kanununa göre cezalandırılması sadece 

idari makamların yetkisine giren eylem hakkında 30 ve 3 ı nci maddeleri 
uygulamamak, 

h-V nci kesimi kabul etmemek hakkını saklı tuttugunu beyan edebilir. 

EKli 
Sözleşen devletlerden her biri, 

Anayasaya dayanarak, ancak kendi kanununun açıklanmış olan hallerde 
kovuşturma isteyebilecegini veya bu yoldaki istekleri kabul edebilecegini beyan 
edebilir. 

Sözleşen Devletlerden her biri "Vatandaş" terimine bu sözleşme bakımından 
verdigi manayı bir beyan ile bildirebilir. 

EKili 

Ceza kanuniarına göre suçlardan başka suçların listesi aşagıdaki suçların 
kanuniarına göre suçlarla bir tutulacaktır. 

Fransa : " Contravention de grande voirie" olarak müeyyidelendirilen Kanuna 
aykırı eylemler, 

Federal Almanya : 2 Mayıs 1968 tarihli "Gesetz'über Ordnung-Widrigkeit" 
Kanununun (BGBL ı 968, I 48 ı) koydugu muhakeme usulünün uygulandıgı Kanuna 
aykın eylemler, 

/talya : 3 Mart ı 967 tarihli 3 ı 7 Sayılı Kanunun uygulandıgı Kanuna ay kın 
eylemler. 

---------------0---------------
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27a 

Ceza Yargiiarama Milletlerarası Dtteri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasa 
ve Uygulanmasa Hakkanda Kanun 

Kanun No : 208ı 
Kabul Ta. : ı Mart ı977 
R.G : ı3 Mart 1977 S. ı5877 1-2087 
Dstr. Trp. : 5, C.16, s.2422 

Madde ı 
26 Haziran 197 4 tarihinde Strazburg' da imzalanan "Ceza Yargılannın Milletlerarası 

Degeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi" nin onaylanması uygun bulunmuştur. 
Madde2 
Bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasıyle ilgili- olarak Devlet tarafından yapılması 

gereken işlemleri Adalet Bakanlıgı yerine getirir. 
Madde3 
Türk mahkemelerince sanıgın yoklugunda verilen ve yabancı ülkede teblig ve yerine 

getirilmesi istenen hüküm ve ceza kararnamelerine karşı Sözleşme hükümlerine göre yapılan 
İtirazın, Türk yargılama makamlannca incelenmesinin istenilmesi halinde, duruşma bu 
mahkemede yapılır ve neticesine göre hüküm verilir. 

Yabancı Qlkede teblig ve yerine getirilmesi istenilen idari nitelikte ceza yargılan 

dolayısıyle itiraz mercii Kanunda gösterilmemiş ise, itiraz idart merciin bulunduAll yerdeki 
Sulh Ceza Mahkemesinde incelenir. 

Madde4 
Adalet Bakaniılı yerine getirme isteAinin işleme konulmasını uygun bulduAll takdirde, 

Sözleşme hükümleri dairesinde gerekli inceleme ve karar venne hususunda yetkili mahkeme, 
hükümlünün Türkiye'de mutat olarak oturdugu yerdeki, böyle bir yer yoksa Türkiye'de 
bulundugu yerdeki, Türkiye'de bulunmuyorsa Ankara'daki, yabancı muhkQmiyet kararına 
esas teşkil eden suça ve cezasına göre görevli mahkemedir. 

Yabancı mahkemelerce sanıgın yoklugunda verilip Türkiye' de tebligi ve yerine getirilmesi 
istenilen hüküm ve ceza kararnamelerine karşı Türk yargılama makamlannca incelenmek 
kaydıyle yapılan itiraz, daba önceki fıkrada belirtilen mahkemede incelenir ve İtirazın kabulü 
halinde yargılama bu mahkemede yapılır. 

Sözleşmenin 32 nci maddesinin 2 nci bendi geretince yöneltilen geçici tutuklama talepleri, 
Ankara Sulh Ceza Mahkemesinde incelenir. 

Madde5 
Sözleşmenin, müeyyidelerin yerine getirilmesi ile ilgili S inci bölümü geregince 

mahkemelerde verilecek nihai kararlara karşı acele itiraz yoluna başvurulabilir. 
Madde6 
Türk mahkemeleri tarafından verilen hükümterin bir başka suç dolayısıyle doAurdugu 

sonuçlar, Sözleşen Devletlerin ceza mahkemeleri hükümlerine de uygulanır. 
Madde7 
Türk mahkemeleri tarafından verilen hükümterin sonucu olan yasaklamalar, sözleşen 

Devletlerin ceza mahkemeleri hükümlerine de uygulanır. 
Madde 8 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer. 
Madde 9 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

----------0-------------
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1/3/1977 gOniO ve 1081 Saydı Kaaunla Onaylanan 
"Ceza Yargiiarının Milletlerarası Deleri Konusunda Avrupa Sözleşmesi" nin 

Onayianmaama Dair Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 19 EyiOI 1977 No: 7114157 
R.G : 14 Aralık 19777 S. 16139 
Dstr. Trp. : 5, C.l7, s.340 

113/1977 tarihli ve 2081 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Ceza 
Yargılannın Milletlerarası DeAeri Konusunda A~rupa Sözleşmesi" nin onaylanması; ......... 244 
sayılı Kanununun 3 üncü ve S inci maddetirine göre, Bakanlar Kurulunca 19/9/1977 
tarihinde kararlaştmlmıştır. (*) 

----o~---

CEZA Y ARGILARININ MiLLETLERARASI DE(; ERt KONUSUNDA 
AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

GİRİŞ 
Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler, 
Hergün biraz daha fazla milletlerarası mesele haline gelen suçluluk ile savaş için 

milletlerarası ölçüde modem ve tesirli vasıtalara başvurmak gerektigini düşünerek, 
Toplumu koruma için ortak bir ceza siyaseti gütmenin zorunlu olduguna inanarak, 
İnsan haysiyetini korumanın ve suçluların topluma tekrar dönmelerini 

kolaylaştırmanm zorunlulugunu bilerek, 
Avrupa Konseyinin amaemın üyeler arasmda daha sıkı bir birligi gerçekleştirmek 

oldugunu gözönünde tutarak, 
Aşagıdaki maddeleri kabul etmişlerdir: 

(*) I- 2081 Silyılı KlliiJUdı •etu Yı~ MılJttltrırASı ocntrt Koıwıııufı AVI'IJ'ı S6zlqıııtsl" ldll oıııylmwı "J6'11 
lııJımıııdtı ve "J~ıııı ~lll2, 3, +,s, ve 6ııcı ~ lıiMıııler vızeitbııtş btdılfiiAkWır. 

2 - ~r KNM 7/1+157 sıyılı KırıriA ........•.. 2++ sıyılı Kwuıı 3 iııdl ve s bıtf IIIAilJıltrtııt 8Drt söz/qıııtııııı 

IIUyWuwllll urıriıştırınaı, "UJ~Jı İ~ JuuasLırı KırınııJı yer v~r. 
3 - KIIIIN, 2080 sıyılı KWif1ı Ouylıw ve 7/1+1~3 sıyılı KırDfı lıcııztrl* aDsteniJAiııılnı orıyı yollıırıAJı lııJıiiJIIdlı 

yeUııeceğtz. ( lıh.26 ) 
S6zlqıııeııtıı 15 ltd lttti.Jdtst 2 ııd Jıh'IISıııdA '"SIIf Poltst MtllttltrıriiSI KNnclıqıc (İNTERPOL) 4 dı ]tr veJ1L4;t ~r. 
ulııslırıriiSı S6zfısıtıe olıuııWlı berıbtr rıtlırUttıLırı '!1tleııdtnııtsı INrltUIIuulııı i'~ '!1dt; 
8/S/198+ tırth ve 3002 sıyıb "Tilı* vllftl.ıulıslın ~ıııh vtıluuıcı üie Milloıelertıııleıı verılnı au Mıhkıutıtyttltrtııtıı 

iııfızıııı oıtr Kmıı- dı tt ol4ru ı1vııtus lnUı~ır.Clıtz. 27 lı) 
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Madde 1 Sözleşınede geçen; 

KESİM-I 
Tarifler 

a-"Avrupa ceza yargısı" terimi, bir ceza davası açılınası Uzerine Sözleşen 

Devletlerden birinin ceza yargılama makamları tarafından verilen ve yargı halini alan 
kararları; 

b-"Suç" terimi, hem ceza kanuniarına aykırı olan eylemleri, hem de idari bir 
makam yetkili kılmmışsa, ilgilinin işi bir yargılama makamı önüne getinnesi imkAnı 
bulunmak şartı ile, bu Sözleşmenin II sayılı ekinde gösterilen kanuna aykırılıkları, 

c-"Mahldlıniyet'' terimi, bir müeyyidenin uygulanmasını, 
d-"Müeyyide" terimi, bir kişiye bir suç işledigi için bir Avrupa ceza yargısı ile 

veya bir ceza karamamesi ile uygulanan her türlü ceza ve tedbiri, 
e-"Yasaklamalar'' terimi, herhangi bir haktan yoksunlu~u veya onu 

kulliınamamayı, herhangi bir şeyi yapmaktan yasaklanmayı veya yapma yetenegini 
kaybetmeyi, 

f-"Giyabi htıküm" terimi, 21 nci maddenin 2 nci fıkrası geregince gıyabi oldugu 
kabul edilen kararları, 

g-"Ceza kararnamesi" terimi, sözleşen Devletlerden birinde verilen ve 
Sözleşmenin III sayılı ekinde gösterilen kararları, 

Belirtmek için kullanılmıştır. 

KESIM -II 
Avrupa Ceza Yargılannın Yerine Getirilmesi 

BÖLÜM -I 
Genel Hükümler 

( a ) Yerine Getirmenin Genel Şartları 

Madde 2 Bu kesim: 
a-Hürriyeti baglayıcı müeyyidelere, 
b-Para cezalarına yahut müsaderelere, 
c-Y asaklamalara, 
uygulanır. 

Madde3 
1-Sözleşen Devletlerden her biri, bu Sözleşmede belirtilen hallerde ve belirtilen 

şartlarla, bir diger Sözleşen Devlette verilen ve orada yerine getirilebilir olan bir 
müeyyideyi yerine getirme yetkisine sahiptir. 

2-Bu yetki, ancak Sözleşen diger Devlet tarafından yerine getirilmenin istenmesi 
üzerine kullanılabilir. 
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Madde4 
1-Bir müeyyidenin bir di~er Sözleşen Devlet tarafından yerine getirilmesinin 

mümkün olması için, müeyyidenin hükmedilmesine yol açan eylemin bu Devlet 
ülkesinde işlenmesi halinde bu Devlet kanuniarına göre suç teşkil etmesi ve failin 
cezalandırılabilir olması şarttır. 

2-Mahkllmiyet kararı birden fazla suçu cezalandırıyor ve bunlardan bazıları için 
birinci fıkrada yazılı şartlar gerçekleşmiyorsa, hüküm Devleti şartların gerçekleştigi 
suçlar için uygulanacak müeyyide kısmını gösterecektir. 

Madde S 
Bir müeyyidenin yerine getirilmesini Hüküm Devletinin diger bir Sözleşen 

Devletten İstiyebilmesi için, aşagıdaki şartlardan en az birinin gerçekleşmiş olması 
gerekir: 

a-Hükümlü mutat olarak diger devlette oturuyorsa, 
b-Müeyyidenin diger Devlette yerine getirilmesi, hükümlünün topluma 

yeniden katılma imkfullarını artırıyorsa, 
c-Hürriyeti baglayıcı bir ceza söz konusu ise ve bu ceza hükümlünün diger 

Devlette çekmekte oldugu veya çekecegi hürriyeti baglayıcı bir cezadan sonra yerine 
getirilebilecekse, 

d-Diger Devlet hükümlünün asıl Devleti ise ve bu Devlet yerine getirmeyi 
üstüne almaya hazır oldugunu bildirmişse, 

e-Suçlunun geriverilmesi yoluna başvurarak dahi müeyyideyi yerine 
getirmeyece~i, buna karşılık di~er Devletin yerine getirebilecegi mütalaasında ise, 

Madde6 
Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak istenilen yerine getirmenin tamamen 

veya kısmen reddi, ancak aşagıdaki hallerden biri varsa mümkündür: 
a-Yerine getirme, istenilen Devleten Hukuk düzeninin temel prensiplerine aykırı 

düşücekse, 

b-istenilen Devlet, cezalandırılan suçun siyasi niteligi bulundugu veya sırf askeri 
bir suç oldugu mütalaasında ise, 

c-istenilen Devlet, mahkumiyetİn ırk, din, milliyet veya siyasi görüş 
mülahazaları ile tahrik edildigine veya agırlaştırıldıgına inanmak için ciddi sebepler 
bulundugu mütalaasında ise, 

d-Yerine getirme, istenilen Devlet'in milletlerarası taahhütlerine aykırı ise, 
f-istenilen Devletin yetkili makamları aynı eylemden dolayı kovuşturmaya 

başlamaya yer görmemişlerse veya başlanmış olan kovuşturmaya son vermişlerse, 
g-Eylem, isteyen Devletin ülkesi dışında işlenmişse, 
h-istenilen Devlet müeyyideyi yerine getirmek imkanına sahip degilse, 
i-Istek 5 nci maddenin ( e ) bendine dayanıyorsa ve bu maddenin öngördügü 

şartlardan hiç biri gerçekleşmemişse, 
j-istenilen Devlet isteyen Devletin müeyyideyi yerine getirme imkAnına sahip 

oldugu mütalaasında ise, 
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11 .. (atCeza Y arg~lan Milletlerarasi beleri 

k-Eylem zamanındaki yaşı dolayısı ile htıkümlü istenilen Devlette 
koguşturulamayacak ise, 

1-Müeyyide istenilen Devlet kanuniarına göre zamanaşımına ugramışsa, 
m-Bir yasaklamaya hükmedilmişse, 

Madde7 
Yerine getirme bu sözleşmenin III ncü kesiminin I nci bölümünde kabul edilen 

esaslara aykırı düşüyorsa, yerine getinDe istegi işleme konmaz. 

(b) Yerine Getirme Aktarılmasımn Sonuçları 

Madde S 
Gerek 6 ncı maddenin ( ı ) bendinin gerek bu sözleşmenin ı sayılı ekinin ( c ) 

bendinde öngörülen çekincenin uygulanması bakımından, hüküm Devleti makamlan 
tarafından muteber bir surette yapılan ve zamanaşımını kesen veya durduran 
işlemlerin istenilen Devlette de, bu Devlet kanuniarına göre zamanaşımının 

hesaplanmasında, aynı sonuçları dogw'dugu kabul edilecektir. 

Madde9 
I-İsteyen Devlette ceza veya tutukevinde bulunan bükümlü cezanın yerine 

getirilmesi amacı ile istenilen Devlete teslim edilirse, qalıdaki haller müstesna 
olmak üzere, teslimden önce yapılmış ve yerine getirilecek mahldlmiyete sebep 
olandan gayri bir eylem yUzünden kovuşturulamayacagı ve yargılanamayac&~ı gibi 
hürriyeti de böyle bir eylem için verilmiş olan ceza veya emniyet tedbirinin yerine 
getirilmesi için kaldırılamaz veya her hangi bir şekilde sınırlandırılamaz. İstisnayı 
teşkil eden haller şunlardır: 

a-Teslim eden Devletin muvafakat etmesi muvafakat istendiginde hükümltıntın 
beyanlarını ihtiva eden ve bir hAkim tarafından düzenlenmiş olan tutanakla birlikte 
gerekli belgeler de teslim eden Devlete gönderilecektir. 

Bu Devlet, kendi kanuniarına göre suçlunun geri verilmesi imkAnı varsa veya 
imkAnsızlık sadece cezanın miktarından ileri geliyorsa, muvafakat etmeye 
mecburdur. 

b-Hükümltınün, teslim edildigi Devlet ülkesini kesin olarak serbest bırakıldıgı 
tarihten itibaren 45 gtın içinde sahip oldugu imkina raJmen terketmemesi veya 
terkettikten sonra tekrar dönmesi. 

2-Bununla beraber; istenilen Devlet, hem hükümlüyü kendi ülkesinden çıkarmaz 
hem de zaman aşımını kesrnek için gaipler hakkındaki muhakeme dahil kendi 
kanununa göre lüzumlu her tedbiri alabilecektir. 

Madde 10 
I .. HQküm istenilen Devletin Kanununa göre yerine getirilecektir. Yerine getirme 

bakımından gerekli kararları ve özellikle şartla salıverme ile ilgili olanlan verme 
hususunda sadece bu Devlet yetkili olacaktır. 
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2-MahkQmiyete karşı muhakemenin yenilenmesi için başvurulduu~tmda kanun 
yoluna ilgili kararlan venne hakkı sadece isteyen Devlete aittir. 

3-Her iki Devlet de genel ve özel af yetkilerini kullanabileceklerdir. 

Madde ll 
I-Hükmü venniş olan Devlet, yerine getirme istejinde bulunduktan sonra, isteje 

konu olan müeyyideyi yerine getirmeye başlayamaz. 
Bununla beraber, istelin yapılması anında hükümlü kendi ülkesinde ceza veya 

tutukevinde bulunuyarsa hürriyeti batlayıcı cezayı yerine getirmeye başlayabilir. 
2-İsteyen Devlet şu hallerde yerine getirme hakkını tekrar elde edecektir. 
a-İstejini, istenilen Devlet işleme koymak niyetini kendisine bildirmeden önce, 

geri almışsa, 
b-İstenİlen Devlet isteli işleme koymayacalını bildirmişse, 
c-İstenilen Devlet, yerine getirme hakkından açıkca vazgeçmişse. Bu vazgeçme 

ancak ilgili Devletlerin her ikisinin de muvafakat etmesi ile yahut yerine getirmenin 
istenilen Devlette artık mümkün olmaması ile gerçekleşebilir. Bu son halde isteyen 
Devlet talep ederse vazgeçme mecburidir. 

Madde ll 
1-İstenilen devletin yetkili makamlan, genel veya özel af ile muhakemenin 

yenilenmesi davası veya her hangi bir kararla müeyyidenin yerine getirebilir olma 
vasfını kaybettijini haber alır almaz, yerine getirmeye son verecektir. HükUmlünün 
para cezasını isteyen devletin yetkili makaınınJ ödemesi halinde de aynı suretle 
hareket edilecektir. 

2-İsteyen devlet, yukarıki fıkra gerejince yerine getirme hakkına son veren karar 
ve işlemleri derha istenilen devlete bildirilecektir. 

(c) Çeşitli HOkOmler 

Madde 13 
1-Hürriyetinden yoksun kılınmış bir kişinin bu Sözleşme gerelince Sözleşen 

devletlerden bir üçüncüsüne nakledilmek üzere Sözleşen bir Devlet ülkesinden 
transit olarak geçirilmesine ülkesinde o kişiye hürriyetinden yoksu bırakan devletin 
isteli üzerine müsaade edilecektir. Transit Devleti, istek hakkında bir karar vermek 
için gerekli belgelerin gönderilmesini isteyebilir. Nakledilen kişi, gönderileceli 
devlet salıverilmesini istemedikçe, Transit Devlet ülkesinde hürriyetinden yoksun 
olarak bulunacaktır. 

2-Naklin 34 ncü maddeye göre istenmesi halleri müstesna olmak üzere, sözleşen 
devletler; 

a-6 ncı maddenin (b) ve (c) bentterinde öngörülen sebeplerden biriyle veya 
b-Naklidelecek kişi kendi vatandaşı ise, transit mUsaadesi vermeyi 

reddedebileceklerdir. 
3-Hava yolu ile nakilde aşalıdaki bendere göre hareket edilecektir. 
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a-Transit ülkesine iniş öng&111memişse, sadece Olkeniıı havalannda uçulacaksa, 
htlkUmlUnUD gönderileceli devlet, transit Devletine naklin bu Sözleşmeye g6re 
yapılacapıı bildirebilir. Bu bildinne, zorunlu iniş lahinde. 32 nci maddenin 2 nci 
fıkrasında belirtilen- tutma istelinin sonuçlarını dcJiuracak ve susulDne uygun bir 
transit istelinde bulanulacaktır. 

b-Transit ülkesine iniş öngörülmüşse, usulOne uyp olarak transit geçiş 
mUsaadesi istenecelctir. 

Madde 14 
Sözleşen Devletler, bu Sözleşmenin uygulanmasından dopcak masrafların 

ödenmesini istemeben karşılıklı olarak vazgeçınişlerdir. 

Madde ıs 

BÖLfJM-2 
Yerine Getirmtı-lstekleri 

1-Bu Sözleşmeele öngörülen istekler yazılı olarak yapılacaktır. Yazılı istekler ve 
bu Sözleşmenin uygulanması için gerekli hor tarla bildirmeler, ya isteyen Devletin 
Adalet Bakanlıtma, yahut sözleşen ilgili Devletler arasllldaki anlaşma gerepıce 
dotrudan doAntYa isteyen Devletin makamlan tarafından istenilen Devletin 
makamiarına yapılacak, cevaplar da aynı yoDa verilecektir. 

2-Geciktirilemeyecek hallerde, istekler ve bildirmeler Suç Polisi Milletlerarası 
Kuruluşu (İnterpol) araetiılı ile yapılabilecektir. 

3-Sözleşen Devletler, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacaldan bir beyan 
ile, bu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen ymşma katdelerine istisna koymak 
istediklerini bildirebileceklerdir. 

Maddel6 
Yerine getirme istekleri ile birlikte yem. getirilmesi istenilen karann aslı veya 

aslma uygunluAu belirtilen bir sureti diler gerekli belgeler gönderilecektir. İsteDilen 
Devlet talep ettitinde, ceza dosyasmm tamamlllQl veya bir bsmınm aslıııa uygualuAtı 
belirtilen sureti de gönderilecektir. MUeyyidenin yerine g«irilebilir olduAtı isteyen 
Devletin yetkili makamı tarafmda belirtilecektir. 

Maddel7 
Istenilen Devlet, isteyen Devletin verdili bilgilerin bu Sözleşmenin uyguJanması 

için yetersiz oldulu kanısında ise gerekli ek bilsileri ister ve bu bilgilerin elde 
edilmesi için bir stlre tayin edebilir. 

Maddel8 
1 -Istenilen Devlet makam-lan, yerine getirme isıeli 8zerine verdilderi ~ 

isteyen Devlet Makamianna derhal bildireceklerdir. 



2-Müeyyide yerine getirildilinde, istenilen Devlet Makamlan bunu belirten bir 
belgesi isteyen Devlet Makamianna göndereceklerdir. 

Madde 19 
1 -Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hükümler dışında, isteklerio ve ekli belgelerin 

tercümesi istenmeyecektir. 
2-Sözleşen Devletler, imza ya da onay, kabul veya katılma belgesini tevdi 

sırasında, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitap eden bir beyan ile, isteklerio ve 
ekli belgelerin kendi dilinde yahut Avrupa Konseyinin resmi dillerinden herhangi 
birinde yahut bunlardan göstereceli birinde yapılmış tercümeleri ile birlikte 
gönderilmesini isternek yetkisini sakıl tuttuklarını beyan edebilirler. Diler Devletler 
karşılıklılık kaidesini uygulayabilirler. 

3-Bu madde, sözleşen Devletlerin ikisi veya daha fazlası arasında yürürlükte 
bulunan veya yürürlüle konulacak olan anlaşma ve uyuşmalardaki isteklerio ve ekli 
belgelerin tercümesiyle ilgili hükümlere tesir etmeyecektir. 

Madde lO 
Bu Sözleşme uyannca gönderilen belgeler imza tasdikli formalitesinden muaf 

tutulmuşlardır. 

BOLOM-3 
Gıyabi Htıhlmler ve Ceza Kararnameleri 

Madde ll 
I-Bu Sözleşmedeki aykırı hükümler saklı olmak üzere, gıyabi hükümlerin ve 

ceza kararnamelerinin yerine getirilmesinde, diler hükümlerin yerine getirilmesi 
kuralları uygulanacaktır. 

2-3 ncü fıkra hükmü saklı olmak üzere, sözleşen Devletlerden her birinin ceza 
yargılama makamlan tarafından hükümlll duruşmada hazır bulunmadan, bir ceza 
davası sonunda verilen her karar bu Sözleşmeye gör~ gıyabi hüküm sayılacaktır. 

3-25 ve 26 ncı maddelerin 2 nci fıkralan ve 29 uncu madde hükümlerine zarar 
vermemek kaydı ile; 

a-Gıyabi hüküm veya ceza kararnamesi, hüküm Devletin de hükümlünün itirazı 
üzerine teyit edilmiş veya yeniden verilmişse, 

b-Hükümlü istinaf etmiş olmak şartı ile, gıyabi hüküm istinaf kanun yolunda 
verilmişse, yüze karşı verilmiş sayılacaktır. 

Madde ll 
İtiraz edilmemiş veya aleyhinde başka bir kanun yoluna gidilmemiş olan gıyabi 

hükümler ve ceza kararnameleri, verilmelerinden itibaren, teblil edilmeleri ve 
muhtemelen yerine getirilmeleri amacı ile istenilen Devlete gönderilebilirler. 
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Madde23 
1-İstenilen Devlet, gıyabi bükmön veya ceza karamamesinin yerine getirilmesi 

istelinin işleme konulabileceAini görürse, isteyen Devlette verilen kararı 
hüküınlonon şahsına tebliA ettirir. 

2-HüküınlUye, tebliA srrasmda: 
a-Bu Sözleşme uyannca yerine, getirme istelinin gönderildiAi, 
b-Bu karara karşı sadece 24 UncU maddede belirtilen itiraz yonua gidilebilecegi, 
c-İtirazın, tebliJ belgesinde gösterilecek makama yapılacaaı ve 24 uncu 

maddenin aradıJı şartlara uygun olarak yapılması gerektiJi, itiraz Uzerine 
duruşmanın htıktım veren Devlet makamlan tarafından yapılmasını isteyebilecegi, 

d-Süresinde itiraz edilmedili takdirde, bu Sözleşmenin bDtunU bakımından yüze 
karşı verilmiş bir karar sayılacaAı, bildirilecektir. 

3-Teblig tutanaimm bir sureti yerine getirmeyi isteyen Devlete derhal 
yollanacaktır. 

Madde24 . 
I-Karar 25 inci maddeye uygun olarak teblil edildikten sonra htıktımlUye açık 

olan yol sadece "İtiraz" dır. Bu itiraz, htıktımlonnn seçimine göre ya isteyen Devletin 
yahut istenilen Devletin yargılama makamlannca incelenir. HUktımlU seçim 
yapmazsa itiraz istenilen Devlet yargılama makamlan önone· götQrQlür. 

2-Yukanki fikrada belirtilen her iki halde de itirazın kabul edilebilmesi için, 
tebligden itibaren 30 günlük bir süre içinde istenilen Devlet makamma hitap eden bir 
beyan ile yapılmış olması gerekir Süre, istenilen Devletin bu husustaki kurallanna 
göre hesaplanır. Bu Devletin yetkili makamı, yerine getinneyi isteyen makama 
derhal bilgi verecektir. 

Madde25 
1-HUktımlU hazır bulunmaz yahut isteyen Devlet kunununa göre kendisini temsil 

ettirmezse, mahkeme itirazı yapılmamış sayar. Bu karar istenilen Devletin yetkili 
makamma bildirilir. Mahkemenin İtirazın kabul edilmezligine karar vermesi halinde 
aynı şekilde hareket edilir. Her iki halde de gıyapta verilen hükmü yahut ceza 
kararnamesi, bu Sözleşmenin bUtunU bakımından yUze karşı verilmiş sayılır. 

2-İtiraz isteyen Devlette incelenecekse, htıkOmlU bu Devlette bu işin yeniden 
yargılanması için tespit edilecek duruşmada hazır bulunmaya davet edilir. Bu davet, 
duruşmadan en az 2 1 gOn önce hOktımlonon şahsına teblig edilecektir.Bu süre, 
hüküınlunon muvafakatı ile kısaltılabilecektir. Yeni yargılama, isteyen Devletin 
yetkili mahkemesi tarafından ve bu Devletin muhakeme kurallarına göre yapılacaktır. 

3-HUkOmlO hazır bulunur veya isteyen Devlet kanuntma göre kendisini temsil 
ettirirse ve itirazm da kabul edilebilirligine karar verilirse, yerine getirme isteAi 
yapılmamış sayılır. 
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Madde26 
I-İtiraz istenilen Devlette incelenecekse, htıkOmlU bu Devlette bu işin yeniden 

yargılanması için tespit edileeele duruşmada hazır bulunmaya davet tdilir. Bu davet, 
duruşmadan en az 21 gUn önce hOkOmlOnOn şahsına teblij edileceJct!r. Bu süre, 
htıktımlOnUn muvafakatı ile kısaltılabilecektir. Yeni yargılama,. istenilen Devletin 
yetkili mahkemesi tarafından ve bu Devletin muhakeme kurallarına göre yapılacaktır. 

2-HtıklmlU hazır bulunmazsa yahut istenilen Devletin kanununa göre kendisini 
temsil ettirmezse, mahkeme itirazı yapılmamış sayar. Gerek bu halde gerek itirazın 
kabul edilmezlijine mahkemenin karar vermesi halinde gıyabi htıktlm veya ce:za 
kararnamesi, bu Sözleşmenin bQtQnQ bakımından yUze karşı sayılır. 

3-Htlkam.IU hazır bulunursa yahut istenilen Devletin kanunlarma göre kendisini 
temsilettirirseve itirazmda kabul edilebiliriiiine karar verilirse, eylem bu Devlette 
işlenmişcesine ve ceza davası :zamanaşımına ujramamış olmak şartı ile, yargılama 
yapılır. İsteyen Devlette verimiş olan hQkQm verilmemiş sayılır. 

4-HUktlm Devletinde bu Devletin kanun ve UlzQklerine uygun olarak yapılmış 
kovuştunna ve soruşturma işlemleri istenilen Devlette bu Devletin makamları 
tarafmdan yapılmış işJemleı; gibi sayılır. Ancak bu sayma, bu işlemlere isteyen 
Devletteki ispat kuvvetinden daha fazlasını veremeyecektir. 

Maddel7 
Gıyabi htıkOmle veya ceza karamamesi ile mahkQm olan kişi yapacajı itiraz ve 

ondan sonraki muhakeme içm, istenilen Devlette ve gerekiyorsa isteyen Devlette bu 
Devletlerin kanunlarının öngördtllfl hallerde ve şartlar altmda kendisine mOdafi tayin 
ettinnek hakkından faydalanacaktır. 

Madde28 
26 ncı maddenin 3 Onctı fıkrası geretince yapılan duruşmada verilen kararlarda 

ve bunların yerine getirilmesinde, sadece istenilen Devletin kanunlan uygulanır. 
Madde29 
Gıyabi hOktlmle veya veza kararnamesi ile mahkflm edilen kişi itiraz etmezse, 

karar bu sözleşmenin bDtUnU bakımından yüze karşı verilmiş sayılır. 

Madde30 
HUktımlU, iradesi dışmda sebepler ytlzOnden 24, 25 ve 26 ncı maddelerde yazılı 

süreleri geçinniş yahut tayin edilen duruşmada hazır bulunamamışsa, milli 
kanunların eski hale getinneyle ilgili büktımleri uygulanır. 

Madde31 

BOLOM-4 
Geçici Tedbirler 

İsteyen devlet, hürriyeti ballayıcı bir mUeyyidenin yerine getirilmesi için yaptıgı 
istelin kabul edildijini bildiren belgeyi aldıktan sonra, hükümltı kendi ülkesinde 
bulunursa, yerine getinnenin satlama batlanması için zorunlu görmek şartı ile 43 
üncü maddeye göre nakil amacı ile bu kimseyi hUniyetinden yoksun kılabilir. 



Madde3l 
1 -İstenilen Devlet yerine getirme isteginden sonra: 
a-Kendi kanunu bu suç yUzQnden tutmaya izin veriyorsa, 
b-Kaçma yahut gıyabi mahktlmiyet halinde deliDerin kaııartılınası tehlikesi varsa, 

htlkUmltlyü hOniyetinden yoksun kılabilir. 
2-İstenilen Devlet, isteyen Devlet yerine getirmeyi isteme niyetini bildirdikten 

sonra ve bu Devletin isteli ile, ( a ) ve ( b ) benderinde gösterilen şartlar 
gerçekleşmiş olmak şartı ile, hükUmlüyü hOniyetinden yoksun kılabilir. Bu istekte, 
mahkl1miyete sebep olan suç, işlendili yer, zaman ve ht1k.tlm1Untın mUmktln oldugu 
kadar açık eşkili bildirilecektir. MahkQmiyete yol açan eylemler de kısaca 
açıklanacaktır. 

Madde33 
ı-HOniyetten yoksun kılınada istenilen Devletin kamınu uygulanır. Serbest 

bırakınada da bu kanunun tayin ettigi şartlara göre hareket edilir. 
2-Htlniyetten yoksun kılınma, her halde: 
a-Htıkmedilmiş ol~ htlniyeti bqlayıcı ce:m kadar sDrdtfltlnde, 
b- 32 nci maddenin 2 nci fıkrası uyarınca yapılmışsa ve istek, htlniyetten yoksun 

kılınmanm başlamasından itibaren ı 8 gün içinde 16 nci maddede belirtilen belgelerle 
birlikte istenilen Devletin eline geçmezse sona erer. 

Madde34 
1-32 nci madde gereginci istenilen Devlette hUniyetten yoksun kılman ve 

yaptıgı itiraz Uzerine 25 nci madde gereginci isteyen Devletin yetkili makernesinde 
duruşmaya çalrdan kişi, bu amaç ile isteyen Devlete nakledilir. 

2-Nakledilen kişi isteyen Devlet tarafından 33 UncU maddenin 2 nci fıkrasının, ( 
a ) bendi gerelince veya bu Devlet yeni mahkOmiyetin yerine getirilmesini istemezse 
serbest bırakılır. Nakle edilen kişi, serbest bırakılmamışsa, en kısa zamanda isteyen 
Devlete geri verilir. 

Madde3S 
ı-Yaptıgı itizar Uzerine isteyen Devletin yetkili mahkemesine davet edilen kişi 

açıkça ve yazılı olarak muvafakat etmedikçe, istenilen Devlet ülkesinden 
hareketinden önce ve davette belirtilmemiş bir eylem ytıztınden kovuşturulamayac&gı 
ve yargılanamayavaAı gibi htlrriyetinden de bu eylemden ck>layı verilmiş olan ceza 
veya emniyet tedbirinin yerine getirilmesi için yoksun kılmamaz veya htııriyeti hiç 
bir suretle smırlandınlamaz. 34 nücü maddeenin 1 inci fıkmsında öngörülen halde, 
yazılı muvafakatın bir sureti o kişinin nakledUdili Devlete gönderilecektir. 

2-Çagırlan kişi isteyen Devletin ülkesine, hazır bulundtJiu duruşmayı takip eden 
karardan sonra 1 S gün içinde sahip oldugu imkina ratmen terketmezse veya 
terkettikten sonra tekrar çalırılmadıgı halde geri döaerse yukarıdaki fıkra 
uygulanamaz. 
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Madde36 
1-Müsadere kararının yerine getirilmesi istendiginde, istenilen Devlet benzer 

eylemlerde elkoyınaya cevaz yeriyorsa, müsadere edilecek eşyaya elkonulabilir. 
2-Elkoyınada istenilen Devletin kanunu uygulanır. Elkoyına kararının 

kaldırılması şartlarını da bu kanun tayin eder. 

Madde37 

BÖLÖM -5 
Müeyyidelerin Yerine Getirilmesi 

( a) Genel HOkOmler 

İsteyen Devlette hükmolunan bir müeyyidenin istenilen Devlette yerine 
getirilmesi ancak bu Devletin bir mahkemesinin kararı ile mümkündür. Sözleşen 
Devletler, para cezalarını veya müsaderelerin yerine getirilmesinde başka makamları 
da, bu makamların kararlarına karşı yaıgılama makanılarma başvurmak imkAnı 
tanımak şartı ile, yetkili kılabilirler. 

Madde38 
Istenilen Devlet yerine getirme istegiDin işleme konulmamasını uygun görürse, 

işi mahkemeye veya 37 nci maddeye göre tayin edilecek makama gönderir. 

Madde39 
I -Mahkeme, yerine getinne istegi hakkında bir karar venneden önce, görüşünü 

bildinne imkAnını hükümlüye verir. Hükümlll isterse, mahkeme tarafından dogrudan 
dogruya veya istinabe yolu ile sorguya çekilir. Hükümlll dogrudan dogruya sorguya 
çekilmeyi açıkça isterse bu istegi kabul olunur. 

2-Bununla beraber, mahkeme tarafından dogrudan dogruya sorguya çekilmek 
isteyen kişi, isteyen Devlette ceza veya tutukevinde ise, hakim yerine getirme 
isteginin kabulü hakkındaki kararını onun gıyabında verebilir. Ancak 44 üncü· 
maddede öngörülen ve yerine getirilmesi istenilen müeyyide yerine geçecek 
müeyyidenin tayini muamelesi istenilen Devlete nakledilip mahkeme önüne çıkma 
imkAnı bulmasına kadar durdurulur. 

Madde40 
1-İşe elkoyan mahkeme veya 3 7 nci maddede gösterilen hallerde bu maddeye 

göre tayin edilen makam: 
a-Yerine getirilmesi istenilen müeyyidenin bir Avrupa ceza yargısı ile verilmiş 

olup olmadıgını, 
b-4 üncü maddedeki şartların gerçekleşmiş bulunup bulunmadıgını, 
c-6 ncı maddenin ( a ) bendindeki şartın gerçekleşmedigini yahut yerine 

getinneye engel teşkil edip etmedigini, 
d-Yerine getirmenin 7 nci maddeye aykırı düşüp düşmedigini, 
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e-Gıyabi hükUm veya ceza kararnamesi söz konusu ise, bu kesimin 3 Onctl 
böltırnündeki şartlarm gerçekleyip gerçekleşmediliııi araştınr. 

2-Sözleşen Devletler, hikiıni veya 37 nci maddeye göre tayin edilecek makamı, 
bu sözleşmede yerine getinne için öngörOlen diger şartları incelemekle de 
görevlendinnekte serbesttir. 

Madde41 
İstenilen yerine getirme bakımından bu bölilm geretince mahkemelerin 

verecekleri kararlar ile 37 nci maddeye göre tayin edilecek idari makamın kararı 
Uzerine başvurulan hAkimierin kararlarına karşı kanun yolu tanınacaktır. 

Madde4l 
İstenİlen Devlet, kararda açıklanmalan veya karann zunmen dayanalını teşkil 

etmeleri nispetinde, eylemlerin sabit görOlmesi ile ballıdır. 

(b~ Sadeee Hlrriyeti Ballayıcı MOeyyidelerin Yerine Getirilmesine İlitkin 
HOkOmler. 

Madde43 
Hükümltı isteyen Devletin ceza veya tutukevinde ise bu Devletin kanunlannda 

aksine bir htlldlm olmadıkça, yerine getirme istelinin kabul edildijini isteyen 
Devletler ölfenir ötrenmez. Istenilen Devlete aakledilecektir. 

Madde44 
ı -Mahkeme yerine getinne istegini kabul ederse, isteyen Devlette bUlanolunan 

htırriyeti baglayıcı mtıeyyic;fe yerine geçecek olan ve aynı eylem için kendi 
kanununun öngördtıgtı mtıeyyiydeyi tayin eder. Bu mtıeyyicle, 2 nci fıkrada gösterilen 
sınırlar içinde olmak üzere, isteyen Devlette hakmolunan nitelik veya süre 
bakımından farklı olabilir. Bu sonuncu mtıeyyide,. istenilen Devlet Kanununun o 
nitelikteki ceza için kabul ettigi aşıt~ı hadden daha aşalı ise, mahkeme bu aşatı had 
ile baAlı olmayıp isteyen Devlette htıkmolunan mUeyyide kadar bir mtıeyyide 
uygular. 

2-Mahkeme, müeyyideyi tespit ederken, htıkUmltıntın isteyen Devlette verilen 
kararla beliren ceza durumunu aAırlaştırmaz. 

3-MahkQmiyetten sonra mtıeyyidenin bir kısmı yerine getirilmişse yahut 
hUkümlü geçici olarak hUrriyetinden yoksun kılmmışsa, bu sUreler tamamen mahsup 
edilir. Malıkfuniyetten önceki tutmalann mahsubu isteyen Devletin kanununa göre 
mecburi ise bu mahsup da yapılır. 

4-Sözleşen Devletler, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine her zaman bir beyan 
yapabilecekler ve bu beyan onlara, bu Sözleşmeyi uygularken, aynı nitelikteki bir 
müeyyide için kendi kanunlannın kabul ettigi yukarı hadden daha yüksek olarak 
isteyen Devlette hflkmolunmuş aynı nitelikteki htlrriyeti ballayıcı müeyyideyi yerine 
getinnek hakkını verecektir. Ancak bu kuralm uygulanabilmesi için bu Devletin 
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kanununun aynı eylem için daha agır nitelikte ve en az isteyen Devlette hükmolunan 
sürede bir müeyyide süresi ve amacı gerektiriyorsa, başka nitelikte müeyyidelerin 
yerine getirilmesine mahsus m Deseselerde yerine getirilebilir. 

( c ) Sadece Para Yahut MUsadere Cezalarının Yerine Getirilmesine İlişkin 
HOkOmler. 

Madde4S 
I-Mahkeme yahut 37 nci maddeye göre tayin edilen makam, para cezasının 

yahut belli bir miktar paraya ilişkin mUsadere cezasının yerine getirilmesini kabul 
edince, kararın verildigi tarihteki kuru esas tutarak yabancı parayı istenilen 
Devletteki paraya çevirir. Ödettirilecek para veya mUsadere cezasının miktarı 
böylece tespit edilirken, aynı eylem için bu Devlet kanununun kabul ettigiyukarı had 
aşılamaz. Kanun yukarı had tayin etmemişse böyle bir eylem için bu Devlette mutat 
surette hükınolunan para cezası miktarından fazlası tayin edilemez. 

2-Bununla beraber mahkeme yahut 37 nci maddeye göre tayin edilen makam, 
kendi kanunu ayın eylem için müeyyideyi öngörmemiş fakat daha agır müeyyideler 
hükmedilmesine inık4n tanımışsa isteyen Devlette hükmolunan miktara kadar para 
cezasını yahut belli bir miktar paranın mOsaderesi cezasını muhafaza edebilir. 
Isteyen Devlette hükmolunan müeyyide istenilen, Devlet kanunundaki yukarı haddi 
aşıyorsa, bu kanunun daha aaır müeyyideler hükmedilmesine müsaade etmesi şartı 
ile, isteyen Devlette hükmolunan miktar muhafaza olunabilir. 

3-İsteyen Devletçe kabul edilen süre veya taksit gibi ödeme kolayhklarına 
istenilen Devlet riayet edecektir. 

Madde46 
1-Yerine getirme istegi belli bir eşyanın mOsaderesini gerektiriyorsa mahkeme 

ve 37 nci maddeye göre tayin edilen makam aynı eylem için istenilen Devletin 
kanununun mOsadereye cevaz vermesi şartı ile, bu eşyanın mOsaderesine karar verir. 

2-Bununla beraber, mahkeme yahut 37 nci maddeye göre tayin edilecek makam, 
isteyen Devlette hükmolunan mUsadere cezasını bu ceza istenilen Devlet kanununda 
öngörülmüş olmasa dahi bu kanun daha agır müeyyiyedelerin tatbikine imkin verdigi 
takdirde aynen muhafaza edebilir. 

Madde47 
1 -Ceza olarak ödenen paralar ile mUsadere edilen eşya ve para üçüncü kişilerin 

haklarına zarar vermemek şartı ile istenilen, Devletin malı olur. 
2-Müsadere edilen eşya özel bir deger taşıyorsa istedigi takdirde, isteyen 

Devlete geri verebilir. 

Madde48 
Para cezasının ödettirilmesinin imkinsızhgı anlaşılırsa istenilen Devletin 

mahkemesi para cezasını hüniyeti baglayıcı bir müeyyideye çevrilebilir. Ancak 
bunun 
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için her iki Devletin kanununun bu çevinneyi kabul etmesi veya isteyen Devletin 
yerine getirmeyi sadeu para cezası bakımından istedilini açıkça bildirmemiş olması 
gerekir. Mahkeme bUniyeti ballayıcı mOeyyide uygulamaya karar verirse, şu suretle 
hareket edilecektir: 

a-Para cezasmm hUniyeti batlayıcı cezaya çevrilmesi, isteyen Devlette verilen 
kararda y~lı ise, istenilen Devlet mahkemesi kendi kanununun öngördOIQ kurallara 
göre cezanın nitelilini ve sOresini tayin eder. Kararda önceden belirtilen hOrriyeti 
batlayıcı mQeyyide istenilen Devletin kanununun mOsaade ettili aşalı ise, mahkeme 
bu aşalı had ile ballı olmayıp isteyen Devlette tayin edilen sOrede bir mQeyyide 
uygular. Müeyyideyi tayinederken mahkeme htlldlmiUnün isteyen Devlette verilen 
kararla beliren ceza durumunu atırlaştıramaz. 

b-DiAer hallerde, istenilen Devlet mahkemesi çevirmeyi, isteyen Devlet 
kanununun öngördtllll hadleri nazara alarak, kendi kanununa göre yapar. 

( d ) Sadece Y asaklamalann Yerine Getirllmesiae llifldn H Ikimler 

Madde49 
1-Bir yasaklamanın yerine getirilmesi istendiAinde, istenilen Devlet kanunu aynı 

suç için yasaklamaya hükmolunmasına cevaz veriyorsa, isteyen Devlette hükmolunan 
yasaklamanın istenilen Devlette tesirini göstennesi kabul ediir. 

2-Başwrulan mahkeme, yasaklamanın kendi Devletinin Dikesinde yerine 
getirilmesinin uygunluAunu serbestçe deAerlendirir. 

Madde SO 
ı -Mahkeme yasaklamanın yerine getirilmesine karar verirse, isteyen Devlet, 

ceza yargısında tespit edilen sınırları aşmamak şartı ile, kendi 
kanunun öngördügtl badler içinde sOreyi tayin eder. 

2-Yasaklama birden fazla haktan yoksuniUla veya onları kullanmadan 
yasaklanmaya ilişkin ise, mahkeme yasaklamayı hakların bir kısmma hasredebilir. 

MaddeSI 
ı ı inci madde yasaldamalara uygulanmaz. 

Madde52 
Istenilen Devlet, bu bölüm hOkOmlerine göre verilen bir kararla hnktlmlünOn 

yasaklanan haldarınm geri verilmesine karar verebilir. 
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Madde53 

KESIM- III 
Avrupa Ceza Yargılarının Milletlerarası Sonuçları 

BOL"OM- I 
Ne bis in idem 

I -Bir Avrupa Ceza yargısına konu olan kişi: 
a-Beraat etmişse, 
b-Hakkında bir müeyyide hükmolunup da; 
i- Bu müeyyide tamamen yerine getirilmişse veya yerine getirilmelde ise, 
ii-Müeyyidenin tamamı veya yerine getirilmemiş kısmı genel veya özel affa 

ugtamışsa, 

iii-Bu müeyyide zamanaşımı dolayısı ile yerine getirilemiyorsa, 
c-Mahkeme suçluluau tespit edip müeyyideyi tayin etmemişse, aynı eylemden 

dolayı diAer bir sözleşen Devlette kovuşturulamaz, mahk1lm edilemez veya 
hakkındaki müeyyide yerine getirilemez. 

2-Bununla beraber, sözleşen devletler, yargıya yol açan eylem bu Devletlerde 
kamusal nitelikte bir kişiye, bir kuruma veya bir şeye karşı işlenmişse yahut yargıya 
konu olan kişi bu devletlerde kamusal nitelik taşımakta ise, kendileri kowşturma 
istemiş olmadıkça, "ne bis in idem" sonucunu kabul etmele mecbur detillerdir. 

3-Ülkesinde eylem işlenen yahut kendi kanununa göre işlendilini kabul eden 
Devlet de, kendisi kovuşturnıa istemiş olmadıkca "ne bis in idem" sonucunu kabule 
mecbur degildir. 

Madde54 
Sözleşen diAer bir Devlette aynı eylemden yargılanan kişi aleyhine yeni bir 

kovuştunna yapıldıtında, eski hükmün yerine getirilmesi dolayısı ile hürriyetten 
yoksun tutma süresi, yeniden hükmolunacak müeyyideden mahsup edilecektir. 

Madde55 
Bu bölüm, yabancı memleketlerde verilen ceza yargılarının "ne bis in idem" 

sonucunu daha geniş ölçüde kabul eden milli kanunların uygulanmasına engel 
olmıyacaktır. 

Madde56 

BÖLM"O- 2 
GGdnflnde tutma 

Sözleşen Devletler, mahkemelerinin, bir hüküm verirlerken, bir diger suç 
dolayısı ile daha önce yüze karşı olarak yapılan bir muhakeme sonunda verilmiş olan 
Avrupa ceza yargısını gözönünde tutup kanunlarının kendi ülkelerinde verilen 
yargılar için 
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öngördügtı sonuçlann hepsini veya bir kısmını ona ballayabilmelerini saliayacak 
uygun tedbirleri alacaklar ve bu yargılan hangi şartlarta gözOnUnde tutacaklarını 
tayin edeceklerdir. 

Madde57 
Sözleşen Devletler, yüze karşı yapılan muhakeme sonunda verilen Avrupa ceza 

yargılarını gözönünde tutup kendi kanunlarınm kendi ülkelerinde verilen yargıtara 
baaladıkları yasaklamaların hepsini veya bir kısımını onlara baAiayabilmelerini 
saatayacak uygun tedbirleri alacaklar ve bu yargıların hangi şartlada gözönünde 
tutulacaamı tayin edeceklerdir. 

Madde58 

KESİM-IV 
Son Hilkiımler 

1 -Bu sözleşme Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde temsil edilen üye 
Devletlerin imzalanna açık tutulacaktır. Sözleşme, onaylanacak veya kabul 
edilecektir. Onay veya kabul belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
verilecektir. 

2-Sözleşme, onay veya kabul hakkındaki üçüncü belgenin verilmesinden 3 ay 
sonra yürürlüte girecektir. 

3-Sözleşme, daha sonra onaylıyan veya kabul eden imzalayıcı Devletler 
bakımından, onay veya kabul belgelerinin verilmesinden 3 ay sonra yürilrlOJe 
girecektir. 

Madde59 
I -Bu Sözleşme yürürlüge girdikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 

Konsey üyesi olmayan bir Devleti de Sözleşmeye katılmaya davet edebilecektir. 
Davet hakkındaki karar, Sözleşmeyi onaylamış olan Konsey üyelerinin oybirlili ile 
verilecektir. 

2-Katılma, bunu belirten belgenin Avrupa Konseyi Genel Sekterterine verilmesi 
ile olacak ve bu tarihten 3 ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Madde60 
1-Sözleşen Devletler, imzalarken veya onay, kabul yahut katılma belgelerini 

verirken, bu Sözleşmenin uygulanacalt ülkeyi veya ülkeleri tayin edebileceklerdir. 
2-Sözleşen Devletler, onay, kabul veya katılma belgelerini verirken veya daha 

sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacaklan bir beyan ile bu Sözleşmenin 
uygulanmasını evvelce bildirdikleri ülkelerdea başka dış münasebetlerini idare 
ettikleri yahut namlarına hareket etmeae mezun bulundukları ülke veya ülkelere 
yayabileceklerdir. 

3-Yukarıdaki fıkra geretince yapılacak her beyan, bu beyanda gösterilen ülkeler 
hakkında olmak üzere bu Sözleşmenin 54 ncü maddesindeki şartlarta geri 
almabilecektir. 
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Madde61 
ı-SOzleşen Devletler, imalarken veya onay, kabul yahut katılma belgelerini 

verirken, bu Sözleşmenin I sayıh ekinde gösterilen çekincelerden, birini veya daha 
fazlasını kullanacaklarını beyan edebileceklerdir. 

2-SOzleşen Devletler, yukandaki fıkraya uygun olarak beyan ettikleri 
çekincelerin tamamını veya bir kısmını, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
yapacaklan bir beyan ile, geri alabileceklerdir. Bu beyanlar alındıklan tarihte htıknm 
ifade edecektir. 

3-Sözleşen Devletlerden bu Sazleşme htlknmlerinden biri konusunda çekince 
beyan edenler, bu hOkmUn başka bir Devletçe uygulanmasını isteyemezler. Bununla 
beraber çekince kısmi ise veya şarta ballanmışsa, aancak kabul ettikleri ölçOde 
uygulanmasını isteyebilirler. 

Madde6l 
ı-Sözleşen Devletler her zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben 

yapacaklan bir beyan ile bu Sözleşmenin II yahut II sayılı eklerine ilAve edilecek 
kanuni htlktlmleri bildireceklerdir. 

2-II yahut III sayılı ekierde sözO geçen milli mevzuatta yapılan ve bu ekierde 
verilen bilgilerin yanlış olması sonucunu doAuran her delişiklik Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine bildirilecektir. 

3-Yukandaki fıkralar gereliııce II yahut III sayılı ekierde yapılacak 
delişiklikler, her Sözleşen Devlet bakımından, Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin 
kendilerine bildirmesinden ı ay sonra hOkUm ifade edecektir. 

Madde63 
ı -Sözleşen Devletler, bu Sözleşmenin uygulanması amacı ile, onay, kabul veya 

katılma belgelerini verirken, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine kendi 
memleketlerinde uygulanabilecek mOeyyideler ve bunların yerine getirilmesi 
hakkında faydalı bilgileri vermeye mecbudurlar. 

2-Yukandaki fıkra gerelince verilen bilgilerin yanlış olması sonucunu dolan 
sonrBkı delişiklikler de Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilecektir. 

Madde64 
ı -Bu Sözleşme, suçlulam geri verilmesini yahut özel konuları düzenleyen 

milletlerarası sözleşmelerden dolan hak ve borçlara tesir etmeyecek ve Sözleşen 
Devletler arasmda yapılmış diAer sözleşmelerde bulunan ve bu Sözleşmenin 
konusunu teşkil eden maddelerle ilgili hOktlmlere de dokunmayacaktır. 

2-Sözleşen Devletler, bu Sözleşme ile düzenlenen meseleleıle ilgili olarak, 
ancak bu Sözleşmenin hükümlerini tamamlamak veya bu Sözleşme prensiplerinin 
uygulanmasını kolaylaştınnak Uzere aralannda iki veya daha fazla taraflı sözleşmeler 
yapabilirler. 

3-Bununla beraber, Sözleşen Devletler karşılıklı mOnasebetlerini düzenlernede 
sadece bu sistemlere dayanmak yetkisine sahip olacaklardır. 
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4-Sözleşen devletlerden karşılıklı mQnasebetlerinde bu Sözleşmeyi yukanki 
fıkra geregince uygulamayacak olanlar, bunu Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yazı 
ile bildireceklerdir. 

Madde65 
Avrupa Konseyinin "Suç Meseleleri Avrupa Komitesi", bu Sözleşmenin 

uygulanmasını takibedecek ve ihtiyaç duyuldugunda uygulamadair çıkacak 
güçltıklerin dostça halledilmesini kolaylaştıracaktır. 

Madde66 
I-Bu Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 
2-Sözleşen Devletler, bu Sözleşmeden aynldıklarını Avrupa Konseyi Genel 

Sekreterine yapacakları yazılı bir beyan ile bildirebileceklerdir. 
3-Sözleşmeden aynlma, bildirmenin Genel Sekreterce alınmasından 6 ay sonra 

hüküm ifade edecektir. 

Madde67 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konseyin Bakanlar Komitesinde temsil edilen 

üye Devletlere ve bu Sözleşmeye katılan her Devlete: 
a-Her imzalanışı, 
b-Her onay, kabul veya kanlma belgesinin verilişini, 
c-58 nci maddeye göre Sözleşmenin her yürürlüle giriş tarihini, 
d- ı 9 n cu maddenin 2 nci fıkrası uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 
e-44 ncü maddenin 4 ncü fıkrası uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 
f-60 ncı maddenin 4 ncü fıkrası uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 
g-60 ncı maddenin ı nci fıkrası uyarınca beyan edilen çekinceleri veya bunların 

geri alınmasını, 
h-62 nci maddenin ı nci fıkrası uyarınca kendisine yapılan her beyanı ve anılan 

maddenin 2 nci fıkrası uyarınca sonradan yapılan her bildirmeyi, 
i-63 ncü maddenin I nci fıkrası uyarınca kendisine verilen bilgileri ve anılan 

maddenin 2 nci fıkrası uyarınca sonradan yapılan bildirmeleri, 
j-64 ncü maddenin 2 nci fıkrası uyannca yapılmış iki veya daha fazla taraflı 

anlaşmalar yahut 64 ncü maddenin 3 ncü fıkrası uyannca kabul edilen tek tip 
kanunlar hakkındaki bildinneleri, 

k-66 ncı madde uyarınca kendisine yapılan bildirmeleri ve Sözleşmede 
ayrılmanın hüküm ifade edecegi tarihi bildirecektir. 

Madde68 
Bu Sözleşme ve onun caiz gördügü beyan ve bildirmeler, ancak Sözleşen ilgili 

Devletler arasmda ytırürlüge girmesi tarihinden sonra veritecek kararların yerine 
getirilmesinde uygulanacaktır. 
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Aşalıda imzaları bulunan yetkililer bu Sözleşmeyi iınzalamışlardır. Bu 
Sözleşmenin Lahey'de 28 Mayıs 1970 tarihinde dtız.enlenen ve her ikisi de muteber 
Fransızca ve İngilizce metinlerini ihtiva eden tek nüshası A vnıpa Konseyi 
arşivlerinde saklanacaktır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bunun tasdikli bir 
suretini imzalayan veya kablan her Devlete verecektir. 

EK-I 
Sözleşen Devletlerden her biri: 

· a-Mali veya dini bir suç dolayısı ile mahldbniyet kararı verildili kanısında ise 
yerine getirmeyi reddetmek. 

b-Kendi kanununa göre sadece idari makamların yetkisine giren bir eylemden 
dolayı bUlanolunmuş bir müeyyideyi yerine getirmeyi reddetmek, 

c-Aynı eylemden dolayı ceza davası kendi kanununa göre zamanaşımına ulfaınış 
olac&~ı bir tarihte, isteyen Devlet makamlarının verdili A vnıpa cem yargısını yerine 
getirmeyi reddetmek, 

d-Gıyabi hükümlerin ve ceza karamamelerinin yahut bu iki kategoriden yahnız 
birinin yerine getirilmesini reddetmek. 

e-Asli bir yetkiye malik oldulU hallerde 8 nci madde hükümlerinin uygulanmasını 
kabul etmeyip bu hallerde isteyen Devlette yapılan ve orada zamanaşımını kesici 
veya durdurucu sonuçları olan işlemlerin sonuçlarının delil sadece kendilerinin 
eşdelerlililini tanımak, 

f-III ıicü kesimin uygulanmasını iki bölümünden yalnız biri bakımından kabul 
etmek hakkını saklı tuttuklarmı beyan edebileceklerdir. 

EK-II 
Ceza kanunlarının CezalandırdUc/arı Dışında Kalan Suçlar 

Aşalıdaki suçlar, ceza kanunlarının cezalandırdılı suçtarla bir tutulacaklardır: 
Fransa' da : "Contravention de grande voirie" diye adlandırılan ve karşıltimda 

müeyyide öngörülmüş bulunan kanuna aykırı tutumlar. 
Federal Almaya'da : Hakiann 24/S/1968 tarihli "Düzen Kurallarına Aykırılıklar 

Kanunu" Gesetz über Ordnunwidrigkeitjten) (OOLB 1968, 1-481) ile öngörülen 
muhakeme usulü uygulanan kanuna aykırı tutumlar. 

ltalya'da : Haklarında 3/3/1967 tarihli ve 317 sayılı Kanun uygulanabilen kanuna 
aykırı tutumlar. 

EK· III 
Avusturya: 

Strafverftlgung (Ceza Muhakemesi Kanununun 460-62 nci maddeleri) 

Danimarka: 
Bodefolerealeg yahut bodevedtageles (Adalet İdaresi Kanununun 93 ı nci maddesi) 
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... ~... ~ 'lli.y~ ... ~~"' : ... ~ ~.,_ ... ;so;_ :::.:; ... ~ """ ~ <-lo ...... '"< -:-::.,.,., 

ff. ~ ... ....... 

Fransa: 
1-Amende de composition (Ceza Muhkamesi Kanununwı 524-528 nci maddeleri 

ile R 42 - R 50 nci maddeleri) 
2-0rdonance penale (Yalnız Aşagı Rhin, Yukarı Rhin ve Moselle vilAyetlerinde 

uygulanır.) 

Almanya: 
ı -Strafbefehl (Ceza Muhakemesi Kanununun 407-4 ı2 nci maddeleri) 
2-Strafvoerftlgung (Ceza Muhakemesi Kanununun 4ı3 ncü maddesi) 
3-Bussge1dbescheid (24 Mayıs ı 968 tarihli Kanunun 65-66 ncı maddeleri BGBL 

ı968 I, 48ı) 
İtalya: 
ı-Decreto penale (Ceza Muhakemesi Kanununun 506-5ıO ncu maddeleri) 
2-Decreto penale (7 Ocak 1929 tarihli 4 sayılı Kanunlamalt suçlar) 
3-Decreto penale (Deniz Trafıgi Kanunun 1424-43 UncU maddeleri) 
4-3 Mart ı 967 tarihli 3 ı 7 sayılı Kanuna dayanılarak verilen karar. 
Luksemburg : 
1-0rdonanca penale (Ceza kararnamelerinin hakkındaki 3117/1924 tarihli kanun) 
2-0rdonance penale (Karayolları trafıgini düzenleyen 14/2/ı955 tarihli kanun ı6 

ncı maddesi) 
Norveç. 
ı -Forelegg (Ceza Muhakemesi Kanununun 287-290 ncı maddeleri) 
2-Forenklet forelegg (Karayolları tarfıgi 31 B maddesi) 
Isveç: 
ı -Straftbrelaggande (Muhakeme Kanununun 48 nci Bölümü) 
2-Förelaggande av ordningsbot (Muhakame Kanununun 48 nci bölümü) 
/sviçre. 
1-Stratbefehl (Argovie, Bale-Campagne, Bale-V ile, Schafthosue, Schwys, Url, 

Zug ve ZUrih kantonları) Ordonnance pSnale (Fribourg ve Valats) 
2-Strafantrag Aşagı Unterwalden, 
3-Strafbescheid (Saint Gall), 
4-Strafmandat (Bem, Grisons, Soleure, Yukarı Unterwalden)., 
5-Strafvergügung (Appenzell dışarı Rhode) Glari, Schaftlıouse, Turgovie ), 
6-Abwandlungserkenntnis (Luceme ), 
7-Bussentscheid (Appenzell İçeri Rhode), 
8-0rdonnance de condamnation (Vaud), 
9-Mandat derepresnion (Neushitel}, 
10-avis de contravention (Cenevre, Vaud}, 
ll-Prononce Prefectural (Vaud), 
12-Prononce de contravention (Valais), 
13-Devreto diaccusa (Tessin) 
Turkiye: 
Ceza karamamesi (Ceza MUhakemesi Kanununun 386-391 nci maddeleri ile 

makamlarm verdikleri cezaları ihtiva eden bUtUn kararlar). 
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TORK V ATANBAŞLARI HAKKINDAY ABANCI CLKE MAHKEMELERİNDEN VE 
YABANCILAR HAKKINDA TORK MABKEMELJRİNDEN VEJtiLEN CEZA 

MAIIKUMİYETLDİNIN INFAZINA DAIR KANUN 

Kaaua No : 3002 
Kabul Ta. : 11511914 
R.G : 13/511984 S. 11502 
Dttr. Trp. : S, C.23, s.83 

Madde 1 Amaç ve Kapitim 

BbdNCI BOLCM 
CeBel Hlklmler 

Bu Kanunda, TOrk vatandaşlan hakkında yabancı devlet mahkemeleriaden verilen ceza 
mahkdmiyetlcrinin TOıtiye'de; y~ıfar hakkında TOrk mahkcmelerindaı verilen ceza 
mahldlmiyetlerinin de htıkOmiOmın uyrup bulundulu devlette yerine getirilmesine dair usul 
ve esaslar dOzenlenmiştir. 

Madde ı Genel &tu 
Mtıtebbiliyet esaslan ve IRdlqmalarda OngGrOlen hOk.Omler mahfuz kalmak kaydıyla; 
1-TOrk vatandaşları hakkıncia ym.ıcı Olkelcrde verilen hOniyeti ballayıcı ceza ve 

emniyet tedbirlerinin TOrkiye' do y.me aetirilmesine, 
2-Yabancılar hakkında TOrk mabkemelerinc:e hOkmolunan hOniyeti ballayıcı ceza ve 

emniyet tedbirlerinin yerine getirilmesinin, yabancının uyruAu oldulu devlete bırakılmasına, 
Bu Kanundaki esaslar dairesinde karar verilebilir. 

bdNctBOLCM 
Yducı Olu MIIIı""'*" T.,.,.. nmt ı/,...,., HdtuıtM Y..ua Ceııı 

Mlllıldl,..,.,.. 'llrtl1e'.1erlu Getlrllılıal 

Madde 3 Yerine getirJM 1artlar~ 
TOrk vatandaşlan hakkında yabam:ı Olke mahkemelerinden verilip kesialeşen 

mahkQmiyetlerin TOrkiye'de yerine adirilebilmesi için lfllldlki şartların bulunması 
gereklidir. 

1-Yabancı Olke yetkili makamınca talepte bulunulması ve talepnameye; 
a-Kesinleşen ve infazı gereken muhkOmiyet kararının tasdikli Omelinin ve uygulanan 

kanun maddeleri mctinlerinie, 
b-HUkOmiOnOn nakle nza gcsterdiline dair hAkim huzurunda veya inde beyanını 

nispetine yetkili TOrk konsolosluk görevlisi tarafından alınmış yazıb beyanm, 
c-lnfazı gereken, bakiye cezayı gösteren ~lgenip, 
d-( a ), ( b ) ve ( c ) bentterinde sayılan belgelerin Türkçe terconıelerinin 

Eklenmesi. 
2-Yabancı mahkeme kararmda kabul edilen subut sebeplerine ballı kalınmak 

kaydıyla suç konusu fiilin, Tlrk mevzuatına göre hOniyeti ballayıcı ceza ve emniyet 
tedbirini gerektiren bir suç telkil etmesi, 

3-ligili taraflar arasmda ayrıca kararlaştınlmadıkça, talep tarihinde, hOidlmlOnOn 
yeriBe getirilmesi gereken bakiye en az bir yıl hOrriyeti ballayıcı cezanın bulunması, 
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4-Yabancı mahkeme bUlantındeki subut seheplerine göre TOrkiye'de tayin 
olunacak ceza !Düeyyidesinin zamanaşımına ulfamamış bulenması, 

5-Htlktlmlü hakkında mahkOmiyetine esas olan fiil sebebiyle, TOrkiye'de aynca 
.soruşturma veya kovuşturma yapılmamış olması, 

6-MahkOmiyete esas olan fiilin siyasi, askeri veya bunlara murtabit ctırflmlerden 
bulunmaması, 

7-Yerine getirme talebinin Türk hukuk dOzenine aykırı düşmemesi. 

Madde 4 Telebin incelenmesi 
Yabancı ülkede verilen mahkOmiyet kararlanam Türkiye' de yerine getirilmesine_ 

Adalet Bakaniılının tekilfi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir. 

Madde 5 Görev ve yetki 
Yabancı mahkeme ceza ilinıma Türkiye'de uygulanacak mtıeyyidenin tayin 

edilmesi konusunda karar venneye, yabancı mahkdmiyet ilAnuna esas teşkil eden 
suçun nitelili veya cezanın miktar ve mahiyetine göre görev yOnOnden tekabül eden 
Ankara mahkemesi yetkilidir. 

Madde 6 Yerine getirme lcararı 
Mahkemece yabancı ülkede verilen m:ahk6miyet kamnnm aşaAıda belirtilen 

şekilde yerine getirilmesine en geç 15 gün içinde karar verilir. 
ı-Yabancı mahkeme kararında subutu kabul edilen suça, Türk kanuniarına göre 

verilmesi gereken ceza müeyyidesi veya bu suça en yakm ceza müeyyidesi tayin 
olunur. Bu suretle tayin edilen ceza miktan yabancı mahkeme kararmda tayin 
edilmiş ceza süresini geçemez. Fiil Türk hukukuna göre daha hafif cezayı 
gerektirdili takdirde müeyyide buna göre tayin olunur. 

2-Yerine getirmeyi isteyen Devlette tutuklulukta veya hükümlülükte- geçen 
süreler cezadan mahsup edilir. 

Yerine getirme kararının verilmesi sırasında cezadan mahsup işlemi yapılmamış 
veya mahsup şartlan daha sonra ortaya çıkmışsa bu hallerde de mahkemece gerekli 
karar verilir. 

Madde 7 Acele itiraz ~ 

Mahkemece verilen karara karşı Cumhuriyet savcısı, htlk.tlmlU veya vekili 
tarafından acele itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz merciinin tayininde Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 299 uncu maddesi hükmü uygulanır. 

Madde 8 Yerine getirme 
Kesinleşen yerine getirme kararları genel hük8mler dairesinde infaz olunur ve 

adli sicile kaydedilir. 
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Madde 9 Kanun yolu 
Mahk1lmiyetin esasına taallQk eden itiraz ve taleplerin incelenmesi, hükmün 

esasına karar veren yabancı mahkemeye aittir. 

Madde ıo Tutuklama 
3 üncü maddeye uygun olarak bir ceza mahkQmiyetinin yerine getirilmesi talebi 

alındıgında, mahkQmiyetine karar verilen kimsenin Türkiye'de bulunup da kaçma 
şüphesini uyandıracak vakıaların mevcudiyeti halinde mahkemece tutuklanmasına 
karar verilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Türk Mahkameleri Tarafından Yabancılar Halc/cında Verilen Ceza 

MahlcUmiyetlerinin Hüküm/ünün Uyrufu Oldugu 0/kede Yerine Getirilmesi 

Madde ı ı Talep şartları 
Yabancılar hakkında Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti baglayıcı ceza 

ve emniyet tedbirlerinin yabancı ülkede yerine getirilmesi için aşagıdaki şartların 
bulunması gereklidir. 

1-Türk mahkemelerince verilen mahkQmiyet hükmünün, hükümlünün uyrugu 
oldugu devlet tarafından aynen veya karardaki subut sebepleri ile baglı kalınmak 
kaydıyla o devlet kanunlarında aynı nev'iden fiil için ögörülen hürriyeti baglayıcı 
ceza ve emniyet tedbiri şeklinde uygulanae&gınm taahhüt edilmesi, 

2-Hükümlün1ln Türkiye'de belli ikametgihı veya işyerinin bulunmaması, 
3-Yabancı hükümlll hakkındaki cezanın uyrugu oldugu devlette infazına hAkim 

veya o devletin irade beyanını tespite yetkili konsolosu önünde muvafakat etmiş 
olması, 

4-MahkQmiyet kararında aynca para cezasına ve şahsi hakka hükmedilmiş ise 
bunların ve mahkeme masraflarının ödenmiş olması, 

5-Hükümlünün belirli bir siyasi, dini ve ırki görüşe sahip olması sebebiyle 
kovuşturmaya tabi tutulacatına veya cezalandırılacagına dair ciddi sebeplerio 
bulunmaması, 

Madde 12 Yerine getirme kar an 
Türk mahkemelerince yabancı uyruklular hakkında verilen mahkQmiyet 

kararlarının, hükümlünün uyrugu oldugu devlette yerine getirimesine Adalet 
Bakalıgının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından karar verilebilir. 

Madde 13 Yerine getirme muamelesinin tamamlanması 
MahkQmiyet kararının yabancı ülkede yerine getirildigiDin bildirilmesini 

müteakip keyfiyet Adalet BakanhArnca hükmü veren mahkemeye intikal ettirilir. 
Yabancı ülkenin yerine getirme muamelelerini tamamlamaması halinde, Türkiye'de 
infazla ilgili muamelelere devam olunur. 
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rf. (b) Tlrk ve Yabatdar m. Ccıa Mahk. 

Madde 14 Kanım yolu 
Mahkıimiyetin esasına taallük eden talepler, hükmü veren mahkemece 

incelenir. 

Madde lS Nakil Muameleleri 
Bu Kanun hükümleri dairesinde Türkiye'ye getirilelecek, veya yabancı ülkeye 

gönderilecek hükümlülerin nakilleri, ilgili taraflar arasında sallanacak mutabakat 
çerçevesinde gerçekleştirilir. Nakil masrafları, taraflarca aksi kararlaştırılmadılı 
takdirde talep eden devlet tarafindan karşılanır. Bu amaçla her yıl Adalet Bakaniılı 
bütçesine ödenek konur. 

Madde 16 Kaldırılan htıldJm 
647 sayılı Cezalann İnfazı Hakkında Kanunun 18 inci maddesinin birinci 

fakrası yürürlükten kaldınlmıştır. 

Madde 17 Ytırllr/tık 
Bu Kanun hilldlmleri yayımı tarihinde yürürlüle girer. 

Madde 18 Ytırllrltık 
Bu Kanun höküm.lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

-----o---
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• 
Birleşmiş Milletler Elitim, Bilim ve KOltür Kurumu ( UNESCO) nun XVI nc1 Genel 

Kurulu Tarafmdan 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan "Kültür Varhklar1010 
Kanonsuz İthal, ihraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanmasi İçin 

Alinacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme" ye Katalmamızin Uygun Bulunduluna Dair Kanun 

Kanun No : 2256 
Kabul Ta.: 25/12/1979 
R.G : 6 Ocak 1980 S.l6861 
Dstr. Trp.: 5, C.l9 s.ll 

Madde 1 - Birleşmiş Milletler Egitim, Bilim ve KUltUr Kurumu (UNESCO) nun XVI ncı 
Genel Kurulu tarafından ı 4 Kasım ı 970 tarihinde kabul edilmiş bulunan "KUltUr 
Varlıklarının Kanunsuz ithal, ihraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin 
Alınacak Tedbirlerle ilgili Sözleşme" ye katılmamız uygun bulunmuştur. 

Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yUrürluge girer. 
Madde 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o----
2256 Sayıh Kanunla Katilmamız Uygun Bulunan (UNESCO) Çerçevesinde KültOr 

Varhklarmm Kanonsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve 
Yasaklanması için Ahnacak Tedbirlerle İlgili Sözleşmenin Onayianmasına dair Bakanlar 

Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 13 Ekim 1980 No: 8/1768 
R.G : 26 Ocak 1981 S. 17232 
Dstr. Trp. : 5, C.20, s.596 

25/12/ı979 tarihli ve 2256 sayılı Kanunla katılmamızın uygun bulundugu ekli (UNESCO) 
çerçevesinde KUltUr Varlıklarının Kanunsuz İthal, ihraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi 
ve Yasaklanması için alınacak tedbirlerle ilgili sözleşme'nin onaylanması; ......... 244 sayılı 

Kanununun 3 UncU maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 13/10/1980 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. (*) 

----o----
Kültür Varlıklarmm Kanonsuz İthal, İh.raç ve Mülkiyet Transferinin 
Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili sözleşme 

Birleşmiş Milletler Egitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı I 2 Ekim -
14 Kasım 1970 tarihleri arasında, Paris 'te yaptıgı XVI. Dönem toplantısında, 

Genel Konferans XVI. Dönem toplantısında kabul edilen Uluslararası Kültür 
İşbirligi ilkeleri Bildirisi hükümlerinin önemini hatırlatarak, 

(*) 225b sayılı Kaııuıılıı, SözleŞilieye katılnıaırıızuı uyguıı bııbtıuluğu, KarıunuN ı tııct IIIAJbiestııde hükme bllğlArulıAı lııılde, 
8/1768 sayılı Kımmla N kıttılıııadıııı N söz eddmt~t~ekte, Sözleşııteıılıı" ...•... 2H sayılı Kıtııuııuıı 3 iiııdi ıııaddesbıe tire 

oıııtylAıılflllSıııııı Kıırar/aştınlmıs olduguıııt yer verılmektedır. 
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Kültür varlıklannın bilimsel, kültürel ve elitsel amaçlarla uluslar arasmda 
mübadelesinin insanlık uygarlıgı bilgisini derinleştirdilini, tüm uluslarm kültürel 
yaşamını zenginleştirdi~ini ve uluslar arasmda karşılıklı saygı ve itibar yarattıiını 
göz önünde bulundurarak, 

Kültür varlıklarının halklarının kültür ve uygarlıklarmm temel ögelerinden biri 
oldugunu, bunların gerçek degerierine ancak kökenlerinin, tarih ve çevrelerinin en 
büyük belginlikle bilinmesi halinde kavuşacaklarını göz önünde bulundurarak, 

Kendi topraklarındaki kültür degerierinden oluşan varlıgı hırsızlık, kaçakkazı, 
kanunsuz ithal ve ihraç tehlikelerine karşı korumanın her Devlet için bir görev 
oldugunu, göz önünde bulundurarak, 

Her Devletin, bu tehlikeleri önlemede kendi kültür varlıklarına oldugu kadar, 
bütün uluslarm kültür varlıklarına karşı da saygılı olma bakımından manevi 
sorumlulukları bulundugu bilincine varmasının kaçmılmazlıgını göz önünde 
bulundurarak, 

Müze, Kütüphane ve arşivlerin birer kültür kurumu olarak kendi koleksiyonlarını 
derlernede dünyaca benimsenmiş törel ilkelere baglı kalmayı gözetmekle görevli 
olduklarını göz önünde bulundurarak, 

Kültür varlıklannın kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin, UNESCO'nun 
aynca uluslararası sözleşmeferde ölütleyerek kolaylaştırmakla görevli bulundugu, 
uluslar arasmda karşılıklı anlayışı engelleyecegini gözönünde bulundurarak, 

Etkili olabilmesi için, kültür varlıkları korunmasının ulusal düzeyde oludugu 
kadar uluslararası düzeyde'de örgütlenmesi gerektilini ve bunun Devletler arasmda 
yakın işbirligini zorunlu kıldıAını gözönünde bulundurarak, 

UNESCO Genel Konferansı'nın bu amaçla daha önece 1964 de bir ölütleme 
kabul etmiş bulundugunu gözönünde bulundurarak, 

Gündemin 19 maddesinde yer alan kültür varlıklarının kanunsuz yollardan ithal, 
ihraç ve mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması ile ilgili olarak ileri sürülen 
yeni önerilerden de yararlanarak, XV. Dönem toplantısı sırasında bu sorunun 
uluslararası bir sözleşmeye konu teşkil edecegini kararlaştırdıktan sonra, 

Işbu sözleşmeyi, bugün 14 Kasım 1970 tarihinde kabul etmiştir. 

Madde 1 
Bu Sözleşme hükümlerine göre, dinsel nitelikte olsun olmasın, her devlet 

tarafından arkeoloji, tarih öncesi, tarih, edebiyat, sanat veya bilim için önemli olarak 
gösterilen ve aşagıdaki kategorilere giren degerler kültür varlıgı sıyılırlar: 

a-Az bulunur zooloji, botanik, mineroloji ve anatomi örnekleri ile koleksiyonlar, 
paleontoloji bakımından deger taşıyan nesneler; 

b-Bilim ve teknik tarihi ile askeri ve sosyal tarihi de kapsayan tarihe, ulusların 
idare adamlarının, bilginlerinin, düşüntır ve sanatçılarının hayatiarına ve önemli 
olaylara deggin varlıklar; 

c-Kanuna uygun veya aykırı olarak yapılan kazı ve arkeotojik bulgu ürünleri; 
d-Tarih ve sanat degeri taşıyan anıtlar ile arkeolojik sitlerden artakalmış kırık, 

dagınık, parçalar; 
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V---
e-Yüyıldan daha eskiye ait sikke, hakkediimiş mühür, kitabe ve benzeri şeyler; 
f-Etnolojik gereçler; 
g-Sanat degeri bulunan aşagıda gösterilmiş varlıklar; 
i-Her türlü satıh üzerine her türlü malzeme ile ve elle yapılmış tablolar, 

resimler, desenler (Elle süslenmiş imalat ürünleri ile sanayie deggin desenler 
bunların dışındadır); 

ii-Her türlü malzemeden yapılmış orjinal heykelle, heykelcilik sanatma deggin 
ürünler; 

iii-Orjinal gravürler, baskılar ve taşbasmalar, 
iv-Her türlü malzemeden meydana getirilmiş sanat degeri bulunan montajlar ve 

asaınblajlar; 

h-Az bulunur el yamıaları, 1500 yıllarmdan önce yapılmış baskılar, tarih, 
edebiyat ve bilim yönünden özel önem taşıyan eski kitaplar, yayınlar, belgeler (tek 
veya koleksiyon halinde); 

i-Posta ve damga pulları ile benzeri pullar (tek veya koleksiyon halinde); 
j-Arşivler (plak, fotoAraf ve sinema arşivleri dahil); 
k-Yüzyılı aşkın döşeme eşyaları ve eski müzik aletleri, 

Madde2 
1-Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler, kültür varlıklarının 

kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin, ülkelerin bu varlıklarmdan 
yoksullaşmalarının başlıca nedenlerinden biri oldugunu ve bir uluslararası 
ışbırhgınin bu davranışlardan dogacak tehlikelere karşı korunınada en etkili 
yollardan biri oldugunu kabul ederler. 

2-Taraf Devletler, bu amaçla, ellerindeki olanaklar ölçüsünde, bu davranışlara 
karşı özellıkle nedenleri ortadan kaldırmak, sürüp gitmeleri önlemek ve zararlarm 
telafisine yardım etmek yoluyla mücadeleyi taahhüt ederler. 

Madde3 
Bu sözleşme geregince taraf Devletlerce kabul edilmiş mevzuat aykırı olarak 

yıpılan kültür varlıkları ithali, ve mülkiyet transferi kanunsuzdur. 

Madde4 
Bu sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler, aşagıdaki kategorilerde 

yer alan kültür varlıklarının , bu Sözleşme geregince her Devletin kendi öz kültür 
varhgı oldugunu kabul ederler. 

a-İlgili Devletin vatandaşlarının tek veya kollektif dehasmdan dogmuş kültür 
varlıkları ile o Devletin topraklarında, yabancı uyruklu veya vatansız olarak ikamet 
eden kimselerin yarattıkları, o Devlete önemli sayılan kültür varlıkları; 

b-Ulusal topraklarda bulunmuş kültür varlıkları; 
c-Arkeoloji. Etnoloji ve tabii bilim misyonlarının, varlıkların esas sahibi olan 

ülkenın yetkili merciierinin muvafakatİ ile edindikleri kültür varlıkları; 
d-Serbestçe kabul edilmiş mübadelelere konu te~kil etmiş kültür varlıkları, 
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e-Varlıkların esas sahibi olan ülkenin yetkili merciierinin muvafakatı ile parasız 
edinilmiş veya kanun yollarından satın alınmış kUltUr varlıkları. 

Madde5 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler kendi kUltUr varlıklannın 

kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferine karşı korunmasını saglamak amacı ile 
ve aşagıda sıralanmış görevleri etkili olacak şekilde yerine getirmek üzere 
ülkelerinde, şayet mevcut degilse, kendilerine uygun düşen koşullar içerisinde ve 
yeter sayıda kalifiye personelden oluşan bir veya bir kaç "kUltUr varlıklarını koruma 
servisi" meydana getirmeyi taahhüt ederler. 

a-KUltUr varlıklannın korunmasını, özellikle önemli sayılan kUltUr varlıklarının 
kanunsuz ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin önlenmesini, saglayacak kanun ve 
ttızUk tasarıları metinlerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak; 

b-ihraç edilmesi, ulusal kUltUr varlıklarında hissedilir bir yoksullaşmanın nedeni 
olacak kamu veya kişi malı, önemli kültUr varlıklarının, ulusal düzeyde korunması 
esasına uygun bir envantere göre listesini yapmak ve bunu gUnU gününe işlemek; 

c-Kültür varlıklarının korunması ve deterlendirilmesi için gerekli (müzeler, 
kütüphaneler, arşivler, laboratuvarlar. Atölyeler v.b.) gibi teknik ve bilimsel 
kuruluşların gelişmelerini v~ya meydana getirilmelerini teşvik etmek; 

d-Arkeolojik kazıların kontrolU işini düzenlemek, belirli kUltUr varlıklarının 
"yerinde" muhafazasını sa~lamak ve ilerde yapılacak kazılara tahsis edilmiş belirli 
bölgeleri korumak; 

e-Koleksiyoncu, muhafız, antikacı v.b. gibi kimseler için işbu Sözleşmede 
belirtilmiş ahlAkçı ilkelere uygun kurallar koymak ve bunlara uyulmasını gözetmek, 

f-Bütün Devletlerin kültUr varlıklarına karşı saygı duygusu uyandırmak ve 
geliştirmek için egitici çabalar harcamak ve bu Sözleşme hnkümleri hakkında geniş 
ölçüde bilgi yaymak; 

g-Her kültUr varlıgı kayboluşu karşısında, bunun en uygun ilin yolu ile 
duyurolmasına titizlik göstermek, 

Madde6 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşagıdaki hususları 

taahhüt ederler: 
a-Kültür varlıgı veya varlıklarının ihracında bunun veya bunların, ihraç eden 

Devletin izni ile yapıldıgını belgeleyecek ve usulleri içersinde ihraç edilecek olan 
kültür varlıgı veya varlıklarının beraberinde bulundurulması gerekli kılınacak bir 
ihraç sertifikası ihdas etmek; 

b-Beraberlerinde, yukarda belirtilen ihraç vesikası bulunmayan kültür 
varlıklarının ülkelerinden dışarı çıkarılmasını yasaklamak; 

c-Bu yasagı uygun yollardan halka ve özellikle kültür varlıkları ithal ve ihraç 
edebilecek kimselere duyurmak; 
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Madde7 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aş&Aıdaki hususları 

taahhüt ederler. 

a-Bu sözleşmede taraf olan başka bir Devlete ait olup da bu Sözleşmenin 
yürürltıge girmesinden sonra, kanunsuz ihraç edilmiş kültür varlıklarının kendi 
ülkelerinin mtızeleri veya benzeri kuruluşları tarafından edinilmesini önlemek için 
ulusal yasalar çerçevesi içerisinde gerekli bütün tedbirleri almak; bu Sözleşmede 
taraf olan bir Devlete ait olup da işbu Sözleşmenin ilgili iki taraf için yürürlüge 
ginnesinden sonra o Devletin topraklarından kanunsuz çıkarılıp, kendisine teklif 
edilmiş kültür varlıkları hakkında, bunların sahibi Devlete, olanaklar ölçüsünde bilgi 
vermek; 

b- i-Bu sözleşmede taraf olan başka bir Devletin topraklarındaki bir müzeden, 
dinsel nitelikte olsun olmasın kamuya ait bir anıttan veya benzeri kuruluşlardan işbu 
Sözleşmenin yürürlüge girmesinden sonra çalınmış kültür varlıklarının yukarda 
anılan kuruluşların envanterlerinde kayıtlı bulunduklannın belgelenmeleri kayıd ile, 
ithalini yasaklamak; 

ii-Bu Sözleşmenin ilgili Devletler için yürürlüge ginnesinden sonra çalınıp 
ithal edilmiş kültür varlıklarına, ilgili taraf Devletin başwrması üzeriıle el koymak, 
ve bu varlıkları iyiniyetli alıcı sıfatı ile edinmiş olan sahibine, hakca bir giderim 
ödenmesi kaydı ile geri vermek. El koyma ve geri verme için başvurmalar diplomatik 
yoldan yapılmalıdır. Başvurmayı yapan Devlet el koyma ve geri verme iste~inin 
haklılıgmı ispatlayacak delilleri saAlamak ve bunun gerektirdigi masrafları 

karşılamakla yükümlüdür. Taraf Devletler bu madde uyarınca geri verilecek kültür 
varlıgı veya varlıkları için gümrük resmi veya başka bir resmi isteginde bulunmaktan 
sakınırlar. Kültür varlıgı veya varlıklarının geri verilmesinin gerektirdili harcamalar 
başvuran Devlet tarafından yapılır. 

Madde S 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler yukarıdaki 6. maddenin 

b . ve 7 . maddenin b . fıkralarmda öngörülen yasaklara uymazlıktan sorumlu olanları 
ceza ve idare müeyyidelerine çarptırmayı taahhüt ederler. 

Madde9 
Kültür varlıkları, bazı arkeolojik ve etnolojik yaAmalar tehlikesine açık 

bulunan, bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış her Devlet, ilgili Devletlere 
başvurabilir. Bu gibi durumlarda taraf Devletler, sözkonusu kültür varlıkları 

türlerinin ithal, ihraç ve ticaretinin kontrolü dahil gerekli somut tedbirleri saptayacak 
ve uygulayacak birlikte tasarlanmış uluslararası bir eyleme katılmayı taahhüt ederler. 
Bir uzlaşmaya varılıncaya kadar her ilgili Devlet, başvuracak Devletin kültür 
varlıklarmda telafi edilemeyecek zarariara ugramasını önlemek için; olanaklan 
ölçüsünde geçici tertipler alacaktır. 
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Madde ı o 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşalıdald hususları 

taahhüt ederler: 
a-Eiitme, bil&ilendirme ve uyanık davranma yollarmda, bu Sözleşmede taraf 

Devletlerin kanunsuz olarak kaçırılmış kUltUr varlıklannın 1ransferini önlemek amacı 
ile kendi özel koşullarına göre ceza ve idare tedbirleri alarak antıkacıları, edindikleri 
her kUltUr varlılı için, bunun nereden edinildilin-i, almış fiyatını, satıcısının kimiiiini 
gösteren bir kUtOk defteri tutmaya zorlamak, ve ktlltür varllelan alıcısına satın aldtAı 
malın ihracı yasaklanmış kültür varlıklarmdan olabileceAini duyurmak; 

b-Eiitim yolu ile halkta kUltUr varlıklarının deAeri, hırsızlıklarm, kaçak 
kazıların, kanunsuz ihraçlarm bu varlıklar için nasıl bir tehlike teşkil ettili hakkında 
duygu uyandırmaya ve bunu geliştirmeye gayret göstennek. 

Madde ll 
Yabancı bir Devlet tarafından işgal edilmiş bir ülkenin kUltür varlıklarının zorla 

veya dolaylı yollardan, ihracı ve mülkiyetlerinin transferi kaııunsuz sayılır. 

Madde ll 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmaş bulunan Devletler uluslararası ilişkilerini 

sagladıkları ülkelerdeki kültür varlıklarına karşı saygılı olacaklar, bunların kanunsuz 
ithal, ihraç ve mülkiyet transferlerinin önlenmesi için uygun düşen tedbirleri 
alacaklardır. 

Madde 13 
Bu sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler ayrıca (her Devletin 

kendi mevzuatı çerçevesi içinde) aşaJıdaki hususları taahhüt ederler: 
a-KUltür varlıklarının kanunsuz ithal ve ihracını kolaylaştırır nitelikte görülen 

mülkiyet transferlerini uygun tedbirlerle önlemek; 
b-Kanunsuz ihraç edilmiş kUltUr varlıklarının en kısa sUreler içerisinde yetkili 

kimselere iadesini kolaylaştırmak amacı ile ilgili servisierin işbirligi yapabilmelerini 
saglayıcı tedbirleri almak; 

c-Kaybolmuş veya çalınmış ktııttır varlıklannm gerçek sahiplerinin veya 
vekilierinin ileri sürecekleri hak iddialarmı işleme koymak; 

d-Bu Sözleşmede taraf olan her Devlete belirli bazı kOltür varlıkları hakkında 
zaman aşımına ulfam~lık hakkı tanımanın dışında; bunları sınıflandınnak ve 
bunların başkalarına çevrilmezlikleri bulunduaunu ilin ederek ihraç edilmiş 
bulunmaları halinde ilgili Devletler tarafından geri alınmasını kolaylaştınnak. 

Madde 14 
Kanunsuz ihraçları önlemek ve işbu sözleşme hükümlerinin uygulanmasından 

dogacak veeibeleri karşılamak üzere Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan her 
Devlet, kUltUr varlıklarını korumakla görevli ulusal servisleriııe, olanaldarı 
ölçüsünde, yeterli bir bütçe tahsis edecek ve bu amaçla gerektilinde bir fon tesis 
edebilecektir. 
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Madde 15 
Bu sözleşme, taraf Devletler için ytlrürlüAe girmesinden önce ait olduklan 

ülkelerden her ne sebeple olursa olsun çıkmış bulunan kültür v~lıklannın geri 
verilmesini saAlamak üzere, aralannda yaptıkları anlaşmaların yürürlüAe konmasını 
veya yürütülmesini engellemez. 

Madde 16 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler, Birleşmiş Milletler 

Eaitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel Konferansı'na, bu Konferans'ın belirtecegi 
tarih ve şekillerde verecekleri süreli raporlarda, işbu Sözleşme'nin uygulanması 
amacı ile kabul edecekleri kanun, tüzür, yönetmelik gibi mevzuat ile alacakları 

tedbirler ve bu alanda edinecekleri tecrübeler hakkında bilgi vereceklerdir. 

Madde 17 
I-Bu sözleşerneye taraf olarak katılmış bulunan Devletler aşalıdaki konularla 

ilgili olarak teknik yardım isteAi ile Birleşmiş Milletler EAitim, Bilim ve Kültür 
Kurumuna başvurabilirler. 

a-Enformasyon ve egitim, 
b-Danışım veekspertiz 
c-Düzenleştirme ve uzlaştırma. 

2-Birleşmiş Milletler Egitim, Bilim ve Kültür Kurumu kendi öz girişimi ile 
kültür varlıklarının kanunsuz dolaşımına ilişkin sorunlar üzerinde araştırmalar 
yapabilir ve incelemeler yayınlayabilir. 

3-Birleşmiş Milletler EAitim, Bilim ve Kültür Kurumu bu amaçla, yetkili bütün 
hükUmet dışı kuruluşlara başvurabilir. 

4-Birleşmiş Milletler Egitim, Bilim ve Kültür Kurumu bu Sözleşmenin 

yürütülmesi amacı ile, ve kendi öz girişimi ile taraf Devletlere önerilerde bulunmaya 
yetkili kılınmıştır. 

5-Unesco, işbu Sözleşmenin uygulanmasında en az iki taraf Devletin 
uyuşmazlıga düşmesi halinde ve bunların istekleri üzerine uzlaştırıcılıkta bulunabilir. 

Madde 18 
Bu Sözleşme İngilizce, lspanyolca, Fransızca ve Rusça olarak düzenlenmiştir 

ve her dört metin eşit degerde sayılacaktır. 

Madde 19 
I-Bu Sözleşme Birleşmiş Milletler Egitim, Bilim ve Kültür Kurumu üyesi bütün 

Devletlerinonama ve onaylamasına, kendi anayasal usulleri uyarınca sunulacaktır. 
2-0nama ve onaylama ile ilgili belgeler Birleşmiş Milletler Egitim, Bilim ve 

Kültür Kurumu Genel Direktörüne tevdi olunur. 
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Madde lO 
1 ·Bu SOzleşme, Birleşmiş Milletler Elitim, Bilim ve Kültür Kurumuna üye 

olmadıklan halde Kurumun İcra Konseyi tarafından katılmaya davet edilen 
Devletlerin de katılmalanna açıktır. 

2-Katılma, katılma belgelerinin Birleşmiş Milletler Elitim, Bilim ve Kültür 
Kuromu Genel Direktörüne tevdi edilmesi ile olur. 

Madde ll 
Bu Sözleşme, üçü.ncü, onama, onaylama veya katılma belgelerinin tevdi ediliş 

tarihinden üç ay sonra ve ancak onama,onaylama veya katılma belgelerinin tevdi 
etmiş 
bulunan Devletler için yürürlüAe girer. öteki Devletler için ise onama, onaylama 
veya katılma belgelerinin tevdi ediliş tarihinden üç ay sonra yürürlüje girer. 

Madde ll 
Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletler, Sözleşmenin yalnız 

kendi anayurt topraklannda delil, uluslararası ilişkilerini saAJadıldan ülkelerde de 
uygıılanacalını kabul ederler. işbu SözlC~~Denin bu ülkelerde uygulanmasını 
sallamak amacı ile, gerektilinde onama, onaylama veya katılma sırasmda veya 
daha önce, buralardaki Hükümetlerin ya da başka yetkili merciierin mütalaalarını 
almayı ve Sözleşmenin uygulanacap ülkeleri Birleşmiş Milletler Elitim, Bilim ve 
Kültür K:urumu Genel Direktörüne bildirmeyi taahhüt ederler. Bu onaylama, 
belgelerin almdıjı tarihten üç ay sonra geçerlilik kazanır. 

Madde ll 
1 -Bu Sözleşmeye taraf olarak katılmış bulunan Devletlerden her biri gerek 

kendi adına, ge~ ilişkilerini salladılt ülke adına işbu Sözleşmeyi hükümsöz 
ilin etme hakinM sahiptir. 

2-Hükümsüz ilin etme, Birleşmiş Milletler Elitim, Bilim ve Kültür Kurumu 
Genel Direktörüne yazılı bir belge tevdi yolu ile olur. 

3-Hükümsüzlük, ilgili belgenin alınışından oniki ay sonra geçerlilik kazanır. 

Maddel4 
Birleşmiş Milletler Elitim, Bilim ve kültür Kununu Genel Direktörü , 

Kuruma üye devletlere 20 . maddede, üye olmamış Devletlere, Birleşmiş Millietler 
Kunununa 19 . ve 20 maddelerde anılan onaına, onaylama ve katılma belgeleri ile 
22 . ve 23 . maddelerde ayn ayn belirtilen bildirilerden ve hüküınsüz ilAn 
etmelerden bilgi verecektir. 

Madde lS 
1 -Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Elitim, Bilim ve Kültür Kurumu Genel 

Konferansı tarafından gözden geçirilebilir. Bu suretle gözden geçirilmiş olan 
Sözleşme ancak buna taraf olarak katılacak Devletleri ballar. 
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ı ; 
2-Genel Konferans'ın işbu Sözleşme'nin tarnanımı veya bir kısmını degiştiren 

bir Sözleşmeyi kabul etmesi halinde, bu yeni Sözleşmede, başkaca bir hüküm 
bulunmadıgı takdirde yenisinin ytıı11rlüge girdili tarihten başlamak üzere, işbu 
Sözleşmenin onama, onaylama ve tatılmaya sunuluşa açıklıgı sona gerecektir. 

Madde26 
Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Anayasası 'nın ı 02. maddesi uyannca 

Birleşmiş Milletler Egitim, Bilim ve KültUr Kurumu Genel DirektörünUn müracaatı 
üzerine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterligine tescil edilecektir. 

---------------o---------------
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Tedhişçililin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin 
OnaylanmaslDin Uygun Bulundulu Hakkmda Kanun 

Kanun No : 2327 
Kabul Ta.: 27110/1980 
R.G : 28 Ekim 1980 Ş.17145 

Dstr. Trp. : 5, C.19, s.108 

Madde 1 
27 /ll ı 977 tarihinde Strazburg' da imzalanan "Tedhişçiligin önlenmesine Dair Avrupa 

Sözlçşmesi" nin onayianınısı uygun bulunmuştur. 
Madde2 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer. 
Madde3 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o---
2327 Saylll Kanunla Onaylanmasi Uygun Bulunan 

"Tedhişçililin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi" nin Onaylanmasi 
Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 24 Şubat 1981 No: 8/2487 
R.G : 26 Mart 1981 S.1729J 
Dstr. Trp. : 5, C.20, s.1082 

27 Ekim I 980 tarihli ve 2327 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli 
"Tedhişçiligin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi " nin onaylanması; ......... 244 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24/2/1 98 I tarihinde kararlaştırılmıştır. 

----o,---
TedhişçiliAin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi 

Bu sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 
Avrupa Konseyi amaemın , üyeleri arasmda daha sıkı bir birligi gerçekleştirmek 

oldugunu nazırı dikkate alarak; 
Artan tedhişçilik suçlarının sebep oldugu büyüyen endişeyi müdrik olarak; 
Bu kabil suç faillerinin, kovuşturma ve cezadan kurtulmamaları için etkin 

önlemlerin alınmasını temenni ederek; 
Bu sonuca varahilrnek için suçlularm iadesinin özellikle etkili bir çare olduguna 

inanarak, 
AJagıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 
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Madde 1 
Aldt Devletler arasmda suçluluarın iadesi maksadıyla, aş&aıda belirtilen 

suçlarm hiçbiri siyasi suça murtabit suç veya siyasi nedenle işlenmiş suç nitelilinde 
telikki edilmiyecektir. 

a-16 aralık 1970 tarihinde La Haye'de imzalanan uçakların kanun dışı yollarla 
ele geçirilmesinin önlenmesine ilişkin Sözleşmenin kapsamına giren suçlar; (*) 

b-23 Eylül 1971 tarihinde Montreal'de imzalanan sivil havacılılm güvenliline 
karşı kanun dışı eylemlerin önlenmesine ilişkin Sözleşmenin kapsamına giren suçlar; 
(**} 

c-Diplomatik Ajanlar dahil olmak Uzere Uluslararası bir himayeye tabi olan 
şahıslarm hayat, fıziki bUtUniUIU veya hürriyetine bir saldırıyı kapsayan vahim 
suçlar;(***) 

d-Adam kaldınna, rehin alma veya gayrikanuni hUrriyeti tahdit eden suçlar; 
(****} 

e-Şahısların hayatı için tehlike teşkil ettiAi ölçüde bomba, el bombası, roket, 
Otomatik ateşli silAh veya bombalı mektup veya koli kullanmak suretiyle işlenen 
suçlar;(****) 

f-Yukarıda sayılan suçlardan birini işlemeye teşebbUs veya böyle bir suçu 
işleyen veya işlemeye teşebbUs eden bir şahsın fiiline suç ortagı olarak iştirake ilişkin 
suçlar; 

Madde2 
1 -Üye Devletleri arasında iadenin amaçları bakımından, bir Akit Devlet, bir 

şahsın hayati, fıziki bütUnlüiU veya bürriyeti aleyhine işlenip, 1 nci madde 
kapsarnma giren herhangi bir suçtan başta bir şiddet eylemini içeren vahim bir suçu, 
siyasi suça murtabit suç veya siyasi nedenle işlenmiş suç saymamaAa karar verebilir. 

(*) (ı) Btıulbult ~ S6zlqıeıe ı63+ Yyiı KıDıılı ~ve s.Wiır Kımclıcııu 3ı OCAk ı973 Bi" ve 7/5790 Silyılı 
KArArLı OMyLuıııwı urırlAsfınLm s6ıiqırıe ( 20 NO'M) 

(**} ( b ) Btıulbrit ~ttı s6zlt,ııı ı 7 Nlsmı ı 975 fArlhlı ve ı888 Silyılı JOOocıdı orcıyWwı ve Bıkııılır Kıınclıc~~U 22 Hııfrırc 
ı 975 Bi" Vt 7/ H1260 Silyılı Kmrlıı ouylıawı Kırırlıştırfııı S6z1tl'fle ( 22 - (ı) M) 

Bil Söılqııtyt fl~bt BGuJır KNnclıtiiC4 1+ Nfwt ı980 (Jrc Vt 80/13966 SIIJdl KırArLı Ouyiıw Prot.Jko/ (22 (b) dtJ 

(***)( c J Btndbtdt 8f't11 Sözlqııu 2 ı 1 ı 1 ı 98 ı tırtltlt ve 237+ Silyılı KııocıılA orcı]Wwı ve BAWIAr Kıcndıcııu ı8 MArt ı 98 ı 
gün Vt 8/2560 SIIJdı Kırırfı Utıiıuırcız ouylıw sazlqıu (3ı NO'JA) olıql, 

lııı cdttt yu vmlmfiUr. 

(****) d ve e JıkrıılAn...U bııN edıltrc ~lırı • oLıra; 
ı · ı 7 Nl.stuı ı 975 tmltJt Vt 1889 SIIJlh Kııaııdı ~tıJıuıııız OMyWwt "ll~niı İ.lltll ,gcçkr 'ft d~tr Mzı eyfıııdm 

tlqrln TOKYO Söılqıııest'ııt ( 23 NO'M) 

ı - 2 ı N!SIIn ı 988 tırıldı ve 3++ 2 Silyılı Kmıılı Utılııwııız "YH'" lnclııun "Rehlrct AlıiiiWDiit Kırşı ulııslırur:sı 

sozleşıııt" ye (37 ND'") ~ 
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2-1 nci maddede zikredilenterin dışmda şahıslar için toplu bir tehlike teşkil ettigi 
takdirde mülkiyet aleyhine bir fiili içeren vahim bir suça da aynı kaide 
uygulanacaktır. 

3-Yukarıda sayılan suçlardan birini işlemeye teşebbüs veya böyle bir suçu 
işleyen veya işlemeye teşebbüs eden bir şahsın fıiline suç ortaAt sıfatıyla katılma 
halinde de aynı kaide uygulanacaktır. 

Madde3 
Suçlularm iadesine dair Avrupa Sözleşmesi dahil Akit Devletler arasmda 

uygulanan suçlularm iadesi konusundaki bütün Antlaşma ve Sözleşme hükümleri 
Akit Devletler arasmda bu Sözleşme hükümleri ile baAdaşmadıklan ölçüde 
degiştirilmiştir .(*) 

Madde4 
Akit Devletler arasmda yürürlükte bulunan suçluların iadesine dair Antlaşma ve 

Sözleşmelerde 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen herhangi bir suç iade listesinde 
sayılmadıgı takdirde bu Sözleşmenin uygulamasmda dahil edilmiş sayılacaktır. 

Madde5 
Talep edilen Devletler, ı ve 2 ncı maddelerde öngörülen suçlar için varit iade 

talebinin bir şahsı ırk, din, milliyet, siyası kanaatleri dolayısıyla kowştunna veya 
cezalandırma gayesi ile yapıldıAma veya bu şahısm durumunun bu sebeplerden biri 
ile agırlaşabilecegine dair ciddi sebepler mevcut olduguna kanaat hasıl ettiAi tekdirde 
bu Sözleşmenin hiçbir hükmü suçluların iadesi konusunda ytıküınlülük tahmil edecek 
şekilde yorumlanmıyacaktır. 

Madde6 
I-Her Akit Devlet, şüphe edilen sanıgm kendi ülkesinde bulunması ve kaza 

yetkisi talep edilen devletin hukukuna eşit şekilde yürU.rlükte olan yargı 
hakkı kaidesine dayanan bir Akit Devletten aldıgı iade talebini müteakip, sanıgı iade 
etmemesi halinde, ı nci maddede zikredilen suç hakkında kendi kaza yetkisini tesis 
etmek için gerekli tedbirleri alacaktır. 

3 - ıs/ ı/ ı 990 tAratlı Vt 3603 sııjili KmlfLl oMj141Wi "SJ'orlif KIIJ1illiŞIUIBJ4 özellikil FNfbôl MliÇLinlfZi StJlrcdtrtıı ŞiJ/ltt 
Göstertltrt11e ve TiijkııılıkLınM 04lr 

Avnı)'ll Sözltptıtsf'llt ( +O NO'iıı) 

+- 27/9/ı990 tArıJdı Vt 3662. sııydı KmrılA OMJlAMII "'eıdzdt Styfr GilVt~lllt KAJ'Şl JIISI. dışı Eyleııılertll öııleıuKesıııt 
Datr Sözleşmeye ( +ı No'ılıı) 

(*) 3 Nilefi ııuıJdede sözii tdtle1l Sözleşme ıs KilSım ı 959 tArthlı ve 7376 sııyılı KmJflA w.lılt dıltJI Sözlqme of"J', bıt Sözlesıırt 
yd ı ı (a) dı) 

B/s/ı99ı tArtiılı ve 3732 sııyılı KmJflA OMylıuuuı ve BIIWWır Krınıbtıwı ıs AğWs ı991 Bi" ve 9ı/ı.ısı Silyılı 
Kararlı DMJlA111111Ul KllrırfıstınLın d 11 Protdtol·a ılı (ı ı (b) dt) , 

bu ı:dttt yer vertlmısur. 
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2-Bu Sözleşme Milli Hukuk'a uygun şekilde uygulanan herhangi bir ceza yargı 
yetkisini hertaraf etmez. 

Madde 7 
Ülkesinde ı nci maddede zikredilen bir suçu işledilinden şüphe edilen şahsın 

bulundulu her akit devlet; 6 ncı maddenin 1 nci paragrafından zikredilen şartlar 
dahilinde iade talebi aldıgmda, bu şahsı iade etmedili takdirde, her ne suretle olursa 
olsun istinasız ve lüzumundan fazla gecikmeden olayı kovuşturma maksadıyla kendi 
yetkili merciilerine intikal ettirecektir. Bu yetkili merciiler, o Devletin kanunları 
geregince vahim nitelikte herhangi bir suç olayındaki gibi karar vereceklerdir. 

Madde S 
ı -Aldt Devletler; ı veya 2 nci maddelerde zikredilen suçlara taallftk eden 

kovuşturmalarla ilgili ceza meselelerinde yekdigerine en geniş adli yardımı 
sa~layacaklardır. Talep edilen Devletin ceza meselelerinde karşılıklı adli yardıma 
taallftk eden kanun bütün hallerde uygulanacaktır. Bununla beraber, bu yardım, 
siyasi bir suç veya siyasi suça murtabıt suç veya siyasi nedenlerle işlenmiş bir suçla 
ilgili oldugundan bahisle sadece bu sebeple reddedilıniyecektir. 

2-Talep edilen Devlet; ı ve 2 nci maddelerde zikredilen bir suçtan dolayı adli 
yardım talebinin, kişinin, ırk, din, milliyet veya siyasi kanaatleri dolayısıyla 
kovuşturma veya cezalandırma gayesiyle yapıldıgma veya bu şahsın durumunun bu 
sebeplerden biri ile agırlaşabilecegine dair ciddi sebepler mevcut olduguna kanaat 
hasıl ettigi takdirde, bu Sözleşmenin hiçbir hükmü adli yardımın yerine getirilmesi 
için yükümlülük tahmil edecek şekilde yorumlanmıyacaktır. 

3-Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi dahil, Akit 
Devletler arasında uygulanan ceza işlerinde karşılıklı adli yardım konusundaki bütün 
antlaşma veya sözleşme hükümleri, Akit Devletler arasmda bu Sözleşme hükümleri 
ile bagdaşmadıklan ölçüde degiştirilmiştir. (*) 

Madde9 
1 -Avrupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi, bu Sözleşmenin uygulanmasını 

takip edecektir. 
2-Avurupa Konseyi Suç Sorunları Komitesi, bu Sözleşmenin uygulanmasından 

dogabilecek herhangi bir itilafı dostluk çerçevesinde çözümlenmesini kolaylaştırmak 
için gerekli her şeyi yapacaktır. 

Madde 10 
I -Bu Sözleşmenin yorumlanması veya uygulanması hususunda Akit Devletler 

arasında ortaya çıkacak herhangi bir İtilAf 9 n cu maddenin 2 nci paragrafına göre 

(*) 3 iiııdi frkriJA sözü dtltıı sazlqrrıe ve ~zlesmtye d~bı Prol4kiiA ( 18 (ıı) ve 18 (b) le) h etittı yer vertbıttsttr. 
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çözümlenemedip takdirde taraflardan birinin istemi üzerine anlaşmazlık hikeme 
havale edilecektir. Taraflardan herbiri bir hAkem ve bu iki hAkem de üçüncü bir 
hakemi tayin edeceklerdir. Tahkim talebinden itibaren üç ay içinde taraflardan 
birisi bir hAkem atamadılı takdirde bu hAkem di&er tarafın istemi üzerine Avrupa 
insan Haklan Divlnının Başkanı tarafından atanacaktır. Avrupa İnsan Haklan 
DivAnının Başkanı taratlardan birinin tebaası oldolu tak<lrde hAkemin atanması, 
DivAnın Başkan 

Vekiline, adı geçen de aynı durumda bulunuyarsa taraflardan birinin tebaası 
olmayan daha kıdemli Divan üyesine ait olacaktır. Üçüncü hAkemin atanması 
hususunda iki hAkem anlaşamadıklan takdirde de aynı yön&m uygulanacaktır. 

2-HAkem Mahkemesi kendi muhakeme usulünü vazedecektir. Karar çolunluk 
oyu ile alınacak ve kesin olacaktır. 

Madde ll 
I-Bu Sözleşme Avrupa Konseyi Üye Devletlerin imzasına açık tutulacektır. 

Sözleşme tasdik, kabul ve tasvibe tabi tutulacaktır. Tasdik, kabul veya tasvip 
belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri nezdinde tevdi ollınacaktır. 

2-Sözleşme, üçüncü tasdik, kabul veya tasvip belgesiniiı tevdü tarihinden üç ay 
sonra yürürtüp girecektir. 

3-Sonradan tasdik, kabul veya tasvip eden mümzi Devletle ilgili ol~ 
Sözleşme tasdik, kabul veya tasvip belgesinin tevdii tarihinden 3 ay sonra yürürlüle 
girecektir. 

Madde ll 
I-Herhangi bir Devlet, imza sırasında veya tasdik, kabul veya tasvip belgesiııi 

tevdii ederken, Sözleşmenin uygulauacaAt Ülke veya ülkeleri saptayacaktır. • 
2-Herbangi bir Devlet, tasdik, kabul veya taSvip belgesini tevdii ederken veya 

daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapaeajı beyan ile, bu 
Sözleşmenin uygulanmasını ilişkilerinden sorumlu oldalu veyahut namlanna 
hareket etme~e mezun bulundu~ di~er ülke veya ülkelere de teşmil edebilecektir. 

3-Yukandaki paragrafa uygun olarak yapılan her beyan, bu beyanda zikredilen 
ülke hakkında olmak üzere, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapılacak bir bildiri 
ile geri alınabilecektir. Bu geri alma hemen veya bildiride gösterilebilecek daha 
sonraki bir tarihte geçerli olacaktır. 

Madde 13 
I-Herhangi bir Devlet, imza sırasında veya tasdik, kabul veya tasvip belgesiııi 

tevdii ederken, aşaııda yazılı hususlar dahil suçun kendine has vahim yönlerini 
suçun ~erlendirilişinde gözönüne almayı taahhüt etmek kaydiyle, siyasi suç, 
siyasi suça murtabit suç veya siyasi nedenle işlenmiş suç mahiyetinde telikki 
edecep 1 nci maddede zikredilen herhangi bir suça ilişkin iade talebini reddetmek 
hakkını mahfuz tututunu beyan edebilir: 

a-Suçun; sahıslann hayati, fiziki bütüıılüAü veya özgürlükleri için toplu bir 
tehlike yaratması; veya 

b-Suçun; işlendip sailde ilişkisi bulunmayan şahıslan etkilemesi; veya 



........ I .. JIIIR 

c-Suçun; işlenmesinde zalimAne veya hırçın usUllerin kullanılmış olması, 
2-Herhangi bir Devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacaAı ve kabul 

tarihinde hüküm ifade edecek olan bir tebligat ile bundan evvelki paragrafa tevfıkan 
dermeyen ettigi kaydı ihtiraziyi tamamen veya kısmen geri alabilecektir. 

3-Bu maddenin ı nci paragrafına tevfıkan kaydı ihtirazi derıneyan eden bir 
Devlet ı nci maddenin başka bir Devlet tarafından tatbik edilmesini istiyemez; 
bununla beraber kaydı ihtirazinin kısmi veya şartlı oldugu ahvalde sözü edilen 
maddenin kendisinin kabul ettigi ölçüde tatbik edilmesini istiyebilir. 

Madde 14 
Her Akid Devlet, Avrupa Koneyi Genel Sekreterine yapacagı yazılı bir tebligat 

ile bu Sözleşmeyi feshedebilecektir. Keyfıyet aynı anda veya tebligatta 
belirtilebilecek daha sonraki bir tarihte hüküm ifade edecektir. 

Madde 15 
Avrupa Konseyinden çekilen veya üyeligi kalkan her Akid Devlet bakımından 

bu sözleşme hüküm ifade etmez. 

Madde 16 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Konseyi Üyesi Devletlere aşagıdaki hususları 

bildirecektir. 
a-Her imzayı; 
b-Her tasdik, kabul veya tasvip belgesinin teviini; 
c-Bu Sözleşmenin, ı ı nci maddeye tevfıkan her yürürlüge giriş tarihini; 
d- ı 2 nci maddeye tevfıkan kabul edilen her bildiri veya tebligatı; 
e-1 3 ncü maddenin 1 nci paragrafına tevfıkan derıneyan edilecek her kaydı 

ihtiraziyi; 
f-ı3 ncü maddenin 2 nci paragrafına tevfıkan kaydı ihtirazinin geri alınmasını; 
g-ı4 ncü maddeye tevfikan alınmış bulunan her tebligatı ve fesih keyfiyetinin 

yürürlüge giriş tarihini; 
h-ıs nci maddeye tevfıkan Sözleşmenin hüküm ifade etmemesi halini; 

Bu hükümleri tasdik zımnında bu hususta tam yetkili kılınan ve aşagıda imzaları 
bulunan Temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Bu Sözleşme tarihinden Strazburg' da Fransızca ve İngilizce her iki metin de 
geçerli olmak ve Avrupa Konseyi arşivlerine tevdii edilmek üzere düzenlenmiştir. 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bunun usulüne uygun bir kopyasını mümzi 
hükümetlerin her birine gönderecektir. 

---------------0---------------
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31 )1. Dtptomui Ajanlan 

Diplomui Ajanlan da Dahil Olmak Czere IDularansı Korunan KitDere Ka11ı 
İJieaen Saçiann Oaıenmesi ve Cezaltndınlması Sözletmesine Katılmanuzm Uygun 

Bulundula Hakkında Kanun 

Kanun No : 2374 
Kabul TL : 21/1/1981 
R.G : 23 Ocak 1981 S. 17229 
Dstr. Trp. : s, c.ıo, s. 138 

Madde 1 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu tarafindan ı 4 Aralık ı 973 tarihinde kabul 

edilen ''Diplomasi Ajanlan da Dahil Olmak Üzere ınuslararası Korunan Kişilere Karşı 
İşlenen Suçların Olılemnesi ve Cezalandınlması Sözleşmesi" ne katılmamız uygun 
bulunmuştur. 

Maddel 
Bu Kanun yayımı tarihinde ytıı1lrltıAe girer. 

Madde3 
Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yQrütür. 
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31. Diplomasi Ajaalan 

2324 (*) Sayılı Kanunla Onaylanan aDtplomasi Ajanlan da Dahil OlmakOzere 
Uluslararan Korunan Kt,Uen Ka11ı İtleaen Suçlana önlenmesi ve Cezalandınlması 

Sözletmesi " ne Katılmamıza Dair Bakanlar Kurulu Karan 
1 

Karar Ta. : 18 Mart 1981 No: 8/2560 
RG : 1 Mayıs 1981 S. 17327 
Dstr. Trp. : 5, C.20, s.l131 

21/1/1981 tarihli 2324 (*) sayıllı Kanunla uygwı bulwıan eldi "Diplomasi Ajanları da 
dahil Olmak Üzere illuslararası Konınan Kişilere Karşı İşlenen Suçların önlenmesi ve 
Cezalandınlması Sözleşmesi " ne katılmamız~ ......... 244 sayılı Kanununun 3 ünctl maddesine 
göre, Bakanlar Kurulunca 18/3/1981 tarihinde kararlaştınlınıştır. (...,) 

2326 Sayılı kanunun VerdJii Yetkiye Dayanılarak 8/2560 Sayılı Karamame ile 
Katılmamız Uygun Bulunan "Diplomasi Ajanlan da Dahil Olmak fizere Uluslararası 

Korunan Kl,nere Ka11ı İtlenen Suçlana önlenmesi ve 
Cezalandınlması Sözletmesi" nin, Tiirkiye Cumhuriyeti Bakımından ll Temmuz 1981 

tarihinde Yürürlite Girmesine Dair Bakanlar Kurulu Karan 

Karar Ta. : 3 Temmuz 1981 No: 8/3276 (***) 
RG : 23 Temmuz 1981 S. 17409 
Dstr. Trp. : 5, C.20, s. 1392 

27/10/1980 tarihli ve 2326 (*) sayılı Kanwı verdigi yetkiye dayanılarak, 18/3/1981 tarihli 
ve 8/2560 sayılı Kararname ile katılmamız uygwı bulunan ''Diplomasi Ajanları da dahil 
Olmak Üzere illuslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların önlenmesi ve 
Cezalandınlması Sözleşmesi" nin Türkiye Cwnhuriyeti bakımından ll Temmuz 1981 
tarahinde ytlr(lrlttge ginnesi~ ......... 244 sayılı Kanwıun 3 üncü maddesinin 2 fıkrasına göre, 
Bakanlar Kurulunca Jn 11 981 tarihinde kararlaştınlınıştır. 

(*) - (*) 7(Jınun numaralan <Dstr. 'tfa yanfq yaztlm'f olup dOğrusu 2374'tfar. 

(**) 2374 S. 7(Jınunfa SIJ.zfemeye i.9tılmamızın uypn 6ulutttfuAu ifatk ufıfmesine raprnı, 
8/2560 sayılı i.9rartfa 7(Jınun'tfaij •i.9tıfmamı.z uyaun 6ulunmıqtur. • ~ytfı yerine (7(Jınunfa 

uyaun 6ufunan) i6aresine yer 'flefif:mi,, .ra~ SIJz/epneye ~tıfmayı <Bai.9nfar 1(Jırufu uygun 
6ufmıq gi6i 6ir yetfj i.9ralllası yaratılinıpır. 
(***) 8/3276 sayılı 7(Jırarliı SIJzfepnmin tTiirfjye Cumliuriyeti 6aiJmıntlan 11 fl'emmuz 1981 

tariliintfe ytır1Jr(iJ.AI gireaği i.9rarfa{tınfma~ır. 
a-rJ'tırfjye Cumliuriyeti 6a~mmtfan yerine memfei.ftimi,z 6a~mJan i6aresinin iJmufması, 

tfalia uypn olurtfu zira rnJrfjye CUmfıuriyeti 6aiJmmtfan ifatksi 6ir ya6ancı tarafind'an ifatle 
etl'ılmif ofa6ilir. 

6-.Yf.lrür{;ıttarilii ofan 11 rJ'emmu.z 1981 tariiii SIJzlepnenin 17 mat!J'esi 2 ~asıntfa; i.9tılan 

<Dwfet y/Jntıntfen Sözfepnenin onay wya i.9tılma 6efaesinin ıeWiintfen 30 atın sonra yararCiıAe 
~ 
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Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası 
Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve 

Cezalandırılmasma Dair Sözleşme 

Bu Sözleşmeye taraf devletler, 
Birleşmiş Milletler Yasasının uluslararası barışın sürdürülmesi ve devletler 

arasında dostça ilişkiler ve işbirliginin geliştirilmesine dair amaç ve prensiplerini 
akılda tutarak, 

Diplomatik temsilcilere ve diger uluslararası korunmaya sahip kişilere karşı 

işlenen ve bu kişilerin güvenligini ihlal eden suçlarm Devletler arasmda işbirligi için 
gerekli olan normal uluslararası ilişkilerin sürdürfilmesine ciddi bir tehdit yarattıgını 
gözönünde tuturak, 

Böyle suçlarm işlenmesinin uluslararası cemaat için büyük kaygı kaynagı 

olduguna inanarak, 
Böyle suçların önlenmesi ve cezalandırılması için uygun ve etkili 

tedbirlerin alınmasına acil bir ihtiyaç bulunduguna kani olarak, 
Aşagıdaki hususları kararlaştırmışlardır 

Madde 1 Bu Sözleşmenin amaçları için: 
1-"Uluslararası korunmaya sahip kişi" aşagıdaki anlama gelmektedir; 
a-Yabancı bir ülkede bulundukları sırada, ilgili devletin anayasasına göre Devlet 

Başkanının görevlerini ifa eden organın herhangi bir üyesi de dahil olmak üzere, bir 
Devlet Başkanı, bir Hükümet Başkanı veya bir Dışişleri Bakanı ile kendisine refakat 
eden ailesi efradı; 

b-Bir Devletin, suçun kendisine, resmi çalışma mahalline, özel ikametgahına 
veya ulaşım araçlarına karşı işlendigi yer ve zamanda, devletler hukukuna göre, hane 
halkını teşkil eden ailesi efradı da dahil olmak üzere, şahsına hürriyetine veya 
haysiyetine karşı girişilecek saldırılardan özel korunmaya sahip herhangi bir 
temsilcisi veya görevlisi ile Hükümetlerarası karaktere sahip bir uluslararası 
kuruluşun herhangi bir görevlisi veya diger temsilcisi. 

2-"Suç isnad edilen kişi" 2. maddede sayılan suçlardan bir veya daha fazlasını 
işledigine veya bu suçlara katıldıgına "prima facie" yeterli delil olan şahıs anlamına 
gelir. 

Maddel 
1-Taraf Devletlerin her biri aşagıda belirtilenterin kasıtlı olarak yapılmasını iç 

hukuklarında suç olarak öngörülecektir. 
a-Uluslararası korunmaya sahip kişilerin salıısiarına veya hürrityetine karşı bir 

cinayet, kaçırma veya diğer bir saldırı; 

gtrecegt yoluililAkt hliim sonucu oliirak _Kara.nwııedekt StıJfıvuuı II reııımıa 1981 yüriirliik tıırtlltne göre, DllllJ be~ıııtz B. 

Mdletler Genel Stkreterine ı o Htıztran ı 98 ı tarıhınde tevdt edtlnıtş olıııalıdır. 
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b-Uluslararası korunınaya sahip bir kişinin şahsını veya hürriyetini tehlikeye 
düşürebilecek şekilde resmi çalışma mahalline, ikametgihına veya ulaşım araçlarına 
şiddetli bir saldırı; 

c-Böyle bir saldırıda bulunma tehdidi; 
d-Böyle bir saldırıda bulunmaya teşebbüs; ve 
e - Böyle bir saldırıya yardımcı olarak katılına fiili 
2-Taraf Devletler bu suçlara, vahametlerini de hesaba katarak, uygun cezaları 

vereceklerdir. 
3-Bu maddenin 1 . ve 2 . paragraflan, Taraf Devletlerin Devletler Hukuku 

muvacehesinde uluslararası korunmaya sahip kişilerin şahısları, hürriyetleri ve 
haysiyetlerine karşı girişilecek diAer saldırılan önlemeye matuf yükümlülüklerini 
hiçbir şekilde ortadan kaldırmaz. 

Madde3 
I-Taraf Devletler, kaza haklarının 2 . maddede sayılan suçlan aşagıdaki 

durumlarda kapsaması amacıyla gerekli tedbirleri alacaklardır; 
a-Suç o Devletin topraklarında veya o Devlete kayıtlı bir gemi veya uçakta 

meydana geldili zaman; 
b-Suç isnad edilen kişi o Devletin vatandaşı oldulu zaman; 
c-Suç ı . maddede tarif edilen, statüsünü o Devlet adına yaptıaı görevler 

dolayısıyla kazanmış olan, uluslararası korunmaya sahip bir kişiye karşı işlendili 
zaman. 

2-Taraf Devletler, suç isnad edilen kişi topraklarında bulundulu zaman ve 
kendisini 8 . maddeye göre bu maddenin ı . paragrafında sayılan ülkelere iade 
etmeyecekleri hallerde kaza haklarını bu suçlan kapsayacak şekilde saptamak için 
gerekli tedbirleri de alacaklardır. 

3-Bu sözleşme milli hukuka uygun olarak kullanılan cezai kaza hakkını haleldar 
etmez. 

Madde4 
Taraf Devletler 2 . maddede sayılan suçların önlenmesinde özellikle aşagıdaki 

şekillerde işbirlilinde bulunacaklardır: 
a-Kendi ülkelerinde, ülkeleri içinde veya dışında işlenecek suçların 

hazırlanmasını önlemek amacıyla uygulanabilir her tedbiri almak, 
b-Bu suçların işlenınesini önleyecek bilgi alışverişini yapmak ve uygun görülen 

idari ve diler tedbirlerin koordinasyonunu saglamak, 

Madde S 
1-2 . maddede belirtilen suçlardan herhangi biri ülkesinde vuku bulan Taraf 

Devlet, eger suç isnad edilen kişinin ülkesinden kaçtıgına dair inandırıcı sebepler 
mevcut ise, işlenen suç hakkındaki bütün ilgili vakıaları ve suç isnad edilen kişinin 
kimiiii hakkında mevcut tüm bilgileri diger bütün alakah Devletlere doArudan 
dogruya veya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri aracılıgıyla bildirecektir. 
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2-Uluslararası korunmaya sahip bir kişiye karşı 2. maddede belirtilen suçlardan 
herhangi biri işlendili zaman, maAdur ve suçun işlenişi hakkında bilgi sahibi olan 
Taraf Devletlerden her biri bu bilgileri, kendi milli hukukunda mevcut şartlar altında, 
bu kişinin adına görev yaptıaı Taraf Devlete tam olarak ve derhal iletir. 

Madde6 
I-Şartların gerektirdiline kanaat getirildili takdirde,/suç isnad edilen şahsın 

ülkesinde bulundulu Taraf Devlet, onun yargılanmak veya iade edilmek üzere hazır 
bulundumlmasını sallamale için milli hukukuna uygun tedbirleri alacaktır. bu 
tedbirler vakit geçirmeksizin dogrudan doAruya veya Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri aracılıtıyla aşaAıda belirtilenlere bildirilecektir: 

a-Suçun işlendiai Devlete, 
b- Suç isnad edilen kişinin vatandaşı bulundDAu Devlet veya Devletlere veya 

eger vatansız ise ülkesinde devamlı olarak ikamet ettili Devlete, 
c-Uluslararası korunmaya sahip ilgili kişinin vatandaşı bulundulu Devlet veya 

Devletle veya görevlerini adına yürüttülü Devlete: 
d-Diger bütün ilgili Devletlere; ve 
e-Uluslararası korunmaya sahip ilgili kişinin görevlisi veya ajanı oldulu 

uluslararası kuruluşa, 

2-Hakkmda bu maddenin 1 . paragrafında belirtilen tedbirler alman kişinin, 
a-Vatandaşı oldugu veya haklarını korumaya yetkili veya, eter vatansız bir kişi 

ise istemde bulunabileceai ve haklarını korumaya istekli olan Devletin en yakın 
münasip temsilcisi ile zaman geçirmeden temas etmeye; ve 

b - Bu Devletin bir temsilcisi tarafından ziyaret edilmeye hakkı vardır. 

Madde7 
Suç isnad edilen kişinin ülkesinde buludutu Taraf Devlet, eger 

onu iade etmezse, yargılamayı saalamak amacıyla olayı, istisnasız olarak ve gereksiz 
gecikmeye mahal venneden kanunlarmda belirtilen usule göre yetkili makamiarına 
intikal ettirecektir. 

Madde S 
1-Taraf Devletler arasmda mevcut suçlularm iadesi andlaşmalarmda, 2 . 

maddede belirtilen suçlar iade edilmeyi gerektiren suçlar olarak tasrih edilmemiş 
olsalar bile, bundan böyle iade edilmeyi gerektiren suçlar olarak kabul 
edileceklerdir. Taraf Devletler bundan böyle yapacakları suçlularm iadesi 
andlaşmalarma bu suçları iade edilmeyi gerektiren suçlar olarak dahil etmekte 
yükümlüdürler. 

2-Suçlularm i~esini bu konuda yapılmış bir andiaşmanın mevcudiyetine 
ba~layan bir Taraf Devlet, aralarmda böyle bir andiaşma bulunmayan diger Taraf 
Devletlerden iade talebi alırsa, iadede bulunmaya karar verdigi takdirde bu 
sözleşmeyi hukuki dayanak kabul edebilir. İade, kendisinden talepte bulunulan 
devletin usul kurallarına ve sair kanuni şartlarına tAbidir. 
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3-Suçluların iadesini bu konuda yapılmış bir andiaşmanın 
mevcudiyetine saAlamayan Taraf Devletler, belirtilen suçları, kendisinden talepte 
bulunulan devletin usul kurallarına ve sair kanuni şartlarına tabi olarak, iade 
edilmeyi gerektiren suçlar olarak kabul edeceklerdir. 

4-Suçlardan her biri, Taraf Devletler arasında iade açısından, sadece işlendiAi 
yerde deAil, 3 . maddenin 1 . pragrafı uyarınca Devletlerin kaza yetkilerini 
ygulamaları istenilen yerlerde de işlenmiş gibi işleme tAbi olacaktır. 

Madde9 
2. maddede belirtilen suçlardan herhangi biriyle ilgili olarak yargılanan herkese, 

yargılamanın her safhasında adil davranılacaAı garanti edileoektir. 

Madde 10 
1-Taraf Devletler, 2 . maddede belirtilen suçlara ilişkin ceza yargılamalarında, 

ellerinde bulunan ve yargılama için gerekli bütün delillerin verilmesi de dahil olmak 
üzere, birbirlerine en geniş ölçüde yardımda bulunacaklardır. 

2-Bu maddenin 1 . paragrafı hükümleri, herhangi başka bir andlaşmada belirtilen 
karşılıklı adli yardım yükümlülüklerini etkilemeyecektir. 

Madde ll 
Suç isnad edilen kişinin yargılandıgı Taraf Devlet, yargılamanın sonucunu 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirecek, Genel Sekreter de bu bilgiyi diger 
TarafDevletlere iletecektir. 

Madde ll 
Bu Sözleşmenin hükümleri, işbu Sözleşmenin kabul edildiAi tarihte yürürlükte 

olan İltica Andlaşmalarının uygulamasını, böyle Andlaşmalara taraf ülkeler açısından 
etkilemez; ancak bu Sözleşmeye Taraf olan bir Devlet böyle Andlaşmalara taraf 
olmayan bir diger Taraf Devlete karşı bu Andiaşmaları dermeyan etmeyebilir. 

Madde 13 
I-Bu Sözleşmenin yorumlanması veya uygulanması konusunda iki veya daha 

fazla Taraf Devlet arasında meydana gelen ve görüşme yoluyla çözUmlenemeyen her 
anlaşmazlık içlerineden birinin talebi üzerine hakerne götürülecektir. Hakerne gitme 
talebinin yapıldıgı tarihten itibaren altı ay içinde taraflar hakem mahkemesi 
konusunda anlaşamazlarsa, taraflardan herhangi biri, Divan statUsüne uygun olarak, 
anlaşmazlıgı dilekçe ile Uluslararası Adalet Divanına götürebilir. 

2-Taraf Devletler bu Sözleşmenin imzalanması ve onaylanması sırasında veya 
ona katılırken bu maddenin 1 . pragrafı ile baglı olmadıklarını beyan ·edebilirler. 
Böyle bir ihtirazi kayıt ileri süren bir Taraf Devlete karşı diger Taraf Devletler de bu 
maddenin 1 . paragrafı ile baAlı sayılmazlar. 
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3-Bu maddenin 2 . paragrafına göre bir ihtirazi kayıt ileri süren herhangi bir 
Taraf Devlet, bu ilitirazi kaydını Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapacaAı bir 
bildirimle her zaman geri çekebilir. 

Madde 14 
Bu Sözleşme 3 ı aralık ı974 tarihine kadar New York'daki Birleşmiş Milletler 

Merkezinde bütün devletlerin imzasına açık olacaktır. 
Madde 15 

Bu Sözleşme onaya tAbidir. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine tevdi edilecektir. 

Madde 16 
Bu Sözleşme bütün Devletlerin katılmasına açıktır. Katılma belgeleri Birleşmiş 

Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

Madde 17 
ı-Bu sözleşme yirmi ikinci onay veya katılma belgesinin Birleşmiş Milletler 

Genel Sekreterine tevdiini takip eden otuzuncu gün yürürlü~ 
girecektir. 

2-Sözleşmeyi yirmi ikinci onay veya katılma belgesinin tevdiinden sonra 
onayiayan veya buna katılan Devletler için Sözleşme, onay veya katılma belgesinin 
bu Devlet Tarafından tevdiinden 30 gün sonra yürürlüge girer. 

Madde 18 
ı-Taraf Devletelerden her biri Sözleşmeyi, Birleşim Milletler Genel Sekreterine 

yazılı bilidiriınde bulunarak feshedebilir. 
2-Fesih, bildirimin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından alınmasından 

altı ay sonra geçerlilik kazanır. 

Madde 19 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bütün Devletlere qagıdaki hususlarda bilgi 

verecektir. 
a-Sözleşmeyi imzalayan devletler, ı4, 15, ve 16 . maddelere göre onay veya 

katılma belgelerinin tevdii ve ı 8 . maddeye göre bildirimler; 
b- ı 7 . maddeye göre bu Sözleşmenin yürürlüAe girecegi tarih. 

Madde lO 
Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Ispanyolca metinleri eşit olarak geçerli 

olan bu Sözleşmenin aslı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. 
Genel Sekreter de bütün Devletlere Sözleşmenin tasdikli örneklerini gönderecektir. 

AşaAıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usulüne uygun şekilde 
yetkilı kılınmış temsiciler, New York'da 14 aralık 1973 tarihinde imzaya açılan bu 
Sözleşmeyi şahitler huzurunda imzalamışlardır. 

----------0---------
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32a 

18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine 
Katiimamazın Uygun Bulundutuna Dair Kanun 

Kanun No : 3042 
Kabul Ta. : 4/9/1984 
R.G : 12 EyiUI1984 S.l8513 
Dstr. Trp.: 5, C.24, s.3 

Madde 1 
18 Nisan 1961 tarihinde imzalanarak 24 Nisan 1964 tarihinde yürUrlüge giren "Diplomatik 

Ilişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi" ne katılmamız uygun bulunmuştur. 
Madde 2 
Bu Kanun yayımı tarihinde yürUrlüge girer. 
Madde3 
Bu Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

o----
Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesinin Onayianmasına Dair Bakanlar 

Kurulu Karari 

Karar Ta.: 6 Kas1m 1984 No: 84/8724 
R.G : 24 Aralik 1984 S. 18615 
Dstr. Trp. : 5, C.24, s.1161 

4/9/1984 tarihli ve 3042 sayılı Kanunla uygun bulunan ekli 18 Nisan 1961 tarihli 
Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine katılmamız; ......... 244 sayılı Kanununun 3 
üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 6/1111984 tarihinde kararlaştırılmıştır. (*) 

--------0-----

(*) ı - a - 84/8724 saydı Karanuune dt N ............ 30f2 saydı KaııuııLı katıbtuuııız "Ya'" lnduMııN dtıırııest c1erektrreıı 
"KATILMAMIZN kaydı koııubtıadJııı NKanuııLı "Yc1"ıı bıtluMnN deııtlrııektedtr. 

b-KaııuııLı katdrıuırııız "Ya'" bıtluruııı söıleşrııeıılıı Bak~tııLır Ku"'luııca .......... 2# saydı K~trıuM c1öre oMyı k~tr~tr/ııştırılırreıı 
SÖZLEŞMEYE KATILMAYA KARAR VERİLEMEZ. O k~tr~trı a/rıuıy~t T:B:M:M. Yetktlt o/rııakc1erektır. 

2-(a)- ıı 131 ı 993 tltrthlı ve 3898 saydı oW, N ı 990 vty~tM Be~esl uy~tnrıc~t Türrıyeye c1elecek oLırı suı Pmorıeltıı 

otplorıuıtık ilişitler Hltkkırubı vıy~tM sözleşrrıestııdt öc1örüleıı AyncalıkLırdıırı YararLıııdırılrtuıLırıM illşitıı Karıurubı, yui~tndııkt 

3042 sayılı KAIIUIIA yo!Lırtuı y~tJıldığırubııı ·soıleşrrır obtuırııakLı berAber 
kıtAba alııırıııştır. ( 32 (b) ) de 
(b) - 3898 sayılı Kaııurubı geçtıı • ı 7 K ASırtı ı 990 tltrthtııde kabul edtleıı ı 990 vtyaM Be~estN ıılıı ııe o~uM dııtr R.G:de 

yayıııLıııaıı bır mettıı buluM~tuııtııştır. 
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DİPLOMA TİK İLİŞKİLER HAKKINDA VİY ANA SÖZLEŞMESİ 

Bu Sözleşmeye taraf olan Devletler, 
Eski zamanlardan beri bütün ülkelere mensup insanların diplomasi görevlilerinin 

statüsünü tanıdıklarını HA TIRLAY ARAK, 
Birleşmiş Milletler Y asasmm Devletlerin egemen eşitligi, uluslararası barış ve 

güvenligin korunması ve uluslar arasmda dostane ilişkilerin geliştirilmesi hakkındaki 
amaç ve ilkelerini GÖZÖNÜNDE BULUNDURARAK, 

Diplomatik ilişkiler, ayrıcalıklar ve bagışıklıklar hakkında uluslararası bir 
Sözleşmenin, uluslarm farklı anayasal ve sosyal sistemlerine bakılmaksızın 
aralarmda dostane ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacapıa İNANARAK, 

Bu gibi ayncalıklarm ve b~ışıklıklarm amacılım fertleri yarariandırmak olmayıp, 
Devletleri temsil eden diplomatik misyonlarm görevlerinin etkin şekilde yapılmasını 
saglaınak oldugunu MÜDRİK BULUNARAK, 

Bu Sözleşme hükümlerince açıkça düzenlenmeyen meselelerde teamüli hukuk 
kurallarının uygulanınasma devam olunacagmı TEYİD EDEREK, 

AŞAÖIDAKİ HUSUSLARDA ANLAŞMIŞLARDIR: 

Madde ı 
Sözleşme bakımından, aşagıdaki deyimler, karşılarmda yer alan anlamları haiz 

olacaklardır: 
a-"Misyon şefi" gönderen Devlet tarafından bu sıfatla hareket etmek üzere 

görevlendirilen şahıstır; 
b-"Misyon üyeleri" misyon şefi veya misyon kadrosuna mensup üyelerdir; 
c-"Misyon kadrosunun üyeleri", misyonun diplomatik kadrosunun, idari ve 

teknik kadrosunun ve hizmet kadrosunun üyeleridir; 
d-"Diplomatik kadronun üyeleri", misyon kadrosunun diplomatik rütbe taşıyan 

üyeleridir; 
e-"Diplomatik ajan", misyon şefi veya misyonun diplomatik kadrosunun bir 

üyesidir; 
f-"ldari ve teknik kadronun üyeleri", misyon kadrosunun misyonun idari ve 

teknik hizmetinde çalışan üyeleridir; 
g-Hizmet Kadrosu üyeleri", misyon kadrosunun misyonun iç hizmetinde 

bulunan üyeleridir; 
h-"Özel Hizmetçi", misyon un bir üyesinin ev hizmetinde bulunan ve gönderen 

Devlet hizmetinde çalışmayan bir şahıstır; 
i-"Misyon binaları", misyon şefmin ikametgAhı dahil olmak üzere ve mülkiyete 

bakılmaksızın, misyonun maksatları için kullanılan binalar veya bina bölmeleri ile 
bunlarla irtibatlı arazidir. 
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Maddel 
Devletler arasında diplomatik ilişkiler ve daimi diplomatik misyonlar kurulması 

karşılıklı rıza ile olur. 

Madde3 
I-Bir diplomatik misyanun görevleri, digerleri meyanında, şunları da kapsar: 
a-Gönderen Devleti kabul eden Devlette temsil etmek; 
b-Kabul eden Devlette, uluslararası hukukun müsaade ettigi sınırlar içinde 

gönderen Devletin ve vatandaşlarının çıkarlarını korumak; 
c-Kabul eden Devlet Hükümeti ile mUzakereler yapmak; 
d-Bütün yasal imkinlarla kabul eden Devletin durumunu ve gelişmelerini tesbit 

etmek ve bunlar hakkında gönderen Devlet Hükümetine bilgi vermek; 
e-Gönderen Devlet ile kabul eden Devlet arasmda dostane ilişkileri ilerietmek ve 

ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerini geliştirmek. 
2-Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm konsolosluk görevlerinin bir diplomatik 

milyon tarafında yürütülmesini önleyecek şekilde yorumlanamaz. 

Madde4 
1 -Gönderen Devlet kabul eden Devletten bu Devlete misyon şefi olarak 

göndermek istedigi şahıs için agremene almak zorunlulugundadır. 
2-Kabul eden devlet, agrement'ın reddi halinde gönderen Devlete sebep 

göstermek zorunlulugunda degildir. 

Madde S 
I-Gönderen Devlet, ilgili kabul eden Devletlere gerekli ihbarda bulunduktan 

sonra, yerine göre bir misyon şefınİ veya diplomatik kadronun herhangi bir üyesini, 
kabul eden Devletlerden herhangi biri tarafından açıkça itirazda bulunulmadıkça 
birden fazla Devlet nesdinde akredite edebilir. 

2-Gönderen Devlet bir misyon şefıni, bir veya daha fazla sayıda başka Devlete 
akredite ettigi takdirde, misyon şefmin sürekli oturmadıgı Devletlerin her birinde bir 
geçici Maslahagüzarın (Charge d' Affaires ad interim) yönettigi bir diplomatik 
misyon kurabilir. 

3-Bir misyon şefi veya misyonun diplomatik kadrosunun herhangi bir üyesi, 
herhangi bir uluslararası kuruluş mezdinde gönderen Devletin temsilciligini 
yapabilir. 

Madde6 
Kabul eden Devletçe itiraz edilmedikçe iki veya daha fazla sayıda Devlet, aynı 

şahsı diger bir Devlet nesdinde misyon şefi olarak akredite edebilirler. 

Madde7 
5, 8, 9 ve 11 . madde hükümleri saklı kalmak şartıyle, gönderen Devlet, misyon 

kadrosunun üyelerini serbestçe tayin eder. Kara, deniz veya hava ateşelerinin 
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tayininde, kabul eden Devlet, bunların adlarının onayı alınmak üzere önceden 
bildirilmesini isteyebilir. 

Madde S 
1-Misyonun diplomatik kadro üyeleri prensip itibarıyle gönderen Devletin 

vatandaşı olmalıdır. 
2-Misyonun diplomatik kadro üyeleri, kabul eden Devletin her zaman geri 

alınabilecek rızası olmadıkça, bu Devletin vatandaşları arasından tayin edilemez. 
3-Kabul eden Devlet, gönderen devletin vatandaşı olmayan üçüncü bir Devletin 

vatandaşları için de aynı haklı saklı tutabilir. 

Madde9 
1 -Kabul eden Devlet, herhangi bir zaman ve kararının gereçesini açıklamak 

zorunlulu~unda olmaksızın gönderen Devlete misyon şefmin veya miisyon 
Diplomatik kadrosunun herhangi bir üyesinin istenmeyen şahıs (Persona non grata) 
oldugunu veya misyon kadrosunun herhangi bir başka üyesinin kabule şayan 
olmadıgını bildirebilir. Bu takdirde, gönderen Devlet duruma göre, ilgili şahsı geri 
çagırır veya misyondaki görevine son verir. Bir şahıs kabul eden Devletin ülkesine 
gelmeden önce de istenmeyen veya kabule şayan olmayan şahıs olarak ilAn edilebilir. 

2-Gönderen Devlet bu maddenjn ı . fıkrasında kayıtlı yükümlülüklerini yerine 
getirmeyi redderler veya makul bir süre içinde yerine getirmezse, kabul eden Devlet 
ılgili şahsı misyonun bir üyesi olarak tanımayı reddedebilir. 

Madde lO 
I-Kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlı~ına, veya mutabık kalınacak başka 

Bakanlıga, aşa~ıdaki hususlar bildirilecektir; 
a-Misyon üyelerinin tayini, gelişleri ve kesin ayrılışları veya misyondaki 

görevlerinin sona ermesi; 
b-Misyonun bir üyesinin ailesine mensup olan bir şahsın gelişi ve kesin ayrılışı 

ıle uygun bulundugundan, bir şahsın misyonun bir üyesinin ailesine dahil olması 
veya bu durumdan çıkması; 

c-Bu fıkranın ( a ) bendinde belirtilen şahıslar tarafından istihdam olunan özel 
hizmetiiierin gelişi ve kesin ayrılışları ile gerekti~inde bunların sözkonusu şahısların 
hizmetinden ayrılmaları vakıası; 

d-Kabul eden Devlette ikamet eden şahısların misyon üyeleri olarak veya 
ayrıcalık ve ba~ışıklık tanınan özel hizmetçiler olarak istihdam edilmeleri ve bu 
görevlerine son verilmesi. 

2-Mümkün olan hallerde, geliş ve kesin ayrılışlar önceden de bildirilecektir. 

Madde ll 
ı -Misyonun kadrosu hakkında özel anlaşma bulunmadı~ı takdirde, kabul eden 

Devlet kendisinin içinde bulundu~u durum ve koşulları ve sözkonusu misyonun 
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ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak misyonun kadrosunun kendince makul ve 
nonnal sayılan hadler dahilinde tutulınasmı talep edebilir. 

2-Aynı şekilde, kabul eden Devlet, benzer sınırlar içinde ve ayırım 

gözetmeksizin belirli bir kategoriye mesup memurları kabul etmeyi reddedebilir. 

Madde ll 
Gönderen Devlet, kabul eden Devletin önceden açık nzasıı olmadan, misyonun 

kuruldu~ mahallerden başka yerlerde misyonun bir kısmını teşkil eden bürolar 
kuramaz. 

Madde 13 
I-Misyon şefi, kabul eden Devlette cari olan ve yeknesak bir tarzda uygulanacak 

usule göre, ya itimamamesini takdim ettigi zaman veya gelişini bildirdili ve 
itimatnamesinin aslma uygun bir örneli kabul eden Devletin Dış_işleri Bakanlıgma 
veya mutabık kalmacak başka bir Bakanlıga tevdi olunduAll zaman, kabul eden 
Devletteki görevine başlamış sayılır. 

2-ltimatnamelerin veya bunların gerçek suretlerinin takdim sırası, misyon şefmin 
geliş tarihi ve saatine göre tayin olunur. 

Madde 14 
1-Misyon şefleri aş&~ıda österilen üç sınıfa aynlır: 
a-Devlet Başkanları nezdinde akredite edilen Büyükelçiler veya Nonslar ile 

muadili rtlthedeki diger misyon şefleri 
b-Devlet Başkanları nezdinde akredite edilen Murahhaslar, Elçiler ve En 

temonslar; 
c-Dışişleri Bakanları nezdinde akredite edilen Maslahatgüzarlar; 
2-Öncelik sırası ve adabı muaşeret kuralları dışında, misyon şefleri arasmda 

sınıfları dolayısıyla bir fark gözelitmeyecektir. 

Madde 15 
Misyon Şeflerinin tayin edilecegi sınıf, Devletler arasmda varılan mutabakatla 

tesbit olunur. 

Madde 16 
I-Misyon şefleri kendi, sınıfları dahilinde 13 . madde uyarınca görevlerine 

başlayış tarih ve saatine göre öncelik taşırlar. 
2-Bir misyon şefinin itimamamesinde sınıfını degiştinneksizin yapılan tadiller 

önceligi etkilemez. 
3-Bu madde, kabul eden Devletin Papalık Temsilcisinin öncelili hakkındaki 

herhangi bir uygulamasını etkilemez. 
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Madde 17 
Misyonun diplomatik kadrosu üyelerinin önceligi, misyon şefi tarafından 

Dışişleri Bakanlıgma veya mutabık kalmacak başka bir BakanlıAa bildirilir. 

Madde 18 
Misyon şeflerinin kabulü konusunda her Devletin uygulayacagı usul, her sınıf 

için yeknesak olacaktır. 

Madde 19 
I -Misyon şefmin görevi münhal oldugu, veya misyon şefi görevlerini yerine 

getiremedigi takdirde, bir geçici Maslahatgüzar (Charge d'Affaires ad interim) geçici 
olarak şefm görevlerini yapacaktır. Geçici Maslahatgüzarm adı, ya misyon şefi 
tarafından, veya bunun mümkün olmaması halinde gönderen Devletin Dışişleri 
Bakanlıgı tarafından, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlıgma veya mutabık 
kalınacak başka bir Bakanlıga bildirilir. 

2-Kabul eden Devlette Misyonun diplomatik kadrosunun hiç bir üyesi 
bulunmadıgı takdirde, kabul eden Devletin nzası ile, idari ve teknik kadronun bir 
üyesi, gönderen Devlet tarafından misyonun güncel idari işlerini yürütmek üzere 
tayin edilebilir. 

Madde20 
Misyon ve şefi, gönderen Devletin bayragını ve annasmı, misyon şefmin 

ikametg4hı da dahil olmak üzere misyonun binalarmda ve misyon şefmin nakil 
vasıtalarında kullanmak hakkının haizdirler. 

Madde 21 
I-Kabul eden Devlet, kanuniarına uygun olarak, kendi ülkesinde gönderen 

Devletin misyonu için gereken binalarm edinilmesini kolaylaştıracak veya gönderen 
Devletin başka suretle yer bulmasına yardımcı olacaktır. 

2-Aynı şekilde, kabul eden Devlet, gerekiyorsa üyelerine uygun yer bulmaları 
ıçın misyonlara yardım edecektir. 

Madde 22 
I-Misyon binaları dokunulmazhgı haizdir. Kabul eden Devlet yetkilileri misyon 

şefmin rızası olmadıkça bu bınalara giremezler. 
2-Kabul eden Devlet, misyon binalarmı herhangi bir tecavüz veya zarara karşı 

korumak ve misyonun huzurunun herhangi bir şekilde bozulması veya itibarının 
kırılmasını önlemek üzere her türlü tedbiri almak özel göreviyle yükümlüdür. 

3-Misyon binaları ile içindeki eşyalar ve diger mallar ve misyonun nakil 
vasıtaları arama, el koyma, haciz veya İcradan bagışıktırlar. 
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Maddel3 
I -Gönderen Devlet ve misyon şefi, yerine getirilen belirli hizmetlerin bedeli 

olan ödemelerin dışında, ister malik, ister kiracı olsunlar misyon binaları bakımından 
bütün milli, bölgesel veya beledi vergi ve resimlerden bagışıktırlar. 

2-Bu maddede bahis konusu vergiden bagışıklık, gönderen Devlet veya misyon 
şefi ile akit yapan şahıslarm kabul eden Devletin kanununa göre ödemeleri gereken 
vergi ve resimlere uygulanmaz. 

Maddel4 
Misyonun arşivleri ve evrakı herzaman ve nerede bulunursa bulunsun 

dokunulmazlıJı haizdir. 
Madde lS 

Kabul eden Devlet,, misyQn görevlerinin yürütülmesi için her türlü kolaylıgı 
satlayacaktır. 

Maddel6 
Kabul eden Devlet, milli gtıvenlik nedenleriyle girişi yasaklanan veya kurallara 

baglanan bölgeler hakkındaki kanun ve nizarnlan saklı kalmak şartiyle, ülkesinde 
misyonun bütün üyelerine hareket ve seyahat serbestiili saglayacaktır. 

Maddel7 
1 -Kabul eden Devlet, misyon un her türlü resmi amaç ıçın serbestçe 

haberleşmesine izin verecek ve bunu koruyacaktır. Gönderen Devletin hükümeti ve 
nerede bulunursa bulunsun, diler misyonları ve konsolosluklan ile haberleşme 
esnasında misyon, diplomatik kuryeler ve kodlu veya şifreli mesajlar dahil olmak 
üzere, uygun bütün haberleşme vasıtalarını kullanabilir. Bununla beraber, misyon, 
telsiz vericisini ancak kabul eden Devletin nzası ile kurabilir ve kullanabilir. 

2-Misyonun resmi yazışması ihlal edilemez. Resmi yazışma, misyona ve 
görevlerine ait her türlü yazışma demektir. 

3-Diplomatik çanta açılamaz ve alıkonulamaz. 
4-Diplomatik çantayı teşkil eden paketierin bu nitelilini gösterir harici işaretler 

taşıması gerekir ve bunlar ancak diplomatik evrakı veya resmi maksatlar için 
kullanılan maddeleri ihtiva edebilirler. 

5-StatüsünU ve diplomatik çantayı teşkil eden paketierin sayısını belirten bir 
resmi belge taşıyacak olan dj>lomatik kurye, görevlerinin ifasında kabul eden Devlet 
tarafından korunacaktır. Diplomatik kurye şahsi dokunulmazlıktan yararlanır ve 
hiçbir şekilde tutuldanamaz ve gözaltına alınamaz. 

6-Gönderen Devlet veya misyon "ad Hoc" (Özel) diplomatik kuryeter tayin 
edebilir. Bu maddenin 5 fıkrasının hükümleri, kuryeniD uhdesindeki diplomatik 
çantayı alıcısına teslim etmesi Uzerine aynı fıkrada öngörülen balışıklıklarm sona 
ermesi kaydıyla bu durumlarda da uygulanacaktır. 
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7 -Diplomatik çanta, mUsaade olunan bir giriş limanma inecek bir ticari uçalın 
kaptaruna emanet edilebilir. Kaptana çantayı teşkil eden paketierin sayısmı belirten 
resmi bir belge verilmekle beraber kendisi diplomatik kurye sayılmaz. Misyon, 
üyelerinden birini uçaAm kaptanından diplomatik çantayı doArudan do~rtıya ve 
serbestçe almak için gönderebilit. 

Madde28 
Resmi görevlerinin ifası sırasında misyon tarafındaa tahsil olunan harç ve 

Ucretler, her tOriU vergi ve resimden bagışıktırlar. 

Madde29 
Diplomatik ajanm şahsi dokunulmazbAt vardır. Hiçbir şekilde tutuldanamaz 

veya gözaltına alınamaz. Kabul eden Devlet diplomatik ajana gereken saygıyı 
gösterecek ve şahsma, özgUrlUIUne ve onunma yönelik herhangi bir saldırıyı 

önlemek için uygun tOm önlemleri alacaktır. 

Madde30 
1 -Diplomatik ajanm özel konutu misyonun binaları gibi aynı dokunulmazlık ve 

korunmadan yararlanacaktır. 
2-Diplomatik ajanm belgeleri, yazışması ve 31 . maddenin 3 UncU fıkrası 

htlkOınleri saklı kalmak kaydıyla malları, aynı şekilde dokunulmazlıktan 
yararlanacaktır. 

Madde ll 
I-Diplomatik $n, kabul eden Devletin cezai yargısından balışıktır. Diplomatik 

ajan qqıdaki hususlar dışmda kabul eden Devletin medeni ve idari yargısından da 
bagışıktır. 

a-Kabul eden Devletin toprakl8rmda bulunan özel bir taşınmazia ilgili bir ayni 
hak davası, yeter ki bu taşmmaz, gönderen Devlet adına ve misyon amaçlan için 
kullanılmak üzere diplomatik ajanm tasarufunda bulunmamış olsun. 

b-Diplomatik ajanın gönderen Devlet adına delil de bir özel kişi olarak vasiyeti 
tenfiz memuru, mirasın idarecisi, mirasçı veya vasiyet olunan kişi sıfatıyla ilgili 
bulundultı mirasa ilişkin bir dava; 

c-Diplomatik ajanm kabul eden Devlet dahilinde resmi görevleri dışında icra 
ettili herhangi bir mesleki veya ticari faaliyet ile ilgili bir dava; 

2-Dipjomatik ajanm tanıklık yapmak zorunlulup yoktur. 
3-Bu maddenin 1 . fıkrasının ( a ), (b )ve ( c ) benderinde öngörlllen haller 

dışmda bir diplomatik ajan hakkında hiçbir icra önlemi alınamaz. Sözkonusu 
durumlarda dahi ajanm şahsının veya konutunun dokunulmazlıAı ihlil edilemez. 

4-Kabul eden Devletin yargısından balışıklık diplomatik ajanı, gönderen 
Devletin yargısından bagışık kılmaz. 
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Madde32 
ı-Diplomati ajanların ve 37 . madde geregince bagışıklıktan yararlanan 

şahısların yargı bagışıkhgı, gönderen Devlet tarafından kaldırılabilir. 
2-Bagışıkhgın kaldırılması daima açıkça yapılmalıdır. 
3-Bir diplomatik ajan veya 37 . madde geregince yargı bagışıklıgmdan 

yararlanan bir şahıs tarafından yargı yoluna başvurulması, onun esas dava ile 
dogrudan dogruya ilgili herhangi bir mukabil iddia karşısında yargı bagışıklıgı ileri 
sürmesine engel teşkil eder. 

4-Medeni veya idari davalar bakımından yargı bagışıkhgm ın kaldırılması 

hükmün icrası bakımından da bagışıkhgm kaldırılmış olmasını tazammun etmez. 
Hükmün icrası bakımından aynca bir bagışıkhgm kaldmiması karan gerekir. 

Madde33 
ı-Bu maddenin 3 . fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyle, bir diplomatık ajan, 

gönderen devlet için yapılan hizmetler bakımından kabul eden Devlette yürürlükte 
olan sosyal güvenlik hükümlerinden bagışıktır. 

2-Bu maddenin ı . fıkrasında öngörülen bagışıklık, aşagıdaki şartlarla bir 
diplomatik ajanın münhasır hizmetinde bulunan özel hizmetçilere de uygulanır: 

a-Kabul eden Devletin vatandaşı olmamaları veya kabul eden Devlette daimi 
ıkametgahları bulunmaması, ve 

b-Gönderen Devllette veya bir üçüncü Devlette yürürlükte olan sosyal güvenlik 
hükümlerinden yarartanır olmaları. 

3-Bu maddenin 2 . fıkrasında öngörülen bagışıklıktan yararlanmayan şahısları 
istihdam eden bir diplomatikajan, kabul eden Devletteki sosyal güvenlik 
hükümlerinin işverene yükledigi vecibelere riayet edecektir. 

4-Bu maddenin ı ve 2 . fıkrasında öngörülen bagışıklık, kabul eden Devletin 
mUsaadesi şartiyle, bu Devletin sosyal güvenlik sistemine kendiliginden katılmaya 
engel degildir. 

5-Bu madde hükümleri, sosyal güvenlikk hakkında daha önce aktedilmiş iki 
taraflı veya çok taraflı andiaşmaları etkilemez ve gelecekte bu gibi andiaşmaların 
aktedilmesine engel teşkil etmez. 

Madde34 
Bir diplomatik ajan aşagıda sayılanlar dışında, şahsi veya ayni, milli, bölgesel 

veya beledi her türlü vergi ve resimden bagışıktır. 
a-Normal olarak mal veya hizmetlerin fiyatlarına dahil edilen nev'iden vasıtalı 

vergiler; 
b-Misyonun amaçları için kullanılmak üzere gönderen Devlet adına tasarruf 

edilmeyen kabul eden Devletin ülkesinde bulunan özel taşınmazlar üzerindeki vergi 
ve resimler; 

c-39. maddenin 4 . fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyle, kabul eden Devlet 
tarafından tahkkuk ettirilen emlAk, veraset veya intikal vergileri; 
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d-Kaynagı kabul eden Devlette bulunan özel gelirden alman vergi ve resimler 
ve kabul eden Devlet dahilindeki ticari teşebbtlslere yapılan yatırımlardan alman 
sennaye vergileri; 

e-Yapılan muayyen hizmetlere karşılık tahakkuk ettirilen Ucretler; 
f-23 . madde htlktlmleri saldı kalmak şartıyla, taşınmaz mala ilişkin, kayıt, 

mahkeme veya zabıt harçları ile ipotek harcı ve damga resmi. 

Madde35 
Kabul eden Devlet diplomatik ajanları, bUtOn şahsi hizmetlerden, her ne şekilde 

olursa olsun her tUrlU kamu hizmetinden ve el koyma, katkıda bulunma ve 
konaklama yeri saglama gibi askeri yUkUDılUiüklerden balışık tutacaktır. 

Madde36 
I -Kabul eden devlet, Kanun ve nizarnianna uygun olarak, aşalıdaki maddelerin 

girişine izin verir ve depolama, taşıma ve benzeri hizmetlere ait ücretler dışında, 
bunlara bUtUn gtımrUk vergileri, resimleri ve ilgili acretlerden bagışıklık tanır: 

a-Misyonun resmi kullanırnma ait maddeler; 
b-Yerleşmesinde kullanılacak maddeler dahil olmak üzere, bir diplomatik ajanm 

veya beraberinde oturan aile üyelerinin şahsi kullanunma ait eşya. 
2-Bu maddenin ı . fıkrasında sözü geçen baAışıklıklar kapsamına girmeyen veya 

ithali ya da ihracı kabul eden Devlet mevzuatınca yasaklanmış olan veya kabul eden 
Devletin karantina mevzuatına tabi olan eşya ihtiva ettilinin farzolunınasını 
gerektiren ciddi sebepler bulunmadıkça, bir diplomatik ajanm şahsi bagajı aranamaz. 
Sayılan hallerde arama, ancak diplomatik ajanm veya yetkili temsilcisinin huzurunda 
yapılır. 

Madde37 
ı -Bir dipolmatik ajanm beraberinde oturan aile üyeleri, kabul eden Devletin 

vatandaşı deAillerse, 29 ila 36 . maddelerde belirtilen ayrıcalık ve baAışıklıklardan 
yararlanırlar. 

2-Misyonun idari ve teknik kadrosunun üyeleri, beraberlerinde oturan aile 
üyeleri ile birlikte, kabul eden Devletin vatandaşı olmamak veya daimi surette orada 
mükim bulunmak şartıyla, 29 ile 35 maddelerde belirtilen ayrıcalık ve 
bagışıklıklardan yararlanırlar; ancak 3ı . maddenin ı . fıkrasında öngöJ1llen, kabul 
eden ı;>evletin medeni ve idari yagısmdan ba.Aışıklık, görevin ifası dışmda yapılan 
fiilieri kapsamaz. Bu kişiler, keza ilk yerleşmeleri sırasında ithal olunan eşyaları için 
36 . maddenin ı . fıkrasında belirtilen ayrıcalıklardan da yararlanırlar. 

3-Misyonun, kabul eden Devletin vatandaşı olmayan veya daimi surette orada 
mukim buhı~ayan hizmet kadrosunun üyeleri; görevlerinin ifası sırasında yapılan 
fiiller bakımıııdan baAışıklıktan, işleri dolayısıyle aldıkları tlcretlere ilişkin vergi ve 
resim bagışıklılmdan ve 33. maddede belirtilen balışıklıktaıı yararlanırlar. 

4-Misyon üyelerinin özel hizmetçileri, kabul eden Devletin vatandaşı veya daimi 
surette orada mukim degillerse, işleri dolayısıyle aldıkları Ocretlere ilişkin vergi ve 
resim bagışıklıAmdan yararlanırlar. Diger bakımlardan, ayrıcalık ve b&gışıklıklardan 
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ancak kabul eden Devletin tanıdılı ölçüde yararlanırlar. Bununla beraber, kabul eden 
Devlet, bu gibi şahıslar üzerindeki yargı yetkisini misyonun görevlerinin ifasına 
gereksiz şekilde müdahalede bulunmayacak tarzda kullanmalıdır. 

Madde38 
I-Kabul eden Devlet tarafından ek ayrıcalık ve bagışıklıklar tanınmadıgı 

takdirde, bu Devletin vatandaşı olan veya orada daimi surette mukim bulunan bir 
diplomatik ajan, sadece görevlerinin ifası esnasında yapılan resmi işlemler 
bakımından yargı bagışıklıgmdan ve dokunulmazlıktan yararlanır. 

2-Kabul eden Devletin vatandaşı olan veya daimi surette orada mukiın bulunan 
Misyonun kadrosunun diger Uyeleri ve özel hizmetçiler, ayrıcalık ve balışıklıklardan 
ancak kabul eden Devlet tarafından tanman ölçüde yararlanırlar. Bununla beraber, 
kabul eden Devlet bu gibi şahıslar üzerindeki yargı yetkisini misyonun görevlerinin 
ifasma gereksiz şekilde müdahalede bulunmayacak tarzda kullanmalıdır. 

Madde39 
1 -Ayrıcalık ve bagışıklıklar tanman her şahıs, görevine başlamak üzere kabul 

eden Devletin ülkesine girdigi andan, veya esasen bu Devletin ülkesinde 
bulunuyorsa, tayininin Dışişleri Bakanlıgma veya mutabık kalmacak başka 
Bakanlıga bildirildili andan itibaren bunlardan yararlanır. 

2-Ayncalık ve bagışıklıklardan yararlanan bir şahsın görevi sona erdigi takdirde, 
bu ayrıcalıklar ve balışıklıklar normal olarak ülkeyi terkettigi anda veya terketmek 
için kendisine tanman makul sürenin bitiminde sona erdigi gibi silahlı çatışma 

halinde dahi, bu ana kadar devam eder. Bununla beraber, böyle bir şahıs tarafından 
misyonun bir üyesi olarak yapılmış fiiller bakamından bagışıklıklarm uygulanmasma 
devam olunur. 

3-Misyonun ber üyesinin ölümü halinde, ailesi üyeleri memleketi 
terkedebilmeleri için gerekli makul bir sürenin bitimine kadar sahip olduklan 
ayncalık ve bagışıklıklardan yararlanmaya devam ederler. 

4-Misyonun kabul eden Devletin vatandaşı olmayan veya daimi surette orada 
mukfın bulunmayan bir üyesinin, veya onun evine mensup ailesinin bir üyesinin 
ölümü halinde, kabul eden Devlet, müteveffanm, memleket içinde iktisap edilip ve 
ölüm anında iliracı yasak bulunan mallar dışındaki taşınır mallannın ülke dışına 
çıkartılmasına, izin verir. Kabul eden Devlet dahilindeki mevcudiyeti, münhasıran 
müteveffanın orada misyonun bir üyesi olarak veya misyonun bir üyesinin ailesinin 
mensubu olarak bulunmasma b&Alı bulunan taşınır mallardan emlAk veraset ve intikal 
vergileri alınmaz. 

Madde40 
1 -Bir diplomatik ajan, görevine başlamak veya görevi başına dönmek üzere, 

veya kendi ülkesine döner iken, p&saport vizesi gereken hallerde kendisine vize 
verilmiş bulunan bir üçüncü Devletin ülkesinden geçtigi veya bu ülke dahilinde 
bulundugu takdirde, üçüncü Devlet kendisine geçişini veya dönüşünü &aglamak için 
gerekli 

314 



" ~ :~ ~- - ~« ...,....- ' - y € ~,.. .,. ~"'"' ,..'"" 

' - ~ -

dokunulmazlık ve diler baAışıklıkları tanıyacaktır. Diplontati ajana refakat eden, 
veya kendisine katı1ınak veya memleketlerine döumek için ayn seyahat eden, 
ayncalık ve balışıldıklardan yararlanan ailesi Oyelerine de a)'nı uygulama yapılır. 

2-Bu maddenin ı . fıkrasında belirtilenlere benzer hallerde, üçücü Devletler, bir 
misyonun idari ve teknik veya himıet kadrosu üyelerinin ve bu kişilerin aile 
mensuplannın ülkelerinden geçişlerini engellemeyeceklerdir ~ 

3-0çüncü Devletler, kodlu veya şifreli haberler dahil olmak Uzere, transit geçiş 
halindeki resmi yazışma ve diler resmi haberleşmelere kabul eden Devlet tarafından 
tanman aynı serbesti ve himayeyi tanırlar. Bu Devletler, pasaport vizesi gereken 
hallerde vize almq bulunan diplomatik kuryelere ve transit geçeb diplomatik 
çantatara kabul eden Devletin tanımalda yOkümiD bulundop dokunulmazlık ve 
himayenin aynını tanırlar. 

4-0çüncü Devletlerin bu maddenin ı, 2, ve 3 . fıkralan gerelince üstlendikleri 
ytıldlmlülükler, ayıu zamanda, üçüncü Devletin ülkesindeki mevcudiyetleri mOcbir 
sebebe dayanan bu fıkralarda belirtilen şahıslar ile resmi haberleşmeler ve 
diplomatik çantalara da uygulanır. 

Madde41 
ı -Ayncalıklanna ve bapşıklıklarma hale I gelmeksizin, bu gibi ayncalıklardan 

ve balışıklıklardan yararlanan bütün şahıslar kabul eden Devletin kanunianna ve 
nizarnianna riayet etmekle yüldlmlüdür. Anılan Devletin iç işlerine karışınamalda da 
bu şahıslar keza ytlkQmlüdür. 

2-Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdiade yapılması misyonun 
uhdesine tevdi olunan bütün resmi işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakaniılı veya 
mutabık kalmacak dijer bir Bakanlık ile veya aracılıjıyla ytllütUlür. 

3-Misyonun binalan, misyonun bu S6zleşmede belirtilen görevleri veya dijer 
genel uluslararası hukuk kurallan veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında 
yürürlükte olan özel anlaşmalar ile baAdaşmayacak bir tarzda kullanılamaz. 

Madde42 
Diplomatik ajan kabul eden Devlette şahsi kazanç maksadile herhangi bir 

mesleki veya ticari faaliyette bulunamaz. 

Madde43 
Bir diplomatik ajanm görevi, dijer haller dışmda aşalıdald şekillerde son bulur: 
a-Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlete diplematik ajanm görevinin 

son bulclu~un bildirilmesi ile; 
b-9. maddenin 2. fıkrası gerejince, kabul eden Devletin gönderen Devlete 

diplomatik ajanı misyonun bir üyesi olarak tanımayı reddettilini bildinnesi ile, 

Madde44 
Kabul eden Devlet, silAhlı çatışma halinde dahi, kendi vatandaşı olmamalan 

şartıyla ayncalıklar ve b&gışıldıklardan yararlanan şahıslara ve tabiyetlerine 
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bakılmaksızın bu gibi şahısların aileleri üyelerine en kısa zamanda ülkesini 
terkedebilmeleri için kolaylıklar tanır. Kabul eden Devlet, özellikle gerektiAinde 
kendileri ve malları için ihtiyaç duyulan nakil imkiniarını saAlamak zorundadır. 

Madde45 
İki devlet arasında diplomatik ilişkiler kesildigi veya bir misyon sürekli veya 

geçici olarak geri çekildigi takdirde: 
a-Kabul eden Devlet, sillhlı çatışma halinde dahi malları ve arşivleri ile birlikte 

misyon un binalarma saygı gösterir ve bunları korur. 
b-Gönderen Devlet, malları ve arşivleri ile birlikte misyonun binalarının 

nezaretini, kabul eden Devletin rıza gösterdigi bir üçüncü Devletin uhdesine tevdi 
edebilir. 

c-Gönderen Devlet kendisinin ve vatandaşlarının menfaatlerinin korunmasını, 
kabul eden Devletin rıza gösterdigi bir üçüncü Devletin uhdesine tevdi edebilir. 

Madde46 
Gönderen Devlet, kabul eden devletin peşin rızası ile ve bu Devlet dahilinde 

temsil edilmeyen bir üçüncü Devletin talebi üzerine üçüncü Devletin ve 
vatandaşlarının menfaatlerinin geçici olarak korunmasını yüklenebilir. 

Madde47 
I-Kabul eden Devlet, bu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasında Devletler 

arasında ayırım gözetmez. 
2-Ancak, aşagıdaki hallerde ayırım yapılmış sayılmaz: 
a-Kabul eden Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin herhangi birini, bu hükmün 

gönderen Devlet dahilindeki kendi misyonuna kısıtlamalı uygulanması sebebiyle 
kısıtlamalı olarak uyguladıgı takdirde; 

b-Devletler birbirlerine teamül veya anlaşma yoluyla bu Sözleşme hükümlerinin 
gerektirdiginden daha müsait muamele bahşettikleri takdirde 

Madde48 
Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler veya ihtisas teşekküllerinden herhangi biri 

veya Uluslararası Adalet Divanı Statüsüne taraf olan bütün Devletler ile Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunca Sözleşmeye taraf olmaya davet olunan başka herhangi bir 
Devlete aşagıda belirtilen şekilde irnzaya açık olacaktır. 

31 Ekim 1961 'e kadar Avusturya Federal Dışişleri Bakanlıgında, ve bundan 
sonra, 3 I Mart 1 962'ye kadar New York'ta Birleşmiş Milletler Merkezinde 

Madde49 
Bu Sözleşme onaylamaya tabidir. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreterine tevdi olunur. 

316 



Madde SO 
Bu Sözleşme 48 . maddede sözü edilen dört kategoriden birine mensup herhangi 

bir devletin katılınasma açık kalacaktır. Katılma Belgeleri Birlişmiş Milletler Genel 
Sekreterine tevdi olunacaktır. 

Madde St 
I-Bu Sözleşme yirmiikinci onaylama ve katılma belgesinin Birleşmiş Milletler 

Genel Sekreterine tevdi olundugu tarihi izleyen otuzuncu gün yürürltıge girer. 
2-V irimikinci onaylama katılma belgesinin tevdiinden sonra Sözleşmeyi 

onayiayan veya katılan her Devlet bakımından Sözleşme, onay veya katılma 

belgesinin tevdii tarihinden sonraki otuzuncu günü yürürlüle girer. 

MaddeS2 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 48 . maddede belirtilen dört kategoriden 

herhangi birine mensup Devletlere aşagıdaki hususları bildirecektir. 
a-48, 49 ve 50 . maddeler geregince bu Sözleşmeye konan imzaları ve onaylama 

veya katılma belgelerinin tevdi olunmasmı; 
b-51 . madde geregince, bu Sözleşmenin yürürltıge girecegi tarihi. 

MaddeS3 
Bu Sözleşmenin, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinlerinin 

aynı derecede dogru ve geçerli olan asılları, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine 
tevdi olunur ve bunların tasdikli örnekleri adı geçen tarafından 48 . maddede 
belirtilen dört kategoriden herhangi birine meıisup bütün Devletlere gönderilir. 
YURIDAKİ HUSUSLARI TASDİKEN, aşagıda imzası bulunan ve H1lkümetlerince 
tam yetkili kılınmış Temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Bindokuzyüz altmışbir yılının Nisan ayının onsekizinci günü VİYANA'da tanzim 
olunmuştur. 

---------------0---------------
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1990 Vlyaaa Belpli Uyanaca Tlrklye'ye Gelecek Olaa Bazi Penoaelia 
Diplmaatik İllfldler lfairimula Vlyaaa Slzlet•eslade ÖD&Grllea 

Ayneabklarclaa Yanrtaadlnlmalanaa llitkiD Ka-

Kaaun No: 3198 
Kabul TL-: 111311993 
R.G : 2113/1993 ~531 

Macidel 
Avrupa GQvenlik ve İşbirlili Konferansı çerçevesinde gOven ve gOvenlik artbncı 

Gnlemler konusunda ı 7 KQım ı 990 tarihinde kabul edilen "ı 990 Viyana Belgesi" 
uyll'lllCa TOrkiye'ye gelecek olan gGzlemciler, denetleyiciler ve delerlendirme 
timleri mensuplan ile varsa ymbmcı personel, ı 8 Nisan ı 96 ı tarihli "Diplomatik 
İlişkiler Hatlanda Viyana Sözleşmesi" yle diplomatik ajaniara tanman 
dolamnlmuhk, balışıklık ve ayrıcalıklardan yararlamrlar. 

Macidel 
Bu Kanun yayımı tarihinde yllrOriOAe girer. 

Maddel 
Bu Kanun HOknmlerini BakiDier Kurulu ytlrOtOr. 
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HBkBmiBierin NakliDe Dair SGzletmeain Onaylanmasan1a Uypn Buluadup Hakkinda 
Kanun 

Kaaua No : 3339 
Kabul Ta. : 26/3/1987 
R.G : 7 Nisan 1987 S. 19424 
~.Trp.:~C~,L96 

Madde ı 
Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanarak 21 Mart 1983 tarihinde Strasbourg'da imzaya 

açılan ı 9 Haziran 198S tarihinde imzalanan "HOkomlolerin Nakline Dair Sözleşme"(*) nin 2 
nci maddede yazılı beyanlar yapılmak suretiyle, onaytanması uygun bulunmuştur. 

Madde2 
a-S nci maddenin 3 OncO fıkrası geretince, SOzleşmeniJı uygulanması ile ilgili haberleşme 

diplomatik kanaldan yapılacaktır. 
b- ı 7 nci maddenin 3 UncO fıkrası geretince, nakil istemlerine ve buna mesnet olan 

belgelere, TOrkçeye yapılmış tercomeler de eklenecektir. 
c-Nakil masrafları, 17 nci maddenin S inci fıkrasında OngOrOiciOAO Ozere, yerine getiren 

Devlet veya ilgili TOrk mevzuatı hOkmOne gOre, taraflar arasmda mutabakata vanlması 
kaydıyla, talep eden Devlet tarafından karşılanabilecektir. 

Madde 2 Bu Kanun yayımı tarihinde yOrOriOAe girer. 
Madde 3 Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yOriltOr. 

HBkBmllleria Nakline Dair Sizietmeala Onaylanmasi Hakkinda 
Bakaalar Kurulu Karari 

Karar Ta. : 27 Nisan 1987 No : 87111726 
R.G : 13 Haziran 1987 8.19486 
Dstr. Trp. : S, C.26, L997 

ı 9/6/1985 tarihinde imzalanan ve 26/3/1987 tarihli ve 3339 sayılı Kanun ile onaylanması 
uygun bulunan ekli "HOkOiniOierin Nakline Dair Sözleşme" nin, anılan Kanunun 2 . 
maddesindeki beyanlar yapılmak suretiyle, onaylanması; .. ~·····244 sayılı Kanunun 3 OncO ve S 
inci maddelerene gOre, Bakanlar Kurulunca 2714/1987 tarihinde kararlaştırılmıştır. (**) 

(*) Hitiıdilmı • ılı ~ i, ........ JIIÜI ılizııılartJı -....., ~ 8/5/ıfJM Wflıh ft 3001 .,.,. 
K411111 (Sözlqrwt ~ ..,. 21 ~) yu vtrflJııstır.). 

(**) 26/3/ı987 fırfJdı ft 3339 !«yılı ıcauı., KıiiUID 2. ~,.,..,..,. ,_ JIJ'dl]ft •Jia-ı ... 
,.,.,. "HiiUrliiirn Nlilbrt Dıtfr siılqıır, ıWıılır ıcırıdıuıu 87/ ı ı 726 S«Jdı KmıÜ, ..•..• 2-H S«JJlı K-- 3 ,., 5 

bld lfMIMiırııt ;ı, ·............ KılDili 2 • ~ ..,.,. ,.,w JlllrUJfe Siılqlraıı _,..... 
W.ırfıstırıWtıh. Kauu ı IIIMtsüıt ..,.lreyalm, 1'JIIIlaa Slılqw lldiJiılı yer,,.,._,.... 
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HOkOmiOierin Nakline Dair Sözleşme 

Başlangıç 

Aşagıdaki imzaları bulunan Avrupa Konseyi üyesi Devletler ve diger Devletler, 
Avrupa Konseyinin gayesinin üyeleri arasında daha sıkı bir birlik saglamak 

oldugunu gözönünde tutarak; 
Ceza Hukuku alanında uluslararası işbirligini daha da geliştirmeyi arzu ederek; 
Böyle bir işbirliginin hükümlülerin sosyal rehabilitasyonu kolaylaştıracagını ve 

adaletin amaçlarına hizmet edecegini gözönünde tuturak; 
Bu hedeflerin , suç işlemleri sonucu hürriyetlerinden mahrum edilen yabancılara 

mahktlmiyetlerini kendi toplumsal çevrelerinde çekme imkAnını tanımasını 
gerektirdigini gözönünde turarak; ve 

Bu amacın hükümlü yabancıların kendi ülkelerine nakledilmesiyle en iyi şekilde 
elde edilebilecegini gözönünde tuturak; 

Aşagıdaki hususlarda anlaşmışlardrr: 

Madde 1 
Tanımlar 

Bu sözleşme hükümlerine göre; 
a-"Mahktlmiyet" bir suç dolayısıyla mahkeme tarafından verilip sınırlı veya 

sınırsız bir süre için hürriyeti baglayıcı herhangi bir cezalandırma veya tedbir 
anlamındadır. 

b-"Yargı" mahktlmiyet kararı veren mahkemenin bir kararı veya emri 
anlamındadır. 

c-"Hüküm devleti" nakledilebilecek veya nakledilmiş olan kişi hakkında 

hükmün verildigi Devlet anlamındadır. 
d-"Yerine Getiren Devlet" mahktlm edilen kişinin, mahktlmiyetinin infazı için 

nakledilebilecegi veya nakledildigi Devlet anlamındadır. 

Maddel 
Genel Esaslar 

1- Taraflar hükümlü kişilerin bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak 
nakledilmesi ile ilgili olarak birbirine en geniş ölçüde işbirligi saglamayı üstlenirler. 

2 - Akit bir Devlette mahktlm edilen bir kişi, hakkında verilen mahktlmiyetin 
yerine getirilmesi için, bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak, diger bir Akit 
Devlete nakledilebilecektir. Hükümlü bu maksatla, hüküm Devletine veya yerine 
getiren Devlete bu Sözleşme geregince, nakil edilme istegini beyan edebilir. 

3-Nakil, hüküm Devleti veya yerine getiren Devlet tarafından talep 
edilebilecektir. 
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Madde3 
Nakil Şartları 

I -Mahkfun edilen kişi bu Sözleşme uyannca yalnızca aşalıdaki şartlarla 
nakledilebilecektir: 

a-Hüktlmlü, yerine getiren Devletin uyrup ise; 
b-Yargı kesinleşmiş ise; 
c- Nakil talebinin alındıgı tarihte, hükümlünün yerine getirilecek en az altı aylık 

mahktlıniyetinin bulunması veya muhkfuniyet sUresinin belirsiz olması; 
d-Hükümlü tarafından veya, yaşı veya fıziki veya aklt durumu nedeniyle iki 

devletten birinin gerekli gönnesi halinde hükümltınon kaauni temsilcisi tarafından 
nakline nza gösterilmiş ise; 

e-MahkQmiyetin verilmesine esas olan fiiller ve ihmaller yerine getiren Devlet 
Hukukuna göre bir suç teşkil ediyor ise veya kendi Glkesiade işlenmesi halinde suç 
teşkil edecek ise, ve 

f-Hüküm Devleti ile yerine getiren Devlet naklin yapılmasında aniaşmışlar ise, 
2-İstisnai hallerde, Aldt Devletler, hOkOmlünün infaz edilecek mahldlıniyet 

süresinin ı ( c ) fıkrasında belirtilenden daha az olması halinde dahi, nakil 
konusunda anlaşılabilir. 

3-Her Devlet, imza ya da onay, kabul, tasvip veya katılma belgesini tevdii 
~ırasında Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapılan bir beyan ile diger Aldt 
Devletlerle ilişkilerinde 9 . maddenin ı . fıkrasının ( a ) ve ( b ) benılerinde 
öngörülen usullerden birini uygulama dışı tutacagmı beyan edebilir. 

4-Her devlet, her zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacatı bir beyan 
ile, bu Sözleşme amaçlarına göre "vatandaş" terimini kendisini ilgilendirdili ölçüde 
tanımiayabilir. 

Madde4 
Bilgi Saglama Yükümlülüğü 

1 -Bu sözleşmenin uygulanabilecegi her hlktlmiO, htıkOm Devleti tarafından bu 
Sö~leşme'nin içerilinden haberdar edilecektir. 

2-Hükümlü, bu Sözleşme geregince nakledilmesi hususundaki istegini htlkOm 
Devletine beyan etmiş ise, bu Devlet durumu yargının kesinleşmesinden sonra en 
kısa zamanda yerine getiren Devlete bildirecektir. 

3-Bu bilgiler aşagıdaki hususları kapsayacaktır: 
a- HükümlünUn adı, doAum tarihi ve yeri, 
b-Var ise yerine getiren Devletteki adresi, 
c-Mahkdıniyetin istinat ettili olaylar hakkında bir açıklama, 
d-Mahldlıniyetin niteligi, süresi ve infaza başlama tarihi. 
4-Hükümlü istegini yerine getiren Devlete bildinniş ise, hüküm Devleti bu 

Devlete talebi Uzerine yukarıdaki 3 ncü fıkrada belirtilen bilgileri iletecektir. 
5-Hüktlmlü; nakil istemi Uzerine her iki Devlet tarafından alınan bütün kararlar 

ile hüküm devleti veya yerine getiren Devlet tarafindan önceki fıkralar geregince 
yapılan bütün işlemlerden yazılı olarak haberdar edilecektir. 
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Madde5 
Istemler ve Cevaplar 

I-Nakil istemleri ve cev~an yazılı olarak iletilecektir. 
2-lstemler talep eden Devlet Adalet Bakaniılı tarafından, yapılacaktır. Cevaplar 

aynı yollardan gönderilecektir. 
3-Her Akit Devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapılan bir bildirim ile, 

başka haberleşme yollarını kullanac&~ını belirtebilir. 
4-Talep edilen Devlet, isteailen nakle nza gösterip göstermediline dair kararını 

en kısa sorede talep eden Devlete bildirecektir. 

Madde6 
Sağlanaca/c Belgeler 

1-Yerine getiren Devlet, HOkOm Devleti tarafından talep olunınası halinde 
aşalıdaki belgeleri S&~layacaktır: 

a-HOktlmlnnnn, kendi Devleti vatandaşı oldu~tmu belli eden bir belge veya 
bildirim, 

b-HOktlm Devletinde verilen malıkdmiyete esas olan fiil ve ihmallerin, yerine 
getiren Devlette kendi kanununa göre suç teşkil ettiline veya kendi ülkesinde 
işlenmesi halinde suç teşkil edeceıme dair yerine getiren Devletin ilgili Kanununun 
örn eli, 

c-9 . maddenin (2) fıkrasında sözU edilen bilgiyi içeren bir açıklama. 
2-Nakil isteminde bulunulmuş ise ve iki Devletten biri daha önce nakle nza 

göstermeyeeelini belirtmiş olmadıkça, hOldlm Devleti aşalıdaki belgeleri yerine 
getiren Devlete S&~layacalctır: 

a-Y argı kararının onaylanmış bir örneli ve bUlanUn dayandılı Kanun, 
b-Geçici tutuklama ve ceza indirilmesi de dahil olmak üzere muhkOmiyetin ne 

kadarının infaz edildilini gösteren ve malıkdmiyetin yerine getirilmesiyle ilgili diler 
unsarları içeren bir açıklama; 

c-3 . maddenin 1 . fıkrasmın (d) bendinde belirtildili şekilde, nakle nza 
göstepldiAine dair bir beyan ve, 

d-Gerekli oldulu takdirde, htıkUmlU hakkındaki tıbbi veya sosyal raporlar, 
hUkUm Devletindeki tedavisi hakkında bilgi ve yerine getiren Devlette tedavisinin 
devaını için tavsiyeler. 

3-Her iki Devlet, nakil isteminde bulunmadan veya nakle nza gösterip 
göstermeyeeeline dair karar almadan önce yukarıda 1 ve 2 . fıkralarda belirtilen 
belge veya bildirimlerden herhangi birinin sallanmasını isteyebilir. 

Madde7 
Rıza ve Rızanın Doğrulupnun saptanması 
1-HtıkUm Devleti, 3 . maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, nakil için 

nza vermesi gerekli kişinin isteaiyle ve hukuki sonuçlarını tllmUyle bilerek 
yapmasını temin edecektir. Bu nzanın verilmesine ilişkin usul hOkUm Devletinin 
kanuniarına tAbi olacaktır. 
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2-Htlktım Devleti~ yerine getiren Devlete, bir konsolos veya yerine getiren 
Devletle mutabık kalınacak başka bir görevli vasıtasıyle, l'fl.8ll1ll yukanda 1 . fıkrada 
öngöı1llen ~ verildigini dogrulama imkAnı saAJayacaktır. 

Madde S 
Nalclin, Hüküm Devleti Bakımından Etlciloi 

ı -HtlktımlDnOn, yerine getiren Devlet merciierince teslim alınması, bOlcOm 
Devletinde ı:nalık4miyetinin infazının tililc edilmesi sonucunu doturacaktır. 

2-Yerine getiren Devlet mah.k6ıniyetin infazının tamamlandıgı gör1lşQne varmış 
' ise, hüküm Devleti bundan böyle hOkmU infaz edemez. 

Madde9 
Nalclilı, Yerine Getiren Devlet Için Etleileri 
ı-Yerine getiren Devlet yetkili mercileri: 
a- ı O . maddede öngörülen şartlar içinde, derhal veya bir mahkeme veya idari 

kararla mah.k6ıniyetin infazına devam edecek; veya 
b-Adli veya idari bir kararla, hUkUm Devletinde verilen mUeyyideyi ı ı . 

maddede öngöFUlen şartlar çerçevesinde aynı suç dolayısıyla yerine getiren Devlet 
kanunlannda öngörOlen bir mtleyyide ile ikame etmek suretiyle, mahkOmiyet kararını 
o Devletin kararına dönUştUrecektir. 

ı .. Yerine getiren Devlet, talep ~lınesi halinde, htıldlmlnnon nakledilmesinden 
önce, bu usullerden hangisini takip edecegini htıkOm Devletine bildirecektir. 

3-Mahldlıniyetin infazı, yerine getiren Devlet Kanımuna göre yapılacak ve 
yalnızca bu DevlettOm gerekli kararlarm alınmasmda yetkili olacaktır. 

4 .. Kendi mini mevzuatına göre bir başka Akit Devletin topraklarında işlenen suç 
dolayısıyla aklt durumu nedeniyle cezai yönden sorumlu görülmeyen kişilere 

uygulanacak önlemleri ı . fıkrada öngörtılen usullerden biriyle infaz ederniyecek 
olan ve bu gibi kişileri tedavileri için kabule hazır olan her Akit Devlet, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterine yapacagı bir bildirim ile bu durumlarda izleyecegi 
usulleri belirtebitir. 

Madde 10 
Infazın Devamı 

1-infazın devamı halinde, yerine getiren Devlet, hlk.Um Devleti tarafından 
belirlenen şekilde hnkmün hukuki niteligi ve sUresi ile baAiı olacaktır. 

2-Bununla birlikte bu mahldlıniyet nitelip veya sUresi itibariyle yerine getiren 
Devlet kanunu ile b&Adaşmıyor ise, veya bu Devletin Kaaunu gerektiriyor ise, bu 
Devlet bir mahkeme veya idari merci kararıyla mUe~eyi aynı nitelikteki bir suç 
için kendi kanunu tarafından öngörülen bir ceza veya önleme dönQştUrebilir. 
Cezalandırma veya önlem, mUmkUn oldugu kadar, niteliti itibariyle yerine 
getirilecek mahkOmiyete uygun olacaktır. Tayin olunacak ceza veya tedbir niteligi ve 
sUresi itibariyle~ hok.Om Devletinde verilen mUeyyideden ap- olınayacatı gibi yerine 
getiren devlet Kanununda öngörülen azami miktan da aşmayacaktır. 
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Madde 11 
Mahkumiyet Değiştirilmesi 

1-Mahkftmiyet de~iştirilmesi halinde, yerine getiren Devlet Kanununda 
öngörülen usuller uygulanacaktır. Yetkili merci hükmü de~iştirirken; 

a-Hüküm Devletinde verilen yargıda açıkça veya zımnen yer aldı~ı takdirde 
olaylarla ilgili tesbit (subut) lerle ba~lı olacaktır, 

b-Hürriyeti ba~layıcı müeyyideyi para müeyyidesine çeviremeyecektir. 
c-Hükümlü tarafından çekilen hürriyeti ba~layıcı sürenin tamamını mahsup 

edecektir. 
d-Hükümlünün cezalandırma durumunu a~ırlaştırmayacak ve yerine getiren 

devlet Kanununun işlenen suç veya suçlar için öngörebilece~i herhangi bir asgari 
miktarla ba~lı olmayacaktır. 

2-Mahkftmiyet de~iştirilmesi işlemi, hükümlünün naklinden sonra yapılmış ise, 
yerine getiren Devlet bu şahsı işlemler sonuçlanıncaya kadar nezarette bulunduracak 
veya yerine getiren Devlette bulunmasını saglayacak önlemler alacaktır. 

Madde 12 
Ozel Af, Genel Af, Cezanın Tahfifi 
Her Devlet kendi Anayasası veya diger Kanuniarına uygun olarak, genel ve özel 

af çıkarabilir veya hükmedilen cezayı tahfif edebilir. 

Madde 13 
Yargının Yeniden Telkiki 
Yalnızca hüküm Devleti yargının yeniden tetkiki için yapılacak herhangi bir 

başvuru hakkında karar verme yetkisine sahip olacaktır. 

Madde 14 
Infazın Sona Erdirilmesi 

Yerine getiren devlet, hüküm Devleti tarafından mahkftmiyet kararının uygulanır 
olmadı~ı sonucunu dogurabilecek herhangi bir karar veya tedbir bildirilir 
bildirilmez, mahkftmiyetin infazını sona erdirecektir. 

Madde 15 
Infaz Hakkında Bilg1 

Yerine getiren Devlet aşa~ıdaki hallerde mahkumiyetİn infazı ile ilgili olarak 
hüküm Devletine bilgi sa~layacaktır. 
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a - İnfaz işleminin tamamlandıgı sonucuna vardı~ı takdirde; 
b - İnfaz işleminin tamamlanmasından önce hükümlü nezaretten kaçmış ise; veya 
c - Hüküm Devleti özel bir rapor talep etmiş ise. 



Madde 16 
Transit 

1 -Akit bir Devlet bir hUkümlünün kendi' U~ine veya kendi ülkesinden nakli 
konusunda diler bir Akit Devlet veya bir üçüncü Devlette anlaşmaya vanlmış 
bulunan bir Alcit Devletin transit talebine, kendi kanununa uygun olarak izin 
verecektir. 

2-Akit bir Devlet aşagıdaki hallerde transit talebini reddedebilir: 
a-Hükomlü kendi vatandaşı ise, veya 
b-Mulık1lmiyete neden olan suç, kendi Kununan göre suç teşkil etmiyorsa. 
3-Transit talepleri ve cevapları, 5 . maddenin (2) ve (3) fıkralarındaki 

hükümlerde belirtilen yollardan iletilecektir. 
4-Taraflardan biri üçüncü bir Devletin Ulkesine veya ülkesinde yapılacak bir 

nakil için bir başka Taraf devletle anlaşmaya vannası halinde, bu Devletin 
hüknmlünUn kendi ülkesinden transit geçmesi talibine müsaade edecektir. 

5-Transite müsaade etmesi istenilen Taraf Devlet, yalnızca ülkesinden transit 
için gerekli hüküm zarfmda hükümlü şahsı nezarette tutabilir. 

6-Transite müsaade etmesi talep edilen Devletin, htlkOınlünün, hüküm Devl~ti 
ülkesinden hareketinden önceki fıiller veya hükmedilen mahkQmiyetler için transit 
Devlet ükesinde takibata ugramayacagı veya önceki fıkradaki istisna dışmda nezarete 
almmayacegı veya herhangi bir şekilde kişisel hUrriyetinin kısıtlanmayacagı 
hususunda teminet veımesi istenebilir. 

7-Transit geçiş Akit bir Devlet ülkesi üzerinden hava yolu ile yapılırsa ve o 
ülkeye iniş öngörülmemişse, transit talebinde bulunulmasına gerek yoktur. Bununla 
birlikte her Devlet imza veya onaylama, kabul tasvip veya katılma belgesinin 
verilmesi sırasında Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapılacak bir bildirim ile 
kendi ülkesi üzerinden yapıl~cak her transit geçişin bildirilmesini isteyebilir. 

Madde 17 
Kullanılacak Dil ve Masraflar 

l-4. maddenin 2 il& 4 . fıkralarında öngörülen bilgiler gönderilenAkit Devletin 
dili veya Avrupa K.onseyi resmi dillerinden biriyle verilecektir. 

2-AşaAıdaki 3 . fıkranın hükümleri saklı kalmak kaydıyle, nakil taleplerinin ve 
buna mesnet olan belgelerin tercümesi istenilmeyecektir. 

3-Her Devlet, imza esnasında veya onay, kabul, tasvip vey katılma belgelerini 
tevdi ederken, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapılacak bir bildirim ile, nakil 
istemleri veya buna mesnet belgelerle, kendi lisanma veya Avrupa konseyi resmi 
dillerinden birine veya Avrupa Konseyinin resmi dili ve dilerinden başka herhangi 
bir dildeki çevirileri kabule hazır oldugunu bildirebilir. . 

4-6. maddenin 2. fıkrasının (a) bendinde öngörülen istisna dışmda bu Sözleşme 
uyarınca iletilen belgeler onaylanmayacaktır. 

5-Bu Sözleşme uygulanırken dogan masraflar münhasıran hüküm Devleti 
ülkesinde dogan masraflar dışında, yerine getiren Devlet tarafından karşılanacaktır. 

325 



Madde18 
lmza ve Yiirürliife Girme 

ı -Bu Sözleşme Avrupa Konseyine Qye Devletlerin ve hazırlanmasına katılan 
Avrupa Konseyine Oye olmayan Devletlerin imzasına açıktır. Sözleşme, onay, kabul 
veya tasvibe tAbi tutulacaktır. 

2-Bu Sözleşme, Avrupa Konseyine oye olan 3 Devletin I . fıkra hOkomlerine 
uygun olarak, Sözleşme ile ballı olduklarına dair mutabakatlarını bildirdilderi 
tarihten --başlayarak Oç aylık bir stırenjn do lmasını izleyen aym ilk gQnQ yQrQrlOje 
girecektir. 

3-Sonradan Sözleşme ile ballı oldutuna dair mutabakatını beyan eden harhangi 
bir Devlet ile ilgili olarak, Sözleşme, onay, kabul vey'! tasvip belgesinin tevii 
tarihinden sonra 3 aylık bir sOrenin dolmasmı izleyen ayın birinci gQnQ yQrQriOje 
girecektir. 

Madde 19 
Avrupa Konseyine Oye Olmayan Devletlerin Katılması 

ı -lşbu Sözleşmenin yQrQrlOie ginnesinden sonra Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi, Akit Taraftarla istişarede bulunduktan sonra, Avrupa Konseyine Oye 
olmayan ve I 8 ( 1) maddede belirtilmeyen herhangi bir Devleti, Avrupa Konseyi 
StatOsODOn 20/1 fıkrasında da öngörOidtliO Qzere çojunluk kararıyla ve Komiteele 
bulunmaya yetkili Akit Devletlerin temsilcilerinin oybirliji ile, bu Sözleşmeye 
katılmaya davet edebilir. 

2-Sözleşme katılan her Devlet için katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel 
sekreterine tevdii tarihinden sonra Oç aylık bir sOrenin dolmasmı izleyen ayın birinci 
gQnQ yOrOrlOJe girecektir. 

Madde20 
0/'/ce YiJniinden Uygulama 

I-Her Devlet, imza sırasında veya onay, kabul veya katılma belgesini tevdi 
ederken, bu Sözleşmenin uygulanacaAı topratı veya topraklan belirtebilecektir. 

2-Her Devlet, daha soıııra her zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapılan 
bir bildirim ile, bu Sözleşmenin uygulanmasını bu bildirimde belirtilen her hangi bir 
başka topraJa teşmil edebilir. Sözleşme, bu toprak için bildirimin Avrupa Konseyi 
Genel Sekreteri tarafından ahndıJı tarihten sonra Oç aylık sOrenin dalmasını izleyen 
ayın ilk gQnO yQrOrlOJe girecektir. 

3-Yukarıdaki iki fırka uyannca yapılmış ~rhangi bir bildirim, bildirimde 
belirtilen her toprak için Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapılan bir bildirim ile 
geri alınabilir. Geri alma, bildirimin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından 
almdıjı tarihten sonra Oç aylık bir sOreDin dolmasmı izleyen ayın ilk gOnO geçerli 
olacaktır. 

Madde ll 
Zaman Bakımından Uygulama 

Bu Sözleşme, yOrOrlOJe girmesinden önce, veya sonra verilmiş htlktlmlerin 
yerine getirilmesinde uygulanacaktır. 
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Madde ll(*) 
Diğer Anlaşma ve Sözleşmeler/e Ilişki 
1-İşbu sözleşme, yüzleştirme veya tanıklık amacıyla nezarette bulunan kişilerin 

naklini öngören suçluların geri verilmesi ile ceza işlerinde uluslararası işbirligine 
ilişkin diger sözleşmelerden dogan hakları ve yOkOmlülnkleri etkilemeyecektir. 

2-İki veya daha fazla Akit Devlet, hükümlülerin nakledilmesi konusunda 
anlaşma veya sözleşme yapmışlar veya bu alandaki ilişkilerini başka şekilde 
düzenlemişlerse veya gelecekte bu şekilde düzenleyeceklerse, işbu Sözleşme yerine 
bu anlaşma veya andiaşmayı uygulamaya veya ilişkilerini buna uygun olarak 
düzenlemeye yetkili olacaklardır. 

3-İşbu Sözleşme; Ceza Yargılarının Uluslararası Deleri Avrupa Sözleşmesine 
taraf olan Devletlerin, bu Sözleşmede yer alan kuralların ulgulanmasını 

kolaylaştırmak veya büktımlerini tamamlamak için, o Sözleşme ile ilgili konularda 
birbirleriyle ikili veya çok taraflı anlaşma yapma haklarına halel getirmez. 

4-Nakil istemi, hem bu Sözleşmenin h~m de Ceza Yargılarının Uluslararası 
degeri Avrupa Sözleşmesi veya hükümlülerin nakli hakkında bir başka anlaşma veya 
andiaşmanın kapsamına giriyor ise, nakil talibende bulunan devlet; talepte 
bulunurken bu anlaşmalardan hangisine dayanıldıgmı belirtecektir 

Madde23 
Dostça Çözüm 

Avrupa Konseyi Suç Sorunları Avrupa Komitesi işbu Sözleşmenin 
uygulanmasını izieyecek ve uygulamadan dogabilecek herhangi bir sorunun dostça 
çözümlenmesini kolaylaştırmak için gereken katkıyı ~layacaktır. 

Madde24 
Feshin Bildirilmesi 

I-Her Akit Taraf, her zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yJll)acagı bir 
bildirirole Sözleşmeyi feshedebilecektir. 

2-Fesih bildirimi, bildirimin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından almdıgı 
tarihten üç aylık bir sürenin dalmasını izleyen ayın ilk günü hüküm ifade edecektir. 

3-Bununla birlikte, işbu Sözleşme böyle bir bildirimin alındıgı tarihten önce 
Sözleşme htıkümleri uyannca nakledilmiş bulunan hükümlDlerin mahldlıniyetlerinin 
yerine getirilmesi için uygulanmaya devam edecektir. 

Madde25 
Bildirimler 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyine üye Devletlere, bu 
Sözleşmenin hazırlanmasına katkıda bulunan üye olmayan Devletlere ve bu 

(*) MııJıinıbı 3 Yt of forllırurJA sizi tdlltıı "CtZil Y111'8flınm ulıısLıriU'ısı DtAn'f lmlfl- Söılqııınr ııt. Bb. 27 (ı) dJı 
ymmbıılştlr. 
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Sözleşmeye katılan her Devlete aşagıdaki hususları bildirecektir: 
a-Bütün imzaları; 
b-Bütün onaylama, kabul, tasvip ve katılma belgeleri tevdilerini; 
c- ı 8 . maddenin 2 ve 3 . f~lan, ı 9 . maddenin 2 . fıkrası ve 20 . maddenin 2 

ve 3 . fıkraları uyarınca bu Sözleşmenin yürOrlüge giriş tarihlerini; 
d-Bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılan bütün işlemleri, beyanları, bildirim ve 

bildiril eri. 
Yukarıdaki hükümlerin kanıtı olamak üzere, usulüne uygun olarak yetkili kılman 

aşagıda imzası bulunan temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
2ı Martı ı983 tarihinde Strasbourg'da, İngilizce ve Fransızca olarak ve iki metin 

aynı derecede geçerli sayılmak tızere, Avrupa Konseyi arşivlerine tevdi edilecek tek 
nüsha halinde düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyine 
üye Devletlere ve bu Sözleşmenin hazırlanmasında katkıda bulunan üye olmayan 
Devletlere ve bu Sözleşmeye katılınaya davet edilen her Devlete Sözleşmenin 
onaylanmış örneklerinin iletecektir. 

--------------0---------------
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Işkencenin ve Gayriinaant ya da KllçOitllcll Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasmm Uyaun hlundutuna Dair Kanun 

Kanun No : 3411 
Kabul Ta. : 25/2/1988 
R.G : 26 Şubat 1988 S. 19737 Mllkerrer 
Dstr. Trp. : 5, C.27, s.l5 

Madde 1 
Türkiye tarafından Strasbourg'da ı ı Ocak ı988 tarihinde imzalanan (*) Işkencenin ve 

Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin önlenmesine Dair Avrupa 
Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde2 
Bu Kanun yayımı tarihinde yQrQrlüAe girer. 

Madde3 
Bu Kanun Hüldlmlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

İşkencenin ve Gayriinsani ya da Kllçllltllcll Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair 
Avrupa Sözleşmesinin Onayianmaama Dair Bakaalar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 26 Şabut 1988 No: 88/12649 
R.G : l7 Şubat 1988 S. 19738 
Dstr. Trp. : 5, C.27, s.876 

Ekli "Işkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin önlenmesine 
Dair Avrupa Sözleşmesi" nin onaylanması; ......... 244 sayılı Kanununun 3 üncü ve S inci 
maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 26/2/ı988 tarihinde kararlaştırılmıştır.(**) 

----o~---

(*) Kmıuı11 ı wtltiAIIhsbtlt: "Tiiı*ıye tırıifuu~Aıı strmwıLı ....... Jııızılıııır ıMmı iJtrlıuletl~ (ıo Cd lt s.B6 

ıLı SP.yjııllltı notıliıLı btlt~lıldz) ıloğndtıuLıdır. 

(**) ı - ıı- 5Dzftsıtıe 26 KISUH ı9s1 tırılmult sır•w ıLı diıztır1nıınts, 
I 1 ~ 1988 tıırtJwule lllırAWrmq 25/2/1988 bhrJ tırtlılJ 3+ ı ı S4yılı KAIDtlfM OIIAykııırwı ıygu hJı"""''fır. 

b - S6zlqırııııbı BIIUıılır KNrıdıuıt4 DIIAJL, 88/ı26+9 S4yılı KBW 1 Kırı~, S6zlqrııeıwı Jww bıı.ıJıı 

DMyLuuiıAIIIA ~bı yollıuJtA Jlllıbıwııışfır. BK blr tbtk~JkUr. KilrlUlll IOOIJIIll ıLıy41fA8ı olıra, ••••••••• 2# S4yılı K4llltllllll 3 iırdl 

ve 5 lllcliiiAddeltrlaösterılıctstır. 

~ c - BAWılır KKndullU ıluwı oMyfıımıJil ılı;tbı Kllrıır, K4llltllllll R.G:ılt Jll~l 8Üil 26 şıdMt ı988 tıırtJwule 
alılflllısfır Vt bu alwııt KBB ı dJrt SOJlrll 27 şıdıtıf ı988 R.G.'U JllyıııiAmııl.lfır. 

ı - S6zlqmerıt11 ı7 rıct ıuAdt 3 ilrıci fıkr~ söıil edıltrı S6zftsıtıe ve Ei Probi«ltrlıt- wljımıwı DMJI"" ıiı;tbı K4rllrLır 

Dstr:ıLı Vtytı R.G (VIlrstı) lııJıuwıwııl.lfır. 
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Işkencenin ve Gayriiasant ya da KtlçOittlcO Ceza veya Muamelenin 
Onteamesine Dair Avrupa Sözleşmesi 

DİBAÇE 

Aşalıda imzalan bulunan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 
İnsan Haklannın ve Temel Özgtırlüklerin Korunmasına Dair Sözleşme 

hükümlerini dikkate alarak; 
Aynı Sözleşmenin, "hiç kimse işkenceye veya gayriinsani veya küçültücü ceza ve 

muameleye tabi tutulamıyacaktır" şeklindeki 3 üncü maddesini hatırda tutarak; 
3 . Madde ihlAllerinin maAdurlan olduklannı iddia eden kişilerle ilgili olarak bu 

Sözleşmede öngörülen mekanizmanın işlemelde olduAunu kaydederek; 
HQniyetinden yoksun bırakılan kişilerin işkence ve gayriinsai ya da küçültücü 

ceza veya muameleye karşı korunmalannm, ziyaretiere dayanan, önleyici nitelikte, 
adil olmayan yollarla kuvvetlendirilebileceline kani olarak; 

Aşa~ıdaki gibi anlaşmışlardır: 

BÖLÖMI 

Madde 1 
işkencenin ve Gayriinsai ya da Küçültücü ceza veya muamelenin önlenmesi için 

bir Avrupa Komitesi teşkil olunacaktır. (bundan sonra "Komite" olarak anılacaktır.) 
Komite ziyaretler yapmak suretiyle, hüniyetinden yoksun bırakılan kişilere yapılan 
muameleyi, gerekli ise bu gibi kişilerin işkence ve gayriinsani ya da küçültücü ceza 
veya muameleden korunmalannın kuvvetlendirilmesi amacıyla inceleyecektir. 

Madde2 
Herbir Taraf, bu Sözleşmeye uygun olarak, yetkili oldugu ve bir kamu makamı 

tarafından hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin bulunduguııu herhangi bir yere 
ziyaretler yapılmasma izin verecektir. 

Madde3 
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Komite ve ilgili Tarafın yetkili milli 

makamları birbirleriyle işbirligi yapacaklardır. 
BÖLÖMII 

Madde4 
I-Komite, Taraflarm sayısına eşit sayıda üyelerden oluşacaktır. 
2-Komite üyeleri, Sözleşmenin kapsadıgı alanlarda insan hakları konusunda 

yetkileriyle tanman veya mesleki deneyimi olan yüksek ahiiki karaktere sahip kişiler 
arasından seçilecektir. 

3-Komite'nin iki üyesi aynı devletin vatandaşı olmayacaktır. 
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4-Üyeler kendi kişisel sıfatları ile görev yapacaklar, baAımsız ve tarafsız 
olacaklar ve Korniteye etkin şekilde himıet vermeye hazır olacaklardır 

MacideS 
1 -Komite Qyeleri, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Bürosu tarafından 

hazırlanacak isim listesinden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından mutlak 
ço~lukla seçilecektir; tarafların Parlamenter Meclisteki milli heyetleri asgari ikisi 
kendi vatandaşı olan Uç aday gösterecektir. 

2-Arızi olarak boşalan üyelikler için aynı usul takip edilecektir. 
3-Komite Uyeleıi dört yıllık süre için seçilecektir. Üyeler sadece bir kez yesiden 

seçilebilirler. Bunuala birlikte, ilk seçimde seçilen üyelerelen tlçOntln saresi iki yıl 
sonunda bitecektir. Görev süreleri ilk iki yıllık sOre sonunda bitecek üyeler, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreteri tarafından, ilk seçimin tamamlanmasından hemen sonra 
kura ile tayin olunacaktır. 

Madde6 
I-Komite gizli olarak toplanacaktır. Toplantı için yeterli üye sayısı Komite 

üyelerinin çogunlujuna eşit olacaktır. Komite kararları, 10 uncu maddenin 2 nci 
paragrafı saklı kalmak kaydiyle, mevcut üyelerin çogunlulu ile alınacaktır. 

2-Komite, çalışma tQzQgtlnQ kendi hazırlayacaktır. 
3-Komitenin Sekreterya hizmetleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından 

saglanacaktır. ..,_ 
BÖLÜM W 

Madde7 
1 -Komite 2 nci maddede belirtilen yerlere ziyaretler dUzenleyecektir. Devrevi 

ziyaretlerden ayrı olarak; Komite şartlarm gerektinDektc oldugunu gördQgtl takdirde, 
bu nitelikte başka ziyaretler de dUzenleyebilir. 

2-Genel bir kural olarak, ziyaretler en az iki Komite Qyesi tarafından 

yapılacaktır. Komite, gerekli gördugn takdirde, umıanlardan ve tercUmanlardan 
yararlanacaktır. 

Madde8 
I-Komite, ilgili Taraf HQkQmetine ziyaret yapma niyetini bildirecektir. Bu 

bildirimden sonra Komite, 2 nci maddede belirtilen herhangi bir yeri, herhangi bir 
zamanda ziyaret edebilir. 

2-Taraf ülke, Komite'ye görevini ifa etmesi içiD aşagıdaki kolaylıkları 
saglayacaktır. 

a-Olkesine giriş ve kısıtlama olmaksızın seyahat hakkı; 
b--HUrriyetinden yoksun bırakılan kişilerin bulundukları yerler hakkındaki tQm 

bilgilerin S&glanması; 
c-HUrriyetinden yoksun bırakılan kişilerin bulundulu her tUrlU yere, buralarda 

kısıtlama olmadan dotaşma hakkı dahil olmak Qzere, sınırsız giriş; 
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31. (a) ltkeaee 

d-İlgili tarafın elinde olup da, Komite'nin görevini yapması için gerekli olan 
diger bilgilerin saglanması. Bu gibi bilgilerin istenmesinde, Komite, milli hukuk ve 
mesleki ahl§kın uygulanabilir kurallarını dikkate alacaktır. 

3-Komite, hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerle özel olarak görüşebilir. 
4-Komite, ilgili bilgi verebilecegine inandıgı herhangi bir kişi ile serbestçe 

muhabere edebilir. 
5-Komite, gerekiyorsa, ilgili tarafın yetkili makamiarına gözlemlerini derhal 

bildirebilir. 

Madde 9 
1-istisnai şartlarda, ilgili Tarafın yetkili makam lan, Komite tarafından teklif 

olunan belirli bir ziyaret yerine ve ziyaret zamanına karşı Korniteye girişimde 

bulunabilirler. Bu gibi girişimler, yalnızca, milli savunma, kamu güvenligi, kişilerin 
hürriyetlerinden yoksun bıraktidıkları yerlerde ciddi karışıklık, bir kişinin saglık 
durumu veya ciddi bir suça taalluk eden acil bir sorgulamanın yürütülüyor olması 
gerekçeleriyle yapılabilir. 

2-Bu gibi girişimleri takiben, Komite ve ilgili Taraf, durumu açıklıga 

kavuşturmak ve Komite'nin görevini süratle yerine getirmesini saglayacak 
düzenlemeler üzerinde mutabık kalmak üzere hemen yekdigeri ile danışmalara 

girişecektir. Bu düzenlemeler, Komite'nin ziyaret etmeyi önerdiği herhangi bir 
şahsın başka bir yere nakledilmesini kapsayabilir. Ziyaret yapıhncaya kadar ilgili 
Taraf, Komite'ye alakah kişi hakkında bilgi saglayacaktır. 

Madde 10 
1 -Her ziyaretten sonra Komite, ilgili tarafın sunabilecegi gözlemleri de dikkate 

alarak, ziyaret sırasında tespit ettigi vakıalar hakkında bir rapor düzenleyecektir. 
Komite, gerekli gördüğü takdirde tavsiyelerine de yer verebileceği raporunu ilgili 
Tarafa önderecektir. Komite, ilgili Taraf ile, hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin 
dahi iyi korunmaları konusunda gerekli ise önerilerde bulunmak maksadıyla, 

danışmalarda bulunabilir. 
2-İlgili Taraf işbirligi yapmadıgı, yada Komite'nin tavsiyeleri ışığında durumun 

iyileştirilmesini reddettigi takdirde, Komite, ilgili Tarafa görüşlerini bildirme 
imkanının verilmesini müteakip, üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile, konu hakkında 
kamuya bir açıklama yapılmasına karar verebilir. 

Madde ll 
I-Komite tarafından ziyaret ile ilgili olarak toplanan bilgiler, Komite raporu ve 

ilgili Taraf ile danışmalar gizli olacaktır. 
2-Komite, ilgili Tarafın talep etmesi halinde, ilgili tarafın yorumları ile birlikte 

raporunu yayınlayacaktır. 
3-Bununla birlikte, ilgili şahsın açık rızası olmaksızın hiçbir şahsi bilgi 

yayınlanmayacaktır. 
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Madde 12 
Komite, 1 1 inci maddede yer alan gizlilik kurallarına baglı olarak, her yıl 

faaliyetleri konusunda Bakanlar Komitesine bir genel rapor sunacak; bu rapor 
Parlamenter Meclise de gönderilecek ve kamuya açıklanataktır. 

Madde 13 
Komite üyeleri, Korniteye yardım eden uzman ve dijer şahıslar, görevleri 

sırasında ve görevlerinin sona ermesini müteakip, görevlerinin yerine getirilmesi 
sırasında edindikleri bilgilerin ve öjrendikleri vakıaların gizliligini muhafaza 
etmekle yükUınlüdürler. 

Madde 14 
ı-Korniteye yardım eden kişilerin isimleri, 8 inci maddenin ı inci paragrafı 

geregince yapılacak bildirimde belirtilecektir. 
2-Uzmanlar, Komitenin talimatı ve yetkisi altmda faaliyet göstereceklerdir. 

Bunlar, bu Sözleşmenin kapsadıgı alanlarda özellikle bilgi ve deneyim sahibi 
olacaklar ve komite üyeleri gibi aynı şekilde bagımsızlık, tarafsızlık ve hizmete hazır 
bulunma kurallarıyla bagh olacaklardır. 

3-Bir taraf, istisnai olarak, Korniteye yardım eden herhangi bir uzman veya 
başka bir şahsın, ülkesinde bir yere yapılacak ziyarette yer almasına müsaade 
edilmeyebilecegini beyan edebilir. 

BÖLCMIV 

Madde ıs 
Herbir Taraf, Hükümetine yapılacak bildirimleri almaya yetkili merciin ve tayin 

edebilecegi herhangi bir irtibat görevlisinin isim ve adresini Korniteye bildirecektir. 

Madde 16 
Komite, Komite üyeleri ve 7 nci maddenin 2 nci paragrafında atıf yapılan 

uzmanlar, bu Sözleşmenin Ek'inde yer alan ayncalık ve bagışıklıklardan 
yararlanacaklardır. 

Madde 17 
ı -Bu Sözleşme, hürriyetinden yoksun bırakılan kişiler için daha fazla koruma 

saglayan iç mevzuat veya uluslararası herhangi bir anlaşma hükmüne zarar 
vermeyecektir. 

2-Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi organlannın 
yetkilerini veya bu Sözleşme geregince taraflarca üstlenilen yükümlülükleri sınırlar 
veya bunlardan sapmaya imkan verir şekilde yorumlanamaz. 

3-Komite, 12 Agustos 1949 taribil Cenevre Sözleşmeleri ve buna baglı 8 
Haziran I 977 tarihli Ek Protokoller uyarınca, himayeci Devlet veya Uluslararası 
Kızılhaç 
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Komitesi temsilci ve delegelerinin müessir şekilde düzenli olarak ziyaret ettikleri 
yerleri ziyaret etmeyecektir. 

BOLCMV 

Madde 18 
Sözleşme, Avrupa Konseyine üye devletlerin imzasına açık olacaktır. sözleşme 

onaylama kabul veya tasvibe tabi olacaktır. Onaylama, kabul veya tasvip belgeleri 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. 

Madde 19 
I-Bu Sözleşme 18 inci madde hOkmüne uygun olarak yedi Avrupa Konseyi 

üyesi Devletin Sözleşme ile ballı olduklarına dair nzalarmı beyan ettikleri tarihi 
takip eden üç aylık sürenin dolmasını izleyen ayın birinci günü yürQrlüle girecektir. 

2-Bu Sözleşme ile ballı olduAnna dair nzasmı sonradan beyan eden herhangi bir 
üye Devletle ilgili olarak, Sözleşme; onaylaına, kabul veya tasvip belgesinin 
tevdi 
tarihini takip eden üç aylık sürenin dolmasını izleyen ayın birinci günü yürürlüle 
girecektir. 

Madde lO 
I-Harhangi bir devlet, imzalama sırasında veya onay lama, kabul veya tsvip 

belgesini tevdi ederken Sözleşmenin uygulanacaAı topraAı veya toprakları 
belirleyecektir. 

2-Herhangi bir Devlet, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel 
Sekreterine hitaben yapacaAı bir beyan ile , bu Sözleşmenin uygulanmasını, 
beyanmda belirledili eliler herhangi bir toprala teşmil edebilir. Bu toprak ile ilgili 
olarak Sözleşme böyle bir beyanın Genel Sekreter tarafından alındılı tarihi takip 
eden Qç aylık şürenin dolmasını izleyen ayın birinci günü yürQrlüle girecektir. 

3-Bundan önceki iki paragraf uyarınca yapılmış herhangi bir beyan, bu beyan da 
zikredilen herhangi bir toprak ile ilgili olarak, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
hitaben yapılacak bır bildirim ile geri alınabilir. Geri almak, böyle bir bildirimin 
Genel Sekreter tarafından alındıgı tarihi takip eden Oç aylık sürenin dolmasını 
izleyen ayın birinci günü geçerli olacaktır. 

Madde ll 
Bu Sözleşme htıkümleri ile ilgili olarak çekince konulamaz. 

Madde ll 
I -Herhangi bir Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceAi bir 

bildirim ile Sözleşmenin feshini ihbar edebilir. 
2-Böyle bir ihbar, beyanın Genel Sekreter tarafından alındılı tarihi takip eden 

oniki aylık sürenin dolmasını izleyen ayın birinci günü geçerli olacaktır 

334 



Madde 13- Avrupa Konseyi Genil Sekreteri Avrupa Konseyine üye Devletlere: 
a-Her imza işlemini; 
b-Her onaylama, kabul veya tesvib belgesinin tevdi edilmesini; 
c-Bu Sözleşmenin I 9 uncu ve 20 nci maddelere uygun olarak yürürlü~e girdili 

her tarihi; 
d-Sözleşmenin 8 inci ve I O uncu maddelerine uygun olarak yapılan işlem hariç 

olmak üzere, bu Sözleşmeyi ilgilendiren herhangi bir işlem, bildirim veya yazışmayı 
bildirecektir. 

Yukandaki hükümleri kabul zıınnında gereli gibi yetkili kılınmış aşa~ıda imzaları 
bulunanlar işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Sözleşme, İngiliice ve 
Fransızca olarak ve her iki metin de yanı derecede geçerli olmak üzere, tek nüsha 
halinde 26 Kasım I 987 tarahinde Strasborug' da düzenlenmiştir. 

EK 
Ayrıcalık ve Bağışılelı/dar 

(Madde 16) 
I-Bu ekin maksadı bakımından, Komite üyelerine yapılan atıflar, 7 nci maddenin 

2 nci paragrafında söz konusu olan uzmanlara da şamil olacak şekilde anlaşılacaktır. 
2-Komite üyeleri, görevlerinin ifası sırasında ve görevlerini yerine getirirken 

yaptıklan seyahatlerde aşalıdaki ayncalık ve bagışıklıklardan yararlanırlar: 
a-Şahsi tuktuklanına veya gözaltına alınma ve şahsi bagajlara el konmasından 

bagışıklık ve resmi sıfatları ile sarfettikleri yazılı veya sözlü ifadeleri ve her türlü 
fiilieri bakamından her türlü adli takibattan bagışıklık; 

b-İkamet ettikleri ülkelerden çıkış ve bu ülkelere dönüş, görev ifa ettikleri 
ülkelere giriş ve bu ülkelerden çıkış sırasında hareket serbestileri Uzerindeki her türlü 
kısıtlamadan ve görevlerini yaparken ziyaret ettikleri veya geçtikleri ülkelerde 
yabancılarm tabi oldukları tescil işlemlerinden bagışıklık; 

3-Komite üyeleri, fonksiyonlannın ifası ile ilgili seyahatleri sırasında gümrük ve 
döviz denetim işlemleri bakamından aş&gıdaki kolaylıklardan yararlandınlacaklardır: 

a-Kendi hükümetlerince, geçici resmi görev ile yurt dışına seyahat eden yüksek 
seviyeli yetkililere tanman kolaylıklar. · 

b-Diler Tarafların hükümetlerince, yabancı hOktlmetlerin geçici resmi göreylisi 
olan temsicilerine tanman kolaylıklar. 

4 .. Komitenin belge ve evrakına, Komitenin işi ile ilgili olduAtı sürece 
dokunulamaz. Komitenin resmi yazışmalan ve diger resmi muhaberatı engellenemez 
veya sansüre tabi tutulamaz. 

S-Komite üyeleri için tam bir konuşma özgürlüAü ve görevlerinin ifasmda tam bir 
bagımsızlık temin etmek amacıyla, söz konusu -kişilerin görevleri sona enniş olsa 
dilhi, görevlerinin ifası sırasındaki sözlü ve yazılı ifadeleri ve her türlü fiilieri 
bakımından adli takibattan bagışık tutulurlar. 
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6-Ayncalık ve bagışıklıklar, Komite üyelerine kendi şahsi çıkarlan için degil 
görevlerinin bagımsız biçimde ifasmı güvence altına almak üzere tanınmıştır. Sadece 
Komite, üyelerine tannınınış olan bagışıklıklannı kaldırmaya yetkilidir: Komite 
üyelerinden birinin bagışıkhgından bunun adaleti engelleyici olduAtı kanaatine 
vardıgı herhangi bir halde ve baAışıklıktan, bunun tanınma maksadına zarar 
vermeden kaldırılabilecegi hallerde, kaldırma hakkına sahiptir ve aynı zamanda 
bununla yükümlüdür. 

---------------0---------------
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işkencenin ve Gayriinsani ya da KlçOitOcO Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair 
Avrupa Sözleşmesine Ek- ı ve l No'lu Protokolleriıt Onaylanmasanın Uygun Bulundulu 

Hakkmda Kanun 

Kanun No : 4317 
Kabul Ta. : 4/4/1997 
R.G : ı o Nisan ı997 S. ll960 

Madde ı 
Işkencenin Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin önlenmesine dair 

Avrupa Sözleşmesine Ek- 1 ve 2 no'lu Protokollerin Onaylanması uygun bulunmuştur. 
Maddel 

Bu Kanun yayımı tarihinde ytırürlüAe girer. 
Madde3 

Bu Kanun büktımlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

iŞKENCENİN VE GA YRİİNSANI YA DA KCÇCLTtiCti CEZA VEYA 
MUAMELENİN ÖNLENMESiNE DAIRAVRUPA SÖZLEŞMESINE 

1 NO.LU EK PROTOKOL (*) 

26 Kasım ı987 de Strasbourg'da imzalanmıŞ- olan, İşkencenin Gayriinsani ya da 
Küçültücü Ceza veya Muamelenin önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi'ne (bundan 
böyle "Sözleşme"' olarak ifade edilecektir.) ek işbu Protokolu imzalayan Avrupa 
Konseyi'ne üye Devletler, Avrupa Konseyi'ne üye olmayan Devletterin de Bakanlar 
Kornitise 'nin daveti üzerine Sözleşmeye taraf olabilmelerini dikkate alarak aşatıdald 
hususları kararlaştmnışlardır: 

Madde 1 
Sözleşmenin 5 . madde ı . paragrafma aşalıda belirtilen alt parapf 

klenecektir: 
"Avrupa Konseyi'ne üye olmayan bir devletin Komiteüyesini belirlemek tızere, 

Avrupa Konseyi Danışman Meclisi Bürosu, sözkonusu Devletin Parlamentosunu en 
az 2'si kendi vatandaşı olan 3 aday göstenneye davet edecektir. Bakanlar 
Komitesince yapılacak seçim ilgili Devlete danışıldıktan sonra gerçekleştirilecektir. 

Madde2 
Sözleşmenin ı 2 . maddesi aşagıda belirtildigi şekilde olacaktır: 

"Komite, ı ı maddede yeralan gizlilik konılianna baglı olarak, her yıl faaliyetleri 
konusunda Bakanlar Komitesi'ne bir genel rapor sunacak, bu rapor Danışma 

(*) Protoltolltrtıı muıyırıı kmrLqtmuı BAkııWır ıaındıı kArtın ( YllZDI ~ ıa/5/I91J7) htııilz '~ bıdı~ıulıııı, 
Porotokol rııtUııltrı T.B.M.M. Ktııııuıltır oergtsbultıı ~~~ rııttııılmlır .. 
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Meclisi'ne ve Sözleşmeye taraf olan Avrupa Konseyi üyesi olmayan Devletlere 
gönderilecek ve kamuya açıklanacaktır'' 

Madde3 
Sözleşmenin 1 8 maddesi sözkonusu maddenin ilk paragrafı haliile gelecek ve 

aşalıdald 2 . paragrafla tamamlanacaktır: 
" 2. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi'ne üye olmayan 

herhangi bir devleti Sözleşmeye taraf olamaya davet edebilecektir." 

Madde4 
Sözleşmenin ı 9 . maddesi 2 . paragrafındaki ''üye" kelimesi kaldırılacak ve 

"veya tasvip" kelimeleri ''tasvip veya taraf olma" olarak deliştirilecektir .. 

Madde! 
Sözleşmenin 20 . maddesi ı . paragrafındaki "veya tasvip" kelimeleri "tasvip 

vey katılma" olarak deAiştirilecektir. 

Madde6 
1 -Sözleşmenin 23 . maddesi giriş cümlesi aşaAıda belirtildili şekilde olacaktır: 
"Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Sözle~meye taraf Avrupa Konseyi'ne üye 

olan ve üye olmayan Devletler''. 
2-Sözleşmenin 23 . maddesi b fıkrasındaki "veya tasvip" kelimeleri ''tasvip veya 

katılma" olarak deliştirilecektir. 

Madde7 
1-İşbu Protokol, Sözleşmeye taraf olan Avrupa Konseyi'ne üye Devlederin 

, imzasına açık olup, bunlar 
a-Onay, kabul veya tasvip ihtirazi kayıd olmadan imzalanması veya; 
b-Onay, kabul veya tasvip kaydı altmda imzalayıp, sonra onaylamak, kabul veya 

tasvip etmekle Protokole taraf olabilir. 
'2-0nay, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteriili'ne 

verilecektir. 

Madde8 
İşbu Protokol, Sözleşmeye taraf olan bütün devletlerin 7 . maddeye uygun 

olarak Protokole taraf olma isteklerini belirttikleri tarihten itibaren 3 aylık bir sürenin 
sona ermesinden sonraki ayın ilk günü ytırQrlüle girecektir. 

Madde 9 
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a-Herbaııgi bir imzalamayı; 
b-Herhangi bir onay, kabul veya tasvip belgesinin verilmesini; 
c-İşbu Protokolün 8 . madde uyannca ytırQrlOie giriş tarihini; 



d-lşbu Protokol ile ilgili (iiAer herhangi bir yasa, bildirim veya mesajı Avrupa 
konseyi 'ne üye Devletlere bildirecektir. 

Yukarıdaki hOkUmleri kabul zımnında aşalıda imzaları bulunan yetkililer işbu 
Protokolu imzalaınışlardır. 

Aynı geçerlilikte İngilizce, Fransızca iki metin halinde ..... ' de ......... tarihinde 
dOzenlenmiş olup Avrupa Konseyi arşivlerinde korunacaktır. 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin herbirine 
tasdileli örnekleriiii il etecektir. 

---o----
IşKENCENIN VE GAYRİİNSANI YA DA KiJÇÜLTfJCÜ CEZA VEYA 
MUAMELENİN ÖNLENMESINE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESINE 

2 NO.LU EK PROTOKOL 

26 Kasım 1987 de Strasbourg'da imzalanmış olan lşkencenin ve Gayriinsani ya 
da KüçültQctı Ceza veya Muamelenin önlenmesine dair Avrupa Sözleşmesi'ne 
(bundan böyle "Sözleşmen olarak ifade edilecektir) ek lşbu ProtokolU imzalayan 
Devletler, lşkencenin ve Gayriinsani ya da KOçültQcQ Ceza veya Muamelenin 
önlenmesine dair Avrupa Komitesi üyelerinin { bundan böyle "Komite" olarak ifade 
edilecektir) iki kez yeniden _seçilmelerinin yararına ikna olarak ve Komite üyelerinin 
dOzenli yenilenmesini saAlama ihtiyacını belirterek aş&Aıdaki hususları 
kararlaştınnışlardır. • 

Maddel 
1-5. maddenin 3. paragraf2. cümlesi aşatıda belirtildigi şekilde olacaktır. 
"Üyeler iki kez yeniden seçilebilirler'' 
2-Sözleşmenin 5 . maddesine aşagıdaki 4 ve 5 . paragraflar eklenecektir. 
" 4 . Komite üyelerinin yarısının iki yılda bir yenilenmesini mUmkUn oldugu 

ölçüde S&~lamak amacıyla Bakanlar Komitesi, sonraki bir seçime geçmeden önce, 
bir ya da daha fazla üyenin görev süresi veya sürelerinin 6 yıldan çok ve 2 yıldan az 
olmamak şartıyla, 4 yıl dışmda bir süre olmasma karar verebilir. 

5. Birden fazla üyenin görev süresinin sözkonusu oldugu ve Bakanlar 
Komitesinin yukarıdaki paragrafı uyguladılı durumlarda, tıyelerin görev sürelerinin 
tespiti Genel Sekreterin seçimden hemen sonra yapac&gı kura çekimi sonucu 
belirlenecektir'' 

Madde2 
ı -lşbu Protokol, Sözleşmeyi imzalamış olan veya oaa taraf olma işlemlerini 

tamamlamakta olan Devletlerin imzasına açık olup, bunlar, 
a-Onay, kabul veya tasvip ilitirazi kayıcb olmadan imzaianması veya, 
b-Onay, kabul veya tasvip kaydı altında imzalayıp sonra onaylamak, kabul veya 

tasvip etmekle protokole taraf olabilirler. 
2-0nay, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteriili'ne 

verilecektir. 

339 



35. (b) İfkenee-Ek ı ve 2 NI. Prtk. 

Madde3 
işbu Protokol, Sözleşmeye taraf olan bütün devletlerin 2 . maddeye uygun 

olarak Protokole taraf olma isteklerini belirttikleri tarihten itibaren 3 aylık sürenin 
sona ermesinden sonraki ayın ilk günü yürürlüge girecektir. 

Madde 4 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri : 
a-Herhangi bir imzalamayı; 
b-Herhangi bir onay, kabul veya tasvip belgesinin verilmesini; 
c-işbu Protokollin 8 . madde uyarınca yürürlüge giriş tarihini; 
d-işbu Protokol ile ilgili diger herhangi bir yasa, bildirim veya mesajı Avrupa 

konseyi'ne üye Devletlere bildirecektir. 
Aynı geçerlilikte İngilizce, Fransızca iki metin halinde ..... ' de ......... tarihinde 

düzenlenmiş olup Avrupa Konseyi arşivlerinde korunacaktır. 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin herbirine 

tasdikli örneklerini iletecektir. 
----------0----------

AVRUPA KONSEYİ 
Avrupa Antlaşmaları 

işkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin 
Önlenmesiqe Sözleşmesine ek 1 ve 2 no.lu 
Protokollerin Türkiye Cumhuriyeti adına 

İmza Tutuna~ı 

Bindokuzyüz Doksanbeş yılının Mayıs ayınınonuncu günü, Avrupa Konseyi'nin 
Strasbourg'daki merkezinde, Olaganüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi, Avrupa Konseyi 
nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi İsmet Birsel, Hükümeti adına yetkili olarak, her 
ikisi de 4 Kasım 1993 tarihinde Strasbourg'da Sözleşme imzacısı Avrupa Konseyi 
üye Devletlerinin imzasına açılan AİÖK'ya ek 1 no'lu ProtokolU ve Sözleşme 
imzacısı Devletlerin imzasına, keza onayına açılan adıgeçen Sözleşmeye ek 2 no'lu 
ProtokolU sonradan onaylamaya baglı olarak imzalamıştır. 

Bu tutanagın iki örnek olarak hazırlandıgının ve İsmet BİRSEL ve Avrupa 
Konseyi Genel Sekreteri Daniel T ARSCHYS tarafından imzalandıgını bir kanıtı 
olarak, bir ömegi Türkiye Daimi Temsilciligine verilmiş ve diger ömegi Avrupa 
Konseyi Arşivlerine konulmuştur. 
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İşkenceye ve Diğer Zallmane, Gayriinsani veya Kiçiltldi Muaınele veya Cezaya Ka11ı 
Birleşmit Milletler S6zleşmesiniD OnaylanmaslDID Uygqlı Buhuıduğuna Dair Kanun 

Kanun No : 3441 
Kabul Ta.: 21/4/1988 
R.G : 29 Nisan 1988 8.19799 
Dstr. Trp.: 5, C.27, s.84 

Madde1 
Türkiye tarafından 2S Ocak ı 988 tarihinde New York' da imzalanan (*) İşkenceye ve 

DiAer Zalimane, Gayriinsani veya KtıçtUtücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş 

Milletlc;r Sözleşın~ (ekli beyan ve ilitirazi kayıtla ) onaylanması uygun bulunmuştur. 
Maddel 1 

Bu Kanun yayıını tarihinde yO.rOtl"flAe girer. 
Madde3 
Bu Kanun htıkOmlerini Bakanlar Kurulu yQrüto.r. 

İşkeaceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsaıô veya Ktçilfilcü 
Muamele veya Cezaya Ka11ı Birleşmit Milletler S6zleşmesi'nin 

Onaylanmasma Dair Bakanlar KuruluKaran 

Karar Ta. : 16 Haziran 1988 No: 88/13023 
R.G : 10 Ajustos 1988 S. 19859 
Dstr. Trp. : 5, C28, s.564 

2114/ı 988 tarihli ve 344 ı sayılı Kanunla onaylanması uygun bulwıan ekli "İşkenceye ve 
Diler Zalimane, Gayriinsani veya KtıçtUtf1c11 Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi" nin ilişik beyan ve ihtirazi, kayıtla, onayJıumıası; ......... 244 sayılı 
Kanununun 3 tıncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca ı 6/6/1988 tarihinde 
kararlaştınlmıştır. (") 

(*) 'l(fmunun 1 inci 1fUUiifesin4e: AiT'ür~ tara.fıntlıı.n !New ty or(tftı. ....... imzafanan" i6arui 
tızerinde~aiJrlJfflmfl.z. (10 (e)tfe s.86 aa sa~a altı notund'a 6elirttipniz.) rfoAruftuJiufır. 
(**) 21/4/ı988 tariiiLi w 344ı sayılı 2(pmmfa onaylanan w ~nfar 'l(Jıru/il1 d'ayana{afdtjı 
.............. 244 sayılı 2(pnunım 3 anca 1tUIIIdesine atJreJ 1(Jınunun ı nci madifesinıU~ ·ei/i 6eyan w 
ilitira.zi f.l,ydi." aıij,te olara{ 16/6/1988 tariliintfe 88/ı3023 sayılı 2(prarfa SiJzfepnenin 
onaylanması ~ra~ır. 

1-344ı sayılı 2(pnun w 88/ı3023 sayılı 2(p_raraa ~u olan ·6eyan w ilitira.zi. i.§,yıt" 
SIJz/:epnenin 33 ünctı maUesinin sonuntfa ~yıt{ufır. 

a-(Beyan: ~ Cumliuriyeti Nüi./lmeti SIJz/:epnenin 2ı inci llltllf4e ı inci paraarafi 
uyarıncal 6ir tfaraf (/)(nlfetce aıOer 6ir fl'araf (})ev{etin 6u SiJzlspne ]e 91Jre mtıqllefiyetferini 
yerine aefirmea+ fıususutı4a yaprfiu:a{ ~yeırm ~uı etme( w Uıcefeme( için i~ncenin 
Ötıf6nmesi 7(pmitesi' nin yeti.jmıi tanulıjını 6eyan etler.~ 
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IşKENCEYE VE Dİ~ ER ZALİMANE; GA YRİİNSAM VEYA 
K0c;OLT0c0 MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ 

Bu Sözleşmeye Taraf olan Devletler; 
Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda ilan edilen ilkelere uygun olarak insanlık 

aleminin tOm mensuplannın eşit ve vazgeçilmez haklannın tanınmasının, dünyada 
hUniyetin, adaletin ve barışın temelini oluşturdutunu düşünerek, 

Bu hakların, kişinin haysiyetine baAlı olarak meydana geldiAini kabul ederek, 
Devletlerin Birleşmiş Milletler Andiaşması ve özellilde 55 nci madde gereAince 

İnsan Haklan ve Ana HUrriyetlerine saygıyı dünyada yaymak ve bunlara uymak 
yüklemlerini düştınerek 

Hiç kimsenin işkence veya zalimane gariinsant veya ktıçtıltUcQ mumamele veya 
cezaya tabi tutulmamasmı öngören, İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi'nin 5 ve 
Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 7 nci maddelerini diklcate 
alarak, 

riftlye CIIJJJIKrfJdf Hiilidf1 s;%lqilftjl ıı 11tl iUDt ı wı !"'6"1J1.,.,_., iJIJilbiJR liiAJir lllJdılll iJ& tJtiil hll4f 
J''BWA tak~ p Vt]l. Dllır .Aıu Jf1da şbJdfm Wıd ttM ve ı.uleU "bı 1~ CW. Killldtest'ııflı yettısbıı 
~ııılre]atitr. 

~thııraı KI.Jif: Tiriıye ~ HMııtetı, Slzlqııabı 30 llltlt ~~Aik l ııtl 1"'6"Afi ..,.,.., ıyru ...JJnıbı ı bıd 

l'r'6"Afi ılt hıritsbıt Jwlı ~-,.ı tkr. 
l-T ırıfıııuMı JI.JilalreJıMı: 
ı-ll ııcl ....um.. ı llld f'rs ıJt lı,ıtJ cıl.ua " ..•••..• faıasuJı J~ şıl!ıydlerı KABUL ETMEK ve lııtdıııd "bı ••••• 
~ Ölllmltsl K.ıttsrıtııı Ydksbıf T ... irtya titr.• ~. 

Slzlqıııııııı lı '*' IIAiitst ı llld 1"'6"1/ııM ıst; 
• ....... lwuuıılı KD!Idtnbı sthJdltrf ALMA ve lııta Jtfifsblt ~ıııı 1rtyııı Wklır. • ki.Jilı lıllı~r. 
~AJIII sifWt J'1fla lrcJa'ı: 
"ll lld lfAlitıdıı ı bıd forısı ılt ~ cılıra " ........... ,.,W. şiıJdltrt KABUL ETMEK ve ıııulııırd "bı, İ~ 

Öllleıılt KCIIIlfttst'llbı JdbW ~llll WJI.II tlır ~. 
Slılqıwıııbı ll lııtl uLltsı ı llld 1"'6"AfiıJA ıst; 

" .......... ].,W sbyetlm ALMAJC ve iNCELEMEK "bı KDidtnbı Jdifsbıt Jı. ırwlJt ~ ~ııu Mr .wwı 
lıeyııı Wkhr: ltıyılı ~. 

"ALMA İLE "-· KABUL ETME "ır~ lliııs jırbu fmiılltAt Mr Jaıtı Jflı Ist ~ J0F118U krdınz. 
3-Sizlq. lllsizi 3 fbıti 1"'6"ıfiMA ~ "UUIssırırısı Mdtrıt ve 5tJfSt HAHır Slz/qıııesı " ' + m l'r'6"ıfiW.I1çerı 

•lıeyi.IWJitlllr DUJIIII. - KI.IIU Vf]l. YaW KltM frırın ~. 
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Genel Kurul tarafından 9 Aralık 1975 tarihinde kabul edilen, İşkenceye ve Diger 
Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Tabi Tutulan 
Kimselerin Korunmaları Hakkında Beyanname'yi keza di/clcate alarak, 

Bütün dünyada işkence ve diAer zalimane, gayriinsani ve küçültücü muamele 
-veya cezaya karşı mücadeleyi daha etkinleştirmeyi arzu/uyarak, 

Aşagıdaki maddeler üzerinde anlaşmışlardır. 

KlSlM I 

Madde ı 
ı -Sözleşme amaçlarına göre, "işkence" terimi, bir şahsa veya bir üçüncü şahsa, 

bu şahsın veya üçüncü şahsın işledigi veya işlediginden şüphe edilen bir fıil 
sebebiyle, cezalandınnak amacıyla bilgi veya itiraf elde etmek için veya ayırım 
gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla hareket 
eden bir başka şahsın teşviki veya rızası veya muvafakatıyla uygulanan fiziki veya 
manevi alır acı veya ızdırap veren bir fiil aniamma gelir. Bu yalnızca yasal 
müeyyidelerin uygulanmasından dolan, tabiatında olan veya anzt olarak husule 
gelen acı ve ızdırabı içermez. 

2-Bu madde, konu hakkında daha geniş uygulama hükümleri ihtiva eden 
herhangi uluslararası bir belge veya Jllilli mevzuata halel getirmez. 

Maddel 
ı-Sözleşme'ye Taraf Devlet, yetkisi altındaki ülkelerde işkence olaylarını 

önlemek için etkili kanuni, idari, adli veya başka tedbirleri alacaktır. 
2-Hiç bir istisnai durum, ne harp hali ne de bir harp tehdidi, dahili siyasi 

istikrarsızlık veya herhangi başka bir ol&ganüstü hal, işkencenin uygulanması için 
gerekçe gösterilemez. 

3-Bir üst görevlinin veya bir kamu merciinin emri, işkencenin haklılıgına gerekçe 
kabul edilemez. 

Madde3 
1 -Hiçbir Taraf Devlet bir şahsı, işkenceye tabi tutulacagı tehlikesinde olduguna 

dair esaslı sebepterin bulundugu kanaatını uyandıran başka devlete geri 
göndermeyecek, sınırdışı etmeyecek veya iade etmeyecektir. 

2-Bu gibi esaslı sebepterin bulunup bulwnadıgını tayin maksadıyla, yetkili 
merciler, sözkonusu devlette mümkün oldulU kadar sistemli biçimde yaygın, açık 
seçik veya kütlevi insan haklan ihlalleri bulunup bulunmadılı dahil tüm ilgili 
hususları gözönünde tutacaktır. 

Madde4 
I-Her Taraf Devlet, tüm işkence eylemlerinin kendi ceza kanununa göre suç 

olmasını saglayacaktır. Aynı şekilde, işkence yapmaya teşebbUs ve işkenceye iştirak 
veya suç ortaklılı yapan şahsın fiili suç sayılacaktır. 
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2-Her Taraf Devlet, fiilieri agırlıklarını dikkate alarak uygun mUeyyidelerle 
cezalandıracaktır. 

Madde 5 
ı -Her Taraf Devlet, aşagıdaki hallerde, 5 . maddede zikredilen suçlar üzerinde 

kendi yetkisini tesis etmek için gerekli olabilecek tedbirleri alacaktır. 
a-Suçlar yetkisi altındaki ülkelerde veya bu Devlette kayıtlı bir gemi veya uçakta 

ışlenmişse, 

b-İtham olunan sanık bu Devlet uyruklugunda ise, 
c-İşkence suçu magduru bu Devletin uyruklugunda olup, bu Devletin uygun 

gönnesi halinde, 
2-Aynı şekilde her Taraf Devlet, itharn olunan şahsın kendi yetkisi altındaki 

ülkelerde bulunması ve bu şahsı 8 . maddeye uyguun olarak bu maddenin 1 . 
paragrafında zikredilen Devletlerden herhangi birisine iade etmedigitakdirde kendi 
yetkisini tesis etmek için lüzumlu olabilecek tedbirleri alacaktır. 

3-Bu Sözleşme iç hukuka uygun olarak uygulanan herhangi bir ceza yetkisini 
hertaraf etmemektedir. 

Madde6 
I-Kendisinden mevcut bilgilerin incelenmesini müteakip, tatmin olması Uzerine, 

şartlar gerektiriyor ise, 4 . maddede zikredilen herhangi bir suçu işledigi iddia edilen 
şahsın ülkesinde bulundugu herhangi bir Sözleşme'ye Taraf Devlet bu şahsı 

tutuklayacak veya hazır bulunmasını saglayacak diger hukuki tedbirleri alacaktır. 
Tutuklama ve öteki hukuki tedbirler bu Devlet Kanununda öngörüldügü şekilde 
saglanacak ancak sadece herhangi bir ceza veya iade kovuştunnasının başlatılmasına 
imkan saglayacak kadar devam edebilecektir. 

2-Bu Devlet derhal olayların bir ön soruşturmasını yapacaktır. 
3-Bu maddenin ı . paragrafına uygun şekilde tutuklanan her şahıs, uyrugunda 

oldugu Devletin, vatansız ise mutad olarak ikamet ettigi Devletin uygun en yakın 
temsilcisi ile derhal haberleşmesine yardımcı olunacaktır. 

4-Bir Devlet, bu maddeye uygun olarak, bir şahsı tutukladıgında 5 . maddenin 1 
paragrafında atıf yapılan Devletlere derhal şahsın tutuklandıgını ve tutuklanmasını 

gerektiren şartları bildirecektir. Bu Maddenin 2 paragrafında öngörülen ön 
soruşturma işlemini tamamlayan Devlet vardıgı sonuçları bu Devletlere hemen 
bildirecek ve yetkisini kullanıp kullanmayacagını da belirtecektir. 

Madde7 
1-Yetkisi altındaki ülkelerde 4 . maddede zikredilen herhangi bir suçu işledigi 

ıddia olunan bir şahsın bulundugu Taraf Devlet, 5 . maddedeki halleri teemmUl 
ettikten sonra, sanıgı iade etmedigi takdirde, kovuşturma amacıyla dosyayı yetkili 
merciierine intikal ettirecektir. 

2-Bu merciler, o Devletin kanunları geregince ciddi nitelikte diger herhangi bir 
suç olayında oldugu gibi aynı şekilde kararlar alacaklardır. 5 . maddenin 2 . 
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paragrafında atıf yapılan hallerde kowşturma ve ma.hkll.miyet için gerekli delil 
ölçüleri, 5 . maddenin I . paragrafındaki hallere uygulananlardan hiçbir şekilde daha 
az kesin olmayacaktır. 

3-4 üncü maddede zikredilen suçlardan herhangi birisi ile ilgili olarak hakkında 
kovuştunna yapılan herhangi bir şahsa, kowşturmanm tüm safhalarında adil 
muamele garanti edilecektir. 

Madde S 
I-Taraf Devletler arasmda mevcut herhangi bir suçlularm iadesi sözleşmesinde, 

4 . maddede zikredilen suçlar, iade edilebilir suçlar meyaıımda kabul edilecektir. 
Taraf Devletler bu gibi suçları aralarmda yapılacak her suçluların iadesi 
sözleşmesine iade edilir suçlar olarak dahil etmeyi yükümlenmişlerdir. 

2-İadeyi bir sözleşmenin mevcudiyeti şartına baglayan bir Taraf Devlet 
aralarmda iade sözleşmesi olmayan sözleşme'ye Taraf diger bir Devletten iade için 
talep aldıgı takdirde, bu suçtarla ilgili olarak bu Sözleşmeyi iade için bir hukuki 
temel olarak düşünebilir. İade, talep edilen Devlet Kanununun diger şartlarına tibi 
olacaktır. 

3-İadeyi bir sözleşmenin bulunması şartına baglamayan Taraf Devletler talep 
olunan Devletin Kanunu tarafından öngörülen şartlara ballı olarak aralarında bu 
suçları iade edilir suçlar sayacaklardır. 

4-Bu suçlar, Taraf Devletler arasından, iade amacıyla, sadece meydana 
geldikleri yerde degil, fakat aynı zamanda S • maddeıriıı ı . paragrafma göre 
devletlerin yetkilerini tesis etmeleri istenilen ülkelerinde de işlenmiş gibi işleme tibi 
tutulacaktır. 

Madde9 
ı -4 . maddede zikredilen suçlardan herhangi biri dolayısıyle yürüttllen 

kovuşturmalarla ilgili olarak, kovuştunna için gerekli tüm delillerin sunulması dahil, 
TarafDevletler bir birine en geniş adli yardımı saglayacaklardır. 

2-Taraf Devletler, bu maddenin 1 . paragrafı geretince yükUmlUlüklerini, 
aralarmda mevcut olabilecek herhangi bir karşılıklı adli yardım sözleşmesine uygun 
olarak yerine getireceklerdir. 

Madde 10 
I-Her Taraf Devlet, işkencenin yasaklanmasına dair egitim ve bilginin kanun 

uygulayıcı personel, sivil veya askeri, tıbbi personel, kamu görevlileri ve herhangi 
bir şekilde tutuklanan, nezarete alman veya hapsedilen (cezaevine konulan) herhangi 
bir şahsın tutuklanması, sorgulanması veya muamelesiyle ilgilenebilecek diger 
şahısların egitim programma dahil edilmesini saglayacaktır. 

2-Her Taraf Devlet, bu gibi kişilerin görev ve yetkilerine dair yayınlanan 
kurallar veya talimatiara bu yasaklamayı da dahil edecektir. 

Madde ll 
I-Her Taraf Devlet, işkence olaylarını önlemek maksadıyle, yetkisi altındaki 

ülkelerde herhangi bir şekilde tutuklanan, nezarete alınan veya hapsedilen kişilerin 

345 



tutuklanması ve tAbi tutulacaAı muamele ile ilgili düzenlemeleri ve bunlara ait 
sorgulama kurallarını, talimatlan, yöntemleri ve uygulamalan sistematik şekilde 
gözden geçirecektir. 

Madde ll 
Her Taraf Devlet, yetkisi altındaki ülkelerde bir işkence eyleminin işlendiline 

inanmak için ciddi sebepler mevcut olan her halde, yetkili merciierinin derhal ve 
tarafsız soruşturma yUrUtmelerini satlayacaktır. 

Madde 13 
Her Taraf devlet, kendi yetkisi altındaki ülkelerde işkenceye maruz kaldıAını 

ıddia eden herhangi bir şahsm yetkili merciiere şikAyet hakkını ve davasının bu 
mercilerce hemen ve tarafsızca incelenmesini saAlayacaktır. ŞikAyetçinin ve 
tanıkların şikAyet veya şahadetin bir sonucu olarak, tUm fena muamele veya tehdide 
karşı korunmalarını satlamale için önlemler alınacaktır. 

Madde 14 
1 -Her Taraf Devlet kendi hukuk sistemi dahilinde işkence eylemi maAdurunun 

zararının karşılarunasını ve mümkün olan rehabilitasyon imkanlan dahil 
uygulanabilir, adil ve yeterli bir tazminat hakkına sahip olmasını temin edecektir. 
İşkence eylemi sonucu matdurun ölmesi halinde bakmalcia yDktımlü oldutu 
muhtaçlan tazminat almaya yetkili olacaklardır. 

2-Bu madde, maAdurun veya diger şahısların milli kanuna göre mevcut 
olabilecek tamıinat hakkını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. 

Madde 15 
Her Taraf Devlet işkence yapılarak alındılı tespit olunan herhangi bir ifadenin , 

ışkence yapmakla itharn olunan kişi aleyhinde delil olarak kullanılması hariç, 
herhangi bir kovuşturmada delil olarak kabul edilmemesini saAlayacaktır. 

Madde 16 
1-Her Taraf Devlet, yetkisi altındaki ülkelerde 1 inci maddede tanımlandılı 

şekilde işkence derecesine vannayan diger zalimane, gayriinsani veya küçültncü 
muamele veya ceza gibi fıillerin, bir kamu görevlisi tarafından veya onun teş.viki 
veya açık veya gizil muvafakatı ile veya resmi sıfatiyle hareket eden bir başka şahıs 
tarafından işlenmesini önlerneyi üstlenecektir. Özellikle, lO, ı ı, ı2, ve ı3 . 
maddelerde yer alan ytıktlmlülnkler zalimane, gayriinsani veya küçültücü ceza veya 
muamele şeklindeki diAer işkence biçimlerine de uygulanacaktır. 

2-Bu anlaşma htıldlmleri zalimane, gayriinsani veya küçültücü muamele veya 
cezayı yasaklayan veya iade veya sınır dışı etmeyi ilgilendiren herhangi bir başka 
uluslararası belge veya milli hukuk hükümlerine zarar venneyecektir. 

346 



KlSlM U 
Madde 17 

1 -Bundan soma belirtilecek görevleri yerine getirmek tızere İşkencenin 
önlenmesi Komitesi (bundan bOyle komite şeklinde atıf yapılacaktır.) kurulacaktır. 
Komite, insan haklan alanmda yüksek ahlaki yetenek ve yetkileriyle tanınmış, kişisel 
ehliyetleriyle hizmet edecak on uzmandan oluşacaktır. Umıanlar Taraf Devletler 
tarafından seçilecek ve bu seçimde, hakça cotrafi dalılım ile hukuki deneyimi olan 
bazı kişilerin korniteye katılmasının faydası gözOnOnde tutulacaktır. 

2-Komite üyeleri Taraf Devletler tarafından tayin edilen kişiler listesinden gizil 
oyla seçilecektir. Her Taraf devlet kendi uyruldarı arasından bir kişiyi tayin 
edebilecektir. Taraf Devletler, Işkencenin önlenmesi Komitesi'nde hizmet vermeye 
arzulu ve aym zamanda Uluslararası Medeni ve Siyası Haklar Sözleşmesi geretince 
tesis olunan İnsan Hakları Komitesi'nin de üyesi olan kişilerin tayinindeki yararı 
hatırda tutacaklardır. 

3-Komite üyeleri seçimi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından 
doplanacak Taraf Devletlerin iki yıllık toplantılannda yapılacaktır.Taraf Devletlerin 
üçte ikisinin ekseriyet teşkil edecegi bu toplantılarda, en fazla sayıda oyu elde eden 
ve hazır bulunan ve oy veren Taraf Devlet temsilcilerinin oylarının mutlak 
çoguluAunu alan kişiler Komite üyesi seçileceklerdir. 

4-İlk seçim, Sözleşme'nin yürürlüge girdigi gOnü takip eden altı aydan daha geç 
olmayan bir tarihte yapılacaktır. Her bir seçimden en aşaAt dört ay Once, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri kendi adaylarını üç ay içinde sunmaları için Taraf 
Devletlere bir mektupla ça~da bulunacaktır. Genel Sekreter, bu şekilde tayin 
olunan tüm şahısların alfabetik düzende bir listesini, bunları tayin eden Taraf 
Devletleri de işaret ederek belirleyecek ve TarafDevletlere sunacaktır. 

S-Komite üyeleri dört yıl için seçileceklerdir. Aday gösterildikleri takdirde 
yeniden seçilebileceklerdir. Bununla birlikte, ilk seçimde göreve atanan beş üyenin 
görev süresi, iki yılm sonunda sonra erecek, ilk seçimden hemen sonra bu beş üyenin 
isimleri bu maddenin 3 . paragrafında atıf yapılan toplantııwı başkanı tarafından kura 
ile seçilecektir. 

6-Bir Komite üyesinin ölümü veya başka herhangi bir sebeple artık komite 
görevlerini yerine getinnemesi halinde kendisini tayin eden Taraf Devlet kendi 
uyrukları arasından Taraf Devletlerin çogunlupun tasvibine baglı olmak kaydıyla 
kalan süre için bir başka uzman tayin edecektir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
tarafından teklif olunan tayinin bildirilmesinden itibaren altı hafta içinde Taraf 
Devletlerden yarıst veya daha fazlası tarafından karşı çıkılınadıkça, yapılan işlem 
kabul edilmiş sayılacaktır. 

7-Taraf Devletler gOrevierini yaptıkları esnada Komite üyelerinin 
masraflarından sorumlu olacaklardır. 
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Madde 18 
I-Komite, görevlilerini iki yıllık bir süre için seçecektir. Bunlar yeniden 

seçilebileceklerdir. 
2-Komite kendi çalışma kurallarını tesis edecek, ancak bu kurallar, di~er 

hususlar meyanında, aşa~ıdaki hususları ihtiva edecektir. 
a-Altı üye çogunluk nisabını teşkil edecektir, 
b-Komite kararları mevcut üyelerin ço~unluk oyu ile alınacaktır. 
3-Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşme gere~ince Komite 

görevlerinin etkin şekilde icrası için gerekli personel ve kolaylıkları sa~layacaktır. 
4-Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Komite'nin ilk toplantısı için ça~rıda 

bulunacaktır. İlk toplantısından sonra, Komite kendi çalışma kurallarında öngörülen 
zamanlarda toplanacaktır. 

5-Taraf Devletler, Komite ile Taraf Devletlerin yaptıkları toplantılarda dogan 
masraflardan, bu maddenin 3 paragrafına uygun olarak Birleşmiş Milletlerce 
karşılanan personel masrafı ve kolaylıklar gibi Birleşmiş Milletlerce ödenenler dahil 
sorumlu olacaklardır. 

Madde 19 
I-Taraf Devletler, bu Sözleşme'nin ilgili Taraf Devlet için yürürlü~e 

girmesinden sonra bir yıl içinde Sözleşme gere~ince üstlendikleri yükümlülüklerini 
yerine getirmek için aldıkları tedbirler hakkında her dört senede bir komite'ye 
tamamlayıcı raporlar ve Komite'nin isteyebilece~i bu gibi diger raporları 

sunacaklardır. 

2-Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri raporları tüm Taraf Devletlere 
gönderecektir. 

3-Her rapor, üzerinde uygun görebilecegi genel yorumları yapabilecek olan 
Komite tarafından incelenecek ve bunlar ilgili Taraf Devlete gönderilecektir. Bu 
Taraf Devlet tercihine göre gözlemleriyle bu rapora karşılık verebilir. 

4-Komite, kendi takdiri çerçevesinde 24 . maddeye uygun olarak verilen yıllık 
raporuna, ilgili Taraf devletten rapor hakkında alınmış görüşlerle birlikte, bu 
maddenin 3 . paragrafına göre yaptıgı yorumlarında dahil edilmemesine karar 
verebilir. İlgili Taraf devletçie istenmiş ise, Komite keza bu maddenin 1 . paragrafı 
geregince sunulan raporun bir kopyasını da raporuna dahil edebilir. 

Madde 20 
1-Komite'nin, bir Taraf Devletin ülkesinde işkencenin sistematik bir şekilde 

uygulandıgına dair inandırıcı bilgi alması halinde, Komite, ilgili Taraf Devleti bu 
bilginin incelenmesinde işbirligi yapmaya ve bu maksatla alınan bilgi dolayısıyla 
gözlemlerini sunmaya davet edecektir. 

2-Komite, ilgili Taraf Devletin sunmuş olabilecegi gözlemleri oldugu kadar 
temin edilebilecek ilgili başka malumatı da dikkate alarak, gerekli olduguna karar 
verdiginde, üyelerinden birini veya daha fazlasını gizli bir soruşturma yapmak ve 
acilen korniteye rapor vermek üzere tayin edebilir. 
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3-Soruşturma bu maddenin 2 . paragrafına uygun olarak yapılmış ise, Komite, 
ilgili Taraf Devletin işbirligini isteyecektir. Bu Taraf Devlet ile anlaşmaya varılarak, 
böyle bir soruşturma o devlet ülkesine bir ziyareti de içerebilir. 

4--Bu maddenin 2 . paragrafı ile uyumlu olarak görevli üye veya üyelerin 
bulgularını inceledikten sonra, Komite, bu bulguları dunıma göre uygun gördültl 
yorumları ve önerileriyle birlikte ilgili Taraf Devlete gönderecektir. 

5-Bu maddenin 1 ve 4 . paragraflarında zikredilen tüm işlemler gizli olacaktır ve 
işlemlerin bütün aşamalarında Taraf Devletin işbirligi aranacaktır. 2 . paragrafa 
uygun 
şekilde yapılan soruşturmanın ikmal edilmesinden sonra Komite, ilgili Taraf Devlet 
ile istişareyi müteakip 24 . maddeye uygun olarak dUzenledigi yıllık raporunda, 
işlemlerin sonuçlarının bir özetinin yer almasına karar verebilir. 

Madde ll 
1-Bu Sözleşmeye Taraf olan bir Devlet bu madde htlkıntl dairesinde herhangi bir 

zamanda, bir Taraf Devletin diger bir Taraf Devletin bu Sözleşmeye göre 
yükümlülüklerini yerine getirmedigi hususunda Komite'nin şikayetleri alma ve 
inceleme yetkisini tanıdıAını beyan edebilir. Bu gibi şikayetler sadece komitenin 
kendisi ile ilgili olarak yetkisini bir beyanla tanıyan bir Taraf Devlet tarafından 
yapılması halinde bu maddede vazedilen usullere uygun olarak kabul edilebilir ve 
incelenebilir. Komite tarafından hiçbir şikayet, böyle bir beyanı yapmamış bulunan 
Taraf Devleti ilgilendirdigi takdirde incelenıneyecektir. Bu madde geregince alman 
şikayetler aşagıdaki usule göre işleme konulacaktır. 

a-Bir Taraf Devlet, diger bir Taraf Devletin bu Sözleşme hükümlerini 
uygulamadıgmı dflştlndügü takdirde, yazılı bir başvuru ile~ meseleyi o Taraf Devletin 
dikkatine getirebilir. Bu başvurunun alınmasından itibaren Uç ay içerisinde 
başvuruyu alan Devlet, mümkün ve ilgili oldugu nispette~ konu hakkında uygulanan 
veya uygulanması düşünülen ulusal kurallar ve tazmin yollarına atıfta, bunları ihtiva 
edecek şekilde, meseleyi izah eden bir açıklamayı veya başka herhangi bir beyanını 
yazılı olarak, başvuruyu gönderen Devlete verecektir; 

b-Ilk başvurunun kabul eden Devlet tarafından alınmasından itibaren altı ay 
içerisinde her iki ilgili Taraf Devletin tatmin olacagı şekilete halledilmedili takdirde; 
bu Devletlerden herbiri, Komite'ye ve öteki Devlete yapac&gı bir bildiri ile konuyu 
komite'ye intikal ettirmek hakkına sahip olacaktır. 

c-Komite, genel olarak kabul edilmiş bukınan Devletler Hukuku prensiplerine 
uygun şekilde, konu ile ilgili olarak tüm ulusal tazmin yollarına başwruldugunu ve 
bunların tüketildilini tespit ettikten sonra, sadece bu dunnnda bu madde geregince 
kendisine intikal ettirilen meseleyi inceleyecektir. Bu kural, tazmin yollarının 

uygulanmasının, makul olmayan şekilde, geciktirildigi veya bu Sözleşmenin 
ihlalinden dolayı maAdur olan şahsa etkin bir yardım saglanması muhtemel degil ise, 
geçerli olmayacaktır. 

d-Komite bu madde geregince şikayetleri incelerken kapalı toplantılar 
yapacaktır; 

e-Komite, (c) alt-paragrafı hükümlerine baglı olmak kaydıyle, bu Sözleşmede 
öngörülen yüktlmlülüklere saygı gösterilmesi esasına dayalı olarak, meselenin 
dostane 
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çözümlenmesi malesadıyle arabuluculutunu ilgili Taraf Devletlere sunacaktır. 
Komite, bu amaçla, uygun görOlen ahvalde, ayn bir uzlaştmcı komisyon kuracaktır; 

f-Komite, bu madde geretince herhangi bir mesele kendisine gönderildiAinde, 
ilgili Taraf Devletlere ( b ) alt-paragrafında atıf yapılan ilgili malumatı tevdi etmeleri 
için çalnda bulunabilir; 

g-( b ) alt-paragrafında atıf yapılan ilgili Taraf Devletler, konu Komite 
tarafından ineelendili sırada temsil edilmek ve sözlü veya yazılı takdimlerde 
bulunmak hakkını haiz olacaklardır; 

h-Komite, (b ) alt-paragrafı geretince bildirimin alındılı tarihi takiben 12 ay 
içerisinde bir rapor sunacaktır: 

(i)-Komite ( e ) alt-paragrafı şartlan dahilinde bir çözüme ulaşıldıAı takdirde, 
raporunu olayların kısa bir beyanı ve vanlan çözüme inhisar ettirecektir. 

(ii)-( e ) alt-paragrafı dahilinde bir çözüme ulaşılmaması halinde, Komite 
ropurunu olayların kısa bir açıklamasma tahsis edecek, ilgili Taraf Devletler 
tarafından yapılan yazılı takdimler ve sözlü takdimlerin tutunalı rapora eklenecektir. 

Her meselede, rapor ilgili TarafDevletlere teblil edilecektir. 
2-Bu madde hükümleri bu Sözleşmeye Taraf beş Devletin bu maddenin ı . 

paragrafı dairesinde beyanda bulunmalanyla uygulamaya konulacaktır. Bu beyanlar 
Taraf Devletler tarafından bir örnelini diAer Taraf Devletlere gönderecek olan 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 'ne tevdi olunacaktır. Yapılan bu beyan, Genel 
Sekreter' e herhangi bir zamanda yapılacak başka bir beyan ile geri almabılır. Bu geri 
alma, bu maddeye göre evvelce gönderilmiş bir şikayet konusunun incelenmesine 
zarar vermeyecektir; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri beyanda bulunmadıkça, 
herhangi bir Taraf Devllet tarafından başkaca şikayet alınmayacaktır. 

Madde22 
1-Bu Sözleşmeye Taraf bir Devlet, Sözleşme hükümlerinin bir Taraf Devletçe 

ihlAlinden mqdur olduAunu iddia eden kendi yetkisi altındaki kişilerden gelen veya 
onlar adına yapılan şikayetleri almak ve incelenmek için Komite'nin yetkisini bu 
madde geretince tanıdıAını her zaman beyan edebilir. Yapılan şikayet böyle bir 
beyanı yapmayan Taraf Devleti ilgilendirdili takdirde, Komite tarafından 
alınmayacaktır. -

2-Komite, bu madde geretince yazılmış imzasız veya bu gibi şikayet gönderme 
hakkının suistimal edildiAini veya sözleşme hükümleriyle baAdaşmayan herhangi bir 
şikayeti kabul edilmez sayacaktır. 

3-Komite 2 . paragraf hükümlerine bqlı olarak, bu madde geretince kendisine 
gönderilen herhangi bir şikayeti ı . paragraf gerelince beyanda bulunan ve 
Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal eden ettili ileri sürülen Taraf Devletin 
dikkatine sunucaktır. Hakkında şikayet olan Devlet, altı ay içerisinde meseleyi 
aydınlatan yazılı izah veya beyanlarını ve var ise yapılan tazminatı Korniteye 
sunacaktır. 

4-Komite, bu madde hükmü dairesinde aldılı şikayetleri kişi ve ilgili 1 araf 
Devletçe veya onlar adma sallanan tüm bilgilerin ışıAında inceleyecektir. 
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S-Komite bir kişiden aldılı şikayetleri aşalıdalci hususlan tespit etmedikçe bu 
madde geregince tetkik etmeyecektir; 

a-Aynı konunun başka uluslararası tahkik veya çözUm usulü çerçevesinde 
incelenmiş ve halen de inceleniyor olmaması; 

b-Kişinin tOm ulusal kanun yollarını tüketmiş olması; kanuni yolların 

uygulanmasının mAkul olmayan şekilde karşılarnamasının mahtemel olması halinde 
bu bir kural sayılmayacaktır. 

6-Komite bu madde gerelince şikayetleri incelerken kapalı toplantı yapacaktır. 
7-Komite görflşlerini ilgili Taraf Devlete ve kişiye bildirecektir. 
8-Bu madde hQkQmleri bu Sözleşmeye Taraf beş Devletin bu maddenin 1 

paragrafı gerelince beyanda bulunmalanyle yQrQrlUge girecektir. Bu beyanlar Tara( 
Devletler tarafından birer ömegi öteki Taraf Devletlere gönderilmek üzere Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri'ne tevdi olunacaktır. Yapılan beyan, herhangi bir zamanda 
Genel Sekreter' e yapılacak bir bildiri ile geri almabilecektir. Böyle bir geri alma bu 
madde gerelince yapılmış herhangi bir şikayetin bir konusunun incelenmesine zarar 
vermeyecektir: Genel Sekreter tarafından beyanın geri alındıAma dair tebligatm 
alınmasından sonra, Taraf Devlet yeni bir beyanda bulunmadıkça, kişi veya onun 
adına bu madde geregince başkaca şikayet kabul edilmeyecektir. 

Maddel3 
Komite ve 2 ı . maddenin ı ( e ) paragrafı gerelince tayin olunan ayn uzlaştınna 

komisyonlarının üyeleri, Birleşmiş Milletler İmtiyaz ve Muafiyetleri Sözleşmesi'nin 
ilgili böltımlerinde yeralan Birleşmiş Milletler umıanlanna tanman imtiyaz, muafiyet 
ve kolaylıklarmdan yararlanacaklardır. 

Madde24 
Komite Sözleşme geretince yaptıgı faaliyetleri hakkında Birleşmiş Milletler 

Genel Kurulu'na ve Taraf devletlere yıllık bir rapor sunacaktır. 

KlSlM III 

Madde25 
I-Bu Sözleşme bUtUn Devletlerin imzasına açıktır. 
2-Bu Sözleşme onaylamaya tAbidir. Onaylama belgeleri Birleşmiş Milletler 

Genel Sekreteri'ne tevdi edilecektir. 

Madde26 
Bu Sözleşme tOm Devletlerin katılmasına açıktır. Katılma, Birleşmiş Milletler 

Genel Sekreteri'ne tevdi edilecektir. 
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Madde27 
ı-Bu Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdine yirminci onaylama 

veya katılma belgesinin tevdi edildi~i günden sonra otuz gün içinde yürürlü~e 
girecektir. 

2-Sözleşmeyi, yirminci onaylama ve katılma belgesinin tevdiinden sonra 
onayiayan veya katılan her bir Devlet için Sözleşme onaylama veya katılma 
belgesinin tevdiini takibeden otuzuncu gün yürürlüge girecektir. 

Madde28 
ı-Her Devlet bu Sözleşme'nin imzalanması; onaylanması veya ona katılma 

sırasında Komitenin 20 . maddede öngörülen yetkisini kabul etmedi~ini beyan 
edebilir. 

2-Bu maddenin ı . paragrafına uygun olarak çekince her Taraf Devlet, Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri'ne hitaben yapaca~ı bir bildiri ile bu çekinceyi geri alabilir. 

Madde29 
ı-Bu Sözleşmeye Tarafherhangi bir Devlet bir de~işiklik önerisinde bulunabilir 

ve bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne gönderebilir. Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri, bunun üzerine önerilen de~işikli~i, öneri üzerinde inceleme ve 
oylama yapmak maksadtyle bir Taraf Devletler konferansı toplanmasını tercih edip 
etmediklerini kendisine bildirmeleri ricasıyle, Taraf Devletlere intikal ettirecektir. Bu 
şekilde bir bildirimin yapıldı~ı tarihten sonra dört ay içerisinde Taraf Devletlerin en 
az üçte birinin böyle bir konferansın toplanmasını istemeleri halinde, Genel Sekreter, 
Birleşmiş Milletler himayesinde Konferansı toplantıya ça~ıracaktır. Konferansta 
hazır bulunan Taraf Devletlerin ço~unlu~u tarafından kabul edilen herhangi bir 
de~işiklik ve yapılan oylama Genel Sekreter tarafından kabul edilmek üzere tüm 
Taraf Devletlere tevdi olunacaktır. 

2-Bu maddenin ı . paragrafına uygun şekilde kabul edilen bir de~işiklik, bu 
Sözleşmeye Taraf devletlerin üçte ikisinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine 
kendi ilgili Anayasal usullerine uygun olarak yapılan de~işikli~i kabul ettiklerini 
bildirmeleriyle yürürlü~e girecektir. 

3-De~işiklikler yürürlü~e girdi~inde, bunları kabul etmiş olan Taraf Devletler 
hakkında baglayıcı olacak, diger Taraf Devletter bu Sözleşme hükümleriyle ve daha 
önce kabul etmiş oldukları de~işikliklerle ba~lı olacaklardır. 

Madde30 
ı-lki veya daha ziyade Taraf Devlet arasında bu Sözleşmenin yorumlanması ve 

uygulanmasını ilgilendiren müzakere ile çöZÜmlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık, 
bunlardan birinin talebiyle hakerne havale edilecektir. Hakem talebinin yapıldı~ı 
tarihten itibaren altı ay içerisinde taraflar hakem teşkili üzerinde anlaşmaya 
varamazlar ise, bu taraflardan herhangi birisi anlaşmazlı~ı Divan Statüsü'ne uygun 
olarak yapılacak bir talep ile Uluslararası Adalet Divanı'na intikal ettirilebilecektir. 
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2-Her Devlet bu Sözleşme'nin imzalanması veya onaylanması veya buna katılma 
sırasında bu maddenin 1 . paragrafı ile baAlı olmadıAını beyan edebilir. DiAer Taraf 
Devletler, böyle bir çekince koymuş olan herhangi bir Taraf Devlet ile ilgili olarak 
bu maddenin ı . paragrafın ile baglı olmayacaklardır. 

3-Bu maddenin 2 . paragrafma uygun olarak çekince koyan herhangi bir Taraf 
Tevlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne yapacagı bir bildirim ile bu 
çekincesini her zaman geri alabilir. 

Madde31 
ı -Bir Taraf Devlet bu Sözleşme'yi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne 

yapaca~ı yazılı bildirim ile feshedebilir. Fesih, bildirimin Genel Sekreter tarafından 
alındıaı tarihi takibeden bir yıl sonra geçerli olur. 

2-Böyle bir fesih, hem yürürlüAe girdi~i tarihten önce meydana gelen bir fiil 
veya ihmal ile ilgili olarak Taraf Devletin bu Sözleşme gerelince 
yükümlülüklerinden kurtarıcı etki yapmayacak, hem de fesih işlemi, yürürlüge 
girmesinden önceki bir tarihte Komite tarafından zaten incelenmeye alman herhangi 
bir meselenin tetkikine herhangi bir şekilde zarar vermeyecektir. 

3-Bir Taraf Devletin feshi ihbarının yürürlüge girmesini takibeden tarihte, 
Komite, o Devleti ilgilendiren yeni bir meselenin tetkikine başlamayacaktır. 

Madde3l 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletler'e üye tüm Devletlere ve 

bu Sözleşmeyi imzalayan veya katılan bütün Devletlere aşagıdaki hususları 
bildirecektir; 

a-25 ve 26 . maddeler geregince yapılan imzalama, onaylama ve katılmalar; 
b-Sözleşmenin 27 . madddesi gere~ince yürürlüge girdi~i tarih ve 29 . madde 

geregince yapılan degişikliklerin yürürlük tarihleri; 
c-3 I . maddeye göre yapılan fesihler. 

Madde33 
I-İngilizce, Arapça, Çince, Fransızca ve Ruşça eşit derecede geçerli olan bu 

Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne tevdi olunacaktır. 
2-Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu Sözleşme'nin onaylı örneklerini tüm 

Devletlere gönderecektir. 
Beyan: 
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Sözleşmenin 2 ı nci madde ı nci paragrafı 

uyarınca, bir Taraf Devletce diger bir Taraf D~vletin bu Sözleşme'ye göre 
mükellefiyetierini yerine getirmedi~i hususunda yapılacak şikayetleri kabul etmek ve 

, incelemek için İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin yetkisini tanıdı~mı beyan eder. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sözleşmenin 22 nci madde I nci paragrafı 

uyarınca, ihlAlinden ma~dur oldu~unu iddia eden, kendi yargısına tibi kişilerden 
gelen 
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veya onlar adına yapılan şikayetleri kabul etmek ve incelemek için, İşkenceyi 
Önleme Komitesi'nin yetkisini tanıdıAını beyan eder. 

İhtırazi Kayıt: 
Türkiye Cumhuriyeti Hüktlmeti, Sözleşme'nin 30 ncu madde 2 nci paragrafı 

uyarınca aynı maddenin 1 nci paragrafı ile kendisini ballı addetmecülini beyan eder. 

---------------o---------------
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Rehine Alınmasana Karşa Uluslararası Sizietmeye KatJimamazan 
Uygun Bulundutuna Dair Kanun 

Kanun No : 3442 
.Kabul Ta. : 21/4/1988 
R.G : 29 Nisan 1988 8.19799 
Dstr. Trp.: 5, C.l7, s.84 

Madde ı 
ı 7 Aralık ı 979 tarahinden itibaren Devletlerin imzasına açılan ve 3/6/1983 tarihinde 

yürülü~e giren " Rehine Alınmasın Karşı Uluslararası Sözleşme" ye, ekli ihtirazi kayıtla, 
katılmamız uygun bulunmuştur. 

Madde2 
Bu Kanun yayımı taribinde yürürlü~e girer. 
Madde3 
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o---
Rehine Alaamasana Kal"fl Uluslararası Sizietmenin Onayianmasana 

Dair Bakanlar Karulu .Karara 

Karar Ta. : ll Mayas 1989 No: 89/14120 
R.G : 6 Temmuz 1989 S.l0ll7 
Dstr. Trp. : 5, C.29, s.848 

21/4/1988 tarihli ve 3442 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ve 3/6/1983 taribinde 
yürürlüge ginniş olan ilişik "Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme" ye ekli ihtirazi 
kayıtla katılmamızın onaylanması; ......... 244 sayılı Kanununun 3 üncü maddesine göre, 
Bakanlar Kurulunca 1 1/S/1 989 tarihinde kararlaştınlmıştır. (*) 

---~o---

(*) 1-2ı/+/ı988 tJırıJılı Vt 3++2 SAyılı KAIIJlııJ. Kııtıbrwııu NJ8f'll hJuııı Rehbıe Alıııııuawııı Kllf'Sl uJıuiArıırısı Sizlqııe-ııtıı 
gerek KAfiilliNil ı tnd rruuldeslııılı, gtıitse kııtıbrwııuı ouyfııy1111 BAkıııriAr Km 89/1+120 SAyılı Kıırıımulıı, 3/6/1983 

tıırthbıdt Jiirilrlii8e 8lnııts oLuı Siılqıııe ~ ifltde eAıbnetft Ist dt bıc Jirirli~H 8fr4 tıırthtııtıı ~ yöııiıuleıt JtAıl btı«UUıt 
Sözltpııentıı Kenıltsllltıı, •Sizltl"fl'ııtıı 18 rıd INUbltst ı . JıkriUUIII ~ Jirilrll8t 8ırts tıırtlwlır. 

Mtııdekttfırılz yiııirultrı JflrirflıAt gırış bııut tse, 18 ıııa IIIIIAJe 2 ırd j{ırASIIfiA; Sizfqıııntıı keııdfslldıı JiirlirfilAt gırtsiNlırı 
soıırll OIIAJ Vtyll btıJıııA fıtWstııtıı B. M. G. S.llt ttvdf tıırfhtırt taıbtır 30 IICI 8Ü yirllrfilAt 8frtCtlbıe ~ret tdtbııtsUr. 

OIIAJ vıyıı kııtıbıııı ~ ııt ZAIIIAII ttvdt ~ btlbıtııediAINlnı lltlldttttlıılz Wııuıdıır Sizleşrırtııbr Jirllrlii8t gtrısı 
(SııWılar KlnWt'IICII ıduıııuş hJ' UTAr VArSA ~bıllnı), lıtlır8fll ~r. ~ 
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Rehine Ahnamasıaa Karşı Uluslararası Sözleşme 

Bu sözleşmeye taraf olan devletler, 
Birleşmiş Milletler Beyannamesinin, uluslararası barış ve güvenli~inin idamesine 

ve devletler arasmda dostane ilişkiler ve işbirli~inin desteklenmesine dair, prensip ve 
amaçlarını hatırda tuturak, 

insan Hakları Evrensel Beyannamesinde ve Medeni ve Politik Haklar Uluslararası 
Sözleşmesinde öngörüldügü üzere, herkesin özellikle yaşama, hürriyet ve kişi 
güvenligi haklarına sahip bulunduAunu kabul ederek, 

Genel Asaroblenin diger ilgili kararlarmda oldugu gibi, B. M. Beyannamesine 
uygun olarak, Devletler arasmda dostane ilişkileri ve işbirligini ilgilendiren Devletler 
Hukuku Prensipleri Hakkındaki Deklarasyon ve B. M. Beyannamesinde zikredildigi 
üzere, halklarm eşitli~i ve self -determinasyon hakları kuralını yeniden teyid ederek, 

Rehine almanın uluslararası toplumu ciddi şekilde ilgilendiren bir suç oldu~unu 
ve bu sözleşme hükümlerine uygun olarak rehine alma suçunu işleyen herkesin ya 
kovuşturulacagını ya da iade edilecegini düşünerek, 

Uluslararası teröri:ımin tezahürleri olarak tüm rehine alma fiilierinin önlenmesi, 
kavuşturulması ve cezalandırılması için etkin tedbirlerin hazırlanması ve kabul 
edilmesinde, Devletler arasmda Uluslararası işbirliginin geliştirilmesinin acil olarak 
gerekli bulunduguna kani olarak, 

Madde 1 
I-Bir başka şahıs (bundan sonra"rehine" olarak atıf yapılacaktır.), bir üçüncü 

tarafı, yani bir devleti, uluslararası bir kuruluşu, bir hakiki veya hükmi şahsı veya bir 
kişi grubunu; rehinenin serbest bırakılmasının kesin veya dotaylı bir şartı olarak, 
herhangi bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlamak için cebren tutan veya 
hapseden ve öldürmek, yaralamak veya hapsetmeye devam etmekle tehdit eden 
herhangi bir şahıs, bu sözleşmeye göre, "rehine-alma" suçunu işlemiştir. 

1 

2-a-Rehine-alma fiilini işlemeye teşebbüs eden veya, 
b-Rehine-alma fiilini işleyen veya buna teşebbüs eden kişiye, suç ortaklıgı yapan 

şahıslar bu sözleşmenin amaçları bakımından keza suç işlemiş addedilir. 

2-Bilkiii!Llr KıtrıdK 3#2 sııydı KırııtiiLi biflbillüllız ıty~n ~iiJerı SöZleşrııeyt K4ltltlfl(n 1 !ırci ltiiULltSilldtt ihtır4Zi biydı JA 
dfk'tıte 4lırd (ıJıttriiZf uyıt Sözlışmenlrı 20 net IIIAJldesfrtden SOIIJ'A) sizfeşıt~tye koıııtbıııqtıır. 

Kırırdı • .•..•.•...... 2++ Silyılı Kırııtrııttı 3 . ırtAJJısllle 8Öre- (ratıbıwııuın oMylıiiiiWı) karırlAştırrbrııktAJır. (utılırwııızın 

oMyLuurwı kırın) illınırktıı dili öırce illıMrı "Uçıklırdı ılkun SKçlıır ve ~tger bii.Zl eyltııılere d~lll 20 Hllllrın 1975 girı ve 
7/10283 sııyılı kırırdı• (Bb. 23) oLWğugt}t•KATILMAMIZ KARARLAŞTlRlLMlŞTlR• ifAdesille yer vertlıııeıııtştır. 

3-Sözleşıt~erılrı örısözil 2 ırcı J'Ar'Wtifıııdı s8zil eddeıı "Medeni ve Polıtık HAklAr uOOLırırısı SözleŞIIItsl" de 12 ncı rıwldede geçen 
Sözleşıtlt, DalıırASJ.YOn, Bty«nMIIle ve Protokol mettnlert R.G. dt ve Dstr. dı bıdıiiUliiUllllıştır. 

356 



Maddel 
Taraf Devletler, ı inci maddede belirtilen suçları, bu suçların ciddi niteli~ini 

dikkate alan uygun mtteyyidelerle cezalandıracaklardır. 

Madde3 
ı-Taraf devletlerden birinde rehine alınma olayı vukubuldu~ hallerde bu taraf 

devlet, rehinenin durumunu kolaylaştırmak, özellikle serbest bırakılmasını saglamak 
ve serbest bırakılmasından sonra gerekiyorsa bu ülkeden aynimasını kolaylaştınnak 
ıçin uygun görecegi tüm tedbirleri alacaktır. 

2-Rehine alma suçu işleyen tarafından bu fiil sırasında ele geçirilen her hangi bir 
eşyaya, taraf devletce el konuldugu takdirde, bu devlet mümkün oldugu anda bu 
eşyayı rehineye veya olayın durumuna göre ı inci maddede belirtilen üçüncü taPafa 
veya bunların münasip yetkili makamiarına iade edecektir. 

Madde4 
Tararf devletler ı inci maddede belirtilen suçların önlenmesinde, özellikle; 

a-Ülkelerinde rehine alma eylemlerinin işlenmesinde, cesaret veren, kışkırtan, 
düzenleyen veya dahil olan kişilerin, grupların ve teşekküllerin kanun dışı 

faaliyetlerinin yasaklanması dahil olmak üzere, bu suçların ülkeleri içinde veya 
dışında işlenmesi amacıyla kendi ülkelerinde hazırlık yapılmasını önlemek için pratik 
tüm tedbirleri alarak, 

b-Bu suçların işlenınesini önlemek için bilgi teatisinde bulunarak ve uygun 
görülecek idari ve diger tedbirlerin alınmasında koordinasyon saglayarak, 

lşbirligi yapacaklardır. 

Madde S 
ı -Her taraf devlet, I inci maddede belirtilen suçlardan herhangi birisinin; 
a-Kendi ülkesinde veya bu devlette kayıtlı bir gemi veya uçakta, 
b-Kendi uyruklularından herhangi birisi veya bu devletin uygun bulması halinde, 

ülkesinde mutad ikametgMıı bulunan vatansız kişiler tarafından; 
c-Bu devleti herhangi bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlamak için; veya, 
d-Bu devletin uygun görmesi kaydıyle kendi uyru~u olan bir rehine ile ilgili 

olarak, 
Işlenmesi halinde, bu suçlara kendi yargı yetkisini tesis etmek için gerekli 

olabilecek tedbirleri alacaktır. 
2-Her taraf devlet, I inci maddede belirtilen suçları işledigi iddia olunan sanıgın, 

kendi ülkesinde bulunması ve onu, bu maddenin ı inci paragrafında zikredilen 
devletlerden herhangi birisine iade etmemesi halinde, ı inci maddede belirtilen 
suçlar üzerinde kendi yargı yetkisini tesis etmek için lüzumlu görülebilecek tedbirleri 
de ayın şekilde alacaktır. 

3-Bu sözleşme, iç hukuka uygun olarak yerine getirilen ceza yargısını hertaraf 
etmez. 
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Madde6 
1 -Ülkesinde suç işledili iddia olunan sanılın bulundulU herhangi bir taraf 

devlet, şartların o şekilde gerektirdili kanısında ise, kendi kanunianna uygun olarak 
sanılı nezarete koyacak veya herhangi bir ceza veya iade kowştunnasmm 
başlatılınasma imkAn verecek bir zaman sUresince o ülkede bulunmasını sallamak 
için başka tedbirleri alacaktır. Bu taraf devlet, olaylar hakkmda derhal bir On 
soruştunna yapacaktır. 

2-Bu maddenin 1 inci paragrafında atıf yapılan nezarete alma ve öteki tedbirler 
gecikilmeden doArudan veya B. M. G. S. vasıtasıyle, 

a-Suçun işlendili devlete; 
b-Aleyhine zorlama yapılan veya buna teşebbüs edilen-devlete; 
c-Aleyhine zorlama yapılan veya buna teşebbüs edilen veya tüzel kişinin 

uyruklu&unu taşıdılı devlete; 
d-Rehinenin, uynıkluiUJıda bulundulU veya ülkesinde mutad ilcArnetinin 

bulundulu devlete; 
e-Suçu işledili iddia olunan sanıiJn uyrukluAunda oldulu veya, sanık vatansız 

kişi ise, mutad ikametgAhının bulundop devlete; 
f-Aleyhine zorlama yapılan veya buna teşbbüs edilen hükümetlerarası 

uluslararası kuruluşa; 

g-İlgili diler tüm devletlere; 
Bildirecektir. 

3-Hakkında bu maddenin 1 inci paragrafında atıf yapılan tedbirler alman her 
şahıs; 

a-Gecilaneksizin uyruklupda oldulU veya bir başka sebeple kendisi ile 
haberleşmeye yetkili devletin en yakın monasip temsilcisi ile veya vatansız kişi ise, 
mutad ikametgAhmm bulundulU devlet ile haberleşme; 

b-Bu devletin bir temsilcisi tarafından ziyaret edilme; 
Hakkına haiz olacaktır. 

4-Bu maddenin 3 OncQ paragrafında atıf yapılan haklar rehin alma suçu işledili 
iddia edilen sanılın ülkesinde bulundop devletin kanun ve kurullarına uygun olarak 
kullanılacaktır. Bununla birtikte anılan kanun ve kurallar, bu maddenin 3 Uncü 
paragrafında düzenlenen hakların amacına geçerlilik saatayacak şekilde olmalıdır. 

S-Bu maddenin 3 ve 4 UncO paragrafiarı hUktımleri, herhangi bir taraf devletin, S 
inci maddenin I ( b ) paragrafına uygun olarak yargı yetkisini öne sürmesine ve 
Kızılhaç Uluslararası Komitesini sanık ile haberleşmeye ve onu ziyarete davet etme 
hakkına halel getirmeyecektir. 

6-Bu maddenin 1 inci paragrafında öngörülen hazırlak soruşturmasırtı yapan 
devlet vardıJı sonuçlara dair raporunu derhal bu maddenin 2 nci paraerafında atıf 
yapılan devletlere veya teşekknllere bildirecek ve yargı yetkisini kullanıp, 
kullanmayacalını belirtecektir. 
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Madde7 
Taraf olan devletin rehine alına suçu işledigi iddia edilen sanık hakkında 

kovuştunna yapması halinde, kendi kanunlatma uygun olarak, kovuştunna sonucunu, 
ilgili devletler ve alakah uluslararası Htıldlmetlerarası kuruluşlara intikal ettirecek 
olan B. M. G. S.ne bildireceklerdir. 

Madde S 
ı -Rehine alına suçunu işledigi iddia edilen sanıgm ülkesinde bulundugu taraf 

devlet, bu kişiyi iade etmedigi takdirde, hiç bir istisnaya tabi olmadan ve suçun 
ülkesinde işlenip işlenmedigine bakmadan, olayı o devlet kanuniarına uygun olarak 
kovuşturma yapılmak üzere yekili merciierine intikal ettinDekle yilkümlü olacaktır. 
Bu yetkili merciler, o devlet kanuniarına göre ciddi nitelikte herhangi bir olagan 
suçla ilgili davada oldugu gibi., aynı şekilde karar alacaktır. 

2-1 inci maddede belirtilen suçlardan herhangi birisi ile ilgili olarak, hakkında 
kovuşturmaya tevessül edilen herhangi bir şahısa, kovuştunnanm büttın 
aşamalarmda, o ülke kanunlarının behşettili tUm haklar ve teminatlardan yararlanma 
dahil olmak üzere, adilane muamele yapılması garanti edilecktir. 

Madde9 
I-Bu sözleşmeye uygun olarak suç işledili iddia edilen sanıgm iade talebi, 

talepte bulunulan Devletin aş&aıdaki önemli nedenlerin bulunduAuna ikna olması 
halinde yerine getirilmeyecektir. 

a- ı inci maddede belirtilen suç için iade talebinin, bir şahsın ırkı, dini, milliyeti, 
etnik menşei, veya siyasi görüşü sebebiyle kavuşturulması için yapılmış olması; 
veya; 

b-İadesi talep olunan kişinin durumunun; 
i-Bu paragrafın ( a) alt paragrafındaki her hangi bir sebeple, veya, 
ii-Sanıgı korumakla yükUmin ülkenin yetkili makamlarının kendisiyle irtibat 

kurma imkanı olmaması hali, 
2-Bu sözleşmede tanımlanan suçlarta ilgili olarak, taraf devletler arasında 

yürürlükte olan iade sözleşmeleri ve anlaşmaları, bu sözleşme ile uyumlu olınadıgı 
nispette taraflar arasındatadil edilir. 

Madde lO 
ı-1 inci maddede belirtilen suçlar, taraf devletler arasmda mevcut herhangi bir 

iade sözleşmesinde, iadesi mümkün suçlar arasına girmiş sayılacaktır. Taraf devletler 
bu suçları, aralarmda yapılacak her iade sözleşmesinde iadesi mümkün suçlar arasına 
dahil etmeyi üstlenmişlerdir. 

2-İadeyi bir sözleşmenin mevcudiyeti şartına baglayan bir taraf devlet, 
aralarında iade sözleşmesi bulunmayan diger bir taraf devletten iade talebi aldıgı 
takdirde, iade talebedilen devlet 1 inci maddede belirtilen suçlarta ilgili olarak , bu 
sözleşmeyi kendi tercihine göre hukuki bir mesnet olarak düşUnebilir. İade işlemi, 
talebedilen devlet ~unu tarafından öngörülen diger şartlara tabi tutulacaktır. 
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37.ltJdMAb...,ı 

3-İadeyi bir sözleşmenin mevcudiyetine baglı tutmayan taraf devletler; ı inci 
maddede belirtilen suçları, talebedilen devletin kanununda ögörülen şartlara baglı 
olarak, iadesi mümkün suçlar olarak tanıyacaklardır. 

4-1 inci maddede belirtilen suçlar, taraf devletler arasında iade maksadıyle, 
sadece vukubuldukları yerde işlenliş sayılmayacak fakat aynı zamanda 5 inci 
maddenin 1 inci paragrafına uygun olarak kendi yargı yetkilerini tesis etmeleri 
gerekli olan devletlerin ülkesinde işlenmiş sayılacaktır. 

Madde ll 
ı- ı inci maddede belirtilen suçlar la ilgili ceza kovuşturmaları dolayısıyle taraf 

devletler, kovuşturmalar için gerekli ellerinde mevcut tüm delillerin temini dahil 
olmak üzere, bir birlerine en geniş ölçüde yardım saglayacaklardır. 

2-Bu maddenin 1 inci paragrafı hükümleri başka herhangi bir sözleşmede yer 
alan karşılıklı adli yarıdımı ilgilendiren yükümlülükleri etkilemiyecektir. 

Madde 12 
Harp maıdurlarının korunması hakkında ı 949 Cenevre Sözleşmelerini veya bu 

sözleşmelere Ek Protokollerin muayyen bir rehine-alma olayına uygulanabildiıi 
durumlarda, Taraf Devletler bu sözleşmeler le, rehine-alanı kovuşturmak veya teslim 
etmek yükümlülügü altında bulundukları sürece, işbu sözleşme, B. M. 
Beyannamesine uygun olarak Devletler arasında dostane ilişkiler ve işbirligini 
ilgilendiren Devletler Hukuku Prensipleri Hakkındaki Deklarasyon ve B. M. 
Beyannamesinde ifadesini bulan Self-determinasyon haklarını kullanınada koloni 
hakimiyetine ve yabancı işgaline ve ırkçı rejimiere karşı halkların savaşmasında 
1977 tarihli ı numaralı Ek Protokollin ı inci maddesinin 4 üncü paragrafında 
zikredilen silahlı çatışmalar dahil olmak üzere, ı 949 Cenevre Sözleşmeleri ve 
bunlara baglı Protokollerde tanımlanan silahlı çatışmalar sırasında işlenen bir rehine 
alma olayına uygulanmayacaktır. 

Madde 13 
Bu sözleşme, suçun tek bir devlette işlenmesi, rehinenin ve suçu işledigi iddia 

olunan sanıgın bu devletin uyruklusu olması ve suçu işledigi iddia olunan sanııın da 
bu devlet ülkesinde bulunması halinde uygulanmayacaktır. 

Madde 14 
Bu sözleşmedeki hiç bir hüküm, B.M. Beyannamesine ters düşecek biçimde bir 

devletin ülke bütünlllgünü ve siyasi bagımsızlıgının ihlal edilmesini haklı kılacak 
şekilde yorumlanmayacaktır. 

Madde ıs 
Bu sözleşme hükümleri, sözleşmenin kabul edildigi tarihte yürürlükte olan iltica 

anlaşmalarının uygulanmasını, bu anlaşmalara taraf olan devletler yönünden 
etkilemiyecektir; ane&}< bir taraf devlet, iltica anlaşmalarına taraf olmayan bu 
sözleşmeye taraf bir diger devletle ilgili olarak iltica anlaşmalarına başvurmayabilir. 
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Madde 16 
I-Bu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasıyla ilgili olarak, iki veya daha 

ziyade taraf devlet arasında müzakere ile halledilemeyeıı herhangi bir ihtilAf, 
bunlardan birisinin istemi üzerine hakerne havale edilecektir. Hakem için istemin 
yapıldı~ tarihten itibaren altı ay içinde taraflar hakemin teşkili hususunda anlaşmaya 
varamazlarsa bu taratlardan herhangi biri ihtilAfı mahkeme stütüsüne uygun bir talep 
ile M.arası Adalet Divanma intikal ettirebilir. 

2-Her devlet bu sözleşmenin imzalama veya,onaylama zamanmda veya katılma 
sırasında bu maddenin I inci paragrafı ile baAlı olmadıgını beyan edebilir. Diger 
taraf devletler, böyle bir rezervasyanda bulunmuş herhangi bir taraf devletle ilgili 
olarak bu maddenin 1 inci paragrafı ile baglı olmayacaklardır. 

3-Bu maddenin 2 inci paragrafına uygun olarak rezerv koyan herhangi bir taraf 
devlet B. M. Genel Sekreterine yapılaeka bildiri ile bu rezervi herhangi bir zamanda 
geri alabilir. 

Madde 17 
I-Bu sözleşme, New York'da B. M. Merkezinde 31 aralık 1980 tarihine kadar 

tüm devletlerin imzasına açıktır. 
2-Bu sözleşme, onaylamaya tAbidir. Onaylama belgeleri B. M. Genel 

Sekreterine tevdi olunacaktır. 
3-Bu sözleşme, herhangi bir devletin katılmasına açıktır. Katılma belgeleri B. 

M. Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. 

Madde 18 
I-Bu sözleşme, yirmi iki onay veya katılma belgesinin B. M. Genel Sekreterine 

tevdi edildigi tarihi takibeden otuzuncu gün yürürlUAe girecektir. 
2-Yirmi iki onay veya katılma belgesinin tevdiinden sonra sözleşmeyi onayiayan 

veya katılan her devlet için, sözleşme böyle bir onay veya katılma belgesinin tevdi 
tarihini takibeden otuzuncu günü yürürlüge girecektir. 

Madde 19 
1 -Herhangi bir taraf devlet, B. M. Genel Sekreterine hitaben yapacagı yazılı 

bildirim ile bu sözleşmenin feshini ihbar edebilir. 
2-Böyle bir feshi ihbar, bildiriminin B. M. Genel Sekreteri tarafından almdıgı 

günü takibeden bir yıl içinde yürürlüge girecektir. 
Madde lO 

Bu Sözleşmenin Arapça, Çince, ingilizce, Fransızca, Rusça ve Ispanyolca aynı 
şekilde geçerli orijinal metinleri B. M. Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

İlıtirazi Kayıt: 
Türk Hükümeti, Rehine alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşmeye katılırken, 

sözleşmenin 16 . maddesinin 2 nci paragrafı müvacehesinde, bu maddenin 1 nci 
paragrafı hükümleriyle kendini baglı saymayacajmı beyan eder. 

---------------0---------------
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• 
Avrupa İkamet Slzleşmesinin Onaylanmasının Uygun 

Bulundutuna Dair Kanun 
Kanun No : 3517 
Kabul Ta. : ll/4/1989 
R.G : lO Nisan 1989 8.10145 
Dstr. Trp. : 5, C.l8, s.l53 

Madde 1 
13/ı2/ı9SS taribinde imzalanan "Avrupa İkarnet Sözleşmesi" nin 2 nci maddede yazılı 

beyanlar yapılmak suretiyle onaylanması uygun bulunmuştur. 
Maddel 
a-Türkiye, Sözleşmenin 2 ı inci maddesinin (ı) numaralı fıkrasında belirtilen "benzer 

durumlarda" deyimi bakımdan tutumunu saklı tutar ve bu deyimi, olalan vergi kanunlarının 
ve dtızenlemelerinin uygulanması açısından hukuken ve gerçekte önemli ölçüde benzer 
şartlara sahip mükelleflerin (gerçek kişiler, tüzel kişiler) kastediidiii şeklinde yorumlar. 

Diler taraftan bu deyim, bir Aldt devletin üçüncü bir devlette mukim olan ve bu Akit 
devlette faaliyet gösteren kendi vatandaşlarına, vergiterne ve buna b&Alı mükellefiyetler 
yönünde uyguladılı muamelenin aynısı, bu Akit devlette faaliyet gösteren ve üçüncü devlette 
mukım olan diler Akit devletın vatandaşlarına da uygulayacaAı anlamına gelir. 

b-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sözleşmenin, taraflardan birinin başvurusu ile 
anlaşmazlıkların Milletlerarası Adalet Dı vanında çözümlenmesine ilişkin 3 ı inci maddesinin 
( 1) numaralı fıkrası hükümleri ile kendim b&Alı saymaz ve Sözleşmenın uygulanması ve 
yorumlanması bakımından Akit taraflar arasında olabilecik herhangi bir anlaşmazlılın 
Mılletlerarası Adalet Divanının kararına sunulmasında anlaşmazlıAa taraf olanların her olayda 
muvafakatının gerektilini beyan eder. 

Madde 3 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüle girer. 
Madde 4 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

----o~----

Avrupa İkamet Sözleşmesi'nin Onayianmasına Dair 
Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : ll Temmuz 1989 No: 89/14414 
R.G . : 17 EyiiU 1989 S.l0l85 
Dstr. Trp.: 5, C.l9, s.l117 

13/ı2/19SS tarihinde imzalanan ve ı2/4/ı989 tarihli ve 3527 sayılı Kanunla onaylanması 
uygun bulunan ekli " Avrupa İkarnet Sözleşmesi " nin anılan Kanunun 2 maddesindeki 
beyanlar yapılmak suretiyle, onaylanması; ........ 244 sayılı Kanununun 3 üncü maddesine göre, 
Bakanlar Kurulunca 2ıl7/ı989 tarihinde kararlaştırılmıştır.(*) 

----o----
(*) I -Sizltşııtt Xl b61Jbııilylı 3-f. ltiAddtyı ıJrftvA tbıtt'tft Vt 3f ilildl JtWikııbı SDDifllA Pırfrft 13 ArAJ« I 955 tıırıJrflıllt 

tAıtızbıı tdtldJAı, if.dt tdtlMttdır. ~ 
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Avrupa İkamet Sözleşmesi 

Bu sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Htlldlınetler, 
Avrupa Konseyinin amacının, üyelerinin ortak mirası olan ideal ve ilkeleri 

korumak ve geliştinnek, ekonomik ve sosyal ilerlemelerini kolaylaştırmak oldutunu 
dikkate alarak; 4 Kasım ı 950 de imzalanan insan Haklan ve Temel HUrriyetleri 
Koruma Sözleşmesi, 20 Mart ı 952 de imzalanan bu sözleşmeye Ek Protokol, 
Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi ile sosyal güvenlik hakkında ll Aralık 
ı953 de imzalanan iki Avrupa Geçici Anlaşması gibi Konsey çerçevesi içerisinde 
şimdiye kadar aletedilmiş bulunan sözleşme ve anlaşmalarda da teyit edildigi üzere 
Avrupa konseyi üyesi ülkeler arasındaki batlann.özel nitelilini kabul ederek; 

Bir bölgesel sözleşme akdi suretiyle, üye ülkelerden herbirinin uyruklarına diger 
üye ülkelerde uygulanan muamelelere ilişkin olarak ortak kurallar ihdasmm 
birleşme hareketini daha da ileri götürecejine inanarak; 

Uyrukları karşılıklı olarak bahşettikleri hak ve ayncalıklarm, yalnızca statüsü 
geregi Avrupa Konseyi üyesi ülkeleri bir araya getiren sıkı ortaklık nedeniyle 
tanınmış oldugunu teyid ederek, 

Sözleşmenin kapsamı itibarıyle Avrupa Konseyi TeşkilAtı çerçevesine girdilini 
kaydederek, 

Aşagıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

BÖLCMI 

GlRlŞ-lKAMET VE SINIRDIŞI EDiLME 

Madde 1 
Akit Taraflardan herbiri, kamu düzenine, milli güvenli&e, kamu saliılına veya 

genel ahlAka aykırı olabilecek haller dışında, diger taraf uyruklarının geçici olarak 
ikamet amacıyla kendi ülkesine girişlerini kolaylaştıracak ve orada serbestçe 
dolaşmalarına izin verecektir. 

2-söZftŞlfleıtllt ;ırwı;;;ıı ve dtVAJıtı ol4r4k IX KlSlMDAN iBARET Pi'DGDI lllliilliiidtAllr. S6ZftŞlfıtııllt OMyııt4 Gm Kmrı 
ve saiaılliır KımılK KartıruııW Protokol'li dıtr ıçıltlık bıdxiiiiiJUfiAitıulr. 

3-Ktıllllrıdıı ve saitıııLır Kımdil Kltr~truııW sözlqwıeıtllt blwı edtJJ~ı yer tsmt btılx~ yitbıu ~ı 13/12/1955 

flırtht lteltrttbııekteJtr. iııııtıLrıntı flırtht flırtıjuııızıWı blwı edtblıgı flırılıı ifllk ebııtıııtktdtr. böyle olstı ulı, ·hltirııeuııtz 

flırııfırıJıııt ........ flırılwult ııw ... sdftnılt bır uyıt Kmlllt ılısUrılır ulı. 

f-Ktıılltlllllt 2 ltd ~ kt "beyitııLırtı BaitıııLır KKndJl KtırıruıJ. ]U V~t atbt sözltşıııeııtıı Jllyuılıoolığı Dstr:,W 
ıW göriltıtıtmtşUr. 
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; ı 1 i 

Madde2 
işbu Sözleşmenin 1 . maddesinde öngörUlen koşullar altında, akit taraflardan her 

biri, ekonomik ve sosyal şartlarının müsaade etti~i ölçüde, di~er taraf uyruklannm, 
ülkesinde ikamederini uzatmalarını veya bunların devamlı ikamederini 
kolaylaştıracaktır. 

Madde3 
1 -Akit Taraflardan birinin, di~er akit ülkesinde yasal olarak ikamet eden uyrukları 

ancak milli güvenli~i tehdit ettikleri veya kamu düzenine veya genel ahlaka aykm 
davrandıkları takdirde sınırdışı edilebilirler. 

2-Akit taraflardan birinin, diger herhangi bir akit taraf ülkesinde yasal olarak iki 
yıldan fazla bir süredir ikamet etmekte olan uyru~u; milli güvenlik açısından kesin 
zorunluluk yoksa, kendisi hakkındaki sınırdışı karanna karşı itirazcia bulunmasına ve 
bu amaçla yetkili makama veya yetkili makamca özel olarak belirlenmiş kişi veya 
kişilere başvurmasına ve bu organlar önünde temsil olunmasına müsaade 
edilmeksizin sınırdışı edilemez. 

3-Akit Taraflardan birinin, diger bir Akit Taraf ülkesinde on yıldan fazla bir 
süredir ikamet eden uyrukları, yalnızca milli güvenlik nedeniyle veya bu maddenin 
birinci bendinde zikredilen diger nedenlerin, özellikle ciddi bir nitelikte olması 
hallerinde sınırdışı edilebilir. 

BÖLÜM II 

MEDiNi HAKLARlN KULLANILMASI 
Madde4 
Akit Taraflardan birinin uyrukları, diger bir Akit Taraf ülkesinde gerek şahsi, 

gerek ayni mahiyette olsun, medeni haklardan yararlanma ve bunları kullanma 
hususunda, o devlet uyruklarına uygulanmakta olana eşit bir muameleden faydalanır. 

Madde S 
Bu Sözleşmenin 4 üncü maddesi hükümleri hilafına her akit Taraf, milli güveniilk 

veya savunma nedenleri ile her kategorideki mallara ilişkin iktisap,zilyetlik veya 
yararlanma haklarını kendi uyruklarına hasredebilir veya diger taraf uyruklarını 
yabancılara uygulanan özel şartlara tabi tutabilir. 

Madde6 
I-Milli Güvenlik veya savunma ile ilgili haller dışında 
a-Bazı kategori malların iktisap, zilyetlik veya yararlanma hakkını kendi 

uyruklarına hasreden veya diger taraf uyrukları da dahil bu konuda yabacılar 

hakkında özel düzenlemeye giden veya bu malların iktisap, zilyetlik veya yararlanma 
hakkını karşılıklılık esasına b~layan her Akit Taraf işbu Sözleşmenin imzası anında 
bu kısıtlamanın bir listesini, bunları tesis eden iç hukuk hükümlerini belirterek, 
A VR.K.Genel Sekreteri bildirecektir; Genel Sekreter bu listeleri diger imzalayanlara 
il etecektir. 
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b-Akit Taraflardan biri, işbu sözleşmenin kendisi hakkında yürürlüge 
girmesinden sonra, ekonomik ve sosyal nitelikte zorunlu nedenlerle veya memleketin 
hayati kaynakları üzerinde tekelleşmeyi önlemek amacile, kendisini mecbur 
hissetmedikçe, diger taraf uyruklarının bazı kategori malları iktisap, zilyetlik veya 
faydalaruna hakkına ilişkin yeni kısıtlamalar koymayacaktır. Akit Taraf kısıtlama 
koydugu takdirde alınan önlemlerden, bunlara ilişkin iç hukuk hükümlerinden ve 
bunları gerektiren nedenlerden tamamen Genel Sekreteri haberdar edecek; Genel 
Sekreter bunu diger taratlara bildirecektir. 

2-Her akit Taraf, kısıtlamalar listesini diger tarafların uyrukları lehine azaltmaga 
çalışacaktır. Bu degişiklikler akit Tarafça Genel Sekretere bildirilecek ve Genel 
Sekreter bunları diger taratlara iletecektir. 

Her Akit Taraf, yabancılarla ilgili genel düzenlemelere kendi mevzuatınca 
tanınan istisnalardan diğer taraf uyruklarını yarariandırmak için de gayret sarf 
edecektir. 

BÖLÜMIII 

ADLI VE İDARi TEMİNATLAR 
Madde 7 
Akit Taraflardan birinin uyrukları, diger taraf ülkesinde şahıslarınm, mallarının, 

hak ve menfaatlerinin hukuki ve adli himayesinden o ülke uyruklarıyla aynı şartlar 
altında yararlanacaktır. Özellikle, yetkili adli ve idari makamlara başvurmak hakkı 
ile kendi seçtikleri ve ülke kanuniarına ehil olan bir kimsenin yardımını 
sağlayabilmek hakkına o ülke uyruklarıyla aynı şekilde sahip olacaktır. 

Madde8 
1 -Akit Taraflardan birinin uyrukları, diğer taraf ülkesinde, o ülkenin 

uyruklarıyla aynı şartlar altında meccani adli yardımdan yararlanacaklardır. 
2-Akit Taraflardan birinin yoksul uyrukları, diger taraf ülkesinde o ülkenin 

yoksul uyrukları ile aynı koşullar dahilinde kişi hallerine ilişkin belgeleri meccanen 
alabileceklerdir. 

Madde9 
1 -Davacı veya müdahil olarak Akit Taraflardan birinin mahkemeleri önüne 

çıkan diğer bir Akit Taraf uyruğundan, Akitlerden birinin ülkesinde ikametgüıı veya 
mutad meskeni bulunduğu takdirde, gerek yabancı sıfatından dolayı, gerek o 
memlekette ikametgMl veya meskeninin bulunmaması sebebiyle, ne şekil altında 

olursa olsun, hiç bir teminat veya depozito akçesi talep edilmez. 
2-Ayni kural, mahkeme masraflarını teminat altına almak için davacı veya 

müdahilden yapması istenecek ödeme için de uygulanır. 
3-Yukarıdaki benderden birine göre veya davanın görüldüğü ülkenin hukuku 

uyarınca teminat, depozito veya ödemelerden bağışık tutulmuş da davacı veya 
müdalıile hükmedilen mahkeme masrafları ve sair giderlere ilişkin malıkurniyet 
kararları diplomatik kanaldan yapılacak istem üzerine, diğer Akit taraflardan birinin 
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ülkesindeki yetkili makanıca, herhangi bir harç ödenmesi gerekmeksizin yerine 
getirilebilir. 

BOLCMIV 

GELIR GETIRENFAALIYETLER 
Madde 10 
Ekonomik ve sos,ral ~itelikteki ciddi sebepler müsaade verilmesine engel 

olmadılı takdirde, Akit Tarafların her biri diAer taraf uyruklarınm, kendi 
uyruklarıyla eşit olarak, ülkesinde Gelir getiren her türlü faaliyette bulunmasma izin 
verecektir. İlgili şahıs gerek kendi hesabma çalışırsa gerek bir işverenin hizmetinde 
bulunursa bu hüküm, bunlarla kayıtlı kalmaksızın sınai, ticari, mali, zirai faaliyetler 
ile küçük sanatlara ve serbest mesleklere de uygulanır. 

Madde ll 
Bir Akit tarafça Gelir getirir nitelikte bir faaleyitte bulunmasma belirli bir süre 

için izin verilen, diter herhangi bir Akit Taraf uyrutu izin veren Alcit Tarafın benzer 
şartlar içinde bulunan uyruklarına aynen uygulanmadılı takdirde, kendisine izin 
verilmesi sırasında mevcut olmayan kısıtlamalara bu süre içinde tAbi tutulamaz. 

Madde ll 
ı -Diger herhangi Akit Taraf ülkesinde yasal olarak ikamet eden bir Akit taraf 

uyrutuna, aşaAıdalci şartlardan birini yerine getirdili takdirde işbu sözleşmenin ı O . 
maddesinde Ongörttlen smırlamalara baAlı tutulmaksızın, ülkesinde bulundotu Akit 
Tarafın uyruklanyla eşit olarak, gelir getiren her türlü faaliyette bulunmasına izin 
verilir. 

a-0 ülkede yasal olarak kesintisiz 5 yıl süre ile gelir getiren bir faaleyette 
bulunmuş olmak, 

b-0 ülkede yasal olarak kesintisiz ı O yıl süre ile otunnuş olmak, 
c-Sürekli ikametine müsaade edilmiş olmak. 
Her Akit Taraf, işbu Sözleşmenin imzalanması veya onay belgesinin verilmesi 

'anında, yukarıdaki şartlardan bir veya ikisini kabul etmedilini beyan edebilir. 
2-Keza Akit Taraf, aynı usule göre ( a ) fıkrasında öngörttlen süreyi en çok ı O 

yıla çıkarabilir. Şu şartla ki, beş senelik bir ilk devreden sonra, o zamana kadar icra 
edilen faaliyet bakımından imin yenilenmesi hiçbir şekilde reddedilemez, veya bu 
yenileme o faaliyete bir deAişiklik yapılmasma baAlanamaz. Her Akit Taraf, ücretli 
bir faaliyetten baAımsız bir faaliyete geçiş hakkını her halQkarda otomatik olarak 
tanımayacalını beyan edebilir. 

Madde 13 
Her Akit Taraf, kamu görevlerini veya Milli güvenlik veya sawnma ile ilgili 

faaliyetleri uyruklarına hasredebilir veya bu faaliyetlerin yabancı . uyruklular 
tarafından ifasmı özel şartlara tAbi tutabilir. 
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Madde 14 ı 
1-İşbu Sözleşmenin 13. maddesinde öngörülen hususlardan ayn olarak, 
a-Bazı faaliyetleri uyruklanna hasretmiş veya bunların, diger taraf uyruklan da 

dahil olmak üzere, yabancılar tarafından ytlrUtülemesini kaidelere veya 
mütekabiliyete 

.,. tibi kılan, her Akit Taraf, işbu Sözleşmenin imzası esnasmda, bu kısıtlamaların bir 
listesini, bunların dayandıgı iç hukuk hükümlerini belirtmek suretile, AVR.K.G.S.ne 
tevdi edecek ve Genel Sekreter de bu listeleri diger imzalayan taratlara 
gönderecektir. 

b-Ak.it Taraflardan biri bakımından işbu sözleşmenin yürtlrlüge girmesinden 
sonra o 4kit taraf, ekonomik ve sosyal n_itelikte mücbir sebeplerle kendilerini zorunlu 
hissetmedikleri sürece, diger taraf uyruklarınm gelir getiren faaliyeıtte bulunmalarına 
yeni kısıtlamalar getirmeyecektir. Yeni kısıtlamalar getirdikleri takdirde, alman 
önlemlerden, bunlara ilişkin iç hukuk hükümleri ve bunlan gerektiren saiklerden 
Genel Sekreteri tamamen haberdar edecek ve Genel Sekreter de bunları diger 
taratlara bildirecektir. 

2-Her 4kit Taraf, diger tarafuyruklarınm yararına olarak; 
---Uyruklarma tasis ettigi veya yabancılar tarafından ifasmı kaidelere veya 

mütekabiliyete tAbi kıldıgı faaliyetlerin listesini azaltmaya çalışacaktır; bu 
degişikiilen Genel Sekretere bildirecek ve Genel Sekreterde bunlan diger lkit 
taratlara il etecektir. 

---Mevzuatmm öngördügü ölçüde, yürürlUkteki hükUmlerden ferdi istisnalar 
tanımaya çalışacaktır. 

Madde 15 
Akit Taraflardan birinin ülkesinde o ülkenin uynıklarmca ifası belirli mesleki ve 

teknik vasıflara sahip olunmasını veya teminat gösterilmesini gerektiren bir 
faaliyetin, diger bir Akit Taraf uyrugunca ytlrUUllmesi aynı teminatm gösterilmesini, 
aynı vasıflara veya yetkili milli makamca onlara eşdeger olarak tanman digerlerine 
sahip olunmasına baglı olacaktır. 

Bununla birlikte, Aldtlerden birinin ülkesinde mesleklerini yasal olarak ifa eden 
4kit Taraf uyrukları, belirli bir durumda kendilerine yardım maksadile 
meslekdaşlarından biri tarafından diger herhangi bir 4kit Taraf ülkesine davet 
edilebilir. 

Madde 16 
Asıl faaliyet merkezi taraflardan birinin ülkesinde olan müesseselerden biri 

hizmetinde bulunan ve ticaret amacı ile seyahat eden Akit taraftardan birinin 
uyruklarının altı ay içinde iki aydan fazla oturmamak Şartıyla, diger bir ikit Taraf 
Ulkesmde faaliyette bulunması için herhangi bir izin gerekli degildir. 

Madde 17 
I-Herhangi bir Akit Tarafın uyrukları diger Akit Taraf ülkesinde, genel olarak 

Ucret ve çalışma şartları ile ilgili olarak, kamu makamlarınca konulan kaideler 
bakimmdan o ülke uyruklanna uygulanandan daha az elverişli olmayan bir 
muameleden yararlanacaklardır. 
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·-2-Bu bölümün hükümleri, Akit Taraflarmdan birinin ülkesinde gelir getiren bir 
faaliyet icrası bakımından, di~er taraf uyruklarına, kendi uyruklarma uygulanandan 
daha elverişli bir muamele yapmalarını gerektirdi~i şeklinde yorumlanmayacaktır. 

BÖLÜM V 

OZELHAKLAR 
Madde 18 
Akit Taraflardan hiç biri, ülkesi üzerinde yasal olarak en az beş yıldan beri uygun 

bir faaliyette bulunmuş olan diger bir Akit Taraf uyruklarının ticaret, ziraat ve 
meslek odaları gibi ekonomik veya mesleki nitelikteki teşekküllerin seçimlerine bu 
konuda anılan teşekküllerin yetkileri dahilinde alabilecekleri karar saklı kalmak 
kaydıyle, seçmen sıfatıyla, o ülke uyruklarıyla eşit şartlar altında katılmalarını 
yasaklayamaz. · 

Madde 19 
Hakem seçiminin tamamen ilgili tarafların ihtiyarma bırakıldı~ında hakemlik 

durumlarında, Akit Taraflarm uyruklarının, di~er taraf ülkesinde o ülkesinde o ülke 
uyruklarına uygulanandan maada kısıtlamalara tabi olmaksızın, hakemlik görevi 
yapmalarına izin verilecektir. 

Madde 20 
E~itimden yararlanma Devletin yetkisinde oldu~u hallerde, bir Akit Taraf 

ülkesinde yasal olarak oturan di~er bir 4kit Tarafın okul ça~ındaki uyrukları, o ülke 
uyruklarıyla tam bir eşitlik içinde, ilk ve orta ö~etim ile teknik ve mesleki egitim 
kuruluşlarına kabul edileceklerdir. Bu hükmün burs verilmesine teşmili Akit 
Taraflardan her birinin takdirine bırakılmıştır. 

Bir Akit Taraf ülkesinde egitim mecburiyeti varsa o ülkede oturan ve okul 
çagmdaki di~er tarafuyrukları da bu mecburiyete tabi olacaktır. 

BÖLÜM VI 

VERGl, ZORUNLU HlZMETLER, KAMULAŞTIRMA, MlLLlLEŞTlRME 

Madde ll 
1-Akdedilmiş ve akdedilecek anlaşmalarda mevcut mükerrer vergi ile ilgili 

hükümler saklı kalmak kaydıyla, Akit Taraflardan birinin uyrukları, diger taraf 
ülkesinde benzeri bir durumda o ülke uyruklarından istenenden başka, daha yüksek 
veya daha masraflı, ne isim altında olursa olsun, resim, harç, vergi ve mali 
mükellefiyetiere tabi olmayacaklardır. Özellikle, vergi ve resim indirim veya 
bagışıklıklardan, aile mükellefiyetierinde yapılan indirimler de dahil, matrahta 
yapılan indirimlerden istifade edeceklerdir. 

2-Akit Taraflar, kendi uyruklarından talep etmedikleri herhangi bir ikamet 
resmini diger taraf uyraklarına tahmil etmiyecektir. Bu hüküm, yabacılardan istenen 
izin ve 

368 



yetki belgelerinin verilmesine ilişkin idari formalitelerin tamamlanması amaeı ile 
gerektigi takdirde harç alınmasına engel olmayacaktır. Ancak, bu harçlar, bu 
formalitelerin gerektirdigi masraflardan fazla olmayacaktır. 

Madde ll 
Akit Taraflardan birinin uyruk.ları, di~er taraf ülkesinde, hiç bir ahvalde, gerek 

şahsı, gerek mal varlıgı bakımından o ülkenin aynı durumundaki uyıııklan,ııa 
uygulanandan başka veya daha agır mükellefiyete tibi tutulmayacaktır. 

Madde23 
Insan Hakları ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine ek Protokolün birinci 

maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, !kit Taraflardan birinin uyrukları maltannın 
diger bir Akit Tarafça kamulaştırılması veya millileştirilmesi halinde asgari bu Akit 
Tarafuyruklarına uygulanan muameleye tibi olacaktır. 

Madde24 

BÖLOMVII 

DAiMi KOMITE 

1-lşbu Sözleşmenin yütürlüge girişini izleyen yıl içinde bir Daimi Komite 
kurulacaktır. Bu Komite, Sözleşmenin uygulama şartlarını iyileştirineye ve gerekirse 
hükümlerini degiştirmeye veya tamamlamaya yönelik önerilerde bulunacaktır. 

2-Bu Sözleşmenin 6. maddesinin ı (b) bendi ile, 14. maddesinin I (b) bendi 
hükümlerinin yorumlanması veya uygulanması, hususunda görüş ayniıkiarı olması 
halinde, Komite, taraflardan birinin istegi üzerine, taratları uzlaştırmaya gayret 
edecektir. 

3-Komite, taraflarm ülkesinde yürürlükte bulunan ve bu Sözleşmede yer alan 
konulara ilişkin kanun ve düzenlernelerin durumu ile ilgili bütün bilgileri içeren 
devrevi bir rapor yayınlacaktır. 

4-lşbu Sözleşmeyi onaylayan, Avrupa Konseyinin her üyesi bu Korniteye bir 
temsilci atayacaktır. Konseyin diger her üyesi söz hakkına sahip bir gözlemci 
tarafından bu Koroitede temsil olunabilecektir. 

S-Komite, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından toplantıya çalt·dır. 
Ilk toplantı, kuruluşunu izleyen ilk üç ay içinde yapılacaktır. Müt~ip 

toplantılar, her iki yolda en az bir defa yapılacaktır. Komite, Konseyin Bakanlar 
Komitesinin gerekli gördüAll hallerde de toplanacaktır.lki yıllak süre son toplantının 
kapanış tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. 

6-Daiıni Komitenin görüş ve tavsiyeleri Bakanlar Komitesine sunulur. 
7-Daimi Komite iç tüzügünü kendi düzenler 
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Madde lS 

BÖLCMVIII 

GENEL HOKOMLER 

Işbu Sözleşmenin hOkOmleri, diler Akit Taratlardan bir veya birkaçının 
uyruklanna daha elverişli bir iflem sallayan ve hAlen yUrQrltlkte bulunan veya 
yUrQrlüle girecek olan milli mevzuat, ikili veya çok taraflı andlaşma, sözleşme ve 
anlaşma hük.Omlerine halel getinnez. 

Maddel6 
1 -Her Avrupa Konseyi Üyesi, işbu Sözleşmenin imza veya onay belgesinin tevdi 

sırasında sözleşmenin belirli bir hükmüne, ancak ülkesinde halen yürüriOkte bulunan 
bir kanun bu hükme uygun bulunmaması halinde bir çekince koyabilir. Işbu madde 
gerelince genel mahiyetteki çekincelere mUsaade edilemez. 

2-İşbu maddeye uygun olarak konulan her çekince sözkonusu kanunun kısa bir 
açıklamasını da içerir. 

3-İşbu madde gerelince bir çekince koyan her Konsey üyesi, koşullar elverişli 
olur olmaz bunu geri alacaktır. Çekincelerin geri alınışı Konsey Genel Sekreterine 
hitaben bir bildirim ile yapacak ve bu bildirimin alındılı tarihten ·itibaren htlküın 
ifade edecektir. Genel Sekreter bu bildirim metnini Sözleşmeyi imzalayan taratlara 
il etecektir. 

Maddel7 
Sözleşmenin 26 . maddesi uyannca sözleşmenin belirli bir hükmü hakkında bir 

çekince koyan Akit Taraf, diAer Akit Taraflardan bu hükmün uygulanmasını ancak 
kendisinin kabul ettili ölçüde isteyebilir. 

Madde ll 
I-Harp veya millet hayatını tehdit eden diAer genel tehlike hallerinde, her Akit 

Taraf, durumun kesin olarak gerektirdili ölçüde, işbu Sözleşmede öngörülen 
yükümlülüklere uymayan önlemler alabilir. Şu şartla ki, bu önlemler, Devletler 
Hukukundan dolan diler bütün ytlktlmlülüklere aykırı olamaz. 

2-Bu uymama hakkını kullanan her Akit Taraf, aldılı önlemlerden ve bunları 
gerektiren nedenlerden, Avrupa Konseyi Genel Sekreterini tamamen haberdar 
edecektir. Bu önlemlerin yürürlükten kalktılı ve Sözleşme hükümlerinin yeniden 
tamamiyle uygulamaya konuldup tarihi de Konsey Genel Sekreterine bildiercektir. 
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BOLiJMXI 

SOZLEŞMENIN UYGULAMA ALANI 
Madde29 
ı-Bu Sözleşme Akit Tarafların anavatanlarında uygulanır. 
2-Her Konsey üyesi bu Sözleşmenin imzası veya onaylanması sırasında veya 

bunu izleyen herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben bir 
bildirimle bu sÖZleşmenin, sözkonusu bildiri de belirtilen ve milletlerarası 
ilişkilerinden sorumlu olduAn ülke veya ülkelere de uygulanacalını açıklayabilir. 

3· Yukarıdaki bent'de uygun olarak yapılan bildirimler, bu bildirimlerde 
belirtilen bUtUn ülkeler bakammdan, bu sözleşmenin 33 . maddesinde öngörülen 
şartlara uyularak geri almabilir. 

4-Genel sekreter, bu maddenin ikinci veya UçUncU bentleri uyannca kendisine 
iletilen her bildirimi diAer Konsey üyelerine ~ildirecekt"ir. 

Madde30 
ı -Bu Sözleşme h OkUmlerine göre, Akit Taraflardan birinin uyrukluguııa sahip 

gerçek kişiler uyruk addedilir. 
2-Akit Taraflardan hiçbiri sözleşmenin uygulanmadılı anavatan dışı 

topraklarmda mutad meskenleri bulunan diAer bir Akit Taraf uyruklannı işbu 
Sözleşmeden yarariandırmak zorullulugunda olmayacaktır. 

Madde31 

BÖLiJMX 

ANLAŞMAZLlKLARlN ÇOZOMO 

ı -İşbu Sözleşmenin yorumlanması veya uygulanması hususunda Akit Taraflar 
arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, taraflar başka bir barışçı çöztım yöntemi 
üzerinde uyuşamadıklara takdirde, özel surette varılacak bir anlaşma ile veya 
anlaşmazlıja taraf olanlardan birinin başvunnası ile Milletlerarası Adalet Divanı'na 
götürülecektir. 

2-Anlaşmazlıklann Barışçı Yollarla Çözümlenmesi Konusundaki A mıpa 
Sözleşmesinin ytlrOrlqe girmesinden sonra bu Sözleşmeye taraf olanlar, işbu 
Sözleşme ile ilgili olarak aralarında çıkabilecek bUtUn anlaşmazlıklarda anılan 
sözleşmenin kendilerini baAlayıcı hUkUmlerini uygulayacaklardır. 

3-Yukarıdaki bentlerde öngörülen bir usule tibi olan her anlaşmazlık, ilgili 
tarafl.arca derhal Avr. K. Genel Sekreterinin bilgisine sunulacak ve Genel 
Sekreter'de vakit geçirmeksizin, dijer Akit Tarafları haberdar edecektir. 

4-Anlaşmazlıja dahil bir taraf, Milletlerarası Adalet Divanının bir hükmü veya 
bir hakem mahkemesinin kararı gerejince kendisine düşen mükellefiyetieri yerine 
getirmedili takdirde, dijer taraf Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine 
başvUrabilecek ve Komite, gerekli görürse, Komitede bulunmak hakkını haiz 
temsilcilerin üçte iki çojunlujunun oyu ile , hüküm veya kararın yerine getirmesini 
sajlamak amacı ile tavsiyelerde bulunabilecektir. 
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Madde32 

' ·~ 

BÖL0MXI 

NIHAI HUKUMLER 

İşbu sözleşmeye ekli protokol, sözleşmenin aynlmaz bir bölümüdür. 

Madde33 
1 -Bir Akit Taraf işbu Sözleşmeyi sadece, sözleşmenin kendi bakımından 

ytirurlti&e girdili tarihten başlayarak beş yıllık süre sonunda, Konsey Genel 
Sekreterine altı ay Oneeden ilibarda bulunmak suretiyle feshedebilir. Genel Sekreter 
de bu ihbardan diAer Akit taraflan haberdar edecektir. Yukarıda öngörülen fesih 
hakkını kullanmayan bir ikit taraf, müteakip iki yıllık sürelerle Sözleşmeye baalı 
kalatak ve sadece bu sürelerin bitiminden altı ay önce ilibarda bulunmak suretiyle bu 
sözleşmeyi feshedebilecektir. 

· 2.ıFesih, ilgili Alcit Tarafı, fesbin hüküm ifade ettigi tarihten önce yaptıgı 
herhangi bir fiil bakımından işbu Sözleşmede yeralan sorumluluklanndan 
kurtaranı az. 

3·A vrupa Konseyi üyeiilinden çıkan her !kit Taraf, aynı koşullarla, bu 
Sözleşmeye de taraf olmaktan çıkar. 

Madde34 
ı ·İşbu Sözleşme Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açık tutulacak ve onaya 

tAbi olacaktır. Onay Belgesi Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilecektir. 
2-lşbu Sözleşme, beşinci Onay belgesinin verildli tarihte yürürlüge girecektir. 
3-Sonradan onayiayacak her imzalayan bakımından Sözleşme, Onay Belgesinin 

verilmesi tarihinde yürürlüge girecektir. 
4-()enel Sekreter Sözleşmenin yürürlnge girişini, onayiayan Akit Taraflarm 

isimlerini, konulan çekinceleri ve sonradan verilecek Onay Belgelerini bütün Konsey 
üyelerine bildirecektir. 

, Yul(arıdaki hükümleri tasdiken, aşatıda imzaları bulunan yetkili temsilciler işbu 
SGzlettneyi imı.alamışlardır. 

İşbu Sözleşme, İngilizce ve Fransızca olarak 13 aralık 1955 tarihinde Paris'te 
dü~leniniştir. Her iki metin aynı şekilde geçerli olacaktır. tek nüsha halinde 
Avrupa Konseyi arşivine tevdi edilelecektir. Genel Sekreter aslma uygun örneklerini 
bütürt ünzalayan taratlara gönderecektir. 

PROTOKOL 

KlSlM I 

Madde ı, 2, l, 5, 6, bent ı (b), 10, 13 ve ı4 bent ı (b) 
a .. Het Akit Taraf aşa.Aıdaki hususları kendi milli ölçülerine göre takdir hakkına 

sahiptir. 
· 1 .. I)iRer Taraf uyruklarının kendi ülkesine girmesine engel olabilecek "kamu 

düzeni, güvenlik , halk saglıgı veya genel ahlAka ilişkin sebepler"; 
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2-Diger Taraf uyruklarının kendi ülkesinde uzun süre veya devamlı ikametine 
yahut gelir getiren bir iş yapmasına izin verilmesine engel olabilecek "ekonomik 
veya sosyal" koşulları; 

3-Milli güvenHAc karşı bir tehdit veya kamu düzeni yahut genel ahlAka karşı bir 
suç teşkil eden durumları; 

4-Sözleşmede, belirli kategorideki malların iktisap, mülkiyet veya kullanılmasını 
yahut belirli hakların kullanılmasını ve faaliyetlerin yapılmasını uyruklarına tahsis 
etmek veya bu hususlarda diger taJiaf uyruklarmı özel koşullara tibi tutmak yetkisine 
sahip oldugunu belirten sebepleri; 

b-Sınırdışı etme sebeplerinin "bilhassa ciddi mahiyette" olup olınadıgmı takdir her 
Akit Tarafa aittir. Bu takdir keyfiyetinde, ilgilinin bütün ikamet süresindeki davranışı 
dikkate alınacaktır. 

c-Bir Akit taraf diger Akit Taraf uyruklarmm haklarını ancak, işbu Sözleşmede 
belirtilen sebeplere dayanarak ve taraflarca üstlenilen ytlktlınlülüklerle uzlaşabildigi 
ölçüde, kısıtlayabilir. 

KlSlM II 

Madde I, 2, 3, lO, ı 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 20 
a-Yabancıların kabulüne oturumuna ve dolaşımma ve hatta gelir getiren 

faaliyetler de bulunmalarına ilişkin düzenlemeler, Sözleşmeye aykırı olmadıkça. işbu 
Sözleşmeden etkilenmez. 

b-Bu düzenlernelere uydukları takdirde, Akit Taraflardu birinin uyrukları diger 
taraf ülkesinde yasalara uygun olarak mukim telikki edilirler. 

KlSlMIII 
Madde I, 2 ve 3 
a-"Kamu düzeni" kavramı genel olarak kıta ülkelerinde kabul edilen geniş anlamı 

ile anlaşılmalıdır. Taraflardan biri, ömegin siyasi sebeplerle veya oturma 
masraflarını karşılamak gücü olınadıgına yahut gerekli izin olmaksızın gelir getiren 
bir faaliyette bulunma niyetinde olduguna dair inandırıcı sebepler varsa diger taraf 
uyrugunun memlekete girmesini reddedebilir. 

b-Akit Taraflar kendilerine tanınan hakların kullanılmasında, aile baglarını 
dikkate almayı taahhüt eder. 

c-Sınırdışı etme hakkı ancak ferdi hallerde kullanılabilir. 
Akit Taraflar sınırdışı etme hakkını Avrupa Konseyi üyeleri arasmda var olan 

özel ilişkileri dikkate alarak kullanacaklardır. Özellikle ilgili şahsın aile baglarını ve 
ülkelerindeki oturma süresini dikkate alacaklardır. 

KlSlM lV 
Madde 8 ve 9 
işbu Sözleşmenin 8 ve 9 . maddeleri hükümleri, Hukuk Usulüne dair Lahey 

Sözleşmesi hükümlerinden dogan yükümlülükleri hiçbir suretle etkilemez. 
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.. tfiMııa rı-

KlSlM V 

Madde ı o, ı ı, ı2, ı3, ı4, 15, 16 ve 17 
a-İşbu Sözleşmenin ıo, ı ı, ı2, 13, ı4, ı5, ı6 ve ı7 maddeleri hükümleri, bir ve 

ikinci maddelerde öngörfllen giriş ve oturma ile ilgili şartlara baglı olarak uygulanır. 
b-Akit Taraflardan birinin bir diier taraf ülkesinde yasalara uygun olarak oturan 

uyruklarının sorumluluiu altında bulunan ve kendilerine refakat veya iltihak etmeye 
izin verilmiş bulunan eş ve çoçuklara işbu Sözleşmenin göngördügü şartlar altmda ve 
mümkün oldugu nisbette, o ülkeye girebilecek ve bir iş tutabilecektir. 

-----------0-----------
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Sportif Kartllaşmalarda ve özellikle Futbol Ma9lannd1 Seyirelierin Şiddet 
Glsterilerine ve Tqlunbklarıu ))air Avrupa Sizletmesinin 

Onaylanmasının Uyaun Ba'ludutua Dair Kanin 

Kanun No : 3688 
Kabul Ta. : 18/l/1990 
R.G : l6 Oeak 1990 S.20414 
Dstr. Trp.: 5, C.29, s.56 

Madde 1 
Türkiye tarafından 2S Eylül 1986 tarihinde Strasbourg'da imzalanan (*) "Sportif 

Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlannda Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve 
Taşkınlıkianna Dair Avrupa Sözleşmesi " nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

Madde2 
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürloae girer. 
Madde3 
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

"Sportif Ka11Jiaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyireilerin Şiddet 
Gösterilerine ve Taşlunlıklarına Dair Avrupa Sldeşmesi"nin 

Onayianmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 23 Temmuz 1990 No: 90/676 
R.G : 26 Alustos 1990 S.2061 7 
Dstr. Trp. : 5, C.30, s.369 

ı 8/111990 tarihli ve 3068 sayılı Kanunla onaylanması uycun bulunan ekli "Sportif 
Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve 
Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesin"nin onaylanması; ......... 244 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 23n II 990 tarihinde kararlaştınlmışfir. 

----o---
Sportif Karşılqmalarda ve Özellikle Futbol Maçların•a Seyireilerin Şiddet 

Gösterilerine ve Taşkınilkiarına Dair Avrupa Sözleşmesi 

işbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler ve Avrupa Kültür 
Sözleşmesine·taraf öteki Devletler. 

Avrupa Konseyi'nin amaemın üyeleri arasında daha geniş bir birlik oluşturmak 
olduiunu düşünerek.; 

Sportif karşılaşmalarda ve özellikle futbol maçlarında seyircilerin arasındaki 
şiddet ve taşkınlıklardan ve bunun sonuçlarınadan endişe dtJ&'arak; 

(*) Kmıuuı ı 111ct ~: 'Tir*fJt tırlljurWı •....•..... strAShrırslA. l1ılziWwr t1Mrtst iztrflıiAt ~ Cı o (d ıle 
s.86 dA Sl.yf« Altı MtılllA bdırttJAiıtıiZ) doğndbulııdır. 
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Bu sorunun "Herkes için Spor Avrupa Şartı" diye bilinen ve Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi'nin (76) 41 sayılı Kararında saptanmış olan ilkeleri tehlikeye 
düşürebileceginin bilincinde olarak; 

Sporun ve özellikle Avrupa Devletlerinin milli ve yerel takımları arasında sık sık 
yapılmalarından dolayı futbol maçlarının uluslararası anlayışa yaptıkları önemli 
katkıyı vurgulayarak; 

Seyircelirin neden oldugu şiddet ve taşkınlıklarla mücadelede, gerek kamu 
makamlarının gerek bagımsız spor örgütlerinin birbirlerinden ayrı, ancak birbirini 
tamamlayıcı sorumluluklarının bulundugunu, spor örgütlerinin aynca güvenlik 
konularmda sorumluluk taşıdıklarını ve daha genel olarak, bunların düzenledikleri 
karşılaşmaların düzenli geçmelerini saglamalarmm gerekligini düşünerek; aynca bu 
makamlarm ve örgütlerin uygun her düzeyde bu amaç için birlikte çalışmaları 

gerektigini düşünerek; 
Güncel bir sosyal olgu niteligi taşıyan ve geniş etkileri olan şiddet hareketlerinin 

genellikle spor dışından kaynaklandıgını ve sporun sık sık şiddet hareketleri 
çıkmasına sahne oldugunu düşünerek; 

Spor karşılaşmalarında seyircilerin şiddet ve taşkmlıklarını; önleme ve kontrol 
altına almak için ortak faaliyet göstermeye ve işbirligi yapmaya kararlı olarak; 

Aşagıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde 1 Sözleşmenin Amacı 
ı-Taraflar, futbol maçlarmda seyircilerin şiddet ve taşkınlıklarm ı önlemek ve 

kontrol altına almak amacıyla işbu Sözleşmenin hükümlerini geçerli kılmak için 
kendi anayasal hükümlerinin sınırları dahilinde gerekli önlemleri almayı taahhüt 
ederler. 

2-Taraflar, işbu Sözleşme'nin hükümlerini, seyircilerin şiddet veya taşkınlık 
yapmalarından çekinebilecek diger sporlara ve spor karşılaşmalarına, bunların özel 
ihtiyaçlarını gözönünde tuturak, teşmil edeceklerdir. 

Madde 2 Dahili Koordinasyon 
Taraflar, gereken hallerde koordinasyon organları oluşturarak, seyircilerin şiddet 

ve taşkınlıklarma karşı devlet dairelerinin ve diger kamu kuruluşlarının tutum ve 
faaliyetlerini koordine edeceklerdir. 

Madde 3 On/em/er 
ı-Taraflar, seyircilerin şiddet ve taşkıntıklarını önlemek ve kontrol altına almak 

için gerekli önlemleri belirlemeyi ve uygulamayı taahhüt ederler; bu önlemler 
özellikle aşagıdakileri ihtiva edecektir. 

a-Gerek stadyumlarm içinde gerek yakın çevresinde ve seyircilerin kullandıgı 
transit yollarında meydana gelebilecek şiddet olaylarının ve taşkınlıkların üstesinden 
gelebilmek için yeteri kadar asayiş kuvveti kullanılmasını temin etmek; 

b-İlgili veya ilgili olabilecek degişik malıallerin polis kuvvetleri arasmda yakın 
bir işbirligini ve gerekli bilgi alışverişini kolaylaştırmak; 
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c-Seyirci şiddet veya taşkınlıkianna ilişkin fiillerden suçlu bulunan kişilerin 
uygun cezalara veya duruma göre uygun idari tedbirlere çarptırılmasını saatayacak 
mevzuatı uygulamak, gerekiyorsa bu mevzuatı oluştunnak. 

1 

2-Taraflar, taraftar kulüplerinin olumlu davranışlarını ve sorumlu bir biçimde 
örgütlenmelerini ve bu kulüplerin üyeleri arasından, maçlarda seyircilerin kontrolünü 
ve aydınlatılmasını kolaylaştıracak ve deptasmanda oynanan maçiara giden taraftar 
gruplarına refakat edecek görevlilerin tayin olunmasını teşvik etmeyi taahhüt ederler. 

3-Taraflar, olay çıkarması muhtemel kişilerin maçiara gitmesini engellemek için, 
hukuken mümkün oldugu ölçüde kulüplerin, örgülenmiş tarafl~ ve seyahat 
acentalarının işbirlirgi ile deplasmana çıkış noktasında seyahat düzenlemelerinin 
koordine edilmesini teşvik edeceklerdir. 

4-Taraflar, şiddet patlamaları ve seyirci taşkınlıklanndan çekiDilen durumlarda, 
spor örgütleri ve kulüpleri ile birlikte uygun hallerde stadyum sahiplerinin ve resmi 
makamların dahili mevzuatın belirledigi sorumlulukları çerçevesinde stadyumların 
çevresinde ve içinde bu şiddet ve taşkınlıkları önlemek veya kontrol altında tutmak 
için pratik önlemler almalarını saglamaya çalışacaklardır. Taraflar, bu amaçla 
gerektiainde, kurallara uymayaniara karşı uygulanabilecek yaptırımları kapsayacak 
uygun mevzuat gerektirecek veya uygun olabilecek tam öteki yollara 
başvuracaklardır. 

Yukanda deginilen pratik önlemler aşagıdakileri de ihtiva edecektir. 
a-Stadyumlann tasarımı ve fiziki yapısının, seyircilerin güvenligini temin 

etmesini, aralannda şiddet olaylannın çıkmasını kolaylaştmnamasını, kalabalıgın 
daha etkili bir kontrolüne olanak verilmesine yeterli engel ve çitleri ihiva etıriesini ve 
güvenlik ve polis kuvvetlerinin müdahalesine olanak vermesini saglamak; 

b-Misafır seyirci gruplarına, stadyuma alındıklarında, ayrı bölümler tahsis 
edilerek, rakip taraftar grupları etkin bir biçimde ayınnak; 

c-Bu ayırımı, bilet satışlarını titizlikle kontrol ederek ve maçın hemen öncesinde 
özel önlemler alarak, pekiştirmek; 

d-Olay çıkarması muhtemel kişiler ile alkol veya uyuşturucu madde etkisi 
altında olanları hukuken mümkün oldugu ölçüde stadyum ve maçlardan çıkartmak 
veya girişlerini yasaklamak; 

e-Stadyumları etkili bir hoparlör sistemiyle teçhiz etmek ve seyircileren düzgün 
şekilde davranmasını teşvik etmek amacıyla, bu sistemin, maç programının ve diaer 
haberleşme olanaklannın tam olarak kullanılmasını saglamak; 

f-Seyircilerin stadyumlara alkollü içki sokmalannı yasaklamak; stadyumlarda 
alkollü içki satışını ve her türlü dagıtımını kısıtlamak ve tercihan yasaklamak ve tUm 
meşrubatların tehlikeli olmayan kapların içinde bulunmasını saglamak; 

g-Seyircilerin stadyumların içerısıne şiddet olaylarında kullanılabilecek 

cisimleri, havai fişekieri veya benzeri aletleri sakmalarını engellemek üzere 
kontroller saglamak; 

h-Gerekli kuralların uyumlu bir şekilde U}'gulannabilmesi için, kalabalıgın 

kontrolüne ilişkin düzenlemeler konusunda irtibat görevlilerinin maçlardan önce 
kamu makamları ile işbirligi yapmalarını saglamak. 
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S-Taraflar, kitle iletişim araçlannın potansiyel önemini de gözönünde 
bulundunnak suretiyle, spordave spor karşılaşmalannda şiddet olaylarını önlemek 
amacıyla ve özellikle egitici ve diger kampanyatarla spor idealini yayarak, spora 
geniş şekilde aktif katılmayı teşvik ederek, seyircilerin ve sporcuların kendi 
aralarmdaki karşılıklı saygıyı arttırmak için özellikle gençlerde centilmence 
mücadele kavramını geliştirerek, uygun sosyal ve egitici önlemleri alacaklardır. 

Madde 4 Uluslararası lşbirliRi 
1-Taraflar, bu Sözleşmenin çerçevesine giren konularda sıkı bir şekilde işbirligi 

yapacaklar ve ilgili ulusal $por makamları arasmda uygun olarak benzer bir 
işbirligini teşvik edeceklerdir. 

2-Taraflar, uluslararası kulQp ve temsili maçlar veya turnuvalar öncesi, ülkenin 
yetkili makamlannı, özellikle spor teşkilatlannı, hangi maçlarda şiddet olaylarının ve 
seyirci taşkmlıklannm çıkabilecegini saptamaya davet edeceklerdir. Böyle bir maçm 
varlıgı saptanmca, evsahibi ülkenin yetkili makamları, ilgililer arasmda danışmada 
bulunulması için gerekli tertipleri alacaktır. Bu danışmalar maç için saptanan tarihten 
en geç iki hafta önce olmak Uzere mümkUn olan en kısa sürede gerçekleştirilecek ve 
gerekli hallerde bu Sözleşmede öngörülen ek önlemler de dahil olmak üzere, maçtan 
önce, maç sırasında ve maçtan sonra alınacak tertipler, önlemleri ve ihtiyat 
önlemlerini kapsayacaktır. 

Madde S Olay Çılcartanlann Teşhis Edilmesi ve Bunlara Yapılacak Muamele 
ı-Taraflar, mevcut hukuki usullere ve yargı yetkisinin baAJmsızlıgı ilkesine 

saygı çerçevesinde, şiddet eylemlerinde bulunan veya başka suç teşkil edecek fiilieri 
işleyen seyircilerin teşhis edilmelerini ve kanuna uygun olarak yargılanmalarını 
saglamaya çalışacaklardır. 

2-Taraflar, uygun hallerde, özellikle misafır seyirciler için ve uygulanabilir 
uluslararası anlaşmalara uygun olarak, aşagıdaki hususları inceleyeceklerdir: 

a-Spor karşılaşmaları sırasında şiddet eylemlerinde bulunan veya suç teşkil 
edecek diger fiilieri işleyen kişilere karşı başlatılan hukuki işlemleri, bu kişilerin 
ikamet, ettikleri ülkeye sevk etmek, 

b-Spor karşılaşmaları sırasında şiddet eylemlerinde bulundukları veya suç teşkil 
edecek diger fiilieri işledikleri sanılan kişilerin sınırdışı edilmesini saglamak, 

c-Spor karşılaşmaları sırasında şiddet eylemlerinde bulunmaktan veya suç teşkil 
edecek diger fiilieri işlernekten hüküm giyen kişileri cezalarını çekmeleri için ilgili 
ülkeye sevk etmek. 

Madde 6 Ele On/em/er 
ı-Taraflar, güvenligi artbnnak ve şiddeti engellemek için stadyumların fıziki 

yapılarındaki degişiklikterin planlanınasma ve uygulanmasma ve stadyumlara giriş 
çıkışlar dahil, diger gerekli degişikliklere ilişkin konularda, ulusal spor örgütleri ve 
kulüpleri ve uygun hallerde stadyum sahipleriyle yakın işbirligi sürdürmeyi taahhüt 
ederler. 
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2-Taraflar gerekliginde ve uygun durumlarda, özellikle büytlk ve kontrolü güç 
kalabalıklan çekebilecek maçların oynandıAı stadyumlar~ arasından, seyircilerin 
güvenligini ve aralannda şiddet olayları çıkmasım önlemek amacı saglayacak 
stadyumların saptanmasındaki kıstasları belirleyecek bir sistem geliştirmeyi tahhüt 
ederler. 

3-Taraflar, sporcuların veya taraftarlarm şiddet olayJan çıkartmalarına yol 
açabilecek etkenleri kontrol etmek üzere yOrürlUkteki kurallarını sürekli olarak 
gözden geçirmeleri için ulusal spor örgütlerini teşvik etme}ji taahhüt ederler. 

Madde 7 Bilgi Sağlanması 
Herbir Taraf, futbol veya öteki sporlarta ilgili olarak bu Sözleşmenin htlkümlerine 

uymak için alınmış oldugu hukuki ve öteki öhlemlere ilişkin tüm bilgileri Avrupa 
Konseyi Genel Sektreterine, Avrupa Konseyi'nin resmi dillerinden birinde tevdi 
edecektir. 

Madde 8 Daimı Komite 
1 -Bu Sözleşmeyle ve bu Sözleşmenin amaçları do~ltusunda bir Daimi Komite 

kurulmuştur. 

2-Herbir Taraf, Daimi Komite' de bir veya birkaç temsilci ile temsil edilebilir. 
Her Tarafın tek bir oyu olacaktır. 

3-Bu Sözleşmeye taraf olmamakla birlikte, Avrupa Konseyi üyesi veya Avrupa 
Kültür Sözleşmesine taraf olan Devletler bu Komite'de gözlemci olarak temsil 
edilebilirler. 

4-Daimi Komite, bu Sözleşmeye taraf olmayan Avrupa Konseyi üyeleri 
dışındaki herhangi bir Devleti ile ilgili herhangi bir spor örgütünü, bir veya birkaç 
toplantısında bir gözlemci tarafından temsil edilmek tızere oybirligi ile davet 
edebilir. 

5-Daimi Komite, Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin daveti üzerine toplanır. İlk 
toplantısını Sözleşmenin yürürlüge girmesini izleyen ilk yıl içinde yapacaktır. 
Bundan sonra her yıl en az iki kez toplanacaktır. Ayrıca, Tarafların çogunlugunun 
istedigi herhangi bir zamanda toplanacaktır. 

6-Taraflarm çogunlugu Daimi Komitenin toplanması için yeterli sayıyı 
oluşturur. 

7-Bu Sözleşmenin hükümleri çerçevesinde, Daimi Komite kendi içi TUzUgünü 
hazırlayacak ve oybirilgi ile kabul edecektir. 

Madde9 
I-Daimi Komite, bu Sözleşmenin uygulanmasını göıetim altında tutmaktan 

sorumlu olacaktır. Bunun için özellikle: 
a-İş bu Sözleşmenin hükümlerini gözden geçirebilir ve gerekli olabilecek 

degişiklikleri inceleyebilir; 
b-Ilgili spor örgüleriyle danışmalarda bulunabilir; 
c-Işbu Sözleşmenin amaçları dogruııusunda almacak önlemlere ilişkin olarak 

Taratlara tavsiyelerde bulunabilir; 
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d-işbu Sözleşme çerçevesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak kamu oyunun 
bilgi sahibi kılınması için uygun önlemleri tavsiye edebilir. 

e-Avrupa Konseyi üyesi olmayan Devletlerin işbu Sözleşmeye katılmaya davet 
edilmesi için Bakanlar Komitesi'ne tavsiyede bulunabilir. 

f-İşbu Sözleşmenin etkinliAini geliştirecek her türlü öneriyi yapabilir. 
2-Daimi Komite, görevlerini yerine getirmek için, kendi girişimi ile uzman 

grupları toplantıları dUzenleyebilir. 

Madde lO 
Daimi Komite, her toplantısından sonra, Avrupa, Konseyi Bakanlar Komitesine 

kendi çalışmaları ve Sözleşmenin işleyişi konusunda bir rapor sunacaktır. 

Madde ll Değişiklikler 
1-Taraflardan biri, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi veya Daimi Komite, işbu 

Sözleşmede degişiklik yapılmasını önerebilir. 
2-Her degişiklik önerisi Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından Avrupa 

Konseyi üyesi Devletlere, Avrupa Kültür Sözleşmesine taraf Devletlere ve 14 . 
madde uyarınca işbu Sözleşmeye katılan veya katılmaya davet olunan Devletlere 
bildirecektir. \ 

3-Taraflarm biri veya Bakanlar Komitesi tarafından yapılan her degişiklik 

önerisi, görüşülecegi toplantıdan en az iki ay önce Daimi Korniteye iletilir. Daimi 
Komite, gerekirse ilgili spor örgütleri ile danışmalardan sonra, önerilen degişiklige 
ilişkin görüşünü Bakanlar Komitesine sunar. 

4-Bakanlar Komitesi deAişiklik önerisini ve Daimi komitenin olabilecek 
görüşlerini inceler ve öneriyi uygun bulabilir. 

5-İşbu maddenin 4 paragrafı uyarınca uygun bulunan her degişiklik önerisi, 
Taraflarm sözkonusu öneriyi kabul ettiklerini Genel Sekretere bildirmelerinden sonra 
geçecek bir aylık süreyi izieyecek ilk ayın birinci günü yürürlüge girecektir. 

Madde 12 Son Hükümler 
I-işbu Sözleşme Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin ve Avrupa Kültür 

Sözleşmesine taraf diger Devletlerin imzasına açık olacaktır. Devletler Sözleşme ile 
bagh olduklarını aşagıdaki şekillerde izhar edebilirler. 

a-Onay, kabul veya tasvip kaydı olmaksızın imza, veya 
b-Onay, kabul veya tasvip kaydıyla imzadan sonra onay, kabul veya tasvip, 
2-0nay, kabul ve tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi 

edilecektir. 

Madde 13 
1 -Sözleşme Avrupa Konseyi üyesi üç Devletin 12 . madde hükümleri uyarınca 

işbu Sözleşmeyle bagh olacaklarını izhar etmelerinden sonra geçecek bir aylık süreyi 
izieyecek ilk ayın ilk günü yürürluge girecektir. 
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2-İşbu Sözleşmeyi imzalamış olup, sözleşmeyle ballı olma niyetini daha sonra 
izhar eden her Devlet için, Sözleşme, imzadan veya onay, kabul veya tasvip 
belgesinin tevdiinden sonra geçecek bir aylık süreyi izleyen ilk ayın ilk gUnü 
yürürlü~e girecektir. 

Madde 14 
ı-İş bu Sözleşmenin yürürlü~e girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi, Sözleşmeye taraf olan Devletlerin görilşUnü de alarak, Ayrupa Konseyi 
StatüsünUn 20 . ( d ) maddesinde öngörülen çogunluk kararı ile ve Bakanlar 
Komitesi'nde temsil hakkı olan Sözleşmeye taraf tüm Devletlerin oybirliai ile 
Avrupa Konseyine üye olmayan herhangi bir Devleti işbu Sözleşmeye taraf olmaya 
davet edebilir. 

2-Sözleşmeye katılan her Devlet bakımından, Sözleşme, katılma belgesinin 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdiinden sonrakı bir aylık süreyi izleyen ayın 
ilk günü yürürlüae girecektir. 

Madde 15 
I-Her Devlet, imza aşamasında veya onay, kabul, tasvip veya katılma belgesini 

tevdi ederken, işbu Sözleşmenin hangi toprak veya topraklara uygulanacagını 

belirleyebilir. 
2-Herhangi bir Taraf Devlet, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine sonradan bir 

beyanda bulunarak, işbu Sözleşmenin geçerlili~ini sözkonusu beyanda belirlenen 
öteki herhangi bir topra~ı da teşmil edebilir. İşbu Sözleşmenin bu topraklarda 
yürürlü~e girişi, beyanın Genel Sekretere yapılmasından sonraki bir aylık süreyi 
izleyen ayın ilk gUnü olacaktır. 

3-Yukarıdaki iki paragraf çerçevesinde yapılan her beyan, bu beyanda sözü 
edilen topraklar için, Genel Sekretere yapılacak yeni bir beyan ile geri çekilebilir. Bu 
çekilme, çekilme beyanın Genel Sekretere yapılmasından sonra geçecek 6 aylık 
süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüge girecektir. 

Madde 16 
ı -Herhangi bir Taraf Devlet, herhangi bir zamanda, Avrupa Konseyi Genel 

Sekreterine bildirimde bulunarak, Sözleşmeden çekilebilir. 
2-Böyle bir çekilme, bildirimin Genel Sekretere tevdiinden sonrakı 6 aylık 

süreyi izleyen ayın ilk günü yürürlüge girecektir. 

Madde 17 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, tüm Konsey üyesi Devletlere, Avrupa Kültür 

Sözleşmesine taraf Devletlere ve işbu Sözleşmeye katılan Devletlere, 
a-12 . madde hükümlerine göre her imzayı; 
b-12 . ve 14 . madde hükümlerine göre tüm onay, kabul, tasvip veya katılma 

belgelerinin tevdiini; 
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c-Işbu Sözleşmenin ı3 ve ı4. madde hOldlmlerine göre yeni taraf olan Devletler 
bakımından yOrQrlUie giriş tarihlerini; 

d-7 . maddenin hüldlmlerinde OngOrQien her tilrlU bilgi tevdiini; 
e-1 O • madde hüldlmleri çerçevesinde hazırlanan her raporu; 
f-Her delişiklik Onerisini veya ı ı . maddeye göre kabul edilen her deAişikiili 

ve bu delişiklilin ytırQrlqe giriş tarihini; 
g-IS. madde hOkUınlerine göre yapılan her beyanı; 
h- ı 6 madde hOktlmlerine göre yapılan her bildirimi ve çekilmenin ytırQrlUie 

giriş tarihini; 
bildirecektir. 
Yukmdald hOldlmleri kabul zımnmda gereti gibi yetkili kılınmış aşaAıda imzalm 

bulunanlar işbu Sözleşmeşi imzalamışlardır. 
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak işbu Sözleşme, İngilizce ve Fransızca 

olarak ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak llzere, tek ntlsha halinde ı 9 
AltJstos 193S tarihinde Strasbourg'da dOzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel 
Sekreteri, Avrupa Konseyi tıyesi ve Avnıpa KUltar Sözleşmesine Taraf olan her 
Devlete ve işbu Sözleşmeye katılmaya davet edilen herhangi bir Devlete bu 
Sözleşmenin aslına uygun örneklerini tevdi edecektir. 

-------·------o-.. -----------
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Deliizde Seyir Gllve.nJJAiae Kaqı Yasadıtı Byleıalerla ~Dair Sizietme De 
Kıta SahaniJiutda Bulalla Sabit Platformlarm GlveJllilhıe Ka111 Yuadıtı 

Eylemlerin ÔDleaıaeslae Dair Protokolu Ollaylauaumm Vypa Buludup 
HakkmdaiCamuı 

Kaau No : 3662 
Kabul Ta.: 271911990 
R.G : 9/1111990 S.20660 
Dttr. Trp. : 5, C30, s.4 

Madde ı 
Türkiye tarafindan Roma'da 10 Mart 1988 tarihinde imıal81)811 <ı "Denizde Seyir 

Güvenliline Karşı Yasadışı Eylemlerin önlenmesine Dair Sözleşme ile Kıta SahanlıAmda 
Bulunan Sabit Platformların GtıvenJiline Karşı Yuadışı Eylemlerin önlenmesine Dair 
Protokol" un (İlişikte ihtirazi kayıtla) onaylanması U)'IUil bulunmuştur. 

Madde 2 Bu Kanun yayımı tarihinde yQrOrlQie giıa'. 
Madde 3 Bu KımunUD htıkOmlerini Bakanlar Kurulu yOrtltor. 

DENIZDE SEYiR G0vENLİGİNE KARŞI YASADIŞI EYLEMLERIN 
ÖNLENMESINE DAiR SÖZLEŞME (•) f 

(Not: Sözleşme Babnlar Kurulunca 6 Ocak 1998 gün ve 98/IOSO 1 Kara sayısı ile 
onaylanmıştır.R 0.26/l/1998 8.23242) 

Bu Sözleşme Taraf Devletler, 
Birleşmiş Milleler Yasasının uluslararası barış ve giivenlipn idamesi ve 

devletler arasında dostane ilişkiler ve işbirliliJıiıı geliştirilmesine ilitkin amaç ve 
ilkelerini gözönünde tutarak, 

İnsan Haldan Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Kqisel ve Siyasi Haldar 
Sözleşmesinde belirtildip üzere herkesin yaşama, özgürlük ve güvenlik bakla 
bulunduAunu özellikle teslim ederek, 

(*) 'l(Jınunun 1 inci 111111fifesituU: ~ tarafr1ulıuı <ı«mu'tliı. ....... itnz.a&wuı• i641lli 
flr.etin~Uijgilrllf1lmiJz (10 (e) tfe 1.86 tfa saffa altı notımt/4 Wrttipnia) ~ır. 
(**) 3662 sayılı 1(ıınun(a 0111ly/4nan S~Jzfepnmin ............. 244 stıyıfı f(pmma giJfı•, ~ 

2(}lrulimca afınmy, S~Jzfepnmin onayl4nnuınmn ~~ıjmlı tfair ~ar (ıur.ra) 
6ulimamaLrpulan w SIJriepM metni tfe ~ç.'tfe ~ıpuliın. 9rtetin tT.<B.!M.!M. 
'l(pnrmfar (])ergUitu{ln 

afınm~-----------------------------------
SiJ.zMpa öruiJz 2. paragrafin"a; 
•vtiufararan 1{'jfi6J w Siytui 1fai.{ar S~ ı4z ~ır. lBu ~ 

1(ıınun(a W)'l (]Ja~ 2(}lrulimca onayrnrn 'l(p~ ·- 6ir 1Mtin (ı.ıarM) 
6ulutuınuımytır. (}Ju SIJzl.pne; a-21/4/1988 tarilifi 3441 ıayı61(ıınun(a onayliman ·t,f.pıuyı 
w ~ zJirtuıne, Çayriinsani W)U ~ fMUIIıfiWf. W)~~ ~ 2(prp <B. fMi&tflr 
SiJ-,.ıfnin öruiJz 3 ibıdJ paragra.fmı/4 ·vtiufararan tutimi w Siytui 1Cai.{ar SiJzf.pwi 
6i.;. 36 !No.tfa ~ 
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Masum insanların hayatlarını tehlikeye sokan v~a hayatlarını kaybetmesine yol 
açan, temel özgürlUkleri ihlAl eden ve insan haysiyetini ciddi biçimde zedeleyen her 
şekliyle terörizm eylemlerinin dtınya çapmda tırmanışından derin endişe duyarak, 

Deniz'de seyir güvenligine karşı yasadışı eylemlerin, insanların can ve mal 
güvenligini tehlikeye düşürdUgtlnU, denizcilik hizmetlerinin yUrütUimesini ciddi 
şekilde etkiledigini ve insanların denizde seyir güvenligine duydukları itimadı 
zayıflattıgını dikkate alarak, 

Bu tür eylemlerin vukuunun, tUm olarak uluslararası topluluk için büyük bir 
endişe konusu teşkil ettigini gözönünde bulundurarak, 

Denizde seyir güvenligine karşı yasadışı eylemlerin önlenmesi ve failierin 
kavuşturulması ve cezalandınlması için etkin ve uygulahabilir önlemler bulunması 
ve benimsenmesi hususunda devletler arasmda uluslararası işbirliginin 
geliştirilmesinin acil ihtiyaç olduguıta inanarak, 

Bütün devletleri tek taraflı olarak veya diger devletlerle ve B. Milletierin 
organlarıyla işbirligi halinde uluslararası terörizınin gerisinde yatan nedenlerin 
tedrici olarak ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmaya ve uluslararası terörimıe 
yolaçabilecek ve uluslararası barış ve güvenligi tehlikeye düşürebilecek 

sömürgecilik, ırkçılık ve yabancı işgali dahil insan hakları ve temel özgürlüklerin 
toplu ve agır biçimde ihlAl edildigi durumlar dahil tUm durumlara özel dikkat 
atfetmeye çagıran B. Milletler Genel Kurulunun 9 Aralık 1985 tarihli 40/61 sayılı 

Kararını hatırlayarak, 

Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 40/61 sayılı kararında "devletler 
arasında dostane ilişkileri ve devletlerin güvenliklerini tehlikeye sokanlar dahil 
nerede ve kim tarafından işilenilirse işlensin tUm terörizın eylem, metod ve 
uygulamalarının caniane olarak kayıtsız şartsız tatbik edildigini hatırda tutarak, 

b-ı+/+/ı988 tırııtlı ve 3++2 SIIJdı KilliiüiLI oujf4W "Reklııe ;aı;ı;;wlll4 Kllrşı LiliiSLir~trıuı Söiltlfiit'ııbt LtSilide 
~Medeni Pcılttık HıkLır uhislır~trıuı Sözlqınest", iz. No.37 

c-9/ll/19'H tilrtlılı ve +058 Sll]ılı ıcıııııııLı ouyfıw ·ç«Nk Hllklllrıllll OAtr Sözftsırıe-·dt, Sözlqııınıln öıuiz 8 btcl 

JllrıgrAjıW. "MWııl ve sıyıuı Hll&r ulıuLır~tr4.R Slzltşıtest'; alırilk ~' 
S6zil tdıltıı S6zltpıe, Stpııefi ProtoWJ ı1t bırlfWt, Mwffer SENCER, ~e İNSAN HAKLARI" 1988 fstıılıtd- ıulJı 

JRJ'lhııııı 61 SllyfıuutRA "Kısıstl ve styıuı Hıkkr ulıulırır4.R Söılqııttst· New vm 1966, 
SllVIlŞ T AŞlCENT "İ llSilli Hıkiınııııı ufıuLır~trıuı DllJitWLın" KiiSllll 1993 lldJı JllJlfılllll S.125" dil "Medtrıl ve styllSitf Hıi&r 
SÖzlepıesl" oLırd 8tçıııdtt, 

BU JllJiflırliA Vt elbrıtzlle ıııevcıt MeısdıeıırıcJıte, Bd-T® llfl dtv I 992 s.22, lldJı JllJıtl« sözltşıııe ırıetııt bıclıclllfAkLı 

~erııber, dtrltıııeırılzt KmııLı ouyLwwı "16'" hlıtıııtıı ve BilkaLır Kıtndıt'IICil ouyı ur~trlıqtınlııı ulıısfır~trllSl sBıltpıdm yer 
verıllğbtıtzkıı tllrlfjıırıızJAıı OMyiıiiJifllJfllS Ine sözlqııuyı yer verılıtıeııııstır. 
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Aynı şekilde 40/61 sayılı kararıyla Uluslararası Denizcilik örgUtü'ntın "gemilerde 
veya bunlara karşı terörimı sorununu inceleyerek bu konuda alıncak uygun önlemler 
hakkında tavsiyelerde bulunmaya" davet edildilini hatırlayarak, 

Gemilerin emniyeti ve bunların yolcu ve mOrettebatmm güveniiiini tehdit eden 
yasadışı eylemlerin önlenmesi için tedbirler geliştirUmesini öngören Uluslararası 
Denizcilik örgnıu Genel Kurulu'nun 20 Kasım 1985 tarihli ve A.S84(l4) sayılı 
Kararını gözöntınde tutarak, 

MUrettebatm normal gemi disiplinine tabi olan eylemlerinin bu Sözleşmenin 
kapsamı dışmda kaldıAını kaydederek, 

Gemilere ve gemilerde bulunan kişilere karşı yasadışı eylemlerin önlenmesi ve 
kontrol altına almmasıyla ilgili kural ve standaıtların gereken şekilde 
güncelleştirilmesi amacıyla sorekli gözden geçirilmesinin şayanı arzu olduAunu teyid 
ederek ve bununla ilgili olarak Uluslararası Denizcilik örgütü Deniz Güveniili 
Komitesinin tavsiye ettigi gemilerdeki yolcu ve mOrettebata karşı yasadışı eylemlerin 
önlenmesine ilişkin tedbirleri memnuniyetle kaydederek, 

Öte yandan bu Sözleşmeyle düzenleomeY-en konuların genel uluslararası hukuk 
kural ve ilkeleriyle tedvir edileeelini teyid ederek, 

Denizde seyir güvenliline karşı yasadışı eylemlerle mücadelede tüm devletlerin 
genel uluslararası hukukun kural ve ilkelerine tam anlamıyla uymalan gerektilini 
hatırda tuturak 

Aşagıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

Madde 1 
Bu Sözleşmeni amaçları bakımından "gemi", dinamik takviye li, su alıma dalabilir 

veya diger yüzen her gemi dahil devamlı olarak deniz yataJma ballı bulunmayan her 
türlü gemi anlamına gelir. 

Maddel 
1 -Bu Sözleşme aşagıdaki gemilere uygulanmayacaktır: 
a-Harp gemisi; veya 
b-Devlete ait veya Devlet tarafından yardımcı gemi veya güım1lk veya polis 

hizmeti amacıyla işletilen gemi; veya 
c-Seferden çekilen ve kızala alman gemi; 
2-Bu Sözleşme, hiçbir şekilde harp gemilerinin ve gayn ticart amaçlarla işletilen 

diger gemilerinin muafiyetlerini etkilemeyecektir. 

Madde3 
1 -Herhangi bir şahıs, kanuna aykırı ve kasıtlı olarak aşalıdaki fiilieri işlerse suç 

işlemiş olur: 
a-Kuvvet kullanarak veya tehdit~ veya herhangi bir korkutma şekli ile bir 

gemiyi veya bunu kontroltınü ele geçirirse; veya 
b-Gemide bulunan bir şahsa karşı, geminin seyir güveniiiini tehlikeye sokması 

muhtemel bir şiddet hareketinde bulunursa; veya 
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c-Geminin seyir güvenli~ini tehlikeye sokabilecek tarzda gemiyi tahrip eder veya 
gemiye veya bunun navlununa zarar verirse; veya 

d-Geminin seyir güvenli~ini tehlikeye sokması muhtemel bir şekilde, gemiye ve 
navlununa zarar verecek veya gemiyi tahrip edebilecek bir cihaz veya maddeyi 
herhangi bir surette gemiye koyar veya koydurtursa;veya 

e-Geminin seyir güvenli~ini tehlikeye sokabilecek şekilde, seyrüseferi 
kolaylaştıran yapıları tahrip eder veya bunlara önemli bir zarar verirse veya bu 
yapıların işlemesini ciddi bir şekilde aksatırsa; veya 

f-Yanlış oldu~unu bildi~i bilgiyi ileterek geminin seyir güvenli~ini tehlikeye 
sokarsa; veya 

g-( a )'dan ( f )' ye kadar belirtilen suçların işlenmesi veya bunlara teşebbüs 
edilmesi münasebetiyle bir kimseyi öldürür veya yaralarsa, 

2-Keza bir şahıs; 
a-Geminin seyir güvenligini tehlikeye sokabilecek şekilde 1 inci paragrafta 

belirtilen suçları işlemeye teşbbüs ederse; veya 
b-Bu nev'i suçlardan birini işleyen kimseyi azınettirir veya başka bir şekilde 

böyle bir suçu işleyen kimsenin suç ortagı olursa; veya 
c-Bir özel veya tüzel kişiyi bir şeyi yapmaya veya yapmaktan alıkoymaya 

zorlamak amacıyla, milli kanunlarda öngörüldü~ü şekilde, şartlı veya şartsız, ı inci 
paragrafın ( b ), ( c ) ve ( e ) bentterinde yer alan suçları işlernek tehdidinde 
bulunursa ve bu tehdit sözkonusu geminin seyir güvenli~ini tehlikeye düşürebilecek 
ise,Suç işlemiş addedilir. 

Madde4 
ı-Bir geminin tek bir devletin karasularının dış sınırının veya bitişik devletlerle 

yan sınırının ötesinde seyretmesi veya programına göre bu sulara, bu sulardan 
geçerek veya bu sulardan seyretmesinin planlanması halinde bu Sözleşme 

uygulanacaktır. 

2- ı inci paragraf gere~ince bu Sözleşmenin uygulanmadı~ı durumlarda, 
suçlunun veya zanlının yukarda ı inci paragrafta atıfta bulunulan Devlet'ten başka 
bir Akit Devletin ülkesinde bulunması halinde, bu Sözleşme yine de tatbik 
edilecektir. 

Madde 5 
Her Akit devlet, 3 üncü maddede belirtilen suçların, bunların vehametini nazara 

alarak, uygun cezatarla tecziyesini saglayacaktır. 

Madde6 
ı -Her Akit devlet, 3 üncü maddede belirtilen suçların: 
a-Suçun devletin bayragını taşıyan bir gemiye karşı veya bu gemide; veya 
b-0 Devletin karasuları dahil ülkesinde işlenmesi; veya 
c-0 Devletin vatandaşı tarafından, 
işlenmesi durumlarında bunlar üzerinde kendi yargı yetkisini tesis etmek için 

gereken tedbirleri alacaktır. 
2-Her Akit Devlet, keza bu nev' i suçların: 
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a-Daimi ikametgAhı o Devlette bulunan vatansız kişiler tarafından işlenmesi; 
b-Suçun işleımıesi sırasında o Devletin vatandaşatm alıkonulması, tehdit 

edilmesi, yaralanması veya öldürülmesi; 
c-Suçun o Devleti bir şeyi yapmaya veya yapmaktan alıkoymaya zorlama 

niyetiyle işlenmesi; 
Durumlarına ilişkin olarak da bunlar üzerinde kendi yargı yetkisini tesis edebilir. 
3-2 inci paragrafta belirtilen yargı yetkisini tesis eden her Akit Devlet keyfiyeti 

Uluslararası Denizcilik örgütü Genel Sekreterine (bundan böyle "Genel Sekreter" 
olarak atıfta bulunulacaktır.) bildirecektir. Bu yargı yetkisinin kaldırılması halinde de 
Genel Sekretere bildirim de bulunulacaktır. 

4-Her Akit Devlet, za.nlmm kendi ülkesinde buluıpnası ve bu za.nlıyı bu 
maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca yargı yetkisini tesis etmiş bulunan 
Devletlerden birine iade etmemesi halinde, 3 üncü maddede belirtilen suçlar 
üzerinde yargı yetkisini tesis edecektir. 

5-Bu Sözleşme., milli hukuka göre kullanılan herhangi bir cezai yargı yetkisini 
hertaraf etmez. 

Madde7 
I-Şartların kendisini yetkili kıldıgma kani olduktan sonra, suçlunun veya 

za.nlmm ülkesinde bulundugu herhangi bir ikit devlet, bu kimseyi, milli kanuniarına 
uygun olarak cezai takibat veya iade işlemleri .haşlayana kadar gereken süre için 
gözaltına alacak veya muhafaza edecektir. 

2-Bu Devlet, kendi mevzuatı çerçevesinde, derhal olayın hazırlık soruşturmasını 
yapacaktır. 

3-Hakkmda 1 inci paragrafta belirtildigi şekilde tedbirler alman kişiye: 
a-Bu kişinin, uyrugunda bulundugu veya bunun dışmda selihiyetli görülen veya 

vatansız olması halinde de daimi ikametgihmm bulunduju Devletin en yakın ve 
uygun temsilciligiyle geçikmeksizin haberleşmesi, 

b-0 Devletin temsilcisi tarafından ziyaret edihnesi, 
4-3 üncü paragrafta, belirtilen haklar, sözkonusu paragrafta amaçlanan haklara 

uygun ve tamamen tatbiki kabil olmak kaydıyla, suçlunun veya za.nlının Qlkesinde 
bulundugu Devletin kanun ve nizarnları mtıcibince uygulanacaktır. 

5-Bir Akit Devlet, bu madde uyarınca bir şahsı gözaltına alınca, 6 ncı maddenin 
I inci paragrafma göre yargı yetkisini tesis etmiş bulunan ve uygun görUyarsa diger 
ilgili Devletlere, o şahsın gözaltına almdıgını ve gözaltına alınmasını gerektiren 
olayları derhal bildirecektir. Bu maddenin 2 nci paragrafında öngörülen hazırfak 
soruşturmasını yapan Devlet, bulgularını, sözkonusu Devletlere bir an evvel iletecek 
ve yargı yetkisini kullanmak niyetinde olup olmadıgını belirtecektir. 

Madde8 
I-Bir Akit Devlet'in (Bayrak Devleti) gemisinin kaptanı 3 üncü maddede 

belirtilen suçları işledigine dair makul nedenleri-bulunan bir kişiyi diger herhangi bir 
akit Devlet (Kabul eden Devlet) makamiarına teslim edebilir. 
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2-Bayrak Devleti, 1 inci paragrafa uygun olarak teslim etmeyi düşündü~ü kişiyi 
taşıyan gemi kaptanının mümkün oldugu takdirde ve mümkünse kabul eden Devletin 
karasularına girmeden önce kabul eden Devletin makamiarına bu kişiyi teslim etme 
niyetinde oldugunu nedenleriyle birlikte bildirmesini saglayacaktır. 

3-Kabul eden Devlet, Sözleşmenin teslime yol açan eylemiere uygulanmadı~ına 
ilişkin nedenleri bulunması hali hariç, teslimi kabul edecek ve 7 nci madde 
hükümleri uyarınca hareket edecektir. Testimin reddedilmesi halinde bunun sebepleri 
belirtilecektir. 

4-Bayrak Devleti gemi kaptanının iddia edilen suça ilişkin elinde bulunan 
kanıtları kabul eden Devlet'in makamiarına vermesini temin edecektir. 

5-3 üncü paragrafa uygun olarak bir kişiyi kabul eden Devlet, bilahare bayrak 
Devletinden bir kaçının teslimini kabul etmesini isteyebilir. Bayrak Devleti böyle bir 
istemi mütalaa edecek ve bunu kabul etmeyi kararlaştırması halinde 7 nci maddeye 
göre hareket edecektir. Bayrak Devleti bu talebi reddetmesi halinde kabul eden 
Devlete bunun nedenlerini bildirecektir. 

Madde9 
Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, Devletlerin kendi bayragını taşımayan gemiler 

üzerinde soruşturma veya icra selahiyetini kullanmalarına ilişkin uluslararası huku 
kaidelerini hiçbir şekilde etkilemeceyektir. 

Madde-lO 
ı -Suçlunun vey zanlının ülkesinde bulundugu Akit Devlet, 6 nci maddenin 

tatbik edildi~i durumlarda, eger bu kişiyi iade etmezse, harhangi bir istisna 
tanımadan ve suç kendi ülkesinde işlenmiş olsun veya olmasın, kendi kanuniarına 
uygun olarak takibata tevessül edilmek üzere, gecikmeksizin olayı yetkili 
makamiarına intikal ettirecektir. Bu makamlar kararlarını, o Devletin kanuniarına 
göre vehamet arzeden herhangi diger bir suç için öngörülen usuller dairesinde 
vereceklerdir. 

2-3 üncü maddede belirtilen herhangi bir suç sebebiyle hakkında cezai takibat 
yapılan kişiye, yargılamanın tüm safhalannda, ülkesinde bulundu~u Devletin 
kanunlarında bu yargılamalar için öngörülen bütün hak ve teminatlar da dahil olmak 
üzere, adil muamele yapılacaktır. 

Madde ll 
ı -3 üncü maddede belirtilen suçlar, Akit Devletler arasında mevcut suçluların 

iadesi konusundaki herhangi bir anlaşmada iadeyi gerektiren suçlar arasında yer 
almış sayılacaktır. Akit Devletler, aralarında akdolunacak suçluların iadesi 
konusundaki her anlaşmada, bu suçlarını iadeyi gerektiren suçlar kapsamına dahil 
etmeyi taahhüt ederler. 

2-Suçlunun iadesini, bir anlaşmanın mevcut olması şartına baglayan bir ikit 
Devlet, aralarında suçluların iadesi anlaşması bulunmayan diger bir Akit Devlet'ten, 
suçlunun iadesi için bir talep alırsa, 3 üncü maddede belirtilen suçlar bakımından, 
ihtiyacına baglı olarak bu Sözleşmeyi suçlunun iadesi için hukuki bir dayanak olarak 
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kabul edebilir. Suçlunun iadesi talepte bulunulan Devletin kanunlarında belirtilen 
diger şartlara baglı olacaktır. 

3-Suçlunun iadesini bir anlaşmanın mevcut olmasına baglayan Akit Devletler, 3 
üncü maddede belirtilen suçları, talepte bulunulan Devletin kanunlarında belirtilen 
şartlara baglı olarak, iadeyi gerektiren suçlar olarak kabul edeceklerdir. 

4-Şartlar gerektirdiginde, Akit Devletler arasında suçluların iadesi bakımından, 
3üncü maddede belirtilen suçlar, sadece vaku buldugu yerde degil , aynı zamanda 
iade talebinde bulunan Akit Tarafın yargı yetkisine giren yerde de işlenmiş 
addedilecektir. 

5-7 nci maddeye göre yargı yetkisi tesis etmiş birden fazla Devletten iade talebi 
alan ve takibatta bulunmamaya karar veren Akit Devlet, suçluyu veya zanlıyı hangi 
Devlete iade edecegi hususunda seçim yaparken,. suçun işlendigi tarihte geminin 
bayragını taşıyan ikit Devletin çıkarlarını ve sorumluluklarını dikkate alacaktır. 

6-Kendisinden iade talebinde bulunan devlet bu sözleşmeye göre zanlmın iadesi 
talebini degerlendirirken, zanlının 7 nci maddenin 3 üncü bendinde belirtilen 
haklarının iade talebinde bulunan ülkede etkilenip etkilenmeyecegini gözönünde 
bulunduracaktır. 

7-Bu Sözleşmede tarif edilen suçlarla ilgili olarak, Akit Devletler arasındaki tüm 
suçluların iadesi antlaşmaları ve düzenlemelerinin hükümlerinin bu Sözleşmeye 
uymayan yönleri Akit Devletler arasında geçerli olmak üzeretadil edilmiştir. 

Madde 12 
1-Akit Devletler, 3 üncü maddede belirtilen suçlara ilişkin olarak tevessül edilen 

cezai takibatların sonuçlandırılması için, delillerin temin edilmesi de dahil olmak 
üzere birbirlerine en geniş ölçüde yardım saglayacaklardır. 

2-Akit Devletler, 1 inci paragrafta belirtilen mükellefiyetlerini, karşılıklı adli 
yardımlaşma konusunda aralarında mevcut olabilecek anlaşmalara göre yerine 
getireceklerdir. Böyle bir anlaşma bulunmaması halinde, Akit Devletler birbirlerine 
milli kanuniarına uygun olarak yardım saglayacaklardır. 

Madde 13 
1-Akit Taraflar, 3 üncü maddede belirtilen suçların önlenmesi amacıyla, 

özellikle: 
a-Ülkelerinde bu suçların ülke içinde veya dışında işlenmesi için yapılacak 

hazırlıkları önlemek için uygulanabilir bütün tedbirleri almak; 
b-Kendi mevzuatları çerçevesinde bilgi teatisinde bulunmak ve 3 üncü maddede 

belirtilen suçların işlenmesinin önlenmesi için idari ve diger tedbirleri koordine 
etmek 

Hususlarında işbirligi yapacaklardır. 

2-3 üncü maddede belirtilen suçların işlenmesi nedeniyle, bir geminin yolculugu 
geciktiginde veya kesintiye ugradıgında, geminin veya yolcularının veya 
mürettebatın ülkesinde bulundugu her Akit Devlet, bunların lüzumsuz olarak 
alıkonulmalarının veya geciktirilmelerinin önlenmesi için mümkün olan her türlü 
çabayı göstermekle yükümlü olacaktır. 
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Madde 14 
3 UncU maddede belirtilen suçlardan birinin işlenceeti inancında olan her Akit 

Devlet, milli hukuku çerçevesinde, haiz oldulu konuya ilişkin bilgileri, 6 ncı 
maddeye göre yargı yetkisini tesir ettiline inandılı Devletlere stıratıe iletecektir. 

Madde 15 
I-Her lkit Devlet, aşaAıdaki bususlarla ilgili olarak sahip bulundulu konuyla 

ilgili herhaııgi bir bilgiyi millt kanunianna uygun olarak 11\..Umktln olan en kısa 
zamanda Genel Sek:retere intikal ettirecektir. 

a-SuçUil işieniş biçimi; 
b- ı 3 üncü maddenin 2 nci paragrafı uyannca yapılan işl~m; 
c-Suçlu veya zanlı ile ilgili olarak alınan tedbirler ve özellikle iade veya diter 

hukuki işlemlerinin sonuçları. 
2-Zanlı hakkında ülkesinde cezai takibat yapılan Akit Taraf, millt hukukuna 

uygun olarak, takibatm sonucamu Genel Sekretere iletecektir. 
3-Genel Sekreter, 1 ve 2 nci paragraflara göre gOnderilmiş bulıman bilgileri tüm 

Akit Devletlere, Milletlerarası Denizcilik Teşkilltının (bundan sonra "teşkilAt" 
olarak atıfta bulunulacaktır.) üyelerine, diler ilgili Devletlere ve uygun gördülll 
Milletlerarası Htlk\1metlerarası kuruluşlara iletecektir. 

Madde 16 
ı-tki veya daha fazla Akit Devlet arasında, bu Sözleşmenin yorumlanması veya 

uygulanması ilc ilgili olarak ortaya çıkan ve makul bir sore içinde muzaleere yoluyla 
halledilemeyen bir anlaşmazlık. Bunlardan birinin isteAi Uzerine hakerne havale 
edilecektir. Tahkim için talepte bulunulan tarihten itibaren 6 ay içinde taraflar hakem 
heyetinin kuruluşu konuswıda bir anlaşmaya varamazlarsa. Taraflardan biri, 
Milletlerarası Adalet Divanmm StatOsU uyannca yapılacak bir müracaatla 
anlaşmazlı&ı anılan Div(llla gOtOrebilir. 

2-Her Devlet, bu Sözleşneyi imzalama veya onaylama, kabul veya tasdik veya 
Sözleşmeye katılma sırasında, kendisini ı nci paragrafta' baglı saymadıgmı beyan 
edebilir. DilerAkit Devletler, boyle bir ibtirazi kayıt koyan Akit Devlete karşı 1 inci 
paragrafta ballı olmayacaklardır. 

3-2 nci paragrafa tevfıkan, ibtirazi kayıt koymuş bulunan bor Devlet, G~el 
,Sekretere bildirmek suretiyle, her zaman bu kaydı geri alabilir. 

Madde17 
1-Bu Sözleşme Roma'da lO Mart 1988 tarihinde Denizde Seyir Güvenligine 

Karşı İşlenen Kanun Dışı Suçların önlenmesi Uluslararası Konferansına katılan 
Devletlerin ve 14 Mart ı 988 - 9 Mart ı 989 tarihleri arasında Teşkilatın Genel 
Merkezinde bütan Devletlerin imzasına açık olacaktır. Bunu müteakip katılmaya 
açık bulundurulacaktır. 
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2-Devletler bu Sözleşme ile baglı olmaya nzalannı şu şekilde. izhar edebilirler: 
a-onay, kabul veya tasdik kaydı olmaksızın imzalama; veya, 



b .. Bilahare onay, kabul veya tasdik edilmek Qzere onay, kabul veya tasdik'e 
baglı olarak imzalama, 

c-Katılma, 

3-0nay, kabul, tasdik veya katılma, buna ilişkin belgenin Genel Sekretere tevdrii 
ile hükOm ifade eder. 

Madde 18 
I-Bu Sözleşme, 15 Devletin onay, kabul veya tasdik için ihtirazi kayıt 

koymaksızın imzalamalarından veya onay, kabul, tasdik veya katılma belgesini tevdi 
etmelerinden sonraki 90 günü takip eden gOn ytlrQrlüAe girecektir. 

2-0nay, kabul, tasdik veya katılma belgelerini, bu Sözleşmenin ytlrürlüle ginne 
şartlannın karşılanmasından sonra tevdii eden Devlet Dakmımdan onay, kabul, tasdik 
veya katılma belgenin tevdiinden sonraki 90 günü takip eden gün yQrOrlüge 
girecektir. 

Madde 19 
I-Bu Sözleşme, her Akit Devlet tarafından, Sözleşmenin o Devlet yöntınden 

yQrQrlüge girmesinden itibaren ı yıllık süreyi takip eden günden sonra her mman 
fesh edilebilir. 

2-Fesih, buna ilişkin belgenin Genel Sekretere tevdii suretiyle yapılır. 
3-Fesih, buna dair belgenin Genel Sekreter tarafındaa alınmasından itibaren 1 

yılın veya bildirimde daha uzun bir süre beliıtilmişse, o sürenin hitamında hOkOın 
ifade eder. 

Madde lO 
1-Teşkilat bu Sözleşmenin gözden geçirilmesi veya degiştirilmesi amacıyla 

konferans dOzenleyebilir. 
2-Genel Sekreter, Akit Devletlerin en az üçte biriBin veya asgari 1 O Akit 

Devletin talebi Uzerine, bunlardan hangisi daha yüksek olursa, sl)z}eşmenin gözden 
geçirilmesi veya degiştirilmesi amacıyla Akit Taraflan Konferansa çalırabilir. 

3-Bu Sözleşmede bir degişikHAin yapılarak yUrOrlqo girmesinden sonra onay, 
kabul, tasdik veya katılma belgesi tevdi eden Devletler yöntınden bu Sözleşme 
degişik haliyle hOkam ifade edecektir. 

Maddel1 
1 -Bu Sözleşme Genel Sekretere tevdi edilecektir. 
2-Genel Sekreter; 
a-Bu Sözleşmeyi imzalayan veya buna katılan bOtOıı Devletlere ve Teşkilatın 

tüm üyelerine: 
i-Her yeni imzayı veya onay, kabul, tasdik veya katılma belgesinin tevdiini , 

bunların tarihleriyle birlikte; 
ii-Bu Sözleşmenin ytlrllrlüge giriş tarihini; 
iii-Alındılı ve hnküm ifade edeceli tarihlerle birlikte her fesih bildirimini; 
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iv-Bu Sözleşmeye göre yapılan her beyan veya bildirimin alınışını; 
b-Bu Sözleşmeyi imzalayan veya buna katılan her Devlete Sözleşmenin aslına 

uygun ve tasdildi ömegini, 
iletecektir. 

3-Bu Sözleşme yürürlüge girer girmez, depoziter tarafından aslına uygun ve bir 
ömegi B.Milletler Statüsü 102 nci maddesi uyarınca kaydedilmek ve yayınlanmak 
üzere B. Milletler Genel Sekteretene tevdi olunacaktır. 

Madde ll 
Bu Sözleşme, Arapça Çince,İngilizce, Fransızca,Rusça ve ispanyolca dillerinde, 

bu dillerden her birindeki metinler aynı derecede geçerli olmak üzere, tek nüsha 
olarak tanzim edilmiştir. 

Yukarıdaki hususları tasdiken Hükümetlerince yetkili kılınan ve aşagıda imzaları 
bulunan temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Roma 'da 10 Mart 1988 tarihinde tanzim edilmiştir. 

KlTA SAHANLIGINDA BULUNAN SABİT PLATFORMLARlN 
GÜVENLiGINE KARŞI YASADIŞI EYLEMLERIN ÖNLENMESINE DAİR 

PROTOKOL 

Bu ProtokoleTaraf Devletler, 
Denizde Seyir Güvenligine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 

Sözleşmeye Taraf olarak, 
Anılan Sözleşmenin hazırlanmasını gerektiren nedenlerin, kıta sahanlıgı üzerinde 

bulunan sabit platformlar için de geçerli olduguna inanarak, 
Sözkonusu Sözleşme hükümlerini dikkate alarak, 
Bu Protokol ile düzenlenmeyen hususların genel uluslararası hukukun kural ve 

ilkelerine tabi olmaya devam edecegini teyid ederek, 
Aşagıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

Madde 1 
I-Denizde Seyir Güvenli~ine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 

Sözleşmenin (bundan sonra Sözleşme diye anılacaktır.) 5 inci ve 7 nci ve 10 ila 16 
ncı maddeleri hükümleri kıta sahanlı~ında bulunan sabit platformlara karşı veya bu 
platformlar üzerinde işlendigi takdirde, bu Protokolün 2 nci maddesinde belirtilen 
suçlarada uygulanacaktır. 

2-Bu Protokolün 1 inci paragrafa göre uygulanmadı~ı durumlarda, suçlu veya 
zanlının sabit platformun iç sularında veya karasularında bulundu~u Akit 
Devletlerden başka bir Devletin ülkesinde bulundugunda, bu Protokol yine de 
uygulanacaktır. 

3-Bu Protokol ün amaçları bakımından "Sabit Platform", tabii kaynakların 

araştırılması veya işlenmesi veya diger ekonomik gayelerle deniz yatagına daimi 
surette ba~lanmış (demirlenmiş) bulunan suni ada, tesis veya yapı anlamına gelir. 
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Maddel 
ı -Herhangi bir şahıs kanuna aykm ve kasıtlı olarak aşagıdaki fiilieri işlerse suç 

işlemiş olur: 
a-Kuvvet kullanarak veya tehditle veya herhangi bir korkutma şekli ile bir sabit 

platforma el koyar veya bunun kontrolUnO ele geçirirse; veya, 
b-Bir sabit platformda bulunan bir şahsa karşı, bu platformun gUvenligini, 

tahlikeye sokması muhtemel bir şekilde, şiddet hareketinde bulunursa; veya 
c-Sabit bir platfonnu tahrip eder veya bunun güventilini tehlikeye sokabilecek 

şekilde buna zarar verirse; veya 
d-Sabit bir platformu, tahrip edebilecek veya bunun güveniiiini tehlikeye 

sokabilecek bir cihaz veya maddeyi herhangi bir surette sabit platfonna yerleştirir 
veya koydurtursa, 

e-(a)'dan (d)' ye kadar belirtilen suçların işlenmesi veya bunlara teşebbüs 
edilmesi monasebetiyle bir kimseyi öldOrOr veya yaralarsa, 

2-Keza bir şahıs; 
a- ı inci paragrafta belirtilen suçları işlemeye teşebbüs ederse veya, 
b-Bu nev'i suclardan birini işleyen kimseyi amıettirir veya başka bir şekilde 

böyle bir suçu işleyen kimsenin suç ortagı olursa; veya, 
c-Bir şahsı veya tüzel kişiyi belirli bir hareketi yapmaya veya bundan 

alıkoymaya zorlamak amacıyla milli kanunlarda öngörüldllfl şekilde şartlı veya 
şartsız olarak ı inci paragrafda ( b ) ve ( c ) benderinde yer alan suçları işlernek 
tehdidinde bulunursa ve bu tehdit sabit platformun güveniiiini tehlikeye 
düşürebilecek ise, 

Suç işlemiş sayılır. 

Madde3 
ı -Her Akit Devlet, aşagıdaki hallerde, 2 nçi maddede öngörUlen suçlar tızerinde 

kendi yargı yetkisini tesis etmek için gereken tedbirleri alacaktır; 
a-Suç, o Devletin kıta sahanlıgında bulundulu sırada sabit bir platfonna karşı 

veya bunun üzerinde işlenmişse; 
b-Suç o Devletin vatandaşı tarafından işlenmişse; 
2-Bir Akit Devlet aşaaıda belirtilen suçlar Qzerinde de kendi yargı yetkisini tesis 

edebilecektir. -
a-Suç o Devletin 1llkesınde daimi ikilnetgibı bulunan vatansız bir kişi tarafından 

işlenirse; 

b-Suçun işlenmesi sırasında, o Devletin vatandaşı alıkonulur, tehdit edilir, 
yaralanır veya öldOrtliOrse; veya, 

c-Suç, o Devlete bir işlemi yaptırmaya zorlamak ve yapaca~ı bir işlemden 
vazgeçirmek amacıyla işlenirse. 

3-2 nci paragrafta zikredilen yargı yetkisini tesis eden Akit Taraf keyfiyeti 
Uluslararası Denizcilik örgütü Genel Sekreterine (bundan sonra "Genel Sekreter" 
olarak atıfta bulunulacaktır.)bildirecektir. Bu Akit Devlet bilahare yargı yetkisini 
kaldırırsa, Genel Sekreteri haberdar edecektir. 
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4-Her Akit Devlet, 2 nci maddede belirtilen suçlan işleyen zanlı kendi ülkesinde 
bulunduAtı ve onu bu maddenin ı ve 2 nci maddeleri muvacehesinde yargı yetkisi 
tesis etmiş bulunanAkit Devletlerden birine iade etmedigitakdirde bunun üzerinde 
kendi yargı yetkisini tesis etmek için gereken tedbirleri alacaktır. 

S-Bu Protokol, milli hukuka göre kulanılan herhangi bir cezai yargı yetkisini 
hertaraf etmez. 

Madde4 
Bu Protokol kıta sahanlıgında bulunan sabit platfonnlara ilişkin uluslararası 

hukuk kurallarını hiçbir surette etkilemeyecektir. 

Madde5 
1-Bu Protokol lO Mart ı988 tarihinde Roma'da imzaya açılacak ve 14 Mart 

ı 988 - 9 Mart ı 989 tarihleri arasmda Milletlerarası Denizcilik Teşkilatı Genel 
Merkezinde (bundan böyle Teşkilat olarak anılacaktır.) imzaya açık olacak ve bunu 
müteakip katılmaya açık bulundurulacaktır. 

2-Bu Protokol'a taraf olabilmek için: 
a-Onay, kabul veya tasdik kaydı olmaksızın imzalama; veya 
b-Bilahare onay, kabul veya tasdik edileeelinden bahisle imzalama; veya 
c-Katılma 

Gerekmektedir. 
2-0nay, kabul, tasdik veya katılma, bunlara ilişkin belgenin Genel Sekretere 

tevdii ile hüküm ifade eder. 
3-Bu Protokol'e sadace, Sözleşmeyi onay kabul veya tasdik kaydı olmaksızın 

imzalayan veya Sözleşmeyi onaylamış, kabul veya tasdik etmiş veya Sözleşmeye 
katılmış bulunan Devletler taraf olabilirler. 

Madde6 
I-Bu Protokol, üç Devletin, onay, kabul ve tasdik kaydı olmaksızın ProtokolU 

imzalamalan, veya bunun onay, kabul, tasdik veya katılma belgelerini, tevdi etmeleri 
veya Sözleşmenin yürQrlnge ginnesi tarihlerinden hangisi daha sonraya rastlıyorsa, 
bu tarihten sonraki 90 günü takip eden gün yürQrlüge gerecektir. Ancak, bu Protokol 
Sözleşme yürürlüge ginneden önce yürürlüge ginneyecektir. 

2-Bu Protokol, onay, kabul, tasdik veya katılma belgelerin, bu Protokolün 
yürürlüge ginne şartlannın karşılanmasından sonra tevdi eden Devlet bakımından, 
belgenin tevdiinden sonraki 90 günü takip eden gün yürürlüge girecektir. 

Madde7 
1-Bu Protokol, her Akit Devlet tarafından, Protokolün o Devlet yönünden 

yürürlüge girmesinden itibaren 1 yıllık süreyi takip eden günden sonra her zaman 
fesh edilebilir. 

2-Fesih, buna ilişkin belgenin Genel Sekretere tevdii suretiyle yapılır. 
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3-Fesih, buna dair belgenin Genel Sekreter tarafından almmasmdan itibaren, ı 
yılm veya bildirimde daha uzun bir sOre belirtilmemişse, o stlrenin hitamında ht1ktlm 
ifade eder. 

4-Sözleşmeyi fesheden Akit Devlet bakımından bu Ptotokol de feshedilmiş 
addedilecektir. 

Madde S 
ı-Teşkilat, bu Protokol'ün gözden geçirilmesi veya deliştirilmesi amacıyla 

konfenuıs dUzenleyebilir. 
2-Genel Sekreter, Akit Devletlerin üçte birinin veya 5 Akit Devletin talebi 

üzerine, bunlardan hangisi dahi çok olursa, Protokol'Un gOzden geçirilmesi veya 
deliştirilmesi amacıyla Akit Tarafları Konferansa çalırabilir. 

3-Bu Protokol'de bir ~işiklilin yapılarak ytırOrltıp girmesinden sonra, onay, 
kabul, tasdik veya katılma belgesi tevdi eden Devletler yönUnden bu Protokol 
delişik haliyle htıktlm ifade edecektir. 

Madde9 
ı -Bu Protokol Genel Sekretere tevdi edilecektir. 
2-Genel sekreter: 
a-Bu Protokolo imzalayan veya buna katılan bDttın Devletlere ve Teşkilatın tüm 

üyelerine: 
i-Her yeni imzayı veya onay, kabul, tasdik veya katılma belgesinin tevdiini, 

bunların tarihleriyle birlikte; 
ii-Bu ProtakolOn ytlrilrlüte giriş tarihini, 
iii-Almdıgı ve hflkQm ifade edece{ti tarihlerle birlikte bu Protokoltın feshine dair 

her fesih bildirimini, 
iv-Bu Protokole ilişkin olarak Sözleşmenin ı6 ncı maddesi uyannca yapılan her 

beyan veya bildirimin almışmı, 
b-Bu ProtokolU imzalayan veya buna katılan her Devlete Protokoltın asbna 

uygun ve tasdikli ömegini, 
il etecektir. 
3-Bu Protokol yO.rQrlgnge girer ginnez, depozite taraindan aslma uygun bir 

ömegi B. Milletler StatUstıntın ı 02 nci maddesi uyannca kaydedilmek ve 
yayınlanmak üzere B. Milleteler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. 

Madde 10 
Bu Protokol, Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Ispanyolca dillerinde, 

bu dillerden her birindeki metinler aynı derecede geçerli olmak üzere, tek hOsha 
olarak tanzim edilmiştir. · 

Yukandaki hususlan tasdiken Htlldimetlerince yetkili kılman ve aş&Aıda imzaları 
bulunan temsilciler bu ProtokolU irnzalamışlardır. 

Roma' da ı O Mart ı 988 tarihinde tanzim edilmiştir. 
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İHTİRAİZ KAYIT 

Türkiye Cumhuriyeti "Deniz Seyrüsefer Güvenligine Karşı İşlenen Yasa Dışı 
Eylemlerin önlenmesi Sözleşmesi" ile "Kıta Sahanlıgmdaki Sabit Platformların 
Güvenligine Karşı İşlenen Yasa Dışı Eylemlerin önlenmesine İlişkin Protokol" ü 
onay şartı ile ve aşagıdaki ihtirazi kayıtla iınzalamaktadır: 

Türkiye Cumhuriyeti HUkfuneti, "Deniz Seyrüsefer Güvenligine Karşı İşlenen 
Yasa Dışı Eylemlerin önlenmesi Sözleşmesi ile Kıta Sahanlıgmdaki Sabit 
Platformların Güvenligine Karşı İşlenen Yasa Dışı Eylemlerin önlenmesine İlişkin 
ProtokolU iınzalarken anılan Sözleşmenin ı 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, 
ı6 ncı maddesinin ı inci paragrafı ile bagh olmadıgmı beyan etmektedir. 

---------------0---------------
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UYUŞTURUCU VE PSIKOTROP MADDELERIN KAÇAKÇILIGINA KARŞI 
BİRLEŞMiŞ MiLLETLER SÖZLEŞMESi'NİN 

ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUGUNA DAİR KANUN 

Kanun No : 4ı36 
Kabul Ta. : 11111/ı995 
R.G : 15/11/ı995 S.11474 

Madde ı 
Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin KaçakçılıAına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi' 

nin , 2 . nci maddedeki beyanla onaylanması uygun bulunmuştur. 
Macidel 
TOrkiye Cumhuriyeti Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin KaçakçılıAına Karşı 

Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin 32 nci maddesinin dört numaralı fıkrası uyarınca, bu 
Sözleşmenin 32 nci maddesinin iki ve üç numaralı fıkralan ile baAlı deAildir. 

Madde3 
Bu Kanun yayımı tarihinde yUrUrlü~e girer. 
Madde4 
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yUrütUr. 

----o---
BAKANLARKURULUKARAm 

Karar Ta. : ı6/1/1996 Karar 8:96/7801 
R.G : ı ı Şubat ı996 S.1155ı 

Hükümetimiz adına 20 Aralık 1988 tarihinde imzalanan ve 22/l l/1995 tarihli 4136 sayılı 
Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik "Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin 
Kaçakçılı~ına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi" nin ekli beyanla onaylanması; ......... 244 
sayılı Kanunun 3 UncU maddesine göre, Bakanlar Kurulunca I 6/1/1996 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. (*) 

---~o---

(*) YukarııLı 22/I I/I995 tıırıh ve +136 Silyılı KIUIIlrılA oııa.yLuuuı sözlqıııeııırı BakırıLır Kımdıt'llllrı 96/780I SilyılıKaran ıle 

............. 2-H Silyılı KartıtilKil 3 ilrıcil rıuıJdeslrıe Jııyarıılımık I 6/ I/ I 996 tıırıJıırıJe oııa.yLuımıısı urarlııştınJmış ve sözltsmtrıtrı 

R.G:de yayımlııııa.rı ırıebıt başına. Kallllrı'ltrı 2 rıct ırıadılestrıdtltt beyarı derctdtbııış bıthııınıaktııdır. 

sözlesırıerıtrı , örısöz ı 3 ilrıcil paragrafırıdıı, sizil tdılerı sizltşırıeltr ıle gtUrtbııış oları öııltırılmrı güçltrıdtrılmest ve yerıı öıtltıtıltr 

getırdırıest gertkt~tııderı, kabıd tdıld~trıe yer vtrtbııtktedtr. 
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BIISiılq.da; 

1-u,.,ıırm -*lelm Mır t96ı TEIC sızlqı.at 

2-1971 p~ ~sızlqııa-Jır. 

Bl tt Sizlqı. +136 sı,.ı. ıc...ıa _,_.~'~üm~ ıdtı!M ~
BIIttsiılquiıl, 

1971 (J'Sl7(CYII(fYP ~ODEL~--SÖZL~lw, l7/IO/t9BD tmJılı ve l3l6 sı]dı KAIIIIı 
btıiaıı, "'U ··~fp uası.nuu IJIItt DfraDM 6flJril-sı d ,......., ,.,. ...... ~-· ıhtıroı 
UJılıılı~JADW...S, 

BMaW Kriı 30/ll/19BD tJlı l'f 8/21+3 sıydı .KArlrM, JCaiiU siıi t4llıı ılttıwı bJılı U abft .Wa 
Si.ılqmbı DMJDI',·········2++ MJflı ICaOJU 3 ild ...,_;ı,~. 

AU; 
&tbJUr nrUı Kmn, osır:lı,..,...,... SIJfqıD -iWıral KAyıt"~-
BMalır KlrUı .., ""d'ıs/+/1981 ~ " 8/1819 sıyrlı ıcırırr.M (SiılqMmı Jiri"'Ae ~ ... 

WBDI wıl Glıusı ~ lı'ılj--~ MU ""~ ~ ası., Siıiqmb& JirlriH 6"1 
tuılıııJ • .. lıılırfMttılır •• 

1971 PSibbv_, Mdfder ~ KATILMAMIZIN,. ........... - 13l6 s.JIIı xau1ı, ~ 
Kıırllnu,.,...., tt brın n s6Jiqrııtyr il ~ JU rırıı.ı,tır. (++ (i)•*) 

ı-'Vl"Vsıw:vcv atAqJCDUf:ft: gWcı96ı rıtEK.sö~J 
\ 

UJIIfınKI ~ Dltr TEJC ~ 17 Anllj 1966 tMflrlt rı 812 sıyılı bUK KATILMAMIZ .... 

lUıauqtxr. 

ı-BMalır ıcmıllı J.+/2/1967 IP n 6/7732 sıydı KıJ'iD'Iı , •••••••.••. 2++ sıyılı ıcauu 3 iıd IMMtsı ı bıtl JıiriSIU 

Bkt, Sizltııııt1c t.tılıırarrm •JW-sw ~-
._&dıılır Kll'llı 1/7/1967 fP. n 6/8++0 S«JJlı ~ •..•••••••••• 2++ sı]dı ıc.ıu 3 IJd ıuMısıııt ;ı, 

s;ılqııem 22 Hotra ı 967 ,tdı.laltllrıua .,.,..,., ....,. Jıirtrliıt ~ ~-
c-BUa~Ar Kmlır 16/tt/1967 Wflı n 6/9113 S«Jdı ıwArllliı; 

f--ı7/ll/1966 Wflı n Sil sıyrlı ICAIIJM Millet Mtdısba ııaJclrdı.ııfı Utıiwı 11J6A1 illlıur fMmıııt JU rmıaı 
yMı~ı .... 
BKrılllı•Mdfd Mtcfısıwr JC Jf' mtlıılaııdıı !1"1 aiqılaa. KaiJikr Mflet McdfsııM ... kr pit ~In 
dltıııt ııyauı ~. 

U-6/9113 .ııyıfı KMGiı -r~ SI ... cYı tıtnlıriı ~ ,.,.ı.swı. w~ Jiı ~. 
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Bl 4tAtsıfd*lm ~ J.,..J~ rı luıuı h' et ,..,. "-sı~ .. et ~ lt 

~IlA'*" br.uU kh' ~-
Cttvıllmlt J~ *ls'l' saaLu Kanılı KArın ılı krllkt J«~· 
J-MaJ.r KMnılı 30/4/1968 8iJt Vt 6/9937 ~ ••••••••• 144 ~ KA8DJI 3 iJdl lllllJııııdır 1 bıtl ft 1 lltl 

jıkrtıimu~ ~ ICBD'Il.ı, • ••••••••• Tet siılqıııesııt tklt Myrqtmtıc IIIMtJm d utvdlmlt ~ J.,.,._.lll 

ur~. 

Klll'ırfı Mrfıitt ,,..,-.. ~ dtAfiiWW ~~rı h' j PrDfDblb cılusı Vt -

wanfı lıdırtılıııtst ~ ısmı dJılet ısttrız. 
c-~ Kanılı 15/4/1971 girt ve 7/4348 sıyılı ,ve •••••.••• ıH sıyılı KAllllilli 3 M~ ı bıtf ve ı rttl 

Jıkrtd.rurı ;t ııWıAı JCArıriı .,.,. sizlqıııesı.ııe tklt ~~ ııwl4t1tr atwlltrım 11 ..,.,w ,~ J1111Arr Mttrdtr, 
HltrtıJırd JU ve~. Bl wriı, h ~ deBIIDI PrDftiW'iıa M~- Tet siı/qırrısı ılı 'l;lf Dfıra 
yiiJ'Ihtııs ~ h:J-Aı Dlusıam!m ProbıWtmı ,v~ıu ır~ rıstlaMıııştır. 

YıOOırıiı b, c, 4, c,~ f$1tm ~lııdz Cttva ~ılı Wfl "PPtO'TEUCOL• ilı~flt, brırtJK, 4136 sıyılı 

KlllllııLl btılıııAım IJ601 lııdıuwı Vt sdAJıLır Km KArın flt DMJ' ~ "UJIISfıci'NtX Vt PSıhfrD/ ~ 

KII(Ak,ılıAıu ICMJl B. Mlllttlır Sizlqıııesı.ııe ~~ iltAW ıstmı. 
Ba Si.ıfqrınıJı ÖNSÖZ 13 iıldi J'MR8f'ıfu*, ~ ~ çıvfrfllt; 

İ~ : R~ tlıc ııttl fo rıllıfora A1fll SIJ'!ft-ııt tfıt IIIWI"'CS ~bı flıı sıı;t CDıwatıDıl DJf NmDIIt Df118S, 

1961, f1W CDıwatllıt M artntltl by tJıı 1971 PrOfDul ~ flıı SIJf# CDIVtlltfDrt DJf Nm«k Dfii8S· 
1961 ••••••••••••• 

Ti~Uyrqtmtıc ruJk ~UWıuıı bDJKfLımıı, Jıl~W ft vıdrbı ~ ~ ~ 1961 fıu11tlJ 
u~ MM1ı1ı1ır Tet siılqırıtsı, 1961 tıırtldt uyrqtmtıc MllMitr siJfqıııesbıı OtAıstımı 1971 tıırtldt PrDflbl 

ıle ~ 1961 Uyıqflti'NtX MAdkltr Tet siılqııını ve ••••••• ~ , 
~ ~ tfık.,..,.,., 

1971 Protobli tlt ~ 1961 Tet sözfqıtwbıbı 1t ~r. Yllbrıiı c.~ ytr mth Malır Kinılı 
Kıır.ıruu~Mı, 11 fiMIIWılı CttRik ytr td.rt ~, YIWiıı ~ 1971 PrDttMMi ılı y,sıı. ~ «JIIIIIIWr.l 

(YNWu#ıı (t) fıkrıısıııABı urMIMIIItk rrotohılc ycr v~bıJııı B~. ) 
Uyıqflti'NtX MMiklm o.ır Tet siıfqıııesıııe ~ ap ~ '*" 811 sııyıiı ICADI ve B8alıır ıaınıla 

KIIJ'IIl'l tlt yıyuılııw siıfqııı ve ı4fcr BııUııLır Kanılı KıtrıırLınu ı. ~yer vtrtiıııtstır. (44 { e hll) 
KDrtKJ« SDJf vmrttıltıı ila, 

1961 uyrqtmtıc MllMJer Ta Sizlqıııesbılrt All8lJ« ~~ "EYrtlf MılldJcıvısr ~mı tWur flll iıfr 
diznJDııı ılı ıı,ııı .. iırdi ruMısflt .. lll'IULı ~ ıstmz. 

MııJiı ++ lE'fiW~ milfnferarası arulliıfmalann ifgası 

1 -işh sizlqıııerıbl JirirliAt gtrrııtsııultrı ıtıltmrı lıtiıt1trı, Tırıjfır ırASIJiiı, ~ ~ lıiiiiiıtılmıd f{,l ckm 
oıtlııruı yaltrıııt ~. 
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A-23 oW ı9ıl h lA Hllyt'h bıuıLuı.uı, MılldltrMtsı A/Joıt Siıfqııtuı;(. Llıal.ı fhllt (Dftr l.lr,.C.S.s.+l) Aıılırpıaııı 
1oo.ıuMtsı ,. ... ,.ıı lcUıııM Jf' .ı.ırı., kıııı Jfııiııb1tı lt lıdilubılir. 

LnAJı • MA1it.1oo • 11rk]r .ult lAMA ıılua llllinMaıt w wLıfiı-1m ılıü w ..ı-n ı.slllt tJfal9( IMiılıiı tltr. · 
9-I{Joa WiıııM ll KAiatıat 1911 ı.rllılıılt ı.Aiıtflt lıiMLıuıı lllllrınrJeuılt Jlt 191+ ı.rılılı ..,.. ,.,..., 

b- ı ı şıdıgt ı 925 h Ctrtmt'U lıllulaıı, Miıtıhw A/Jom bıtıh, Içtitırttı ve blLuulııwı ~ 
c- ı 9 şıdııt ı 925 h Ctltm'h tıııulauı, Mıllttlmrısı AfJoıt Siz/qırıısı; 
d-ı3 Teuııu ı93ı h ceıımrdt fıııWuwı UJ'ijbtnıt~ MAJJtlerııt fıııAltııt fAlulU ve 4ıAıtuıtuu fwbıl ~ıııJg sôılqııtt; 
e-17 KIUIIII ı931 Ba6t•h. ııwLuwı, ~ fÇiı A/Jou TiietbllıtJıt KMfrcılı 1«. AlfLqıu 

j-LA. Hııyt'h 23 oca ı9ıl h;Ctıttm'h ll şOgf l925,ı9 şOgf ı925 ve ı3 TtiillifiZ ı93l h;Bolrortk 27 1WD11 

ı 93 ı h ve Ctııtm'h l6 Hllıtr4ıt '1 936 h. ( Bıt Slzftsıtıtltrtı SDıtıtıtOOıt izttrtıiJ«t etiısı lı4rtç ) dtllıuıt ıtyıısflnıt~ ...Jitltr 
lıAktuulAkt AJılısrıM,Sizlqıııe ve PrDtııbLn Wtltitıt, ı ı ArtlR ı 9<f6 ılı lAke SMCmS'h lıırzALuwı Pr,.,; 

g-J. btııbult ftıw cılıw 19% ProfDblı tk tAid tt1JJırrıs ı..dıuwı ı. ıLt e. BtııtltrtııJt sizip Sizlqııe ve ~r. 
&-ı I Arılık I 9% h. rAt smesrh ııııulwıı PrDfDbllı tAdı1 olıtltllll, UyıqfıtntCil ııwlJıltrtJı bırılıııııt tAlulJılJ ve 

dAğıtııııuıuı Wutııll ~ ı3 TtllflltltZ 1931 Siıftsııusbık UrpfS tdıbıttytıt IMzı ıtyıqfıti'JICil ıuAJtlm rrıJlJdlırırtsı koJttrol 
ıJtuıı 001 I 9 KIUIIII ı 9+8 dt Pırlftt lıılzAlaııt Profl7bl ; 

t-23 HAZtrııı ı953 dt New vorrılı tıuAiıw,~ «ııwrııt,ııfyoıt ıstl1tsAltıtbı, ~ııllttltrırısı tıurettııııt,fDJtııı Ucırtfbıııt 

ve lrıdlıııılııwııtuı muMıulınlııwı ve ~ JWkııılaı PrDtolıol (işlııt Protokol JilriirfıiAe ~ t8ıitnit) 

ı-işlııt Sizlqııwıııt Jilriirfı1Ae ~ ıtıMmı,ışlııı Sizlqıtıtııııt 36 IIIAAAtsııtbı ı.Jıkrı Ueuı, l6 H4Zirııı I 936 ılı 

Cerıme•h btıZillAJtJırı Ztrırfı iJAçLtr ~ı4fuıııt Merı'l Jı.MruuiAkt Sizlqıııtrıııt 9 NilCil IIIAIIJtsııtt,sizi ~til Siıiqııeıtıı 

i'tttltrtıultıı o1ıt1 qbıı Siılqıııeye Tırıf oLuılır ırısıııJı ~ thre't,ourı yertrıe Utııı oLıcdtır;lııııııuıLı lıtroo,si.ıfl ~til 

TırAJLırdııı ~ bırt, Gtıttl se'trttm bıt Uııdıı ~~ vmre't sizi geçeıı 9 ıtiiCil IIIAilJtyt JilriiriDtt lıırtbbılır . 
.....•....................... 

++ ürtdi lfiAIUtıtııt ı lrıcf jıirısı h.berıdtlflltkl Jıtiııh, I 9 KASJIII I 9+8 dt Pırls'h tırızıLıw PrDtiJbl ~' tıltbıttttdtr. Bit 
Jıikiiırı Wşısıııh.,UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR ı96ı TEK SÖZLEŞMESİ'rıt utılııwıum ltJ6'11 lndıtııJıWıu ~~~~ 

27 Arili 1966 tırıJılt ve 812 sıydı KIUIKil'W örıce çıWılııı"ll Arili 19<f6 tırıJılt New Yo~ Prcıtokolıt tlt lıi&iıtıltrı hAtserı 

Cerıme A~ ltiMıııltrı tçerlstıte gtr'lıtytıı UYUŞTURUCU MADDELERiN MiLLETLERARASI KON'I'ROLA TABİ 

TUTULMASlNA DAİR ı MAJ't I 950 tırıJılt ve 7 
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Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeleria KaçakçdJiına karşı 
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 

Konferans Genel kurulunun 19 Aralık 19B8 tarihli 
6. toplantısında lcabul edilmiştir. 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, 
Bireylerin saglık ve refahını ciddi bir biçimde tehdit eden ve toplumun ekonomik, 

kültürel ve siyasal temellerine zararlı etkileri olan uyuşturucu ve Psikotrop 
maddelerin yasadışı üretimi ve talebi ile kaçakçılıiJn yaygm boyutlanndan ve 
gösterdiai artıştan derin endişe duyarak, 

Ölçülmeyecek boyutlara ulaşan bir tehlike oluşturan uyuşturucu ve Psikotrop 
madde kaçakçılıgının sürekli bir şekilde toplumdaki çeşitli gruplar içinde gittikçe 
yaygınlaşmakta olmasından ve özellikle çocukların dtınyaaın bir çok bölgesinde bir 
uyuşturucu madde tüketici pazarı olarak sömQrQlmesi ve uyuşturucu ve psikotrop 
ma<!dalerin yasadışı üretim, dalıtım ve ticaretinde kullanılmasından da derin endişe 
d uyarak, 

Devletlerin yasal ekonomilerinin temellerini çökerten ve egemenlik, güvenlik ve 
istikrarını tehdit eden kaçakçılık ile diger benzer örgütlü suçlar arasındaki balların 
varlıgını kabul ederek. 

Kaçakçılıgm, ortadan kaldırılması amacıyla ivedi önlemler alınması ve birinci 
öncelik verilmesini gerektime uluslararası bir suç oldutunu da kabul ederek, 

Kaçakçılıgm ülkeler ötesi suç örgülerinin Devletin yapısına, yasal mali ve ticari 
faaliyetlere ve topluma her düzeyde nüfuz etmesine-, bozmasına ve yoldan 
çıkannasma imkan veren büyük mali kir ve servet satladıiJnın bilincinde olarak, 

Kaçakçılan bu suçlanndan saaladıklan kazançlardan mahrum ederek, kaçakçılık 
maliarına neden olan temel saiki böylece ortadan kaldırmaya kararlı alarak, 

Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kötüye kullanılması sorununun temelinde 
yatan nedenleri ve özellikle bu maddelere olan yasadışı talebi ve kaçakçılılından 
elde edilen büyük kazançları ortadan kaldırmayı arzu ederek, 

Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin imalinde kullanılan ve kolaylıkla temin 
edilebildikleri için bu tür maddelerin gizlice imalinde artışa yolaçan kimyasal 
maddelerle eritkenler gibi belirli maddelerin denetimi için önlem alınması gerektilini 
gözönünde tuturak. 

Deniz yoluyla yapılan kaçakcılıgm önlenmesi için uluslararası işbirligini 
geliştirmeye kararlı olarak, 

5575 SAjili KAIIIUf'fi cıiMjLlWI19 KASDil 19+8 tlü1Jili PrDtDhl • iji tili1lifij Cillfdl 5575 ijlli KANUN zt MÜLGA 

ol111Jdulır.(5575 SAyılı K41111JI Dilstıcr 3 t'J',C.3l.s.1651) Gerek 5575 SAyılı fCAIIIUilı cıuyLuıırı PrDflisf,amb 21 Mıyu 1937 

t4rılrlt ve 3189 ı«yılı K...Lı (ılstr 3.t'J'.C.1B.s.no) cıu]Luwr "'ZM.W fliPır ~~111111 m1 JııiııuLı arımrıle 
26.6.1936 t4rılwule ııltıWlltrı ııocbvelrye dtrlnıuıııtztlt yu vertbrıeııı4Ur. 
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KaçakçılıAm ortadan kaldınlmasmm tOm Devletlerin ortak sonmıluluAunda 
bulunduAuna ve bu amaçla uluslararası işbirl~i çerçevesinde eşgtldOmlQ bir eylemin 
gerekli oldupna inanarak, ' 

B. Milletierin uyuşturucu ve psikotrop maddelerin denetimi konusundaki 
yetkiniiiini belirterek ve bu denetimle ilgili diger uluslararası kuruluşların B. 
Milletler çerçevesinde faaliyet göstermelerini dileyerek, 

Uyuşturucu ve psikotrop maddaler konusunda yOrQrlükte bulmıan antlaşmaların 
yönlendirici ilkelerini ve bu antlaşmaların tesis ettigi denetim sistemlerini teyid 
ederek, 

Uyuşturucu madde kaçak.çılı&mm boyutlarını, yaygmlıAmı ve vahim sonuçlarını 
gö~Qsleyebilmek amacıyla ı 961 tarilıli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi, 1961 
tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesini degiştiren 1972 tarihli Protokol ile 
Degiştirilmiş ı 96 ı tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve ı 971 tarihli 
Psikotrop Maddeler Sözleşmesiyle getirilmiş olan önlemlerin güçlendirilmesi ve yeni 
önlemler getirilmesi gerektilini kabul ederek, 

Kaçakçılıgı oluşturan uluslararası suç nitelikli eylemlerin önlenilmesi amacıyla, 
cezai konularda uluslararası işbirlijine olanalt saglayan etkin hukuki olanaklarm 
güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin de önemini kabul ederek, 

DoiJuca kaçakçılıAa karşı ve sorunun özellikle uyuşturucu ve psikotrop 
maddeler konusunda mevcut uluslararası antiaştalarda deginilmeyen yönleri de dahil 
olmak nzere her yönünü bir bütün olarak degeriendiren kapsamlı, etkili ve 
uygulanabilir bir uluslararası sözleşme akdetmek arzusuyla, 

Aşagıdaki hususlar üzerinde anlaşmışladır. 

Madde 1 Tanımlar 
Aşalıda yer alan tanımlar, aksi özellikle belirtilmedikçe veya metin başka türlü 

aniaşılmasını gerektirmedikçe, SOzleşmenin bütün hükQmlerinde uygulanacaktır. 
a-"Organ", 196ı tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi ve 1961 tarihli 

Uyuşturucu Maddeler Tek S6zleşmesinde Degişiklik ~apan 1972 tarihli Protokol 
Tarafından Dejiştirilmiş olan o Sö7Jeşme uyarınca kurulan uluslararası Uyuşturucu 
Maddeler Kontrol Organı demektir. 

b-"J(enevir bitkisi", kenevir ttırOnden herhangi bir bitkiyi ifade eder. 
c-"Koka &~acı", erythroxylon ttırOnden tQm bitkileri ifade eder. 
a-"Ticari nakliyeci", ücret, kira veya başka herhangi bir kazanç karşılıjmda 

insan, mal veya posta taşıyan herhangi bir kamu, özel veya bunlar dışmda herhangi 
bir tüzel kişi veya insan demektir. 

e-"Komisyon", B. Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Uyuşturucu Maddeler 
Komisyonu demektir. 

f-"Mtısadere", hakkın kaybedilmesi kavramı da dahil olamk üzere, mahkeme 
veya başka bir yetkili makam kararıyla mülkiyetin sürekli olarak kaybedilmesi 
demektir. 

g-"Kontrollü Teslimat'', Sözleşmenin 3 . maddesinin I . fıkrasında yer--..alan 
suçlarm işlenınesine iştirak etmiş olan kişilerin belirlenınesi amacıyla, kaçak. veya 
kaçak olmasından şüphelenilen bir biçimde sevkedilen uyuşturucu ve psikotrop 
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maddelerin, bu Sözleşmenin eki I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelerin veya 
onların yerine geçen maddelerin, ilgili tılkelerin yetkili makamlarının bilgisi ve 
denetimi altında bir veya birçok ülke itibanyla girişine, geçişine veya çıkışma olanak 
veren yöntemi ifade eder. 

h-"ı96ı Sözleşmesi", ı96ı tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi 
demektir. 

i-"Degiştirilmiş ı96ı Sözleşmesi", ı96ı tarihli Uyuşturucu Maddeler Tek 
Sözleşmesinde Delişiklik Yapan ı 972 Protokolu ile Deliştirilıniş olan ı 96 ı tarihli 
Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi demektir. 

j-" ı 97 ı Sözleşmesi", ı 97 ı tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi demektir. 
k-"Konsey". B. Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi demektir. 
1-"Bloke etmek veya "elkoymak", mahkeme veya yetkili bir makam kararıyla, 

bir malın devri ve başka bir mala dönQştQı1llmesi işlemlerinin geçici olarak men 
edilmesi veya malın geçici olarak muhafaza edilmesi yahut kontrol altında 
bulundurulması demektir. 

m-"Kaçakçılık", bu Sözleşmenin 3 . maddesinin ı . ve 2 . fıkralannda yeralan 
suçlar demektir. 

n-"Uyuşturucu madde", ı96ı tarihli Uyuşturucu Ma4deler Tek Sözleşmesinin 
ve ı 96 ı Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesinde degişiklik yapan ı 972 ProtokolU 
ile deliştirilm iş ı 96 ı tarihli Uyuşturucu Maddeler Sözleşmesinin I ve II numaralı 
Cetvellerinde yeralan dogal veya yapay her tUrlU madde demektir. 

o-u Afyon haşbaşı", Papaver Somniferum L. Ulı1lnden olan bitki demektir. 
p-"Kazanç", 3 . maddenin ı . fıkrasında yer alaıı suçların işlenmesinden 

dogrudan veya dotaylı olarak kaynaklanan her ttırttı malvarJıaı demektir. 
q-"Mal varlıgı (Maınelek)", maddi veya gayrimaddi, menkul veya gayrimenkul 

fıziki varlıgı olan veya olmayan her UlrlU mal ile bunlar üzerinde mülkiyet veya 
yararlanma hakkını gösteren hukuki belgeler veya senetler demektir. 

r-"Psikotrop madde", ı 97 ı tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesinin eki I, II, 
III ve IV numaralı cetvellerde yer alan dogal veya yapay herhangi bir madde veya 
dogal tırün demektir. 

s-"Genel Sekreter", B. Milletler Genel Sekreteri demektir. 
t-"I numaralı Tablo", ve" II numaralı Tablo", ı2. madde çerçevesinde Ozerinde 

degişiklik yapılabilen ve bu Sözleşmenin ekini oluşturan madde listeleri demektir. 
u-"Transit devlet'', uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile I ve II numaralı 

tabloda kayıtlı maddelerin yasadışı yollardan toprakları tıminde geçirildiAi, ancak 
bunların ne kaynaklandıgı ne de nihai yeri olan Devlet demektir. 

Madde l SiJzleşmenin Kapsamı / 
1 -Bu Sözleşme, uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılıgmm uluslararası 

boyutu bulunan delişik yönleriyle daha etkin bir biçimde mücadele etmelerini 
saAlayabilınek için Taraflar arasındaki işbirligini artmnayı amaçlanmaktadır. 
Sözleşmeden kaynaklanan ytlkU.mlUIUklerinin yerine getirilmesinde, Taraflar, kendi 
hukuk sistemlerinin temel hUkUmlerine uygun olarak, yasa yapmak ve idari önlemler 
dahil gereken önlemleri alacaklarıdır. 
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2-Taraflar bu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini Devletlerin egemen 
eşitli~i ve toprak bütünlUP ile başka Devletlerin içişlerine karışılmaması ilkelerine 
uygun bir biçimde yerine getireceklerdir. 

3-Her bir Taraf, başka bir Tarafın ülkesinde bu ikinci Tarafın kendi iç hukuku 
ile sadece kendi makamiarına verilmiş olan kazai yetkiyi ve görevleri ifa etmekten 
kaçmacaktır. 

Madde 3 Suçlar ve Yaptırımlar 
I -Her bir Taraf, aşa~ıda sayılan fiilleri, kasti olarak işlendi~i zaman, kendi 

hukukunda suç olarak ihdas etmek için gerekli önlemleri alacaktır: 
a-i- ı 96 ı Sözleşmesi, Deliştirilm iş ı 96 I Sözleşmesi veya ı 97 ı sözleşmesi 

hükümlerine aykırı olarak herhangi bir Uyuşturucu ve psikotrop maddenin üretimi, 
imalatı, çıkarılması, hazırlanması, arzı, satışa çıkarılması, da~ıtımı, satışı, hangi 
koşulda olursa olsun teslimi, simsarlı~ı, sevki, transit sevki, nakli, ithali veya ihracı; 

ii- I 96 I sözleşmesi ve Degiştirilmiş 1 96 ı Sözleşmesi hükümlerine aykırı olarak 
Uyuşturucu madde üretmek amacıyla Afyon haşhaşı, Koka a~acı veya Hint Keneviri 
bitkisi yetiştirilmesi; 

iii-Yukanda ( i ) bendinde sayılmış olan herhangi bir amaç için herhangi bir 
uyuşturucu veya psikotrop maddenin bulundurulması veya satın alınması; 

iv-Uyuşturucu veya psikotrop maddelerin kaçak ekimi, üretimi veya imalatı 
için kullanılaca~ını bilerek teçhizat, malzeme veya I ve II numaralı talolarda kayıtlı 
maddelerinin imalatı, nakli veya da~ıtımı; 

v-Yukandaki ( i ), ( ii ), ( iii ), veya ( iv ) bentlerde yeralan suçların 

düzenlenmesi, yönetimi veya bunlar için mali kaynak sa~lanması; 
b-i-Bir marnetekin bu fıkranın ( a) bendindeki suç veya suçlardan birinden veya 

suç veya suçlardan birine iştirakten kaynaklandı~ını bilerek, mameli~in gayrimeşru 
kayn~ını gizlemek veya oldu~undan de~işik göstermek veya böyle bir suçun 
işlenmesine karışmış bir kişinin eylemlerini yasal sonuçlarından kaçmasına yardımcı 
olmak amacıyla, bu mamele~in bir başka mamele~e dönüştürülmesi veya 
devredilmesi; 

ii- I . fıkranın ( a ) bendinde belirtilen suçlardan birinden veya bunlardan birine 
iştirakten kaynaklandı~ını bilerek, mal varh~ını gerçek niteli~inin, kaynaAının, 
bulundu~u yerin, yaralanma hakkının, hareketlerinin, üzerindeki hakların ve kime ait 
olduAnnun gizlenmesi veya oldugundan degişik gösterilmesi; 

c-Anayasa ilkeleri ve hukuk sisteminin temel kavramları saklı kalarak: 
i-Mülkiyetin edinilmesi sırasında, 1 . fıkranın ( a) bendinde belirtilen suçlardan 

birinden veya bunlardan birine iştirakten kaynaktandıAını bilerek, bir mal varlı~ının 
edenilmesi, sahip olunması veya kullanılması; 

ii-Uyuşturucu veya psikotrop maddelerin kaçak olarak yetiştirilmesi, üretimi 
veya imalatında kullanıldıArnı veya kullanılaca~ını bilerek gerekli teçhizata veya 
malzerneye veya I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelere sahip olunması; 

iii-Bir başkasının, bu maddede yeralan suçlardan birini ne şekilde olursa olsun 
işlemeye veya uyuşturucu veya psikotrop maddeleri kaçak olarak kullanmaya 
açıkca yöneltilmesi veya teşvik edilmesi; 
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iv-Bu maddede yeralan suçlardan henhangi birine katılınması, bu amaçla 
örgütlenilmesi veya işbirlig~ yapılması, teşebbüste bulunulması ve suçun işlenmesine 
yardımcı olunması, kolaylık saglanması ve yol gösterilmesi; 

2-Her bir Taraf; Anayasa ilkeleri ve hukuk sisteminin temel kavramları saklı 
kalmak koşuluyla, kişisel kullanım için ve ı96ı Sözleşmesi, Degiştirilmiş 1961 
sözleşmesi ve 197 ı Sözleşmesi hükümlerine aykırı bir şekilde ve bu kasıtla 
uyuşturucu ve psikotrop maddelerin bulundurulması, satın alınması ve üretilmesini 
kendi evzuatı çerçevesinde suç olarak ihdas etmek için gerekli önlemleri alacaktır. 

3-Bu maddenin ı . fıkrasında belirtilen suçların oluşumu için gerekli unsur 
olarak bilgi, niyet veya amacın bulunup bulunmadıgı, olaya ilişkin objektif olgulara 
bakılarak sapıanabilecektir. 

4-a-Taraflar, bu maddenin 1 . fıkrasında belirtilen suçların işlenmesini, bu 
suçların ciddi niteligine uygun olarak hapis veya htıniyeti kısıtlayıcı diger cezalar, 
paracezası ve mUsadere gibi ceza yaptırırnlara tabi tutacaklardır. 

b-Bu maddenin ı . fıkrasında belirtilen suçlardan biri için verilen malıkurniyet 
veya cezaya ek olarak, Taraflar, failin tedavisi, egitimi, topluma uyumu ve katılımına 
yönelik önlemler alınmasını saglayabileceklerdir. 

c-Yukarıdaki bentlerde yer alan hükümlere karşın, nnemsiz nitelikteki suçların 
sözkonusu oldugu uygun durumlarda, Taraflar, mahkumiyet veya ceza yerine egitim, 
topluma uyum ve katılım gibi önlemler ile failin Uyuşturucu madde bagımiısı 
olması halinde tedavi ve tedavi sonrası bakımını da saglayabileceklerdir. 

d-Taraflar bu maddenin 2 . fıkrasında belirtilen suçlara ilişkin mahkumiyet veya 
cezaların yerine veya bunlara ek olarak, failin tedavisi, egitimi, tedavi sonrası 

bakımı, topluma uyumu ve katılımına ilişkin önlemler alınmasını 
saglayabileceklerdir. 

5-Taraflar,mahkemelerinin ve yargı yetkisi bulunan öteki makamlarınm,bu 

maddenin ı . fıkrasında belirtilen suçların işlenınesini özellikle agırlaştıran aşagıdaki 
türden somut koşulları gözönünde tutmasını saglayacaklardır. 

a-Failin üyesi oldugu suç örgütünün suça iştirak etmiş olması; 
b-Failin başka uluslararası örgütlü suçlara iştirak etmiş olması; 
c-Failin işlenen suçun kolaylaştırdıgı yasa dışı başka faaliyetlere katılmış olması 

d-Failin şiddet veya silah kullanmış olması; 
e-Failin kamu görevlisi olması ve suçun bu görevi ile ilişkili olması ; 
f-Reşit olmayan küçüklerin magdur veya suça alet edilmiş olması; 
g-Suçun bir ceza evinde, egitim kurumunda, sosyal himıet tesisinde veya 

bunlara çok yakın yerlerde veya ögtencilerin sosyal, egitsel veya sportif faaliyetlerde 
bulundukları başka yerlerde işlenmiş olması; 

h-İlgili Tarafın mevzuatı elverdigi ölçüde, kendi ülkesinde veya başka bir 
ülkede özellikle benzer suçlardan daha önce de malıkurniyet kararı bulunması. 

6-Taraflar, bu maddede belirtilen suçtarla ilgili olarak ve bu tür suçların 
işlenmesine karşı caydırıcılık ihtiyacını gözönünde bulundurarak, mevzuatları 
uyarınca yargı yetkisinde mevcut olabilecek takdir hakkının bu suçlara ilişkin yasal 
önlem ve uygulamaların en etkili düzeye çıkarabilmesi amacıyla kullanılmasını 
sağlamaya çalışacaklardır. 
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7-Taraflar, bu maddenin ı . fıkrasında belirtilen suçlardan mahkum olan 
kişilerin erten veya şartlı salıverilinesi olasıhAt deAerlendirilirken, malıkernelerin 
veya Oteki yetkili makamların bu suçların ciddi nitelilini ve bu maddenin S . 
fıkrasında sayılan koşulları gözOnUnde tutmasını saaıayacaklardır. 

8-Taraflar, kendi mevzuatlan çerçevesinde ve uygun durumlarda, bu maddenin ı 
.fıkrasında belirtilen suçlarakarşı gerekli yasal işlemlerin başlatılabitmesine olanak 
saglayacak şekilde uzun bir zaman aşımı süresi bclirleyeceklerdir; bu süre , zanlmm 
adaletten kaçabilmiş oldulU durumlar için daha da uzun olarak saptanacaktır. 

9-Her bir Taraf, kendi hukuk sistemine uygun olarak, bu maddenin ı 
.fıkrasında belirtilen bir suçtan itharn edilen veya zanlı olan ve kendi ülkesinde 
bulunan herhangi bir kişinin gerekli ceza davasında hazır bulunması için gerekli 
önlemleri alacaktır. · 

ıo-Bu Sözleşme ve özellikle s; 6, 7 ve 9. Maddeleri uyarınca Taraf ülkeler 
arasmda işbirlili yapılabilmesi amacıyle ve Taraflarm anayasal kısıtlamaları ve temel 
mevzuatları haleldar edilmemek koşuluyla, bu maddede belirtilen suçlar mali veya 
siyasi suç olarak kabul veya siyasi saikli olarak mütalaa edilmeyecktir. 

1 1-Bu maddenin hiç bir htıkm.Q, bu maddede deliDilen suçlann ve bu konudaki 
yasal savunma yOntemlerinin tanımının herbir Taraf ülkenin kendi iç mevzuatı 
çerçevesinde yapılması ve bu suçların aynı mevmata uygun olarak takip edilmesi ve 
cazalandırılması ilkesini haleldar etmeyecektir. 

Madde 4 Kazai Yetki 
I-Her bir Taraf: 
a-3 .maddenin ı . fıkrasmda belirtilen suçlara ilişkin olarak kazai yetkisini ihdas 

etmek amacıyla: 
i-Suçun kendi ülkesinde işlenmesi halinde; 
ii-Suçun işlenmesi anında, mevzuatına uygun olarak kendi bayralını taşıyan bir 

gemide veya kendi makamiarına kayıtlı bir hava taşıtında işlenmesi halinde gerekli 
önlemleri alacaktır. 

b-3. maddenin 1. Fıkrasında belirtilen suçlara ilişkin olarak kazai yetkisini ihdas 
etmek amacıyla: 

i·Suçun kendi vatandaşlanndan veya genellikle kendi ülkesinde ikamet eden biri 
tarafından işlenmesi; 

ii-Suçun bir gemide işlenmesi halinde bu Tarafın suçun işlendiAi gemi hakkında 
17 . madde uyarınca ve kazai yetkinin sadece o maddenin 4. ve 9. Fıkralarında 
deginilen anlaşma veya düzenlemeler çerçevesinde kullanılması koşuluyla yetkili 
kılınması; 

iii-3. maddenin ı . fıkrasında belirtilen suçlardan birinin kendi ülkesinde 
işlenmesi 3 . maddenin ı . fıkrasında ( c ), ( iv ) bendinde belirtilen suçun kendi 
ülkesi dışmda işlenmesi hallerinde gerekli tedbirlire alabilecektir. 

2-Her bir Taraf: 
a-Kendi ülkesinde bulunan ve 3 . maddenin 1 . fıkrasında belirtilen suçlardan 

birini işledili varsayılan kişiyi: 
i-Suçun kendi ülkesinde veya suçun işlenmesi anında kendi bayı-aAını taşıyan bir 

gemide veya kendi makamiarına kayıtlı bir hava taşıtında; veya 
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ii-Suçun kendi vatandaşlarından biri tarafından işlenmiş olması; 
sebebiyle başka bir Tarafa iade etmemesi halinde, bu suçlar üzerinde kazai 

yetkisini ihdas etmek amacıyla gerekli olabilecek önlemleri de alacaktır. 
b-Suçu işledi~i varsayılan kişinin kendi ülkesinde bulunması ve bu kişiyi başka 

bir Tarafa iade etmemesi halinde 3 . maddenin 1 . fıkrasında belirtilen suçlar 
üzerinde kazai yetkisini ihdas etmek amacıyla da gerekli olabilecek önlemleri 
alabilecketir. 

3-Bu Sözleşme, Taraf bir Devletin iç hukuku uyarınca cezai konularda ihdas 
etmiş oldugu kaza yetkisini kullanmasını engelleyemez. 

Madde 5 Masadere 
I-Her bir Taraf: 
a-3 . maddenin 1 . fıkrasında belirtilen suçlardan elde edilmiş kazançları veya 

de~eri bu kazançlara tekabül eden malvarlıgını; 
b-3 . maddenin ı . fıkrasında belirtilen suçlarm her ne şekilde olursa olsun 

işlenmesinde kullanılan veya kullanılması amaçlanan uyuşturucu ve psikotrop 
maddeleri, malzeme ve teçhizatı veya öteki araç-gereçleri mUsadere edebilmek için 
gerekli önlemleri alacaktır. 

2-Her bir Taraf, bu maddenin 1 . fıkrasında belirtilen kazançların, 

malvarlıklarının, araç ... gerecin ve başka herşeyin gerekt~inde mUsadere edilebilmesi 
amacıyla, yetkili makamlarının bunları belirlemesi, izlemesi ve bloke etmesi veya 
elkoymasına olanak sa~amak için ilgili makamlarını yetkili kılmak amacıyla da 
gerekli önlemleri alacaklardır. 

3-Bu maddede deginilen önlemlerin uygulanabilmesi için her bir Taraf 
mahkemelerini veya diger makamlarını, banka kayıtlarının ve mali veya ticari 
kayıtların istenmesi veya bunlara elkonulması talimatı vermeye yetkili kılacaktır. 
Taraflar bu fikradaki hükt1mlerin uygulanmasından, banka hesaplarının gizliligi 
gerekçesiyle kaçınamayacaklardır. 

4-( a ) Bu maddenin ı. fıkrasında belirtilen kazanç larm, malvarlıklarının araç
gerecin ve başka herşeyin ülkesinde bulundugu Taraf, 3 . maddenin 1 . fıkrasında 
belirtilen suçlar üzerinde kazai yetkisi olan başka bir Tarafın bu madde uyarınca bir 
talepte bulunması durumunda; 

i-Mt1sadere kararı alınınası için talebi yetkili makamiarına iteteçek ve bu kararın 
alınınası halinde uygulanmasını saglayacak; veya 

ii-Bu maddenin ı. fıkrasına uygun olarak talep eden Devlet tarafından alınmış 
olan ve talep edilen Devletin ülkesinde bulunan ı . fıkrada belirtilen kazançlara, mal 
varlıklarına, araç-gerece ve başka herşeye ilişkin mUsadere kararını, talep 
çerçevesinde uygulanması için yetkili makamiarına iletecektir. 

b-3 . maddenin ı . fıkrasında belirtilen bir suç Uzerinde kazaiyetkisi olan bir 
diger Tarafin talebi üzerine, kendisinden talepte bulunulaıı Taraf, gerek talep eden 
Tarafın gerek bu fıkranın ( a ) bendi uyarınca yanı Tarafın talebi Uzerine kendisinin 
verece~i mUsadere kararının infazına esas olmak üzere, bu maddenin 1 . fıkrasında 
belirtilen kazançların, malvarlı~ının, senetierin veya başka herşeyin belirlenmesini, 
izleomesini , bloke edilmesini veya bunlara el konulmasını s~layacak önlemleri 
alacaktır. 
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c-Bu fıkranın ( a ) ve ( b ) bentlerinde öngörülen karar ve işlemler, talepte 
bulunulan Tarafça kendi iç hukuku ve usul kurallanna veya talepta bulunan Taraf ile 
aralarmda yürürlükte bulunan ikili veya çok taraflı anlaşma, · andiaşma veya 
düzenlemelere uygun olarak yerine getirilecektir. 

d-7 . maddenin 6 ila ı 9 . fıkraları durumun ayrıntılan bakımından 
gerektirebileceAi delişikliklerle uygulanır. Bu madde çerçevesinde yapılan talepler, 
7 . maddenin 1 O . fıkrasında öngörülen bilgilere ilave olarak, aşagıdaki bilgileri de 
içerecektir: 
i-Talebin bu fıkranın ( a )-( i ) bendi çerçevesinde yapılması halinde talep edilen 
Tarafın iç hukukuna uygun olarak mUsadere kararı almasına imkan saglayacak 
şekilde,müsadere edilecek malvarlıgının tanımı ile talep eden Tarafın dayandılı 
olguları içeren bir açıklama: 

ii-Talebin ( a )- (ii) bendine göre yapılması halinde, talep eden Tarafın aldılı ve 
talebe esas olan mUsadere kararının tasdikli bir ömegi, olgularm bir açıklaması ve 
kararın hangi sınırlar içinde uygulanmasının talep edildilini gösterir bilgiler; 

iii-talebin ( b ) bendine göre yapılması halinde, talebe esas teşkil eden olgulara 
ilişkin bir açıklama ve yapılması istenen işlemlerin bir tanımı. 

e-Her bir Taraf, bu fıkranın uygulanmasını sallayan kanun ve tüzükterin 
metinleri ile ileride bu kanun ve tüzüklerde yapılacak deAişikliklerin metinlerini 
Genel Sekretere bildirecektir. 

f-Bir Taraf, bu fıkranın ( a) ve (b) benderindeki önlemlerin alınmasını konuya 
ılişkin bir antlaşmanın bulunması koşuluna baglamaya karar verirse, bu Sözleşmeyi 
gerekli ve yeterli antlaşma zemini olarak kabul edecektir. 

g-Bu madde uyarınca uluslararası işbirlilini daha etkin kılmak için, Taraflar ikili 
veya çok taraflı anlaşma, antlaş~a ve düıenlemeler akdetmek için çaba 
göstereceklerdir. 

5- a-Bir Taraf, bu maddenin ı. veya 4. fıkraları uyarınca mUsadere ettigi 
malvarlıkları ve kazançlar üzerinde, iç hukuku ve idari usulleri çerçevesinde 
tasarrufta bulunacaktır. 

b-Bu madde uyarınca diAer bir Tarafın talebi üzerine harekete geçmesi halinde, 
bir Taraf: 

i-Bu kamnçlara ve malvarlıAma eşdegerde parayı veya bunların satışından 
saatanan parayı veya sözkonusu kazanç ve malvarlıAının önemli bir bölümünü 
uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kötüye kullanımı ve kaçakçılıgıyla 
mücadelede uzmanlaşmış uluslararası kuruluşlara devri; 

ii-Bu kazançları veya malvarlıAını veya bunların satışlanndan saglanan parayı, iç 
hukukuna, idari usullerine veya bu amaçla akdedilmiş ikili veya çok taraflı 

anlaşmalara uygun olarak düzenli bir biçimde veya her olay için ayrı ayn olarak 
diger taraf Devletler ile paylaşabilme; 

Hususlarını içeren anlaşmalar akdedilmesini özellikle gözönünde tutabilecektir. 
6-a-EAer bu kazançlar başta malvarlıklarına çevrilmiş veya dönüştürülmüş ise, 

sözkonusu kazançlarm yerine bu malvarlıklan bu maddede öngörülen önlemlere 
konu olacaktır. 
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b-Eler bu kazançlar yasal yollardan iktisap edilmiş malvarlıklanyla karışmış 
bulunuyorsa, elkoyma ve bloke etme konusundaki yetkiler saklı kalmak kaydıyla, bu 
malvarlıklan karışan kazançların tahmini degeri kadar musadere edilecektir. 

c-i-Bu kazançlardan; 
ii-Bu kazançların dönüştürüldükleri veya çevrildiideri malvarlıklarında; veya, 
iii-Kazançların karıştıklan malvarlıklarından saglanan gelir ve diger yararlar da 

kazançtarla aynı şekilde ve ölçüde bu maddede yer alan önlemlere tabi olacaklardır. 
7-Her bir Taraf, mOsadereye tabi olabileceli ileri stlı1llen kazançların veya diler 

malvarlıklarının yasal kaynagına ilişkin olarak, iç hukukunun ilkelerine ve adil 
yargılama ve diger usullerine uygun ölçüler içinde, ispat yüldlınlülülünün 
degiştifilmesini kararlaştırab ilecektir. 

8-Bu maddenin hükümleri, iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarına zarar getirecek 
şekilde yorulmanamayacaktır. 

9-Bu maddenin hiçbir hükmü, bu maddede öngörülen önlemlerin Taraf her 
Devletin iç hukukuna uygun ve tabi olarak tanımlanması ve uygulanması ilkesine 
zarar vermeyecektir. 

Madde 6 Suçluların iadesi 
I-Bu madde, 3 . maddenin ı . fıkrasına uygun olarak TarafDevletler tarafından 

belirlenen suçlara uygulanacaktır. 
2-Bu maddenin kapsadıgı suçların her biri, failinin iade edilebilecegi suçlar 

olarak Taraflar arasmda ytlrllrlükte olan suçluların iadesi antlaşmaianna dahil gibi 
kabul edilecektir. Taraflar, aralarında aletedecekleri btıtün suçluların iadesi 
antlaşmalarına, bu suçları failinin iade edilebilecegi suç olarak dahil etmeyi taahhüt 
ederler. 

3-Suçluların iadesini bu amaçla yapılmış bir antlaşma bulunması koşuluna 
baglayan bir Taraf, antlaşma akdetınemiş oldugu diger bir Taraftan suçlunun iadesi 
talebi oldulu takdirde, bu madde kapsamına giren bütün suçlar için bu Sözleşmeyi 
failin iadesi konusunda yasal dayanak olarak kabul edebilecektir. Bu Sözleşmeyi 
failin iadesi için yasal dayanak olarak kullanabilmek Uzere daha aynntıh yasal 
düzenlemelere ihtiyaç duyacak Taraflar, gerekebilecek bu yasalann çıkanlması 
hususunu gözönünde bulunduracaklardır. 

4-Suçluların iadesini bu amaçla yapılmış bir antlaşma bulunması koşuluna 
ballamayan Taraflar, bu maddenin kapsadıjı suçlan kendi aralarında faili iade 
edilebilir suç olarak kabul edeceklerdir. 

S-Suçluların iadesi, iade talebinin reddi durumunda buna neden olan gerekçeler 
de dahil olmak üzere, talep edilen Tarafın hukuku veya o olay için geçerli suçluların 
iadesi antlaşmalanyla belirlenen koşullara tabi olacaktır. 

6-Talep edilen Taraf, bu madde uyannca yapılan talepleri degelendirirken, adli 
veya öteki yetkili makamlarının, iadenin kişinin ırkı, dini, milliyeti veya siyasi 
düşünceleri nedeniyle takibata uaramasını veya cezalandırılmasını kolaylaştıracagına 
veya iade talebinden etkilenen harhangi bir kişinin bu sebeplerden herhangi biri 
nedeniyle Zarara ugrayacaAına ilişkin ciddi endişeleri olması halinde, talebi 
reddedebilir. 
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7-Taraflar, bu maddenin kapsa<iılı suçlara ilişkin iade işlemlerini 
çabuklaştırmaya ve kanıt sallanması gereklerini basitleştinneye çalışacaklardır. 

8-Talep edilen Taraf, kendi iç hukuku ve taraf oldulU suçluların iadesi 
antlaşmalan htıkUmlerine tabi olarak, talep eden Tarafın talebi Ozerine ve durumun 
gerektirdili ve ivedi bir durum arzettili yolunda ikna oldugu takdirde, ill4e işleminin 
karara ballanması işlemlerinde hazır bulunmasını saAlamak amacıyla, lllkesinde 
bulunan ve iadesi talep edilmiş olan kişiyi tutuklayabilecek veya bu kişiye ilişkin 
olarak gerekli gördüAll öteki önlemleri alabilecektir. 

9-Kendi iç hukuku ile ihdas edilmiş olan kazaiyetkisi saklı kalmak koşuluyla 
failin kendi ülkesinde bulunması halinde Taraf Devlet: 

a-3 .maddenin ı . fıkrasında belirtilen suçlardan birini işlemiş bir kişiyi 4 . 
maddenin 2 . fıkrasının ( a ) bendinde belirtilen nedenlerle iade etmedili takdirde ve 
talep eden devlet ile aksi karulaştırılmadıysa, cezai kovuştunna açılması için olayı 
yetkili makamianna intikal ettirecektir. 

b-Bu tUr bir suçun failini iade etmemesi ve bu suçla ilgili olarak 4. maddenin 2. 
fıkrasınuı ( b ) bendi uyarınca kendisinin kazai yetkisinin bulunması halinde ve talep 
eden Taraf meşru yetkisini korumak amacıyla aksini istemedili takdirde cezai 
kowştunna açılması için olayı yetkili makamiarına iletecektir. 

10-Bir cezanın infazı amacıyla yapılan iade talebi, suçlunun talep edilen 
Devletin vatandaşı olması nedeniyle reddedilirse, talep eden Tarafın başvunnası 
halinde talep edilen Devlet kendi mevzuatını cevaz vermesi durumunda ve bu 
mevzuat çarçevesinde talep eden ülkenin mevzuatına göre verilmiş ceza kararını 
veya kalan cezayı uygulama olanaklarını araştıracaktır. 

1 1-Taraflar, suçluların iadesine imkan sıt~lamak veya etkiniiiini arttırmak 
amacıyla ikili veya çok taraflı anlaşmalar akdetmek için çaba göstereceklerdir. 

12-Taraflar, bu maddenin kapsadılı suçlar nedeniyle hapis cezası veya hurriyeti 
bqlayıcı başka cezalara mahldlm edilmiş kişilerin cezalarını çekmek Uzere kendi 
ülkelerine naklini konu alan Ozel veya genel nitelikli ikili veya çok taraflı anlaşmalar 
akdedilmesi olanaklarını araştırabileceklerdir. 

~dde1AdüY~mml~ma 

I-Taraflar, 3 . maddenin ı . fıkrasında belirtilen suçların soruşturulmasında, 
cezai takibatında ve yargılanmasında bu madde uyarınca ve karşılıklı olarak en geniş 
biçimde adli yardımda bulunacaklardır. 

2-Bu madde uyarınca yapılacak adil yardım aşalıdaki herhangi bir amaçla talep 
edilebilecektir: 

a-Tanık dinlemek veya ifade almak; 
b-Adli belgelerin tebligatı; 
c-Arama ve el koyma; 
d-Eşya ve yer incelemesi; 
e-Bilgi ve kanıt saAiamak; 
f-Banka kayıtları, muhasebe belgeleri, şirket dosyaları ve ticari belgeler de dahil 

olmak Uzere ilgili belge ve kayıtların asıllarının veya tasdikli suretlerinin satlanması; 
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g-Delil toplamak amacıyla kazançların, malvarlıklarınm .. araç-gerecin veya diter 
şeylerin belirlenmesi veya izlenmesi. 

3-Taraflar. Talep edilen Tarafın iç hukukunun cevaz verdili başka herhangi bir 
şekilde de adli yardımlaşmada bulunabilirler. 

4-Taraflar, talep Uzerine ve mevzuatlarının ve iç uygulamalarının elverdili 
ölçüde tutuklular da dahil olmak üzere soruştunnaya yardımcı olmayı veya davaya 
katılmayı kabul eden kişilerin hazır bulunmasını veya bulunduru-hnasmı 
kolaşlaştıracak veya teşvik edeceklerdir. 

5-Taraflar, banka hesaplarının gizliligi gerekçesiyle bu maddede öngörülen adli 
yardımlaşmadan kaqmamayacaklardır. 

6-Bu maddenin JıUkUmleri, cezai konularda adli yardımlaşma konusunu kısmen 
veya tamamen düzenleyen veya düzenieyecek olan ikili veya çok taraflı başka 
herhangi bir antlaşmadan kaynaklanan yükümlülUklerini etkilemeyecektir. 

7-Bu maddenin 8 ila 19 . fıkraları, ilgili Taraflar arasında bir adli yardımlaşma 
antiaşması bulunmaması halinde, bu maddeye uygun olarak yapılan talepler için 
uygulanacaktır. İlgili Taraflar arasmda böyle bir antlaşma mevcut ise ve o 
antlaşmanın ilgili hükümleri yerine Taraflar bu maddenin 8 ila 19 . fıkralarının 
uygulanması hususunda bir mutabakata varınadıkları takdirde, o antlaşmanın ilgili 
hükümleri geçerli olacaktır. 

8-Taraflar, adli yardımlaşma taleplerinin uygulanmasından veya uygulamaya 
yetkili makamlara iletilmesinden sorumlu ve yetkili bir makamı veya gerektilinde 
makamları belirleyeceklerdir. Bu amaçla belirlenmiş olan makam veya makamlar 
Genel Sekretere bildirilecektir. Adli yardımlaşma talepleri veya buna ilişkin tl1m 
bildirimler Taraflarca bu amaçla belirlenmiş olan makamlar arasmda yapılacaktır; bu 
hüküm, her Tarafın bu talep ve bildirimierin kendisine diplomatik kanaldan ve acil 
durumlarda, imkan varsa ve Taraflar uygun görürse, İnterpol aracılıAıyla yapılmasını 
isteme hakkını haleldar etmez. 

9-Talepler, talep edilen Tarafın kabul edebileeeti bir dilde yapılar. Her bir Taraf 
kabul edebileeeli dil veya dilleri Genel Sekretere bildirecektir. Acil durumlarda ve 
Taraflarca kabul edildigi takdirde, talepler gecikmeksizin yazılı olarak teyid edilmek 
koşuluyla, sözlü olarak yapılabilecektir. 

lO-Adli yardımlaşma talebi aşagıdaki bilgileri ihtiva edecektir; 
a-Talebi yapan makamın adı; 
b-Talebin ilgili oldugu soruşturma, cezai takibat veya muhakamenin konusu ve 

niteligi ile soruşturma, cezai takibat veya muhakemeyi :yQrüten makamın adı ve 
görevleri; 

c-Teblig edilmek amacıyla gönderilen adli belgeler dışındaki talepler için ilgili 
olguların özeti; 

d-İstenilen yardımın tanımı ve talep eden Tarafın uygulanmasını arzu 
edebileceAi herhangi bir özel usulün ayrıntıları; 

e-Mümkünse, ilgili herhangi bir kişinin kimlili, bulunduAn yer ve uyruklugu; 
f-Delil, bilgi veya işlemlerin hangi amaçla talep edildilt 
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ıM,(alUyuşturuea ve Pstkotrop Md/&& S.. 

ll-Talep edilen Taraf, talebin kendi iç hukukuna uygun olarak yerine getirilmesi 
veya talebin yerine getirilmesini kolaylaştırmak için gerekli gördü~ü tamamlayıcı 
bilgileri isteyebilecektir. 

12-Bütün talepler, talep edilen Tarafın iç hukukuna uygun olarak ve sözkonusu 
hukuku ihlal etmedi~i ölçüde ve mümkünse talepte belirtilen usule uygun olarak 
yerine getirilecektir. 

ı 3-Talep edilen Tarafın ön muvafakatı olmadan, talep eden Taraf, anılan Tarafın 
verdi~i bilgi ve delilleri talepte yer alan soruşturma takibat veya muhakeme amaçları 
dışında kullanamaz ve başkalarına veremez. 

14-Talep. eden Taraf, talep edilen Taraftan, talebin ve muhtevasanın 
uygulanması için gerekli olabilecek ölçillerin ötesinde talebin gizli turulmasını 
isteyebilir. Talep edilen Taraf bu iste~i yerine getiremeyecek ise talep eden Tarafa 
durumu hemen bildirecektir. 

1 S-Karşılıklı adli yardım talebi aşa~ıdaki durumlarda reddedilebilir: 
a-Talebin bu maddedeki hükümlere uygun bir biçimde yapılmaması halinde; 
b-Talep edilen Tarafın, talebin yerine getirilmesinin egemenli~ine, güvenli~ine, 

kamu düzenine ve di~er temel çıkarlarına zarar verme olasılı~ı bulunduguna 
inanması halinde; 

c-Talep edilen Taraf makamlarının kendi kazai yetkileri çerçevesinde, 
soruşturma, cezai takibat veya davaya konu olabilecek benzer herhangi bir suça 
ilişkin olarak talep edilen işlemin yerine getirilmesinden men edilmiş olması halinde; 

d-Talebin yerine getirilmesi, talep edilen Tarafın karşıklı adli yardıma ilişkin 
hukuk sistemine aykırı olması halinde. 

I 6-Karşılıkla adli yardım talebinin reddi durumunda, red nedeni bildirilecektir. 
17-Talep edilen Taraf, sürmekte olan bir soruşturma takibat veya davayı 

etkileyecegi gerekçesiyle karşılıklı adli yardımı erteleyebilir. Böyle bir durumda, 
talep edilen Taraf, kendisinin gerekli gördü~ü koşullarla dahi olsa yardım sa~lanııp 
saglanmamasına karar vermek için talep eden Tarafa danışacaktır. 

18-Talep eden Tarafın ülkesindeki bir davada ifade vermeyi veya bir soruştuma, 
takibat veya dava için işbirli~i yapmayı kabul eden bir şahit, uzman veya başka bir 
kimse talep edilen ülkeden ayrılmadan önceki fıilleri, ihmali veya malıkurniyeti 
nedeniyle talep eden Tarafın ülkesinde takibata maruz bırakılmayacak, 
tutuklanmayacak, cezalandırılmayacak veya başka herhangi bir şekilde şahsi 
hürriyeti kısıtlanamayacaktır. Bu dokunulmazılık, adli makamlarca hazır 
bulunmasına artık gerek bulunmadıgının kişiye resmen bildirilmesinden sonra 
birbirini izleyen 15 gün veya Tarafların mutabık kaldıgı bir süre içinde ülkeden 
çıkmak olanagı bulundugu halde kendi istegiy le çıkmadıgı veya çıkıp kendi istegiyle 
o ülkeye döndügü takdirde, sona erecektir. 

19-Taraflar arasında aksine bir anlaşmaya varılmadıgı takdirde, talebin yerine 
getirilmesi için yapılan olagan masraflar talep edilen Tarafça karşılanacaktır. Talebin 
yerine getirilmesi büyük veya olagandışı masraf gerektirirse veya gerektirecekse, 
talebin yerine getiritme koşullarını ve masrafların nasıl karşılanaca~ının saptamak 
amacıyla Taraflar birbirleriyle danışacaklardır. 
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20-Gerekli hallerde Taraflar, bu madde htlkUmlerinin amaçlarına himıet edecek, 
bunların ulgulanmasmı saglayacak veya bu hUldlmleri güçlendirecek ikili veya çok 
taraflı anlaşma veya düzenlemeler akdetme olanaldarını araştıracaklardır. 

Madde 8 Davaların Nakli 
Taraflar, adaletin en iyi şekilde tecelli etmesi bakımından yarar görülen 

durumlarda, 3 . maddenin ı . fıkrasında yeralan suçlara ilişkin cezai davaların 
nakledilmesi olanaklarını araştıracaklardir. 

Madde 9 Diğerişbirliği ve Mesleki Eğitim Biçimleri 
I-Taraflar 3 . maddenin ı . fıkrasında belirtilen suçların işlenmesinin 

önlenmesine yönelik mücadeleyi güçlendirmek amacıyla kendi hukuk ve idari 
sistemlerine uygun 
olarak, birbirleriyle sıkı bir işbirligi yapacaklardır. Taraflar, ikili veya çok taraflı 
anlaşma veya düzenlemeleri çerçevesinde özellikle: 

a-3 . maddenin 1 . fıkrasında belirtilen suçların, ilgili Taraflarca uygun 
görüldügütakdirde diger suç faaliyetleriyle olan bagları da dahil olmak üzere, tüm 
veçhelerine ilişkin olarak güvenli ve ivedi bilgi degişimi saglamak amacıyla, yetkili 
kurum ve servisleri arasında iletişim kanalları kuracak ve idame ettireceklerdir. 

b-3. maddenin 1. fıkrasında belirtilen ve uluslararası bir niteligi olan suçlara 
ilişkin olarak soruşturma yapılmasında: 

i-3 . maddenin I . fıkrasında belirtilen suçlan işlediginden şüphe edilen kişilerin 
kiınligi, bulundugu yer ve faaliyetlerine; 

ii-Sözkonusu suçlarm işlenmesinden saglanmış olan kazanç veya 
malvarlıklarının dolaşımma; 

iii-Uyuşturucu ve Psikotrop maddelerin, bu Sözlemenin I ve II numaralı 

tablolarmda kayıtlı maddelerin ve bu suçlarm işlenmesi sırasında kullanılmış olan 
veya kullanılması tasarlanan araç-gerecin dolaşımma; 

illişkiiı konularda işbirligi yapacaklardır. 
c-Bu fıkra hükümlerinin uygulanması amacıyla uygun durumlarda, iç 

hukukiarına aykırı degilse ve kişi ve operasyonların güvenliginin korunması 
ihtiyacınıda gözönünde tutarak, ortak ekipler oluşturacaklardır. Herhangi bir Tarafın 
bu ekiplerde yeralan görevlileri, ülkesinde operasyonun yapıldıgı Tarafın yetkili 
makamlarının belirledigi çerçeve içinde faaliyette bulunacaklardır; İlgili Taraflar, 
bütün bu tür olaylarda, operasyonun ülkesinde yapıldıtı Tarafın egemenligine tam 
olarak saygı gösterilmesini saglayacaklardır; 

d-Tahlil veya soruşturma amacıyla ve uygunsa gerekli miktarda madde 
vereceklerdir; 

e-Yetkili kuruluşları ve servisleri arasmda etkili bir işbirligine olanak saAlayacak 
ve irtibat görevlileri de dahil olmak üzere personel ve öteki uzmanların degişimini 
teşvik edeceklerdir. 

2-Bütün Taraflar, 3 . maddenin 1 . fıkrasında belirtilen suçlarla mücadelede 
görevli kolluk kuvvetleri personeli ile gümrük görevlileri dahil öteki personel için, 
gerekli oldugu ölçüde mesleki egitim programları başiatacak ve geliştireceklerdir. Bu 
programlar özellikle aşagıdaki hususları kapsayacaktır: 
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a-3 . maddenin ı . fıkrasında belirtilen suçların tespiti ve önlenmesi için 
kullanılan yöntemler; 

b-3 . maddenin ı . fıkrasında belirtilen suçları işlediklerinden şüphe edilen 
kişilerin, özellikle transit ülkelerde kullandıkları yol ve teknikler ile bunlarla 
mücadele yöntemleri; 

c-Uyuşturucu ve psikotrop maddelerle I ve II numaralı tablolarda kayıtlı 
maddelerin ithalat ve ihracatının denetimi; 

d-3 . maddenin ı . fıkrasında belirtilen suçlarm işlenmesinden kaynaklanın 
kazanç ve malvarlıklarının ve bu suçların işlenmesinde kullanılan veya kullanılması 
amaçlanan uyuşturucu , psikotrop ve I ve Il numaralı tablolarda kayıtlı maddelerle 
araç-gerecin tesbiti ve hareketlerinin izlenmesi; 

e-Bu kazançlarm, malvarlıklarmın ve araç-gerecin devri, saklanması veya 
görünümUnUn deliştirilmesi için kullanılan yöntemler; 

f-Suç delillerinin toplanması; 
g-Serbest ticaret bölgelerinde ve serbest limanlarda denetim teknikleri; 
h-Kaçakçılıkla mücadelede kullanılan modem teknikler. 
3-Taraflar, bu maddenin 2 . fıkrasında yeralan konularda uzmanlık deAişimi 

saglamak üzere etitim ve araştınna programlannın planlanması ve uygulanmasında 
birbirlerine yardım edeceklerdir. Bu amaçla, gerekirse transit ülkelerin sorunları ve 
özel ihtiyaçları da dahil olmak üzere ortak sorunlara ilişkin olarak işbirligini 

geliştirecek ve imkan verecek bölgesel veya uluslararası seminer ve konferanslar 
dUzenleyeceklerdir. 

Madde 10 Transit O/Ice/er Için Uluslararası Işbirliği ve Yardım 
1-Taraflar, transit ülkelere ve özellikle bu tür yardım ve destege ihtiyacı olan 

gelişme yolundaki ülkelere kaçakçılıgm ve benzer faaliyetlerin önlenmesine yönelik 
teknik işbirligi programları aracılıgıyla imkanlar ölçüsünde yardım etmek amacıyla 
dogrudan veya uluslararası veya bölgesel yetkili kuruluşlar aracılıAıyla işbirliAinde 
bulunacaklardır. 

2-Taraflar, kaçakçılılın etkin bir biçimde kontrol altına alınması ve önlenmesi 
için, doJnıdan veya bölgesel veya uluslararası yetkili kuruluşlar aracılıAıyla, transit 
ülkelerin alt yapılarını geliştinnek ve gUçlendinnek için bu ülkelere mali yordım 
yapabileceklerdir. 

3-Taraflar bu madde uyannca yapılacak uluslararası işbirliginin etkinHAin i 
artırmak amacıyla ikili veya çok taraflı anlaşma veya düzenlemeler yapabilecekler ve 
bu çerçevede mali düzenlemeler aktedilmesini de gözönünde tutabileceklerdir. 

Madde ll Kontrollu Tes/imal 
ı-Taraflar iç hukuk sistemlerinin temel ilkeleri mUsaade ettigi takdirde ve 

olanakları ölçüsünde. I . maddenin 3 . fıkrasında belirtelin suçlara iştirak etmiş olan 
kişileri tesbit etmek ve haklarmda yasal işlem yapmak amacıyla aktettikleri anlaşma 
veya düzenlemeler çerçevesinde kontrollU testimat yönteminin uluslararası düzeyde 
uygun şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri alacaklardır. 
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2-Kontrollü teslimat yöntemine başvurulması kararı her olay için ayrı ayrı 
alınacak ve gerektilinde ilgili tarafların kazai yetkilerinin kullanılmasına ilişkin mali 
düzenlemeler ve mutabakatlar gözönünde bulundurulacaktır. 

3-Kontrüllü teslimatı konusunda anlaşmaya varılmış olan kaçak sevkiyat, ilgili 
Tarafların onayıyla durdurulup uyuşturucu ve psikotrop maddelerine dakunulmadan 
veya bunlar tamamen veya kısmen başka maddelerle deliştirildikten sonra yola 
devam etmesine izin verilebilir. 

Madde 12 Uyuşturucu veya Psikotrop Maddelerin Yasadışı lma/atında Sıkça 
Kullanılan Maddeler 

I-Taraflar I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelerin uyuşturucu veya 
psikotrop maddelerin kaçak imalatında kullanılmasını önlemek için uygun 
görecekleri önlemleri alacaklar ve birbirleriyle işbirli~i yapacaklardır. 

2-Taraflardan biri veya Organ, sahip oldu~u bilgilerin bir maddenin I ve II 
numaralı tablolara kaydedilınesini gerekli kıldı~ı görüşündeyse, bu hususu 
destekleyici tüm bilgilerle birlikte Genel Sekretere bildirecektir Bu maddenin 2 ili 7 
. fıkralarında sözkonusu edilen yöntem, Taraflardan biri veya Organın bir maddenin 
I ve II numaralı tablolardan çıkartılması veya bir tablodan ötekine nakledilmesini 
gerektiren bilgilere sahip olması halinde de uygulanacaktır. 

, 3-Genel Sekreter bu bildirimi uygun gördU~ tUm bilgilerle birlikte Taratlara, 
Komisyona ve e~er bildiri bir Taraf devletten kaynaklanıyorsa organada iletecektir. 
Taraflar bildirime ilişkin görüşlerini, Organın yapacatı de~erlendirmede ve 
Komisyonun alac~ı kararda yardımcı olabilecek tüm tamamlayıcı bilgilerle birlikte, 
Genel Sekretere ileteceklerdir. 

4-0rgan, bir maddenin yasal kullanımının yaygınlığmı, önemini ve kullanım 
alanlarının çeşitliligi ile hem yasal amaçlarla hem de uyuşturucu veya psikotrop 
maddelerin yasadışı imalatında bu; maddenin yerine ikame maddelerin 
kullanılmasının mümkün ve kolay olup olmadığını gözönünde tutarak: 

a-Bu maddenin uyuşturucu veya psikotrop bir maddenin yasadışı imalatında 
sıkça kullanıldığını; 

b-Uyuşturucu veya psikotrop bir maddenin, yasadışı imalatının miktar ve 
yaygınlığı bakımından uluslararası önlem alınmasını haklı kılacak şekilde, kamu 
sağlığını tehdit edecek veya sosyal sorunlar yaratacak ciddi boyutlara ulaştığını tesbit 
ederse, maddenin Tablo I ve II'ye kaydedilmesinin yasal kullanım ve yasadışı imalat 
üzerinde olabilecek etkilerini de içeren değerlendirmesiyle, bu değerlendirmesinin 
ışığında varsa uygun olabilecek kontrol önlemlerine ilişkin tavsiyelerini Komisyona 
bildirecektir. 

5-Komisyon, Tarafların görüşleri ile değerlendinnesi bilimsel düzeyde 
belirleyici olan Organın görüş ve tevsiyelerini ve konuyla ilgili olabilecek öteki 
etkenleri de gözönünde tutarak, üye sayısının üçte iki çoğunluğuyla bir maddeyi I 
veya Il numaralı tabloya dahil edebilecektir. 

6-Komisyonun bu madde uyarınca alınan her kararı Genel Sekreter tarafından bu 
Sözleşmeye Taraf olan veya olabilecek tüm Devletlerle kuruluşlara ve Organa 
bildirilecektir. Bu kararlar bildirim tarihinden 180 gün sonra yürürlüğe gireceklerdir. 
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7-a-Komisyon tarafından bu madde çerçevesinde alman kararlar, Taraflardan 
biri tarafından bildirimi takip eden ı 80 gün içinde yazılı olarak talep edilmesi 
halinde, gözden geçirilmek tızere Konseye sunulacaktır. MUracaatm, gerekçesini 
oluşturan tüm bilgilerle birlikte, Genel Sekretere yapılması gerekir. 

b-Genel Sekreter müracaatı ve gerekli bilgileri Komisyona, Organa ve tüm 
Taratlara iletecek ve 90 gün içinde görüşlerini bildinneye davet edecektir. Gelen tüm 
görüşler incelenmek üzere Konseye sunulacaktır. 

c-Konsey, Komisyonun kararını onayiayabilir veya iptal edebilir. Konsey, kararı 
Sözleşmeye taraf olan veya olabilecek tOm Devletlerle kuruluşlara, Komisyona ve 
Organa il etecektir. 

8-a-Bu maddenin ı. fıkrasına yeralan hükümlerin genel nitelili ile ı 96 ı tarihli 
Sözleşme, Deliştirilmiş ı 96 ı tarihli Sözleşme ve ı 97 ı tarihli Sözleşme büktımleri 
saklı kalmak kaydıyla, taraflar, I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelerin kendi 
ülkelerindeki imalatını ve dalıtımını denetiemek için uygun gördükleri önlemleri 
alacaklardır. 

b-Bu amaçla Taraflar: 
i-Sözkonusu maddelerin imalat ve dagıtımmı yapan tüm kişi ve fırmaları 

denetleyebileceklerdir. 
ii-Bu tür üretim veya dalıtırnın yapıla})ilecegi kurumları ve iş yerlerini bir izin 

rejimi çerçevesinde denetime tabi tutabileceklerdir; 
iii-Yukarıda belirtilen faaliyetlerde bulunacak izin sahiplerinin izin belgesi 

almalarını da isteyebileceklerdir. 
iv-Bu maddelerin, üreticilerin ve dalıtıcılann elinde, normal ticaretin ve Pazar 

koşullannın gerektirdigi miktarlann üzerinde birikmesine engel olabileceklerdir. 
9-Taraflar I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelerle ilgili olarak aşagıdaki 

önlemleri alacaklardır: 
a-Şüpheli faaliyetlerin tesbit edilmesini kolaylaştırmak amacıyla I ve II numaralı 

tablolarda kayıtlı maddelerin uluslararası ticaretini denetlernek üzere bir sistem 
kuracak ve idam~ ettireceklerdir. Bu denetleme sistemleri, şüpheli sipariş ve 
faaliyetleri yetkili makamlara bildirmesi gereken imalatçı, ithalatçı, ihracatçı, 
toptane ı ve parekendecilerle sıkı bir iş biriili yapılarak uygulanacaktır. 

b-Uyuşturucu veya psikotrop bir maddenin kaçak imalatmda kullanılacagma 
ilişkin yeterli delil oldugu tekdirde, I veya II numaralı tablolarda kayıtlı maddelere 
elkonulmasma olanak s&glayacaklardır. 

c-I veya II numaralı tablolarda kayıtlı herhangi bir maddenin, uyuşturucu veya 
psikotrop maddelerin kaçak iınali amacıyla ithal veya ihraç edildiai veya transit 
geçirildiAi yolunda bir kanaat varsa, ilgili Tarafların yetkili makam ve servişlerine, 
bu kanaate neden olan hususlara ve özellikle kullanılan ödeme biçimlerine ve diger 
önemli unsurlara ilişkin olarak mümkün olan en seri biçimde duyuruda 
bulunacaklardır. 

d-İthalat ve ihracat konusu olan sevkiyatm doAru bir şekilde etiketlenmesini ve 
belgelendirilmesini isteyecelderdir. Fatura, manifesto, gümrük, nakliye ve diger 
gönderme belgeleri gipi ticari belgelerde ithalat veya ihracat edilen miktar, 
ithalatçınm ve ihracatçının adı ve adresi ile bilindigi tekdinle alıemın adresi 
belirtilecektir. 
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e-Bu fikranm ( d ) bendinde sözkonusu edilen belgelerin asgarı iki yıl 
saklanmasını ve yetkili makamların incelemesine açık tutulmasmı sallayacaklardır. 

ı 0-a-9. Fıkra hükümlerine ilaveten ve ilgili Tarafın Genel Sekretere yapacaat 
talep üzerine her bir Taraf, ülkesinden I numaralı tabloda kayıtlı bir madde ihraç 
edilecegi zaman, ihracattan önce yetkili makamlarınca İthalatçı ülke yetkili 
makamianna aşa~daki bilgilerin verilmesini sajlayacaktır. 

i-İthalatcmm, ihracatçının ve biliniyorsa alıemın adı ve adresi; 
ii-I Numaralı tablodaki maddenin adı; 
iii-İhraç edilen maddenin miktarı; 
iv-öngörülen hudut giriş kapısı ve öngörülen sevkiyet tarihi; 
b-Taraf her devlet arzuya şayan veya gerekli gördtlgü takdirde, bu fıkrada 

öngörülenlerden daha sıkı ve ciddi denetim önlemleri alabilecektir. 
ı ı-Bir Taraf, bu maddenin 9 ve ı o . fıkralan uyarınca diger bir Tarafa bilgi 

verdigi takdirde, bu bilgileri alan Tarafın ticari veya mesleki sırlarm veya ticari 
yöntemlerin gizliiiiine riayet etmesini isteyebilecektir. 

ı2-Taraf her Devlet, aşa~ıdaki bilgileri, Organm tesbit edecegi biçim ve tarzda 
ve hazırlayacagı formları kullanarak her yıl Organa verecektir. 

a-I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelerin yakalanan miktan ve biliniyorsa 
kaynagı; 

b-I veya II numaralı tablolarda kayıtla olmamakla birlikte uyuşturucu veya 
psikotrop maddelerin kaçak imalatmda kullanıldıgı tesbit edilen ve ilgili tarafın 
Organm dikkatine getirmek için yeterince önemli olarak gördülll diger maddeler; 

c-Kaçaga kayma ve kaçak imalat yöntemleri 
1 3-0rgan bu maddenin uygulanmasma ilişkin olarak her yıl Komisyona rapor 

verecek ve Komisyon I ve II numaralı tablolarm yeterliiiiini ve uygunlulunu 
periyodik olarak gözden geçirecektir. 

ı4-Bu maddenin hükümleri, tıbbi müstahsarlar ile ve I veya II numaralı 
tablolarda kayıtlı maddeler ihtiva eden ve bu maddelerin kolaylıkla kullanılmasına 
veya çıkartılmasına imkan vermeyecek şekilde terkip edilmiş diger müstahsarıara 
uygulanmayacaktır. 

Madde 13 Malzeme ve Teçhizat 
Taraflar uyuşturucu ve psikotrop maddelerin kaçak üretimi veya imalatı 

amacıyla malzeme ve teçhizat ticaretini ve kaçaaa kaymasını önlemek için uygun 
görecekleri önlemleri alacaklar ve bu amaçla işbirligi yapacaklardır. 

Madde 14 Uyuşturucu Madde Içeren Bitkilerin Kaçak Olarak Yetiştirilmesinin 
Onlenmesine ve Uyuşturucu ve Psilcotrop Maddelere Olan Yasadışı Talebin 
Ortadan Kaldırılması Yönelik On/em/er 

ı-Taraflarm bu Sözleşme uyarınca alacakları önlemler uyuşturucu ve psikotrop 
madde içeren bitkilerin kaçak olarak yetiştirilmesinin önlenmesi ve uyuşturucu ve 
psikotrop maddelere olan yasadışı talebin ortadar& kaldırılması konusunda ı 96 1 
Sözleşmesi, DeAiştirilm iş ı 96 ı Sözleşmesi ve ı 97 ı Söözleşmesinin hükümlerinden 
daha az katı olmayacaktır. 
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2-Taraf her Devlet afyon haşhaşı, koka atacı ve hintkeneviri bitkisi gibi 
uyuşturucu veya psikotrop maddeler içeren bitkilerin ülkesinde yasadışı üretiminin 
önlenmesi ve kaçak olarak yetiştirilenterin imha edilmesi için gerekli önlemleri 
alacaktır. Benimsenen önlemler temel insan haklarına saygılı olacak ve tarihi 
kayıtlarla do~Julanması halinde mevcut geleneksel yasal kullanımı ve çevre 
korunmasını gözönünde bulunduracaktır. 

3-a-Kaçak ekimi önlemeye yönelik çabaları daha da etkinleştirmek için Taraflar 
işbirligi yapabileceklerdir. Bu işbirligi, başka şeyler yanmda ve uygunsa, yasadışı 
üretimin yerini alabilecek ve ekonomik açıdan sürdürülebilir alternatifiere yolaçacak 
entegre kırsal kalkınmaya destek saglanmasmı da içerebilecektir. Bu tür kırsal 

kalkınma programlarının uygulanmaya başlanılmasından önce pazara ulaşım, elde 
mevcut kaynaklar ve o sırada htıktıın süren sosyo -ekonomik koşullar gibi etkenierin 
dikkate alınması gereklidir. Taraflar, aralarında, işbirligi için uygun diger 
tüm önlemlerin alınmasını da kararlaştırabileceklerdir. 

b-Taraflar kaçak ekimin önlenmesi konusunda bilimsel ve teknik bilgi 
degişimiyle bilimsel araştırma çalışmalarını da kolaylaştarıcaklardır. 

c-Smırdaş Taraflar, sınırın kendi taraflarında kaçak ekimin önlenmesi 
programları çerçevesinde, işbirliginde bulunmaya çalışacaklardır. 

4-Taraflar insan ızdırabmı azaHatmak ve kaçakçılıgın mali cazibesini ortadan 
kaldırmak amacıyla, uyuşturucu ve psikotrop maddelere olan yasadışı talebin ortadan 
kaldırılmasına veya azaltılmasına yönelik uygun önlemleri alacaklardır. Bu önlemler 
için, başka belgeler yanında, B.Milletlerin, dünya Saglık örgütü gibi B.Milletler 
uzman kuruluşlarının ve yetkili öteki uluslararası kuruluşların tavsiye kararları ile 
1987 yılmda yapılan Uyuşturucu Müddelerin Kötüye Kullanımı ve Kaçakçıhgma 
dair uluslararası Konferansda kabul edilen Sonuç Belgesinin uyuşturucu madde 
kullanımının önlenmesi ve bagımhların tedavisi ve rehabilitasyonu alanlarmda 
faaliyet gösteren devlet kuruluşlarına ve hükümetdışı kuruluşlarla özel kişi ve 
kuruluşlara ilişkin hükümleri esas almabilecektir. Taraflar, uyuşturucu ve psikotrop 
maddelere olan yasadışı talebi ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla ikili veya 
çok taraflı anlaşma veya düzenlemeler aktedebileceklerdir. 

s ... Taraflar elkonulan veya mUsadere edilen uyuşturucu ve psikotrop maddeler 
ile I ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelerin gecikmeden imha edilmesi veya 
yasal olarak kullanılması ve yeterli miktarının belgelenip delil olarak saklanması için 
gerekli önlemleri de alabileceklerdir. 

Madde 15 Ticari Taşımacılar 
1-Taraflar ticari taşımacıların işlettigi nakliye araçlarının, 3 . maddenin 1 . 

fıkrasında belirtilen suçların işlenmesinde kullanılmaması için gerekli önlemleri 
alacaklardır. Önlemler ticari taşımacılarla akdedilecek özel düzenlemeleri de 
kapsayabilecektir. 

2-Taraflar, ticari taşımacılarm işlettikleri nakliye araçlarının 3 . maddenin 1 . 
fıkrasında belirtilen suçlarm işlenmesinde kullanılmasını önlemek için makul 
önlemler almalarını saglayacaklardır. Bu önlemlere aşagıdaki hususlar dahil 
edilebilecektir: 

a-Ticari taşımaemın asıl işyerinin Taraf Devletin ülkesinde olması halinde: 
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i-Personelin ştıpheli kişi ve sevkiyatı tantyabilecek şekilde e~itilmesi; 
ii-Personelin dtlı1lst kalınasının teşvik edilmesi; 
b-Ticari taşunaemın Taraf Devletin tılkesinde faaliyet g6stennesi halinde: -
i-Münıktln oldulu her halde taşıma senetlerinin önceden sunulması; 
ii-Tahrif edilemez ve ayn ayn kontrol edilebilen mtlhtırler kullanılması; 
iii-3 . maddenin ı . fkrasında belirtilen suçtarla irtibatlandmlabilecek şüpheli her 

durumun uygun ilk fırsatta yetkili makamlara bildirilmesi. 
3-Taraf her Devlet, giriş ve çıkış kapılarıyla dipr gOmrQk kontrol bölgelerinde, 

yetkisiz kişilerin taşıtlara ve ytıklerine ulaşmalannın engellenmesi ve gerekli 
güvenlik önlemlerinin uygulanması için ticari taşımacılada yetkili makamların 
işbirli~i yapmalarını saglamaya çalışacaktır. 

Madde 16 Tıcari Belgeler ve Ihraç Mallannın Etilcetlenmesi 
ı-Taraf her Devlet, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasal ihracatının uygun 

şekilde belgelendirilınesini saglayacaktır. ı 96 ı sözleşmesinin 3 ı. maddesinde, 
Degiştirilıniş ı961 Sözleşmesinin 12. maddesinde ve 197ı Sözleşmesinin 

3 I .maddesinde, belirtilen belgelere ilaveten, fatura, manifesto, gQmrQk, nakliye ve 
diger sevkiyat belgeleri gibi ticari belgelerde, ihraç edilen Uyuşturucu ve 
Psikotrop 
maddelerin ı 96 ı sözleşmesi, Degiştirilıniş ı 96 ı sözleşmesi ve ı 97 ı Sözleşmesinin 
ekindeki cetvellerdekine uygun şekilde isimleri, ihraç edilen miktarı ve ihracatçının, 
İthalatçının ve bilindigi takdirde alıemın isim ev adresi de bilirtilecektir. 

2-Taraf her Devlet, ihraç edilen uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yanlış 
biçimde etiketlenmemesini saglayacaktır. 

Madde 17 Deniz Yoluyla Kaçaleçı/ık 
ı-Taraflar, uluslararası deniz hukukuna uygun olarak, deniz yoluyla yapılan 

kaçakçılı~ı önlemek amacıyla mtımktln olan en ileri dtızeyde işbirlili yapacaklardır. 
2-Kendi bayralını taşıyan veya hiçbir bayrak veya kayıt işareti görülmeyen bir 

geminin uyuşturucu madde kaçakçılıgı yaptıAma dair makul bir şüphesi olan bir 
Taraf, geminin bu amaçla kullanımına son vermek amacıyla diger Taratların 
yardımını talep edebilecektir. Böyle bir talepte bulunulan Taraflar imkanlan 
ölçüsünde yardımda bulunacaklardır. 

3-Uluslararası hukuka uygun olarak seyrllsefer serbestisinden yararlanan ve 
diger bir Tarafın baytagını veya kayıt işaretlerini taşıyan bir geminin kaçakçılık 
yaptıgına dair makul gerekçelere sahip olan bir Taraf, bayrak Devletine bu durumu 
bildirebilecek, kaydm dogrulanmasını ve dogrulanması halinde gemiyle ilgili olarak 
uygun önlemleri almak için bayrak Devletinden izin isteyebilecektir. 

4-3 . fıkraya veya aralannda ytlı1lrltıkte bulunan antlaşmalara veya ayrıca 
aletettikleri anlaşma veya düzenlemelere uygun olarak, bayrak Devleti talep eden 
Devlete başka işlemler yanında: 

a-Gemiye çıkılnıası; 
b-Geminin aranması; 
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c-Kaçakçılıga ilişkin deliller bulunması halinde gemiye, gemideki kişilere ve 
yüküne ilişkin olarak uygun işlemlerin yapılması için izin verebilecektir. 

S-Bu madde uyarınca işlem yapılması durumunda, ilgili Taraflar denizde can 
güvenligi ile gemi ve yükünün güvenliginin tehlikeye atılmaması ve bayrak 
Devletinin veya ilgili diger herhangi bir Devletin ticari ve hukuki çıkarlannın 
haleldar edilmemesi gerektilini gözönünde tutacaklardır. 

6-J3ayrak Devleti, bu maddenin 1. fıkrasındaki yükümlülüklerine uygun olacak 
ölçüde, verecegi müsaadeyi talep eden Taraf ile sorumluluga ilişkin koşullar dahil 
karşılıklı olarak kabul edilecek koşullara baglı kılabilecektir. 

7-Bu maddenin 3 ve 4 . fıkralannda belirtilen amaçlar için Taraf her Devlet, bir 
geminin kendi bayragmı çekmeye hakkı olup olmadıgmı tesbit amacıyla bir diger 
Tarafça yapılan taleplerle 3. fıkra uyannca yapılan izin taleplerini gecikmeksizin 
cevaplandıracaktır. Bu Sözleşmeye taraf olunurken, her Taraf, bu tür talepleri kabul 
edecek ve cevaplandıracak yetkili makamı veya gerekiyorsa makamları 
belirleyecektir. 
Belirlemeyi takip eden bir ay içinde, belirlenen makam Genel Sekreter aracılıgıyla 
diger tüm Taratlara bildirilecektir. 

8-Bu madde uyannca herhangi bir işlem yapan bir Taraf, bu işlemin sonuçlarını 
ilgili bayrak Devletine geçikmeksizin bildirecektir. 

9-Taraflar, bu maddenin hükümlerini uygulamak veya daha etkili kılmak 
amacıyla, ikil veya bölgesel anlaşma veya düzenlemeler akdedilmesini gözönünde 
bulundurapaklardır. 

10-Bu maddenin 4 . fıkrasında belirtilen işlemler, sadece, askeri gemi veya 
askeri uçaklarla Devlet himıetinde oldugunu gösteren açık işaretler taşıyan, bu 
şekilde kolayca tanmabilecek ve usulüne uygun biçimde yetkili kılınmış diger gemi 
veya uçaklar tarafından yerine getirilebilecektir. 

ı I-Bu madde uyarınca yapılacak tüm işlemlerde, kıyı Devletlerinin hak ve 
yükümlülükleriyle uluslararası deniz hukukuna uygun olarak kullanacakları kazai 
yetkilerin haleldar edilmemesi veya etkilenmemesi geregi gözönünde tutulacaktır. 

Madde 18 Serbest Ticaret BiJlgelerı ve Serbest Limanlar 
ı-Taraflar, serbest bölge ve limanlarda uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile I 

ve II numaralı tablolarda kayıtlı maddelerin kaçakçılıgını önlemek için, ülkenin diger 
yerlerinde uygulanan önlemlerden daha gevşek olmayan önlemler uygulayacaklardır. 

2-Taraflar: 
a-Serbest bölge ve limanlarda mal ve şahıs hareketlerini denetle.__meye 

çalışacaklar ve bu amaçla yüklerle, gezinti ve balıkçı tekneleri de dahil olmak üzere 
giriş ve çıkış yapan gemilerin, uçak ve araçlarm ve gerektiginde bu taşıtlarm 
mürettebatı ile yolcularının ve bunların eşyalarının aranması için ilgili makamlarını 
yetkilendireceklerdir. 

b-Serbest ticaret bölgelerine ve serbest limanlara giren veya çıkan ve uyuşturucu 
ve psikotrop maddeler ile I ve II numaralı tablolarda kayıtla maddeler içerdiginden 
kuşkulanılan yükleri tesbit edecek sistemler kurmaya ve idame ettirmeye 
çalışacaklardır.; 
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c-Serbest bölge ve limanlardaki liman ve doklarla havaalanı ve hudut 
kapılarında gözetierne sistemleri kunnaya ve idame ettirmeye çalışacaklardır. 

Madde 19 Posta Hizmetlerinin Kullanımı 
1-Taraflar, posta servislerinin kaçakçılık amacıyla kullanılmasını önlemek için 

Evrensel Posta Birligi Sözleşmelerinden kaynaklanan ytıktlmlülüklerine ve iç hukuk 
sistemlerinin temel ilkelerine uygun önlemler alacaklar ve bu amaçla birbirleriyle 
ışbirliginde bulunacaklardır. , 

2- ı . fıkrada öngörülen önlemler özellikle aş~ıdaki hususları içerecektir: 
a-Posta hizmetlerinin kaçakçılık amacıyla kullanılmasını önlemek ve bastırmak 

için eşgüdümlü bir faaliyet; 
b-Posta gönderilerindeki kaçak uyuşturucu ve psikotrop maddelerle I ve II 

numaralı tablolarda kayıtlı maddeleri ortaya çıkarmaya yarayacak tahkikat ve 
denetleme yöntemlerinin yetkili kolluk kuvvetleri tarafından uygulanmaya konularak 
idame ettirilmesi; 

c-Adli takibat için gerekli delillerin derlenmesine imkan verecek yasal önlemler. 

Madde lO TarafDevl~tlerce Verilmesi Gerekli Bilgiler 
1-Taraflar, Sözleşmenin ülkelerinde uygulanmasına ilişkin bilgileri ve özellikle: 
a-Sözleşmenin uygulanması içitı çıkartılan kanun ve tUzOkierin metinlerini; 
b-Kendi kazaiyetki alanlarında yeralan ve yeni egilimler, miktarlar, maddelerin 

temin edildigi kaynaklar veya kaçakçılık yapan kişilerin uyguladıgı yöntemler 
bakımından önemli gördükleri kaçakçılık olaylarını Genel Sekreter aracılıgıyla 
Komisyona bildireceklerdir. 

2-Taraflar bu bilgileri Komisyonun tesbit edecegi biçim ve tarihlerde 
bildireceklerdir. 

Madde ll Komisyonun Gorevieri 
Komisyon, bu Sözleşmenin amaçlarıyla ilgili olan tüm konuları ve özellikle 

aşagıdaki hususları incelemekle yetkilidir: 
a-Komisiyon, 20 . madde uyarınca Taraflarca verilen bilgileri temel alarak, 

Sözleşmenin uygulanmasını izleyecektir; 
b-Komisyon Taraflardan alınan bilgilere dayanarak telkin ve genel tavsiyelerde 

bulunabilecektir; 
c-Komisyon, organın görevleriyle ilgili olabilecek herhangi bir konuyu Organm 

dikkatine getirebilecektir, 
d-Komisyon, 22 . maddenin 1 ( b ) fıkrası uyarınca Organın kendisine havale 

ettigi tüm sorunlara ilişkin olarak uygun gördügü şekilde işlem r.apacaktır; 
e-Komisyon, 12 . maddede belirlenen yöntemle I ve II numaralı tablolarda 

degişiklik yapabilecektir; 
f-Komisyon, bu Sözleşme uyarınca kabul ettigi karar ve tavsiyeleri, Sözleşmeye 

Taraf olmayan Devletlerin de bu dogrultuda hareket etmelerine olanak saglamak 
amacıyla, sözkonusu Devletlerin dikkatine getirebilecektir. 
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Madde 22 Organın Gorevieri 
ı -Komisyonun 21 . maddede belirlenen görevleri ve Organ ve Komisyonun 

ı 96 ı sözleşmesi, Degiştirilıniş ı 96 ı Sözleşmesi ve ı 97 ı Sözleşmesi ile belirlenmiş 
olan görevleri saklı kalmak kaydıyla: 

a-Organ kendisine, Genel Sekretere veya komisyona saglanan veya B. Milletler 
kuruluşlan tarafından verilen bilgilerin incelenmesi sonucunda, kendi yetki alanma 
giren konularda bu Sözleşmenin amaçlarının yerine getirilmedigi izlenimi edinirse, 
ilgili Taraf veya Taraflardan konuya ilişkin olarak bilgi isteyebilecektir; 

b-ı2, 13 ve 16. maddelerle ilgili olarale 
i-Organ, bu fıkranın ( a) bendine uygun olarak işlem yaptıktan sonra, 12, 13 ve 

16. Maddelerin uygulanmasını sqlamak için, gerek duyafsa, o gtınkU koşullarda 
gerekli gözüken düzeltici önlemlerin alınmasını ilgili Taraftan isteyebilecektir; 

ii-Organ, aşqıdaki ( iii ) alt-bendi uyarınca bir işlem yapmcaya kadar, ilgili 
Tarafla önceki alt-bendler uyanca yapmış oldugu haberleşmenin gizliligine riayet 
edecektir. 

iiı-Organ, bu bend uyarınca ilgili Tarafı almaya davet ettigi düzeltici önlemlerin 
alınmadıaını tesbit ederse, konuyu Tarafların, Konseyin ve Komisyonun dikkatine 
getirebilecektir. Bu bend uyarınca yayınlanacak tüm raporlarda, istemesi halinde 
ilgili Tarafın görüşüne de yer verilecektir. 

2-Herhangi bir Taraf bu madde çerçevesinde kendisini dogrudan ilgilendiren bir 
sorunun görtışülecegi Organ toplantılarına katılınaya davet edilecektir. 

3-0rgah tarafından bu madde uyarınca alman kararlarda oybirligi saglanamazs~ 
azınlık görüşü de açıklanacaktır. 

4-0rganm bu madde uyarınca alacajı kararlar, üye tam sayısının üste iki 
çogunluguyla alınacaktır. 

S-Organ bu maddenin ı . fıkrasının ( a ) bendinde belirlenen görevlerini yerine 
getirirken, elindeki tüm bilgilerin gizliligine riayet edecektir. 

6-Bu maddenin Organa vermiş oldugu sorumluluk, bu Sözleşme hükümlerine 
uygun olarak Taraflar arasında aletedilmiş olan antlaşma veya anlaşmaların 
uygulanmasını kapsamayacaktır. 

7-Bu maddenin hükümleri, Taraflar arasmda 32 . madde hükümleri kapsamına 
giren anlaşmazlıklara uygulanmayacaktır. 

Madde 23 Organ 'ın Raporları 
ı -Organ faaliyetlerine ilişkin olarak her yıl bir rapor hazırlayacaktır. Bu raporda 

Organın elindeki bilgilerin tahlili ile, varsa ve uygunsa Taraflarca verilen veya 
Taraflardan istenilen açıklamalarla Organm yapmak isteyecegi gözlem ve tavsiyelere 
de yer verilecektir. Organ, gerekli gördügü takdirde, başka raporlar da 
düzenleyebilecektir. Raporlar Komisyon aracılıgıyla ve Komisyonun uygun 
görebilecegi gözlemleriyle birlikte Konseye sunulacaktır. 

2-0rganm raporlan Genel Sekreter tarafından taratlara iletilecek ve daha sonra 
yayımlanacaktır. Taraflar raporların herhangi bir kısıtlama olmadan dagıtımına izin 
vereceklerdir. 
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Madde 24 Bu Sözleşmenin Ongördülf.l Onlemlerden Daha Sıkı Onlemler 
Uygulanması 

Taraflar, kaçakcılıgı önlemek veya bastırmak için arzu ettikleri veya gerekli 
gördükleri takdirde bu Sözleşmenin öngördtliQ önlemlerden daha sıkı veya daha 
şiddetli önlemler alabileceklerdir. 

Madde lS Daha Onceki Antlaşmalardan Kaynaklanan Hak ve Yükümlülülderin 
ihlal Edilmez/iği · 

Bu Sözleşmenin htıktlmleri Taraflarm 1961, Sözleşmesi Degiştitilmiş 1961 
Sözleşmesi ve 1971 Sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir hak veya 
yükümlültıklerini ihlal etmeyecektir. 

Madde 26 Imza 
Bu sözleşme 20 Aralık ı 988-28 Şubat ı 989 tarihleri arasmda B. Minetler 

Viyana Ofisinde ve daha sonra 2&-Aralık 1989 tarihine kadar B. Milletierin New 
York' daki Merkezinde: 

a-Tüm Devletlerin; 
b-B. Milletler Namibya Konseyi tarafından temsil edileıı Namibya'nm; 
c-Bu Sözleşmede ele alman konulara ilişkin olarak uluslararası anlaşma 

müzakere, akit ve uygulama yetkisi olan bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerinin 
imzasına açık tutulacaktır. Sözleşmedekullanılan Taraf, Devlet veya ulusal makam 
deyimleri, bu örgütler için kendi yetki alanlan çerçevesinde .geçerli olacaktır. 

Madde 27 Onay, Kabul, uygun Bulma veya Resmi Teyid işlemi 
ı -Bu Sözleşme, Devletlerin ve B. Milletler Namibya Konseyi tarafından temsil 

edilen Naınibya'nın onay, kabul veya uygun bulunmasa ve 26 . maddenin ( c ) 
bendinde deginilen bölgesel ekonomik bltOnleşme örgütlerinin resmi teyid 
işlemlerine tabidir. Onay, kabul, uygun bulma ve resmi teyid belgeleri Genel 
Sekretere tevdi edilecektir. 

2-Bölgesel ekonomik büttlnleşme örgtıtleri, resmi teyid belgelerinde, bu 
Sözleşmenin d~nledigi konulardaki yetki alanlarını belirteceklerdir. Bu örgütler bu 
Sözleşmenin dUzenledigi konularda yetki alanlannda yapılabilecek her türlü 
degişikiili de Genel Sekretere bildireceklerdir. 

Madde 28 Katılma 
1-Bu sözleşme uım Devletlerin, B. Milletler Nam-ibya Konseyi tarafından temsil 

edilen Namibya'nm ve 26 . maddenin (c) fıkrasında deAiniten bölgesel ekonomik 
bütünleşme örgütlerinin katılmasına açık tutulacaktır. Katılma, katılma belgesinin 
Genel Seki-etere tevdi edilmesi yoluyla olacaktır. 

2-Bölgesel ekonomik bütOnleşme örgütleri, katılma belgelerinde, bu 
Sözleşmenin dUzenledigi konulardaki yetki alanlarını belirteceklerdir. Bu örgüder bu 
Sözleşmenin dUzenledigi konularda yetki alanlannda yapılabilecek her türlü 
degişikiili de Genel Sekretere bildireceklerdir. 
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Madde 29 Yürürlüğe Giriş 
1-Bu Sözleşme Devletler veya B. Milletler Namibya Konseyi tarafından temsil 

edilen Namibya tarafından yirminci onay, kabul, uygun bulma veya katılma 
belgesinin Genel Sekretere tevdiini izleyen doksanıncı gün yürürlüle girecektir. 

2-Yirminci onay, kabul, uygun bulma veya katıbna belgesinin tevdiinden sonra 
Sözleşmeyi onaylayan, kabul eden, uygun bulan veya katılan her Devlet ile B. 
Milletler Namibya Konseyi tarafından temsil edilen Namibya için Sözleşme, onay, 
kabul, uygun balma veya katılma belgesinin tevdiini izleyen doksanıncı gOn 
yürürlüle girecektir. 

3-26 . maddenin ( c ) fıkrasında deainilen her bölgesel ekonomik bütünleşme 
örgütü için, bu Sözleşme resmi teyid veya katılma belgesinin tevdiini izleyen, veya 
daha sonraysa, Sözleşmenin bu maddenin ı . bendi uyarınca yürürlüae gireceai gün, 
yürürlüle girecektir. 

Madde 30 Fesih 
ı -Her Taraf, Genel Sekretere yapacaaı yazılı bir bildirim ile Sözleşmeyi her 

zaman feshedebilir. 
2-Fesih, fesili bildiriminin Genel Sekreter tarafından alındılı tarihten bir yıl 

sonra ilgili Taraf için geçerli olacaktır. 

Madde 31 Değişiklikler 

ı -Her hangi bir Taraf Sözleşmede delişiklik yapılmasını önerebilir. Herhangi 
bir delişiklik önerisinin metni ve nedenleri ilgili Tarafça Genel Sekretere 
iletilecektir. Genel Sekreter deaişiklik önerisini diler Taratlara iletecek ve öneriyi 
kabul edilp etmediklerini soracaktır. Bu şekilde genelge yapılan delişiklik önerisi 
metni, herhangi 
bir Tarafça genelgeyi takip eden 24 ay içinde reddedilmez ise kabul edilmiş 

sayılacak ve her bir Taraf için bu delişikHAin kendisini bagladıgmı bildiren bir 
belgeyi Genel Sekretere tevdiinden itibaren 90 gün sonra degişiklik o Taraf için 
yürürlüge girecektir. 

2-Delişkilik önerisi herhangi bir Tarafça reddedilirse, Genel Sekreter Taraftarla 
danışmalarda bulunacak ve çogunluk isterse sorunu Tarafların görüşleriyle birlikte 
Konseye sunacaktır. Konsey, B. Milletler Yasasının 62 . maddesinin 4 . fıkrası 
uyarınca bir konferans toplamaya karar verebilecektir. Böyle bir konferans sonucu 
kabul edilecek her degişiklik bir Degişiklik Protokolünde yeralacaktır. Bu Protokol 
ile kendini baglı sayma iradesinin Genel Sekretere açıklıkla bildirilmesi gerekecektir. 

Madde 32 Anlaşmazlıkların Çözümü 
1 -Bu Sözleşmenin yorumlanmasında veya uygulanmasında iki veya daha çok 

Taraf arasında anlaşmazlık çıkması halinde, Taraflar görüşme, soruşturma, 
arabuluculuk, uzlaştırma, hakemlik ve bölgesel kuruluşlara başvurma veya yargı 
yoluyla veya bizzat seçecekleri başka barışçı yollarla anlaşmazlıgm çözümlenmesi 
amacıyla birbirlerine danışacaklardır. 
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2-1 . fıkrada öngörülen yollarla çözOmlenemeyen bu gibi herhangi bir 
anlaşmazlık anlaşmazlı~a taraf olan Taraf devletlerden herhangi birinin talebi 
Uzerine karar için Uluslararası Adalet Divanına havale edilecektir. 

3-26 . maddenin ( c ) fıkrasında atıfta bulunulan uluslararası ekonomik 
bütünleşme örgtıtlerinden biri bu maddenin 1 . fıkrasıada öngörülen yollarla 
çözümlenemeyen bir anlaşmazlı~a taraf olması halinde B.M. üyesi bir devlet 
aracılı~ıyla, Konseyin Uluslararası Adalet Divanmdan Divan StaUlsünUn 65 . 
maddesi uyarınca danışma görüşü istemesini talep edebilecektir. Bu görüş ~layıcı 
olacaktır. 

4-Her Devlet, bu Sözleşmeyi infza veya onay, kabul veya uygun bulma sırasında 
veya Sözleşmeye katılırken veya her bölgesel ekonomik bütllnleşme örgütü imza 
veya resmi teyid veya katılma belgesinin tevdi aşamasında, kendisini bu maddenin 2 
ve 3 . fıkralan ile baAlı saymadıAını beyan edebilecektir. Diler Taraflar böyle bir 
beyanda bulunan herhangi bir Tarafa karşı 2 ve 3 . fıkralarla ballı olmayacaklardır. 

5-Bu maddenin 4 . fıkrası uyarınca beyanda bulunan herhangi bir Taraf, bu 
beyanını Genel Sekretere bildirimde bulunmak suretiyle her zaman geri 
çekebilecektir. 

Madde 33 Asli Metinler 
Bu Sözleşmenin Arapça, Çince, İingilizce, Fransızca_ ispanyolca ve Rusça 

metinler eşitşekilde geçerlidir. 

Madde 34 Tevdi Makamı 
Genel Sekreter bu Sözleşmenin tevdi makamı olacaktır. 
Aşatıda imzalan bulunanlar, bassaten yetkili olarak bu Sözleşmeye imzalarını 

koymuşlardır. Viyana' da, tek orjinal nüsha olarak işbu 1988yılı Aralık ayının 20 nci 
gününde yapılmıştır. 

Tablo I 
Ephedrine 
Ergometrine 
Ergotamine 
Lysergic acid 
I-phanly-2-propanone 
Psikotropeudoephedrine 

Aynca bu Tabloda sıralanan 
maddelerin varsa tuzları 

EKLER 

Tablo II 
Acetic anhydride 
Acetone 
Anthranilic acid 
Ethly Ether 
Fhenlylacetic acid 

Piperidine 

Aynca bu TabiOO& Sıralanan 
maddelerin varsa tuzları 
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1971 Psikotrop Maddeler 8azle,mesine KatıimamiZin 
Uygun Bulandulu Hakk1nda Kanun 

Kanun No : 2326 
Kabul Ta. : 27110/1980 
R.G : 28 Ekim 1980 S.17145 
Dstr. Trp. : 5, C.t9 s.108 

Madde 1 
2212/ı97ı tarihinde Viyana'da imzalanan ı97ı Psikotrop Maddeler Sözleşmesine 

katılmamız (Sözleşmenin 3 ı nci maddesinin ikinci fıkrasına karşı dermeyan edilen aşalıdaki 
ihtirazi kayıt ilc) uygun bulunmuştur. 

"Bir anlaşmazlıgın Uluslararası Adalet Divanına gOtOrOimesi ancak tahkimname yoluyla 
mümkün olabilecektir." 

Madde 2 Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüge girer. 
Madde 3 Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

2326 Say1h Kanunla Onaylanan " 1971 Psikotrop Maddeler Sözletmesi" nin 
Onayianmasina Dair Bakanlar Kurulu Karar1 

Karar Ta. : 30 Arahk 1980 No: 8/2143 
R.G : 7 Mart 1981 S.t7272 
Dstr. Trp. :5, C.20 s.857 

27/ıotı980 tarihli ve 2326 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli " 1971 
Psikotrop Maddeler Sözleşmesi " nin (Sözleşmenin 3 ı nci maddesinin ikinci fıkrasına karşı 
ileri sürülen "Bir anlaşmazlıgın Uluslararası Adalet Divanına götürülmesi ancak tahkimname 
yoluyla mümkün olabilecektir'' ihtirazı kaydıyla) onaylanması; ........ 244 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 30/12/1980 tarihinde kararlaştınlmıştır. 

8/2143 Saydi Kararname ile Onaylanan" 1971 Psikotrop Maddeler Sözletmesi'nin 26 
ncı Madde HOkmO Uyar1nca TOrkiye Cumhuriyeti Bakimından 30 Haziran 1981 

Tarihinde YOrOriOie Konulmasina Dair Bakanlar Kurulu Karar• 

Karar Ta. : 18 Nisan 1981 No: 8/2819 
R.G : 9 May1s 1981 S.17335 
Dstr. Trp. : 5, C.20 s.1260 

30/ı2/ı980 tarihli ve 8/2143 sayılı Kararname ile onaylanmış bulunan" ı97ı Psikotrop 
Maddeler Sözleşmesi " nin taraf olan ülkeler bakımından onay belgelerinin B. Milletler Genel 
Sekreterine tevdi tarihini izleyen 90 günlük süre sonunda yürürlüge girmesini öngören 26 
ncı maddesi hükmü uyarınca Türkiye Cumhuriyeti bakımından 30 Haziran ı 981 tarihinde 
yürürlüge konulması; .......... 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve S inci maddelerine göre, Bakanlar 
Kurulunca 28/4/ı 98 ı tarihinde kararlaştınlmıştır. 
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TARAFLAR: 

Psikotrop Maddeler Sözleşmesi (Dslr.T,.: s, C.20 s.BSO) 

1971 
Başlangıç 

İnsanhAm saglıgı ve refahı ile ilgilenerek; 
Bazı psikotrop maddelerin kötllye kullanılması sonucu ortaya çıkan kamu satlıAı 

soranlarını ve sosyal sorunları endişe ile kaydederek, 
Bu gibi maddelerin kötUye kullanılması ve yol açtıgı kaçakçılık sorunlarına engel 

olmaya ve bunlarla savaşmaya kararlı olarak, 
Bu gibi maddelerin kullanımını yalnızca meşru amaçlarla smırlandınnak için 

şiddetli tedbirlerin gerekli oldugunu gözönünde bulundurarak, 
Psikotrop maddelerin tıbbi ve bilimsel amaçlarla kullanımının zorunlu oldugunu 

ve bu amaçlar için bu maddelerin satlanmasmm lüzwnundan fazla 
sınıriandınimaması gerektiAini kabul ederek, 

Bu gibi maddelerin kötllye kullanımına karşı etkili tedbirlerin, koodinasyon ve 
evrensel işbirligi gerektigine inanarak, 

Psikotrop maddelerin kontrolU alanmda B. Milletierin yetkisini kabul ederek ve 
ilgili uluslararası organlarm bu örgüt çerçevesinde yer alınasmı dileyerek, 

Bu amaçlara ulaşmak için uluslararası bir sözleşmenin gerekli oldugunu kabul 
ederek, 

Aşagıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardar. 

Madde 1 TANIMLAR 
Aksine açıkça bir kayıt bulunmadıkça, ya da metin başka türlü aniaşılmasını 

gerektinnedikçe, aşagıdaki deyimler bu Sözleşmede şu anlamları taşırlar: 
a-"Konsey" deyimi, B. Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi demektir. 
b-"Komisyon" deyimi, Konseyin Uyuşturucu Maddeler Komisyonu demektir. 
c-"Organ" deyimi, 1961 Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi uyarınca 

kurulan Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Kontrol Organı demektir. 
d-"Genel Sekreter", B. Milletler'in Genel Sekreteri demektir. 
e-"Psikotrop madde", herhangi dogal veya sentetik bir madde, veya cetvel I, 

II,III veya IV 'de adıgeçen herhangi bir dogal madde demektir. 
f-"Preparasyon" deyimi: 
i-Fizik durumu ne olursa olsun, içinde bir ya da birkaç psikotrop madde bulunan 

bır eriyik veya karışım, yahut 
ii-Dozaj şeklinde, bir ya da birkaç psikotrop madde, demektir. 
g-"Cetvel 1", "Cetvel II", "cetvel III", "cetvel IV" deyimleri ikinci maddeye 

uygun olarak, degişticilmiş ve mürnasil şekilde numaralandırılınış, bu sözleşme 
ekindeki psikotrop maddeler listeleri demektir. 

h-"İhraç" ve "İthal" deyimleri kendi anlamları geregince bir psikotrop 
maddenin bir Devletten başka bir Devlete fiziken aktarılması demektir. 

i-"İmalat" psikotrop maddelerin elde edilebilcegi tUm işlemler demek olup 
psikotrop maddelerin arttılması ve psikotrop maddelere dönüştür1llmesini de kapsar. 
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Deyim aynı zamanda eczaneterde reçeteyle yapılan preparatların yapıhnasını da içine 
alır. 

j-"Kaçakçılık" deyimi, bu Sözleşme hükümlerine aykırı psikotrop madde yapımı 
veya kaçakçılıAı demektir. 

k-"Bölge" deyimi, 28 . madde uyarınca ve bu Sözleşmenin amaçları itibariyle 
bir Devletin ayn bir varlık olarak ele alman herhangi bir bölümü demektir. 

1-"Bina" deyimi, civar araziyi de kapsamak üzere, yapılar veya yapı bölümleri 
demektir. 

Madde l MADDELERiN KONTROLONON KAPSAMI 
1-Taraflardan biri veya Dünya SaAlık örgütü, elinde henüz uluslararası kontrola 

almmamış bir maddeye ilişkin bilgiler bulunup, bu bilgilerin o maddenin, 
Sözleşmenin Cetvellerinden birine girmesini gerektirebilece~i kanısında ise, Genel 
Sekretere bunu bildirecek ve bu bildirimi destekleyici tüm bilgileri gönderecektir. 
Taraflardan biri veya Dünya Sa~lık örgütü, bir maddenin bir cetvelden digerine 
aktarılmasını, ya da cetvellerden çıkarılmasını haklı kılan bilgilere sahipse, bu 
yöntem aynen uygulanacaktır. 

2-Genel Sekreter bu bildirimi, ve ilgili gördü~ü bilgileri Taraflara, Komisyona 
ve bildirim Taraflardan birine yapılmışsa Dünya Sa~lak örgütüne iletecektir. 

3-Böyle bir bildirimle aktarılan bilgiler, 4 . fıkra uyarınca cetvel I veya Cetvel 
II'nin kapsamına maddenin almabileceAini gösterirse, Taraflar, ellerinde bulunan 
tüm bilgiler ışı~mda, maddeye, uygunlu~una göre, cetvel I veya cetvel II'deki 
maddelere uygulanan tüm kontrol tedbirlerinin geçici uygulanması olanaAtm 
inceleyeceklerdir. 

4-Dünya Saglık Örgütü e ger: 
a-Sözkonusu maddenin 
i-l-Bir baAımlılık durumu, ve 
2-Merkezi sinir sistemi uyanını veya depresyonu sonucu hayal görme veya 

motor fonksiyonlarda faaliyetlerde veya düşünmede veya davranışta veya kavramada 
veya ruh durumunda bozukluklara yol açma, veya 

ii-cetvel I, II, III yada IV'teki bir maddeninkilere benzer kötüye kullanmalar ve 
kötü etkiler dogurabilecegini, veya 

b-Maddenin uluslararası kontrol altına alınmasını haklı kılan bir kamu sa~lı~ı 
sorunu ve bir sosyal sorun olacak kadar kötüye kullanmaya veya kötüye kullanma 
tehlikesine yol açtı~ına inandıracak yeterli nedenler bulunduAunu görürse, kötüye 
kullanılma derecesini veya olasılı~mı, kamu saghgı ve sosyal sorunun ciddiyet 
derecesini ve bu maddenin tıbbi tedavideki yarariıllık derecesini de içeren bir 
degerlendirmeyi, eaer varsa, bu de~erlendirmenin ışı~mda hangi kontrol 
önlemlerinin alınmasının uygun olacaama ilişkin önerilerini Komisyona 
gönderecektir. 

S-Komisyon, tıbbi ve bilimsel sorunlarda de~erlendirmesi kesinlik taşıyan 

Dünya Sa~lık Örgütünden gelen bildirimi gözönünde bulundurarak ve ilgili buldu~u 
ekonomik, sosyal, yasal, yönetimsel ve di~er etkenleri hesaba katarak, maddeyi 
cetvel I, II, III veya IV'e ekleyebilir. Komisyon, Dünya Sa~lık Örgütünden veya 
diger uygun kaynaklardan, daha ayrıntılı bilgi isteyebilir. 
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6-Birinci fıkra uyarınca verilen bir bildirim, cetvellerden birinde zaten kayıtlı bir 
madde hakkında ise, Dünya Saglık örgütü yeni bulgularını, 4 . fıkra uyarınca 
yapabilecegi herhangi yeni bir degerlendimeyi ve bu degerlendirme ışıgında uygun 
buldugu herhangi yeni tavsiyeleri Komisyona iletecektir. Komisyo, 5 . fıkra uyarınca 
Dünya Saglık örgütünün ilettigi bilgiyi dikkate alarak ve aynı fıkrada sayılan 
etkenleri gözönünde bulundurarak, maddeyi bir cetvelden digerine geçirmeye veya 
cetvellerden çıkarmaya karar verebilir. 

?-Komisyonun bu madde uyarınca aldıgı herhangi bir karar, Genel Sekreter 
tarafından, B. Milletiere üye tüm Devletlere, bu Sözleşmeye Taraffakat B. Milletiere 
üye olmayan Devletlere, Dünya Saglık Örgütüne ve Organa bildirilecektir. Böyle bir 
karar, bildirim tarihinden ı80 gün sonra ve bu süre içinde, cetvellerden birine bir 
madde ekleyen bir karar ile ilgili olarak Genel Sekretere, olaganüstü şartlar 
yüzünden o maddeye Sözleşmenin sözkonusu cetveldeki maddelere uygulanan tüm 
hükümlerini uygulaycak durumda olınadıgma dair yazılı bir bildirim veren herhnagi 
bir Taraf dışındaki Taraflar bakımından tamamen yürürlüge girecektir. Böyle bir 
bildirim, bu istisnai hareketin nedenlerini belirtecektir. Bildirime r~en, her bir 
Taraf asgari olarak aşagıda sayılı kontrol tedbirlerini uygulayacaktır: 

a-Önceden kontrol altında olmayıp cetvel I' e eklenen bir madde ile ilgili olarak 
bildirim veren bir Taraf, olanak oranında 7 . maddede sayılan özel kontrol 
tedbirlerini dikkate alacak ve o madde ile ilgili olarak, 

i-Cetvel II' deki maddeler için 8 . maddede öngörüldügü şekilde, imalat, ticaret 
vedagıtımı için lisans isteyecek, 

ii-Cetvel II' deki maddelerin satımı veya yapılıp satılması için 9 uncu maddede 
öngörüldügü şekilde tıbbi reçeteler isteyecek, 

iii-Sözkonusu madde ile ilgili olarak diger bir tarafın bu cins bildirimde 
bulundugu durumlar dışında, 1 2 . maddede öngörülen ihracat ve ihtal4t ile ilgili 
yükümlülüklere uyacak, 

iv-Cetvel II' deki maddeler için ı 3 . maddede öngörülen ithilat ve ihracatın 
yasaklanması ve sınırlandırılması ile ilgili yükümlülüklere uyacak, 

v-ı6 . maddenin 4 . fıkrasının ( a ) bendi uyarınca Organ'a istatistiki raporlar 
saglayacak, ve 

vi-22 . maddeye uygun olarak, yukarıda anılan yükOmlülükler uyarınca, kabul 
edilen yasa ve kurallara uygun olmayan hareketlerin önlenmesi için tedbirler 
alacaktır. 

b-Önceden kontrol altında olmayıp cetvel II ye eklenen bir madde hakkında 
böyle bir bildirim veren bir Taraf o madde ile ilgili olarak, 

i-8 . maddeye uygun olarak imalat, ticaret ve dagıtım için lisans gerektirecek, 
ii-9 . maddeye uygun olarak mevcudu veya dagıtımı için tıbbi reçete 

gerektirecek, 
iii-Sözkonusu madde ile ilgili olarak diger bir Tarafın bu cins bildirimde 

bulundugu haller dışında, -12 . maddede öngörülen ihracat ve ithalada ilgili 
yükümlülüklere uyacak, 

iv- ı 3 . maddenin ithalat ve ihracatın yasaklanması ve sınırlandırılması ile ilgili 
yükümlülüklerine uyacak, 
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v-ı 6 . maddenin 4 . fıkrasmm ( a ), ( c ) ve ( d ) bendieri uyannca Organ' a 
istatistiki raporlar verecek, ve 

vi-22 . maddeye uygun olarak, yukarıda anılan yUktlmlOltlkler uyarınca, kabul 
edilen yasa ve kurallara aykın hareketlerin önlenmesi için tedbirler alacaktır. 

c-önceden kontrol altında olmayıp cetvel lU' e eklenen bir madde hakkında 
böyle bir bildirim veren bir Taraf, o madde ile ilgili olarak; 

i-8. maddeye uygun olarak imalat, ticaret ve dalıtım için lisans gerektirecek, 
ii-9. maddeye uygun olarak mevcudu veya daAıtımı için tıbbi reçete 

gerektirecek, 
iii-Sözkonusu madde ile ilgili olarak diJer bir Tarafın bu cins bildirim verdili 

haller dışında, ı2. maddede öngOrQlen ihracatla ilgili yUktlmlOlOklere uyacak; 
iv- ı 3 . maddenin ithalAt ve ihracatın yasaklanması ve! sınıriandıniması ile ilgili 

yUktlmlOlaklerine uyacak, 
v-22 . maddeye uygun olarak, yukarıda anılan yUktlmlOltlkler uyarınca, kabul 

edilen yasa ve kurallara tykın hareketlerin hastınlması için tedbirler alacaktir. 
d-önceden kontrol altmda olmayıp cetvel IV' e eklenen bir madde hakkında 

böyle bir bildirim veren bir Taraf, o madde ile ilgili olarak; 
i-8 . maddeye uygun olarak imalat, ticaret ve dalıtım için lisans gerektirecek, 
ii-ı3 . maddenin ithalat ve ihracatın yasaklanması ve sınıriandıniması ile ilgili 

yUktlmlOlOklerine uyacak, 
iii-22 . maddeye uygun olarak, yukarıda anılan yQktlmlOlakler uyarınca, kabul 

edilen yasa ve kurallara aykın hareketlerin hastınlması için tedbirler alacaktir. 
e-Daha sıkı kontrol ve ytlktlıniOltlkler öngören bir cetvel' e nakledilen bir madde 

ile ilgili bir bildirim veren bir Taraf, asgarı olarak, maddenin çıkanldıgı cetvele 
uygulanan bu Sözleşme hükOmlerini uygulayacaktır. 

S-a-Komisyonun bu maddeye göre aldılı kararlar, Taraflardan herhangi birinin 
karann bildirilmesinden sonraki 180 gOn içinde yaptıgı talep Ozerine Konsey 
tarafından incelemeye tabi olacaktır. lncelenme talebi, talebin dayandıgı ilgili tOm 
bilgilerle beraber Genel Sekreter' e gönderilecektir. 

b-Genel Sekreter, ineelenme talebi ile ilgili bilgilerin suretlerini Komisyona, 
DOnya Satlık Orgotane ve Ulm Taratlara gönderecek ve doksan gOn içinde 
görOşlerini sunmaya davet edecektir. Alman tQm görOşler, incelenmek ozere 
Konsey' e sunulacaktır. 

c-Konsey, Komisyon'un kararını onaylayabilir, degiştirebilir, veya bozabilir, 
Konsey'in kararı, B. Milletler oye olan tam Devletlere, Oye olmayıp bu Sözleşmeye 
Taraf olan Devletlere, Komisyona, I>Dnya Sallık Orgatane ve Organ'a iletilecektir. 

d-İnceleme sonuçlanmcaya kadar, 7 . fıkraya baglı olarak, Komisyonun ilk 
kararı yQrQrlOlrte kalacaktır. 

9-Taraflar, bu Sözleşmeye tAbi olmayıp psikotrop maddelerin yasa dışı 
yapımında kullanılabilecek maddelere, uygun olabilecek gözleme tedbirleri 
uygulamak için olanaklı her çabayı göstereceklerdir. 
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Madde 3 PREPARASYONLARIN KONTROLO ILE ILGILI OZEL HOKOMLER 
ı -Bu maddenin aş~ıdaki fıkralannda öngörülen durumlar dışında, bir 

preparasyon, içerdiAi psikotrop maddeye uygulanan aynı kontrol tedbirlerine ve 
böyle bir maddeyi birden çok içerdigi durumlarda en sıkı kontrol altmda olanma 
uygulanan tedbirlere tAbidir. 

2-Cetvel I' deki maddelerin dışmda bir psikotrop maddeyi içeren bir 
preparasyon, hiç veya çok az kötüye kullanma tehlikesi arzedecek şekilde 
düzenlenrnişse ve sözkonusu madde, kolayca uygulanabilir yollarla kötüye kullanıma 
elverişli miktarda preparasyon elde edilemeDe, ve böylece preparasyon bir kamu 
saAlıAı sorununa ve sosyal soruna yol açmıyorsa, anılan preparasyon 3 . fıkraya 
uygun olarak, bu Sözleşmede öngörülen Kontrol tedbirlerinin bazılanndan muaf 
olabilecektir. 

3-Bir Taraf, bir preparasyon ile ilgili olarak bir önceki fıkraya göre bir sonuca 
varırsa, kendi ülkesinde veya kendi bölgelerinden birinde preparasyonu, aşaAıdaki 
maddelerin gerekleri dışmda bu Sözleşmede öngörülen kontrol tedbirlerinin herhnagi 
birinden veya tümünden b&AışıklıAma karar verebilir. 

a-Madde 8 (lisans lan), imalatta ilgili kısmı. 
b-Madde ı 1 (kayıtlar), muaf preparasyona uygulanan kısmı. 
c-Madde ı3(ithllat ve ihracatın yasaklanması ve smırlandırılınası) 
d-Madde ıs (denetleme), imalada ilgili kısmı. 
e-Madde ı6 (Taraflarca sunulacak raporlar) , muaf preparasyon uygulanan 

kısmı, ve 
f-Madde 22 (cezai hükümler), yukarıda sayılan yükOmlüiUlder uyannca kabul 

edilen yasa veya kurallara aykırı hareketlerin bastırılması için gerekli olduAn oranda. 
Bir Taraf, böyle bir kararı; muaf preparasyon ad ve terkibini ve muaf tutulduAll 

kontrol tedberlerini Genel Sekretere bildirecektir. Genel Sekreter bu bildirimi, diAer 
Taraflara, dünya Sallık örgütüne ve Organ'a iletecektir. 

4-Bir Taraf veya Dünya S~lık örgütü muaf'bir preparasyon ile ilgili olarak 
muaflıgm kanaatince tümüyle veya kısmen, kaldırılmasını gerektiren bilgilere 
sahipse, Genel Sekretere bildirecek ve bildirimi desteleyecek bilgileri Genel 
Sekretere sunacaktır. Genel Sekreter böyle bir bildirimi ve ilgili gördügü bilgileri, 
Taraflara, Komisyona ve bildirim Taraflardan biri tarafından, yapıldıAı durumlarda, 
dünya SaAlık 
örgütüne iletecektir. Dünya SaAlık Örgütü Komisyona preparasyon 2 . fıkrada 
belirtilen sorunlarla ilgili deAerlendinnesini, varsa preparasyon muafltAmm 
durdurulması gereken kontrol tedbirleri hakkındaki tavsiyesi ile birlikte sunacaktır. 
Komisyon, tıbbi ve bilimsel sorunlarda deAerlendinnesi kesin olan Dünya Sallık 
Örgütü'nün bildirimini gözönünde bulundurarak ve ilgili gördügü ekonomik, sosyal, 
yasal, yönetimsel ve diger faktörleri hatırda tuturak, preparasyon kontrol 
tedbirlerinin herhangi birinden veya tümünden muaflıgmı sona erdinneyi karar 
verebilir. Komisyonun bu paragraf uyannca alman herhangi bir kararı, Genel 
Sekreter tarafından B. Milletierin tüm üye Devletlerine, üye olmayıp bu Sözleşmeye 
Taraf olan Devletlere, Dünya SaAiık örgütüne ve Organ'a iletilecektir. Tüm 
Taraflar, Genel Sekreterin bildiriminin tarihini izleyen 1 80 gün içinde sözkonusu 
kontrol veya tedbirlerinden muaflıAı sona erdirmek için tedbir alacaklardır. 
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Madde 4 KONTROLÜN KAPSAMilLE lLGlLl OZEL HÜKÜMLER 
Cetvel I' dekiler dışındaki psikotropmaddeler ile ilgili olarak Tarat"Iar: 
a-Uluslararası yolcular tarafından kişisel kullanım için az miktarlarda 

preparasyonların taşınmasına izin verebilirler, ancak her Taraf, bu preparasyonların 
yasal yollardan elde edildigine dair delil isteme hakkına sahiptir; 

b-Psikotrop maddeler gerçekte kötüye kullanılamayacak veya tekrar elde 
edilemeyecek bir duruma gelinceye kadar bu Sözleşmenin gerektirdigi kontrol 
tedbirlerinin uygulanması şartıyla bu gibi maddelerin sanayide psikotrop olmayan 
madde ve mAmullerin yapımı için kullanımına izin verebilirler; 

c-Bu Sözleşmenin gerektirdigi kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla, bu gibi 
maddelerin, yetkili makamlar taraffından bu maddeleri bu amaçla kullanmaya açıkça 
yetkilendirilen kişiler tarafından hayvanların yakalanmasında kullanımına izin 
verebilirler. 

Madde 5 KULLANIMIN TIBBİ VE iLMi AMAÇLARLA SINIRLANDIRILMASI 
I-Taraf olan her Devlet, Cetvel I' deki maddelerin kullanımını 7 . maddede 

öngörüldügü şekilde sınırlandırılacaktır. 
2-Taraf olan her Devlet, 4 . maddede ögörülen durumlar dışında, Cetvel Il, III 

ve IV'deki maddelerin yapımını, ihracatını, ihhalAtını, dagıtımı ve stoklarını, 

ticaretini, kullanımını ve elde bulundurulmasını, uygun gördügü tedbirlerle tıbbi ve 
bilimsel amaçlarla sınırlandıracaktır. 

3-Tarafların, yasalara dayanmadıgı sürece cetvel II, III ve IV' deki maddelerin 
elde bulundurulmasına izin vermemeleri arzuya şayandır. 

Madde 6 OZEL Y0NET1M 
Bu Sözleşmenin hükümlerini uygulama amacıyla, Taraf olan her Devletin 

uyuşturucu maddelerin kontrolü hakkındaki Sözleşmelerin hükümleri uyarınca 

kurulan özel yönetimin aynı olabilecek veya bununla yakın işbirligi durumunda 
çalışabilecek bir özel yönetim kurması ve sürdürmesi arzu edilir. 

Madde 7 CETVEL I'DEK.l MADDELER lLE lLGİLl OZEL HÜKÜMLER 
Cetvel I' deki maddeler ile ilgili olarak Taraflar: 
a-Gere~ince yetkilendirilmiş kişilerce, kendi Hükümetlerinin do~dan kontrolü 

altında olan veya Hükümetin açıkca onayladıgı tıbbi veya bilimsel kuruluşlarda 
bilimsel ve çok sınırlı tıbbi amaçlar için kullanımı dışında tüm kullanımını 
yasaklayacaklar; 

b-Yapım, ticaret, dagıtım ve elde bulundurmanın özel bir lisansa veya evvelce 
verilmiş bir yetkiye baglı olmasını gerektirecekler, 

c-( a ) ve ( b ) fıkralarında sözü edilen ugraşı ve eylemlerin yakın gözetimini 
saglayacaklar; 

d-Gere~ince yetkilendirilmiş kişiye verilecek miktarı, yetkilendirilmiş oldugu 
amaç için gerekli miktarla sınırlandıracaklar; 
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e~ Tıbbi ve bilimsel görevler ifa eden kişilerin, maddelerine elde edilmesi ve 
kullanımlannın ayrıntılan ile ilgili tutanaklar tuunalannı gerektirecekler ve bu 
tutanaklan, içlerin4eki en son kullanım tarihinden sonta en az iki yıl saklayacaklar;, 
ve 

f~Hem ihracatçı hem İthalatçı, ihraç ve ithal edem ülke veya bölgenin yetkili 
makamları veya kendi ülke veya bölgelerinin yetkili makarnları tarafından bu amaçla 
açıkca yetkitendirilen diger kişi veya kuruluşlar oldulu durumlar dışmda ihracat ve 
ithalAtı yasaklayacaklardır. Cetvel II'deki maddeler için ihracat ve ithalAt yetkileri 
hakkmd~i ı2. maddenin ı. fıkrasındaki şartlar, Cetvel l'deki maddelere de 
uygulanacaktır. 

Madde 8 LISANSLAR 
ı~Taraflar, Cetvel Il, III ve IV'de sayılan maddelerin iınalitı, ticaret (ihracat ve 

ithalAt ticareti dahil olmak üzere) ve dajıtımmı lisansa veya diAer benzeri kontrol 
tedbirine b&Alayacaklardır. 

2-Taraflar: 
a- ı . fıkrada sözkonusu maddelerin imalatı, ticareti (ihracat ve ihlalit ticareti 

dahil olmak üzere) ve dagıtımı ile görevli veya ilgilenen, gerktiji şekilde 
yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşları kontrol edecekler; 

b-Bu gibi imalat ticaret veya dajıtımm yapılabileceAi lunduş ve yapıları lisans 
veya benzeri kontrol tedbiri altmda kontrol edecekler; 

c-Bu gibi kuruluş ve yapılar ile ilgili olarak, hırsızlık v~a stokların diger yollara 
saptınlmasını engellemek için güvenlik tedbirleri almmasmısaalayacaldardır. 

3-Bu maddenin,_ lisansa baglama veya diger benzeri koııtrol tedbirleri ile ilgili ı 
ve 2 . fıkra hükümlerinin, tıbbi veya bilimsel görevler yapmak için yetkitendirilen ve 
bu görevleri yapmakta olan kişilere uygulanması gerekmez. 

a-Taraflar, bu Sözleşmeye uygun olarak lisans alan veya bu maddenin 1 ôkrası 
veya 7 maddenin ( b ) bendi uyannca başka suretle yetkilendirilen tOm kişilerin, bu 
Sözleşme uyarınca yüı11rlüAe konan yasa ve kuralların htıkllmlerinin etkili ve kesin 
uygulanmasma yeterince ehliyetli olmalarmı s&Alayacaklardır. 

Madde 9 REÇETELER 
1-Taraflar, kişilerin geregince yetkilendirildikleri tedavi veya bilinsel görevleri 

dolayısıyle bu maddeleri yasal yollar ile elde edebilecekleri, kullanabilecekleri, 
d&gıtabilecekleri veya uygulayabilecekleri durumlar dışında, Cetvel Il, III ve IV 
'deki maddelerin kullanılmak üzere ancak doktor reçetesiyle kişlıere verilmesini 
veya dagıtılmasmı saglayacaklardır. 

2-Taraflar, Cetvel II, Illi ve IV' deki maddeler için yazılan reçeteterin yerinde 
uygulamasma göre verilmeleri için ve özellikle reçeteterin kaç kez 
yenilenebileceklerini ve geçerlilik süresini, kamu s&glılmm ve çıkarının korunmasını 
saglayacak bir düzene baglamale için gerekli tedbirleri alacaklardır. 

3-1 ~. fıkrayı dikkate almaksızın bir Taraf kendi düşüncesince mahalli durumların 
gerektirdigi halde ve kendi öngördügü şartlar altmda tutanak tutmak da dahil olmak 
üzere-lisanslı eczacılan ve ülkesinde veya ülkenin bir böltımünde kamu saAlıAıyla 
sorumlu makamlarca atanmış lisanslı parekende daAıtıcıları, kendi takdirlerine baglı 
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olarak ve reçetesiz, olqantıstU durumlarda kişiler tarafından tıbbi amaçlarla 
kullanılmak üzere, az miktarlarda ve Taraflarca belirtilen sınırlar dahilinde, Cetvel 
III ve IV' deki maddeleri saAlamaya yetkili kılabilir. 

Madde 10 PAKETLERDEKl IHTARLAR VE REKLAM 
1-Taraf olan her Devlet, Dünya Sqlık örgütü 'n ün ilgili tüm kurallarını ve 

tavsiyelerini dikkate olarak, kullananın güvenligi için gerekli olan, ikaz ve İhtarlan 
da kapsayan kullanım yönetmelilinin, uygulanma olanagı oldugu yerde psikotrop 
maddelerin parekende paket etiketinde ve her türlü koşulda paket içindeki 
prospektüslerde belirtilmesini saglayacaktır. 

2-Taraf olan her Devlet kendi Anayasa hüldlmlerini de dikkate almak suretiyle 
bu gibi maddelerin kamuya reklAmının yapılmasını yasaklayacaktır. 

Madde ll KAYITLAR 
I-Taraflar, Cetvel I'deki maddeler ile ilgili olarak, yapımedarın ve 7 . maddeye 

göre bu maddelerin ticaret ve dalıtırnma yetkili tüm diger kişilerin, Taraf olan her 
devlet tarafından belirlenecek şekilde yapılan miktarları, stoklarda bulundurulan 
miktarlan ve her alım ve <taaıtım için, miktar, tarih, sqlayan ve alan kişileri gösteren 
ayrıntılı kayıtlar tutmalarını Sa~layacaklardır. 

2-Taraflar, Cetvel Il ve lll'deki maddeler ile ilgili olarak, yapımcıların, 
toptancıların, ihracatçı ve ihlalitçıların, Taraf olan her devlet tarafından belirlenen 
biçimde, imal edilen miktarların ayrıntılarını ve her alım ve dalıtım için miktar tarih, 
saglayan ve alan kişilerin ayrıntılarını gösteren kayıtlar tutmalarını saglayacaklardır. 

3-Taraflar, Cetvel II'deki maddeler ile ilgili olarak, parekendecilerin hastane 
tedavisi ve bakım kuruluşlannın ve bilimsel kuuruluşların, Taraf olan her devlet 
tarafından belirlenen şekilde, her alım ve dagıtım için miktar, tarih, saglayan ve 
alanların ayrıntılarını gösterir kayıtlar tutmalarını saglayacaklardır. 

4-Taraflar, uygun yollardan ve ülkelerinde, geçerli profesyonel ve ticari 
uygulamalan gözönünde tutarak, Cetvel lll'deki maddelerin perakendeciler, hastane 
tedavisi ve bakım kuruluşları ve bilimsel kuruluşlar tarafından alım ve dalıtımlan ile 
ilgili bilgilerin kolaylıkla elde edilebilir olmasını saglayacaklardır. 

S-Taraflar, Cetvel IV'deki maddeler ile ilgili olarak imalatçıların, ihracatçıların 
ve ithalitçıların, Taraf olan her devlet tarafından belirlenen şekilde, yapılan, ihraç ve 
ithal edilen miktarlan gösterir kayıtlar hazırlamalarını saglayacaklardır. 

6-Taraflar, 3 . maddenin 3 . fıkrası uyarınca bagışık-tutulan preparasyonlann 
imalitçılarm, muaf preparasyonun yapımında kullanılan her psikotrop maddenin 
miktarı ve bunlardan yapılan bagışık preparasyonun niteligi, toplam miktarı ve ilk 
dagıtım hakkında kayıt hazırlamalarmı saglayacaklardır. 

7-Taraflar, 16. maddede sözkonusu raporlar için gerekli olan, bu maddede sözü 
edilen kayıt ve bilgilerin en az 2 sene saklanmalarını saglayacaklardır. 

Madde 12 ULUSLARARASI TICARET ILE /LG/Ll HÜKÜMLER 
1 -a-Cetvel I veya II' deki maddelerin ihracat veya ithalatına izin veren her Taraf, 

bir veya daha fazla maddeden meydana gelmiş olmasına bakmaksızın her ihracat 
veya 
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ithalat ıçm alınması gereken, Komisyon tarafından saptanacak bir formüller 
üzerinde, ayrı bir ihraç veya ithal yetki belgesi isteyecektir. 

b-Bu yetki belgesi, Cetveldeki maddenin, uluslararası Patent olmayanadmı veya 
böyle bir isim yoksa, sıfatını, ihraç veya ithal edilecek miktarını, ecza biçimini, 
ihracatçı ve ithalatçısmm ad ve adresini, ve ihracat veya ithalAtm yürürlüge konması 
gereken süreyi belirtecektir. Madde bir preparasyon şeklinde ihraç veya ithal 
edilecekse, preparasyonun, varsa adı da ek olarak belirtilecektir. İhraç yetki belgesi 
aynca ithal yetki belgesinin sayısını ve tarihini ve bunu veren makamı da 
belirtecektir. 

c-Bir ihraç yetki belgesi vermeden Taraflar, ithal eden Ilke veya bölgenin yetkili 
makamı tarafından verilen ve baltsekonu madde veya maddelerin ithalatının uygun 
bulundugunu onayiayan bir ithal yetki belgesi talep edeceklerdir ve bu yetki belgesi, 
ihraç yetki belgesi için müracaat eden kişi veya kuruluş tarafından ibraz edilecektir. 

d-İhraç yetki belgesinin bir sureti her sevkiyatm beraberinde olacak ve ihraç 
yetki belgeseni çıkaran Hükümet bir sUretini ithal eden ülke veya bölgenin 
Hükümetine gönderecektir. 

e-lthal eden ülke veya bölgenin HükUmeti, ithalat işlemi yerine getirltdili 
zaman, ihraç yetki belgesini, gerçekten ithal edilen miktarı belirten bir onayla, ihraç 
eden ülke veya bölgenin Hükümetine geri verecektir. 

2-a-Taraflar, Cetvel III' deki maddelerin her ihracatı için ihracatçıların, 
Komisyon tarafından saptanacak bir formUler üzerinde, aşaAıdaki bilgileri içeren bir 
beyannameyi üç ntısha halinde hazırlamalarmı isteyecektir. 

i-İhracatçı ve ithalitçmm ad ve adresi 
ii-Firmalara ait olmayan uluslararasi ismi veya böyle bir isim yoksa, cetveldeki 

maddenin tarifi 
iii-Maddenin ihraç edildigi miktar ve ecza biçimi ve preparasyon şeklinde ise, 

preparasyonun varsa adı ve 
iv-Göndenne tarihi, 
b-İhracatçılar, ülke veya bölgelerinin yetkili makamianna beyannamenin iki 

ömegini vereceklerdir. Üçüncü ömegi sevk edilecek maddeye iliştireceklerdir. 
c-Topraklanndan Cetvel II'deki bir madde ihraç edilen bir Taraf, mümkün 

oldugu kadar çabuk, fakat sevkiyat tarihinden sonraki 90 günü aşmayacak şekilde, 
iadeli taahhütlü olarak, ihracatçıdan alman beyanın bir ömegini ithal eden ülke veya 
bölgenin yetkili makamiarına gönderecektir. 

d-Taraflar, sevkiyat alındıgmda, ithalatçmm sevkiyatla beraber gelen ömegi, 
alman miktarı ve almış tarihini belirtecek şekilde geregince tasdik ettirerek ülkesinin 
veya bölgesinin yetkili makamiarına iletmesini isteyebilirler. 

3-Cetvel I ve Il' deki maddeler ile ilgili olarak aşgıdaki ek hükümler 
uygulanacaktır. 

a-Taraflar, serbest liman ve bölgelerde, daha sıkı tedbirler alabilme hakları baki 
kalmak kaydıyla, toplaklarının diger kısımlannda uygulanan denetim ve kontrolü 
uygulayacaklardır. 

b-Sevkiyatlann bir posta kutusuna veya ihraç yetki belgesinde belirtilen kişiden 
başka bir kişinin banka hesabına ihraçları yasaklanacaktır. 
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c-Cetvel I' deki maddelerin gümrük antrepalarma gönderme şeklinde ihracatı 
yasaktır. Cetvel II'deki maddelerin gümrük antrepalarma gönderiterek ihracatı ithal 
eden ülkenin Hükümeti, ihraç mUsaadesi için müracaat eden kişi veya kuruluşun 
ibraz ettigi ithal yetki belgesinde, sevkolunan emtianın bir gümrük antreposuna 
konulmak üzere ithal olundugunu onadıgını; bildirmedigi takdirde yasaktır. Bu 
durumda, ihraç yetki belgesinde sevkiyatın bu amaçla yapıldıgı belirtilecektir. Malın 
antrepodan her çekilişi, antrepo üzerinde yetkisi olan makamlarca verilecek bir 
müsaade gerektirecek ve mal yabancı bir ülkeye gidecekse, bu Sözleşmedeki 

anlamına uygun yeni bir ihracat olarak işlem görecektir. 
d-İhraç yetki belgesi beraberinde olmaksızın bir Taraf topraklarına giren veya 

çıkan mallar, yetkili makamlar tarafından alıkonacaktır. 
e-Bir Taraf, kendi yetkili makamianna sevkiyat için ihraç yetki belgesinin bir 

ömegi ibraz edilmedigi takdirde, herhangi bir maddenin diger bir ülkeye sevkiyatının 
kendi topraklanndan geçmesine, sevkedilen emtia taşındıgı ulaşım aracından 
çıkarılsın veya çıkarılmasın, izin vermeyecektir. 

f-Maddelerin geçmesine izin verilen ülke veya bölgenin yetkili makamları, 
sevkiyatın beraberindeki ihraç yetki belgesinde belirtilenden başka bir ülkeye 
saptırılmasını, sevkiyatın geçmekte oldugu ülke veya bölge Hükümeti bu sapınayı 
onay lamadıgı, takdirde, önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Geçiş ülke 
veya bölgesinin Hükümeti, her yol degiştirme istegini geçiş ülke veya bölgesinden 
yeni ülke veya bölgeye yapılan bir ihracat olarak kabul edecektir. Yol degişimi 
onaylandıgı takdirde, geçiş ülke veya bölgesi ve malı ilk önce ihraç etmiş olan ülke 
veya bölge arasında da 1 . fıkranın (e) bendi hükümleri uygulanacaktır. 

g-Transit halinde veya gümrük depolarında muhafaza edilen maddeler terkibini 
degiştirecek herhangi bir işleme tabu tutulamazlar, Ambalajları yetkililerin imi 
alınmadan degiştirilemez. 

h-Maddelerin bir Tarafın topraklarından geçişi ile ilgili ( e ) 'den ( g ) 'ye 
kadarki bendler hükümleri, sözkonusu mal geçiş ülke veya bölgesine iniş yapmayan 
uçaklarla yapıldıgı durumlarda uygulanmaz. Uçak transit olarak geçilen ülke veya 
bölgeye iniş yaparsa, bu hükümler durumun gerektirdigi ölçüde uygulanacaktır. 

i-Bu fıkra hükümleri, herhangi bir Tarafın geçiş halindeki maddeler üzerinde 
kullanabilecegi kontrolü sınırlandıran herhangi bir uluslatarası anlaşmanın 
hükümlerini ihlAl etmez. 

Madde 13 IHRACAT VE ITHALAT/N YASAKLANMASI VE 
SJNIRLANDIRILMASJ 

I-Bir Taraf Genel Sekreterin aracılıgı ile, tüm diger Taraflara, bildiriminde 
belirttigi, Ce~ I II, III veya IV' deki bir veya birkaç maddenin ülkesine veya 
bölgelerinden birine ithalini yasakladıgını bildirebilir. Bu gibi bir bildiri, Cetvel Il, 
III veya IV' de gösterildigi şekilde maddenin adını belirtecektir. 

2-Bir Taraf 1 . fıkra uyarınca bir yasaklama bildirimi almışsa, bildirimde 
belirtilen maddelerden birinin bildirimi gönderen Tarafın ülkesine veya 
bölgelerinden birine ihraç edilmesini önlemek için tedbirler alacaktır. 
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3-önceki fıkraların hükümlerine bakılmaksızın, ı fıkra uyannca bildirim venniş 
olan bir Taraf, sözkonusu maddelerin veya bu maddeleri içeren preparasyonlwm her 
defasında ayn verilen özel ithal yetki belgesi ile, belirli miktarlarda ithaline izin 
verebilir. 

ithal eden ülkenin belgeyi veren makamı, ihraç eden ülke veya bölgenin yetkili 
makamına, İthalatçı ve ihracatçının ad ve adreslerini gösteren özel ithal belgesinden 
iki ömegi gönderecek, bunun üzerine ihracatçı ülke veya bölgenin yetkili makamı 
ihracatçının sevkiyat yapmasına izin verebilecektir. İhracatçı ülke veya bölgenin 
yetkili makamlarınca geregince onaylanmış ithal müsaadesinin bir ömegi mallada 
birlikte gönderilecektir. 

Madde 14 PSIKOTROP MADDELERiN, GEM/, UÇAK VE ULUSLARARASI 
TRAFIKTE ÇALIŞAN DIGER KAMU TAŞlTLARININ ILKYARDIM 
ÇANTALIRANDA TAŞlNMASI /LE ILGILI OZEL HÜKÜMLER 

ı ... sefer veya yolculuk sırasında, ilk yardım amaçları için veya ivedi olaylar 
karşısında gerekli olabilecek sınırlı miktarlarda cetvel II, III veya IV' de bulunan 
maddelerin gemiler, uçaklar veya uluslararası trenler ve otobüsler gibi diger 
uluslarara_sı kamu taşıtlarıyla yapılacak uluslararası ulaşımı bu Sözleşmede 

öngörülen anlamda ihracat, ithalit veya bir ülkeden geçiş sayılınayacaktır. 
2-ı . fıkrada anılan maddelerin'uygunsuz kullanımına veya kanun dışı amaçlara 

yöneltilınelerine engel olmak için, taşıtlarm kayıtlı bulundugu ülke tarafından uygun 
güvenlik tedbirleri alınacaktır. Komisyon, ilgili uluslararası örgütlere danışarak bu 
gibi tedbirleri tavsiye edecektir. 

3- ı .fıkra hükümlerine uygun olarak gemiler, uçaklar veya, uluslararası trenler ve 
otobüsler gibi diger uluslararası kamu taşıtlanyla nakledilen maddeler, yetkili 
yöresel makamların, bu araçlar içinde, araştırma, denetim ve diger kontrol 
işlemlerinde bulunmak hususundaki haklarının saklı olması şartı ile bu araçlarm 
kayıtlı bulundugu 
ülkenin yasa, tüzük, izin ve ruhsatnamelerine baglıdır. Bu gibi maddelerin Acil 
vakalarda kullanılması, 9 . maddenin ı . fıkrası hükümlerine aykm 
addolunmayacaktır. 

Madde lS TEFTIŞ 
Taraflar, psikotrop madde yapımlcıları, ihracatçılan, ithalatçıları ve toptancı ve 

parekendecileri ve bu gibi maddeleri kullanan tıbbi ve bilimsel kuruluşlar için bir 
denetim sistemi sürdüreceklerdir. Bina ile stok ve kayıtlarının gerekli görüldtıgü 
kadar sık şekildeteftişiiçin gerekli tedbirleri alacaklardır. 

Madde 16 TARAFLARCA VERILECEK RAPORLAR 
1-Taraflar, Genel Sekretere, Komisyyonun görevlerini yapabilmesi için gerekli 

görerek talebetti~i bilgileri, ve özellikle kendi topraklarında Sözleşmenin uygulaması 
ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri de kapsayan yıllık bir rapor vereceklerdir. 

a-Psikotrop maddelerle ilgili yasa ve kurallarmdaki önemli degişiklikler, ve 
b-Kendi bölgeleri içinde psikotrop maddelerin kötüye kullanılınası ve 

kaçakçılıgındaki bellibaşlı gelişmeler. 
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2-Taratlar, aynca Genel Sekreter 7. maddenin ( f) bendinede 13. maddede ve 
ı 3 . maddenin 3 fıkrasında bahsedilen hükftmet makamlannın ad ve adreslerini 
bildireceklerdir. Bu bilgi Genel Sekreter tarafından tüm Taratlara iletilecektir. 

3-Taratlar, aşagıdaki nedenlerden dolayı önemli saydıkları herhangi bir 
psikotrop madde kaçakçılıgını veya bu gibi kaçakçılıkta yakalanan maddeleri 
bildiren bir raporu olaydan sonraki mümktııı olan en kısa süre içinde Genel Sekretere 
vereceklerdir. 

a-Ortaya çıkan yeni egilimler; 
b-Sözkonusu mikktarlar; 
c-Bu maddelerin elde edildikleri kaynaklann aydınlanması; veya 
d-Kaçakçılar tarafından kullanılan yöntemler. 
Raporun örnekleri 2 1 . maddenin ( b ) bendi uyarınca Taratlara teblig 

edilecektir. 
4-Taratlar, Organ'a, Organ tarafından hazırlanan formlara uygun olarak; 
a-Cetvel I ve II' deki her madde ile ilgili olarak, her ülke veya bölgede imal 

edilen, ihraç veya ithal edilen miktarlar ve yapımcılar tarafından elde tutulan stoklar 
hakkında; 

b-Cetvel III ve IV' deki her madde ile ilgili olarak, imal edilen miktarlar ve ihraç 
ve ithal edilen toplam miktarlar hakkında; 

c-Cetvel II ve III' deki her madde ile ilgili olarak, bagışık preparasyonların 
yapımında kullanılan miktarlar hakkında; ve 

d-Cetvel I' deki maddelerin dışındaki her madde ile ilgili olarak 4 . maddenin ( b 
) bendi uyarınca sınai amaçlarla kullanılan miktarlar hakkında, yıllık istatistik 
raporlan sunacaklardır. 

Bu fıkranın ( a ) ve ( b 9 bendinde zikredilen yapım miktarları, imal ediilen 
preparasyonlann miktarlarını kapsamaz. 

5-Herhangi bir Taraf Organ'ın istegi üzerine, Cetvel III ve IV'deki her bir 
maddenin her ülke veya bölgeye ihraç veya buralardan ithal edilen miktarlarının 
sonraki satbaları ile ilgili ek istatistik bilgileri Organ'a gizli tutmasını talep edebilir. 

6-Taratlar, I . ve 4. fıkralarda sözkonusu bilgileri Komisyon'un veya Organ'ın 
talep edebilecegi şekilde ve tarihlerde saaıayacaktır. 

Madde 17 KOMISYONUN GO REVLERi 
1 -Komisyon, bu Sözleşmenin amaçlarına ve hükümlerinin uygulanmasına 

yönelen tüm sorunları inceleyebilir ve bunlarla ilgili tavsiyelerde bulunabilir. 
2-Komisyon'un 2 ve 3 . maddelerde öngörülen kararları, komisyon liyelerinin 

üçte iki çogunluguyla alınacaktır. 

Madde 18 ORGAN/N RAPORLARI 
I -Organ, çalışmaları ile ilgili olarak, Organ 'ın gözlem ve tavsiyeleri ile beraber 

elindeki istatistik bilgilerin bir incelemesini ve gerektiginde, eger varsa H(lkômetler 
tarafından verilen veya Hüktlmetlerden istenen açıklamanın bir degerlendirmesini 
kapsayan yıllık raporlar hazırlayacaktır. Organ, gerekli gördügü kadar ek rapor 
hazırlayabilir. Raporlar Komisyon aracılıgıyla Konseye sunulacaktır; Konsey uygun 
buldugu görüşü ileri sürebilir. 
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2-0rgan'm raporları Taratlara iletilecek ve bilibare Genel Sekreter tarafından 
yayınlanacaktır. Taraflar bunların sınırsız daaıtımma müsaade edeceklerdir. 

Madde 19 SOZLEŞME HÜKÜMLERlNIN UYGULANMASINI SAGLAMAK 
UZERE ORGAN TARAFINDAN ALlNACAK TEDBIRLER 

l-a-Organ, hükümetler tarafından Organ'a sunulan veya B. Milletler organları 
tarafından verilen bilgilerin incelenmesi sonucunda, bir ülke veya bölgenin bu 
Sözleşme hükümlerini uygulamaması nedeniyle Sözleşmenin amaçlarını ciddi bir 
şekilde tehlikeye dtıştüjünü görecek olursa, sözkonusu ülke veya bölge 
htıkt1metinden açıklama isternek hakkına sahip olacaktır. Organ, Tarafların, 

Konseyin ve Komisyonun dikkatini aşajıda ( c ) bendinde zikredilen soruna çekmek 
hakkı saklı olmak, kaydıyla, bu bend uyarınca ortaya çıkan bilgi istemini veya bir 
htıkt1met tarafından verilen açıklamayı gizli tutacaktır. 

b-Organ ( a ) bendi uyarınca harekete geçtikten sonra, gerekliliaine inanırsa, 
ilgili htıkfunetin bu Sözleşme hükümlerinin uygulanması için bu durumda gerekli 
görülen tedbirleri alması için çaArtda bulunabilir. 

c-Organ, ilgili hüldlınetin ( a ) bendi uyarınca talep edilen yeterli açıklamayı 
yapmadıama inanırsa veya ( b ) bendi uyarınca talep edilen tedbirleri almadıaını 
görürse, bu soruna Tarafların, Konseyin ve Komisyonun dikkatini çekebilir. 

2-0rgan, l ( c ) bendine uygun olarak bir soruna Tarafların, Konseyin ve 
komisyonun dikkatini çekerken, böyle bir hareketin gerekli olduguna inanırsa, ya 
belirli bir süre için ya da ülke veya bölgedeki durumdan tatmin oluncaya kadar, 
Taraflarm ilgili ülkeden veya ülkeye belirli psikotrop maddelerin ihracatını, ithalatını 
veya bir ikisini de durdunnalarmı tavsiye edebilir. İlgili Devlet sorunu Konseyin 
önüne getirebilir. 

3-0rgan, bu madde hükümleri uyarınca işleme konulan herhangi bir sorunla 
ilgili bir raporu yayınlama ve Konseye iletme hakkını haiz olacaktır. Konsey, 
yayınlanan raporu Taratlara ulaştıracaktır. Ejer Kurul raporda bu maddeye göre 
alınmış bir kararı veya konuyla ilgili herhangi bir bilgiyi yaymlarsa, ilgili Hükümetin 
istemi üzerine bu hükümetin görüşlerini de ayn raporda yaymlayacaktır. 

4-Herhangi bir sorunda Organm bu madde uyarınca yayınlanan bir kararı 
oybirligi ile alınmamışsa, azınhAm görüşlerini de belirtilecektir. 

S-Herhangi bir Devlet, kendisini dogrudan dojruya ilgilendiren bir sorun bu 
madde uyarınca Organın bir toplandısında görüşülürken, bu toplantıda temsil 
edilmeye çajnlıcaktır. 

6-0rganın bu madde uyarınca alınan kararları, Organın tUm üye sayısının üçte iki 
çogunlugu ile olacaktır. 

7-Herhangi bir Tarafça, 2. maddenin 7. fıkrası uyarınca alınan bir karar sonucu, 
bu Sözleşmenin amaçlarının ciddi olarak tehlikeye düştUpnü Organın gözledigi 
durumlarda da yukarıdaki fıkraların hükümleri uygulanacaktır. 
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Madde 20 PSlKOTROP MADDELERIN KOTÜYE KULLANILMASINA KARŞI 
ALlNACAK TEDBIRLER 

ı-Taraflar, psikotrop maddelerin kötüye kullanılmasını önleyebilecek ve ilgili 
kişilerin, erken teşhis, tedavi, egitim, tedavi sonrası bakım; readaptasyonu ve 
toplumla yeniden kaynaşmalarını sajlayacak bütün tedbirleri alacaklar ve bu amaca 
yönelik çabalarmda eşgüdüm saglayacaklardır. 

2-Taraflar, olanaklar ölçüsünde, psikotrop maddeleri kötüye kullanan kişilerin 
tedavisi, tedavi sonrası bakımı, readaptasyonu ve toplumla yeniden kaynaşmalarını 
saglamak için personel yetiştirilmesini geliştireceklerdir. 

3-Taraflar, meslek uygulamasında ihtiyaç duyan kişilere, psikotrop maddelerin 
kötüye kullanılmasının V~ önlenmesinin ortaya çıkardıgı SOrunlara ilişkin bilgi 
edinmeleri için yardım edecekler, ve bu maddelerin kötüye kullanılmasının geniş 
ölçüde yayılmasından endişe duyuldugu hallerde bu bilgileri kamu oyuna da 
duyuracaklardır. 

Madde 21 KAÇAKCILIKLA MÜCADELE 
Taraflar, anayasal, yasal ve yönetimsel sistemlerini gözönünde bulundurarak. 
a-Kaçakçılıga karşı, ulusal ölçüde önleyici tedbirlerin ve karşı koyma 

çabalarının koordinasyonunu saglayacaklardır; ·bu amaçla, koordinasyonu yürütme 
ile görevli uygun bir kuruluşun Taraflarca saptanması da yararlı olabilecektir; 

b-Kaçakçılıga karşı koymada birbirlerine karşılıklı yardımda bulunacaklar ve 
özellikle, diplomatik yollardan veya bu amaçla Taraflarca belirlenecek yetkili 
makamlar aracılıgıy la, diger ilgili Taratlara derhal, bir kaçakçılık veya yakalama 
olayı ile ilgili olarak 16 . madde uyarınca Genel Sekretere gönderilen herhangi bir 
raporun örnelini vereceklerdir; 

c-Kaçakçılıga düzenli bir biçimde karşı koyabilmek üzere kendi aralarında ve 
üyesi bulundukları yetkili uluslararası örgütlerle sıkı bir işbirliginde bulunacaklardır; 

d-İlgili kuruluşlara ait uluslararası işbirliginin süratle gerçekleştirilmesini 
saglayacaklardır; 

e-Ciddi bir davanın izlenmesinde ülkeler arasmda hukuki belge alışverişi 
yapıldıgı takdirde, bu belgelerin, taraflarca belirlenecek mahkemelere süratle 
erişmesini saglayacaklardır; bu hüküm, Tarafların hukuki belgelerin diplomatik 
yoldan gönderilmelerini isteme haklarını haleldar etmez. 

Madde 22 CEZA! HÜKÜMLER 
'l-a-Kendi anayasal sınırlamaları ile bagh kalmak kaydıyla, her Taraf, bu 

Sözleşmeye göre mevcut yükümltUükleri uyarınca kabul edilen bir yasa veya kurala 
aykırı herhangi bir fıil bilerek işlendigi zaman cezayı gerektiren bir suç olarak kabul 
edecek ve ciddi suçlara uygun bir cezaya, özellikle hapis ve özgürlükten mahrumiyet 
cezalarına çarptırılmalarını saglayacaktır. 

b-Yukarıdaki alt paragrafa ragmen psikotrop maddeleri kötüye kullananlar bu 
tür suçlar işlediklerinde, Taraflar malıkurniyet veya cezaya bir alternatif olark veya 
cezaya ek olarak bu kötüye kullananların tedavisi, egitimi, tevdavi sonrası bakımı, 
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rehabilitasyonu ve 20 nci maddenin ı nci paragrafı uyarınca topluma yeniden 
kaynaşmaları için gerekli tedbirleri alabilirler. 

2-Bir Tarafın anayasal sınırlamaları, hukuk sistemi. ve ulusal yasalarına tAbi 
olmak kaydıyla; 

a-i- ı . fıkraya göre suç olarak tanımlanan bir dizi biribirleriyle ilgili fiiller 
de~işik ülkelerde yapılmışsa, bunların her biri kendi başına bir suç addedilecektir; 

ii-Sözkonusu suçlardan herhangi birine kasten katılmak, suç işleme amacıyla 
birleşrnek veya anlaşmak veya suç işlemeye girişrnek ve bu maddede sözkonusu 
suçlarla ilgili olarak kasten yapılan hazırlık çalışmaları ile parasal işlemler, ı . 
fıkrada öngörülen cezaları gerektiren birer suç teşkil edecektir; 

iii-Bu suçlar için yabancı ülkelerde hükmolunan mahkfimiyet kararları, sabıka 
teşkili amacıyla gözönüne alınacaktır; ve 

iv-Yukarıda söZÜ edilen a~ır suçlar. Bunları işleyenler vatandaş veya yabancı 
olsun, suçun ülkesi üzerinde işlendigi Tarafça veya iade isteminin vaki oldugu 
Tarafın mevzuatı geregince suçlunun geri verilmesi kabul edilemiyorsa v~ sözkonusu 
suçlu önceden kovuşturulmamış ve yargılanmamışsa, suçtunun toprakları üzerinde 
bulundugu Tarafça kovuşturulacaktır. 

b- ı . fıkra ve 2 . fıkranın ( a )-(ii) bendinde sözkonusu suçların, Taraflar 
arasında imzalanmış veya imzalanacak olan suçluların geri verilmesi anlaşması 
hükümlerine göre geri vermeyi gerektiren bir olay sayılması ve suçluların geri 
verilmesini bir anlaşmaya veya mütekabiliyete baglamayan Tarafların kendi 
aralarmda geri venne durumu olarak kabul olunması arzu edilmektedir; şu kadar ki 
geri venne, kendisine geri venne istemi yapılan Tarafın mevzuatı uyarınca 
uygulanacak ve söZÜ geçen Taraf yetkili makamları suçu yeter derecede a~ır 
saymadıkları takdirde, suçlunun tutuklanmasını veya geri verilmesini red hakkına 
sahip olacaklardır. 

3-1 ve 2 fıkralarda sözü geçen suçlardan herhangi birinin işlenmesinde 

kullanılan veya kullanılması düşünülen herhangi bir psikotrop madde veya diger 
madde ve her türlü malzeme, zapt ve musadereye tAbi olacaktır. 

4-Bu madde hükümleri, yetki konusunda ilgili Tarafın ulusal yasaları 
hükümlerine tAbi olacaktır. 

5-Bu maddenin hiçbir hükmü, sözkonusu suçlarm bir Tarafın ulusal yasalarına 
uygun olarak tanımlanması, yargılanması ve cezalandırılması gerekti~i ilkesine aykırı 
olmayacaktır. 

Madde 23 BU SÖZLEŞMENİN GEREKTIRDİGİNDEN DAHA SIKJ KONTROL 
TEDBIRLERİNİN UYGULANMASI 

Taraflar kamu saglıgı ve güvenliginin korunması amacıyla gerekli gördüklerinde 
bu Sözleşmede öngörülenden daha sıkı veya şiddetli kontrol tedbirleri kabul 
edebilirler. 

Madde 24 ULUSLARARASI ORGANLARıN SOZLEŞME HÜKÜMLERİNİ 
UYGULARKEN YAPTIKLARI MASRAFLAR 

Komisyonun ve Organnı bu Sözleşme uyarınca kendi' görevlerini yerine 
getirirken, yaptıkları masraflar, Genel Kurul tarafından alınacak kararla B. Milletler 
tarafından 
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karşılanacaktır. B. Milletiere üye olmayan Taraflar, bu masraflara Genel Kurulun 
uygun buldugu ve bu Tarafların, Hükümetleri ile müzakereden sonra zaman zaman 
belirledi~i miktarlarda katkıda bulunacaklardır. 

Madde 25 GIRiŞ, IMZA, ONAY VE KATILMA USULÜ 
ı -B. Milletler üyeleri, B. Milletiere üye olmayıp B. Milletierin bir ihtisas 

Kuruluşunun veya Uluslararası Atom Enejisi Ajansı'nın üyesi olan Devletler veya 
Uluslararası Adalet Divanı TüzUAUne Taraf olanlar, ve Konsey tarafından davet 
olunan herhangi bir diger Devlet, bu Sözleşmeyi: 

a-İmzalayarak;veya 
b-Onaya baglı olmak üzere imzaladıktan sonra onaylayarak;veya 
c-Katılarak, 
Taraf olabilirler. 
2-Sözleşme, 1 Ocak 1972 tarihine kadar, o gün de dahil olmak üzere, imzaya 

açık olacaktır. Bu tarihten sonra katılmaya açık kalacaktır. 
3-0nay veya katılma belgeleri Genel Sekretere tevdi olimacaktır. 

Madde 26 YÜRÜRLÜGE GIRiŞ 
1 -Sözleşme, 25 . maddenin 1 . fıkrasında sözü geçen devletlerden kırk devlet 

tarafından onay kaydı olmaksızın imzalandıktan veya onay veya katılma belgelerini 
tevdiinden sonraki doksanınci gün yürUrlüge girecektir. 

2-Bir evvelki fıkrada sözü geçen son imza veya tevdi olayındaiı sonra ilitirazi 
kayıtsız, imzalayan veya onay veya katılına balgesi tevdi eden herhangi bir diger 
Devlet için Sözleşme, jmza veya onay veya katılma belgesinin tevdi tarihini izleyen 
doksanıncı gün yürürlüge girecektir. 

Madde 27 ÜLKELERE GORE UYGULAMA 
Sözleşme, herhangi bir Tarafın veya ilgili ülkenin anayasası veya örf ve adeti 

geregince böyle bir ülkenin ön onayının alınmasının gerekli oldugu durumlar dışında 
herhangi bir Tarafın uluslararası alanda anavatanı dışındaki temsil ettigi bütün 
ülkelerde uygulanacaktır. Bu takdirde, sözkonusu Taraf, en kısa zamanda ülkenin 
gerekli onayını elde etmeye çaba gösterecek ve bu onayı elde ettiginde bunu Genel 
Sekretere bildirecektir. Sözleşme, tebligin Genet Sekreter tarafından alınması 
tarihinden itibaren, teblig belgesinde gösterilen ülke veya toprakiarda 
uygulanacaktır. Anavatan dışı arazinin önceden onayının alınmasının 
gerekli olmadıgı 
durumlarda, ilgili Taraf imza, onay veya katılma sırasında bu Sözleşmenin hangi 
anavatan dışı bölge veya topraklarda uygulanacagını beyan edecektir. 

Madde 28 BU SOZLEŞME AMAÇLARIiÇIN BOLGELER 
1 -Herhangi bir Taraf, Genel Sekretere, bu Sözleşmenin amaçları yararına,_ 

topraklarının iki veya daha fazla bölgelere bölündügünü, veya iki veya daha fazla 
sayıdaki bölgelerinin bir tek bölge olarak birleştirildigini bildirebilir. 
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2-İki veya daha fazla sayıda Taraf, Genel Sekretere, aralannda kurulan bir 
güım1lk biriili sonucunda, sözkonusu Tarafların bu Sözleşmenin amaçları yararına 
tek bir bölge olduAunu bildirebilirler. 

3- ı . veya 2 . fıkra uyannca yapılan herhangi bir bildirim, bu bildirimin yapıldıAı 
yılı izleyen yılın 1 Ocak tarihinde ytırUrlUge girecektir. 

Madde 29 FES/H IHBARI 
1 -Bu Sözleşmenin yQrQrlDAe giriş tarihinden başlıyarale iki yıllık bir süre 

sonunda, Taraflardan herhangi biri, kendi adına veya uluslararası alanda temsil ettili 
ve 27 . madde uyannca vermiş oldup onayı geri alan bir ülke adına, Genel Sekretere 
bu hususta bir belge tevdi ederek Sözleşmeyi feshedebilir. 

2-Genel Sekreter fesih ihbarını 1 Temmuzdan önce veya o tarihte alırsa, bu 
ihbar, gelecek yılm 1 Ocak tarihinde geçerli olacaktır; fesih ihbarı 1 Temmuzdan 
sonra alındıgı takdirde, gelecek yılın 1 Temmuzdan önce veya o tarihte alınmış gibi 
hQkQm ifade edecektir. 

3-1 . ve 2 . fıkra hQkQmlerine uygun olarak teblig edilen fesih ihbarları 
dolayısıile, Sözleşmenin ytırUrlDAe girmesi için 26 . maddenin 1 . fıkrasında 
öngörülen şartlar saglanamaz olursa Sözleşme sona erecektir. 

Madde 30 DEGIŞIKLIKLER 
ı -Herhangi bir Taraf, bu Sözleşmeyi degiştirme önerisinde bulunabilir. 

Sözkonusu tidil önerisinin metni ve bunu gerektiren nedenler Genel Sekretere teblig 
olunacaktır. Genel Sekreter de bunu Taratlara ve Konseye ulaştıracaktır. Konsey, 

a-önerilen degişikligin incelenmesi amacıyla B. Milletler Yasasının 62 . 
maddesinin 4 . fıkrası uyarınca bir Konferans toplamaya veya 

b-Taraflara, önerilen degişikligi kabul edip etmedilderini sormaya ve onlardan, 
gerektiginde, sözkonusu öneri üzerindeki görüşlerinin Konseye sunulmasını istemeye 
karar verebilir. 

2-1. fıkranın ( b ) bendıne uygun olarak Taratlara dagıtılan bir degişiklik önerisi 
tebliginden itibaren onsekiz ay içinde hiçbir Tarafça reddolunmamışsa, sözkonusu 
degişiklik derhal yQrQrlUge girecektir. Ancak, öneriyi TaıaflardaR biri reddederse, 
Konsey Tarafların görüşleri ışıgında söskonusu degişikiili incelemekle görevli bir 
Konferans toplamanın uygun olap olmayacaAına karar verebilir. 

Madde31ANLAŞ~ZLIKLAR 

I-Bu Sözleşmenin yorumu veya uygulanmasında iki veya daha çok Taraf 
arasındaki anlaşmazlıgın, görüşme, soruşturma, arabuluculuk, uzlaştırma, hakenılik 
ve bölgesel kuruluşlara başvurma yollarıyla veya yargı yoluyla yahut bizzat 
seçecekleri başkaca araçlarla çözümlenmesi için Taraflar birbirlerine 
danışacaklardır. 

2- I .fıkrada öngörülen araçlarla çözUmlenemeyen bu gibi bir anlaşmazlık, 
anlaşmazlıga taraf olanlardan herhangi birinin istemi Uzerine karar için Uluslararası 
Adalet Divanına havale edilecektir. 
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Madde 32 İHTlRAZl KAYITLAR 
ı-Bu maddenin 2,3 ve 4 . fıkralarına uygun olarak getirilen, ihtirazi kayıtlardan 

başka herhangi bir ilitirazi kayda müsaade olunmaycaktır. 
2-Her devlet, imza, onay veya katılma sırasında bu Sözleşmenin aşagıdaki 

hükümleri ile ilgili olarak ihtirazi kayıt koyabilir; 
a- 1 9 .madde, ı ve 2 . fıkralar; 
b-27 . madde; ve 
c-3ı . madde. 
3-Sözleşmeye Taraf olmayı arzu eden, fakat bu maddenin 2 ve 4 fıkralarında 

sayılanlardan başka ilitirazi kayıtlar konulmasına müsaade edi1mesini isteyen her 
Devlet bu dileginden Genel Sekretere bilgi verebilir. Sözkonusu ilitirazi kaydın 
Genel Sekretere teblig edildigi tarihi izleyen oniki ayın bitiminden önce, bu 
Sözleşmeyi imzalamış, onaylamış veya ona katılmış olan Devletlerin üçte biri, 
sözkonusu sürenin bitiminde bu ilitirazi kayda itiraz edmedikleri takdirde, bu ihtirazi, 
kayıt kabul edilmiş sayılacaktır; şu kadar ki, Sözkonusu ihtirazi kayda itiraz edecek 
Devletler, kaydı koyan Devlete karşı bu Sözleşmeden dogan ve ihtirazi kayda ait 
bulunan herhangi bir hukuki yükümlülük altına girmeyeceklerdir. 

4-Toprakları üzerinde, Cetvel I' dekiler arasında olan psikotrop maddeler ihtiva 
eden ve bazı küçük, belirli gruplar tarafından geleneksel büyüsel ve dinsel törenlerde 
kullanılan, bitkilerin yalıanı olarak yetiştigi her Devlet, imza, onay veya katılma 
sırasında, ul1;1slararası ticarete ilişkin hükümler dışındaki 7 . madde hükümlerine 
dayanarak, bu bitkilerle ilgili olarak ihtirazi kayıtlar dermeyan edebilir. 

5-İhtirazi kayıt dermeyan eden bir devlet, her zaman, yazılı ihbar yolu ile ihtirazi 
kayıtlarının hepsini veya bir kısmını geri alabilir. 

Madde 33 TEBLiGAT 
Genel Sekreter, 25 . maddenin ı . fıkrasında anılan bütün Devletlere, aşagıdaki 

hususları teblig edecektir: 
a-25 . madde uyarınca yapılan imza, onay ve katılmalar; 
b-26 . madde uyarınca bu Sözleşmenin yürürlüge girecegi tarih; 
c-29. madde uyarınca yapılan fesih ihbarları; ve 
d-27, 28, 30 ve 32. maddeler uyarınca yapılacak demeçler ve bildiriler 
Geregince uygun olarak yetkilendirilmiş, imzaları aşagıda bulunan temsilciler, 

kendi Hükümetleri adına, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Herbiri eşit derecede geçerli olmak üzere Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve 

ispanyolca birer örnek halinde yirmibir Şubat bindokuzyüzyetmişbir günü Viyana'da 
düzenlenmiştir Sözleşme B. Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. Genel 
Sekreter, Sözleşmenin onaylı gerçek örneklerini B. Milletierin tüm üyelerine ve 25 . 
maddenin I . fıkrasında sözü geçen diger Devletlere iletecektir. 
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CETVELLERDE YERALAN MADDELERİN LİSTELERİ 
CETVEL I 'de YERALAN MADDELERİN LİSTESİ 

D iter 
Uluslararası Patent-olmayan KimyaAdı 

Patent-olmayan adı veya genel adı 

ı - DET N,N-dietiltriptamin 
2- DMHP 3-( 1 ,2-dimetilhepıil) 

1-hidroksi-7 ,8,9, 1 0-totrahidro-6-6, 
9-trimetil-6H- dipenze[b,d] prian 

3 - (+) -LİSERJİD LSD,LSD-25 (+)-N, N-dietillisal-gamid (d-liserjik 
asid dietilarnid) 

4- DMT N,N-dimetiltriptamin 
5- Meskalin trimeteksi-3,4,5, fenetilamin 
6- Paraheksil 3-heksil- ı hidroksit-7 ,8,9, ı 0-tetra 

hidro,6.6,9-tirirnetli-6Hdibenze [b,d] 
piran 

7- Psilosin, Psilotin 3- (2-dimetilamino etil) -4 hidroksi 
indol 

8- PSİLOSİBİN 3- (2-dimetilaınino etil ) indol-4-ye-
dihidro jenfosfat 

9- STP,OOM 2-aınino-1 (2,5,-dimetoksi-4 metil) 
fenilpropan 

lO- Tetrahidrokan- 1-hidroksi-3-pentil-6a, 7, ı O, 1 Oa tet-
nabinoller ve bo: rahidro -6,6,9-trimetii-6-H-dibenzo 
ton izomerleri [b,d] pirali 

Sol sotunda boytık hartle yeralan adlar Uluslararası patent-Olmayan Ada (+) - LİSERJİD dışında öteki 
patent olmayan veya genel adlar, henUz bir uluslararası patent olmayan ad önerilmemiş oldugu hallerde 
gösterilmiştir. 

Dil er 
Uluslararası 

Patent-olmayan adı 
1 - AMFETAMİN 
2 - DEKSAMFET AMİN 
3 - METAMFETAMIN 
4 - METİLFENİDAT 

5 - FENSİKLİDİN 
6 - FENMETRAZIN 

1 - AMOBARBİTAL 
2 - SİKLOBARBİT AL 

3 -GIUTEMID 
4 - PENTOBARBIT AZ 
5 - SEKOBARBİT AL 

CETVEL II YERALAN MADDELER LlSTESt 

Patent-olmayarı 
veya genel adı 

KimyaAdı 

(+)-2-amin() ı-fenil propan 
(+)-2-amino ı-fenit propan 
(+)-2-metilamino 1- fenil propan 
2-fenil-2-(2-piperidil) asetik asid 
metil ester 
ı-( 1-fenil sikhohekzilpiperidin 
3-metil-2 fenil morfolin 

CETVEL III YERALAN MADDELER LİSTESİ 

5-etil-5-(3 metilbutil) harbitOrik asid 
5-(1-siklohekSen-ı yl) -5etil barbi 
tork asid 
2- etil-2 fenil glutarnrimid 
5- etil-5- (metilbutil) barbıtork asid 
5-allil-5- (1-metil butil) barbitOrk 

as id 
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CETVEL IV YERALAN MADDELER LlSTESt 

1-AMFEPRAMON 
2-BARBİTAL 
3-ETKLORVİNOL 
4-ETİNAMAT 
5-MEPROBAMA T 
6-MET AKUALON 
7-METILFENOBARBlT AL 
8METIPRILON 
9-FENOBARBlTAL 
1 0-PİBRADROL 
11-SPA 
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2- ( dietilamino) propiofenan 
5,5-dietil barbitorOk uid 

etil-2-kloviniletinil karbinol 



Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesine 
kanimamiZin uygun bulundulu hakkanda Kanun 

Kanun No : 811 
Kabul Ta. : 17 Aralık 1966 
R.G : 5 Ocak 1967 S.ll496 
Dstr. Trp. : 5, C.4, s.819 

Madde ı 
30 Mart 1961 tarihinde New York'ta imzalanan "Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek 

Sözleşmesi " ne katılmamız uygun bulunmuştur. 
Maddel 
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüle girer. 
Madde4 
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

----ıo----

Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 TEK Sözleşmesine katJimamazan 
uygun bulunduluna dair Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta.: 14 Şubat 1967 S:61773l 
R.G : ll Mayas 1967 S.ll596 
Dstr. Trp.: 5, C.6-l, s.1700 

27/12/1966 tarihli ve 812 sayılı kanunla katılmamız uygun bulunan ilişik "Uyuşturucu 

Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi" ne katılmamız; ......... 244 sayılı Kanununun 3 üncü 
maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 14/2/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 TEK Sözleşmesine kanimamazla 
ilgili Kararm ll Haziran 1967 tarihinden itibaren yOrOriOie airmesine dair Bakanlar 

Kurulu Karara 

Karar Ta. : 1 Temmuz 1967 8:618440 
R.G : 18 Temmuuz 1967 S.ll650 
Dstr. Trp. : 5, C.6-l, s.l195 

Katılmamız 27 Aralık 1966 tarihli ve 812 sayılı Kanunla uygun bulunan ve 14 Şubat 1967 
tarihli ve 6/7732 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile katılmamıza karar verilen "Uyuşturucu 
Maddelere dair 1961 Tek Sözleşmesi"nin memleketimiz bakunından 22 Haziran 1967 
tarihinden itibaren yürürlUAe girmesi; ......... 244 sayılı Kanununun 3 üncü maddesine göre, 
Bakanlar Kurulunca 117/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

----o,----
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Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 TEK Sözleşmesine ekli cetvellerde ilişik listedeki 
delişikliklerin yaplimasa hakkmda Bakanlar Kurulu Karara 

Karar Ta. : 16 Kasım l967 S:6/91l3 
R.G : 5 Arahk 1967 S.ll768 
Dstr. Trp.: 5, C.7-1, s.171 

27/121966 tarih ve 812 sayılı Kanunla Millet Meclisince memleketimizin katılması uygun 
bulunan ve yürürlü~e girmesi Bakanlar Kurulunca 14/2/1967 tarihinde karalaştırılarak 

ı2/5/ı967 tarih ve 617732 sayılı Karar ile Resmi Gazete'de yayımlanan "Uyuşturucu 

Maddelere dair ı 96 I Tek Sözleşmesi " ne ekli cetvellerde ilişik listedeki de~işikliklerin 

yapılması; ......... 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarına göre Bakanlar 
Kurulunca I 6/1 lll 967 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

161 ll 11967 tarih ve 619123 sayılı Kararnameye ekli 1961 tek Sözleşmesinin Ek III Cetvelinin 
bazı metinlerinde yapılacak değişiklikler 

I -Sözleşmenin III sayılı cetvelinin I inci fıkrasının ( a ) ve ( b ) ben tl eri birleşerek 
aşa~ıdaki şekli alacaktır. 

"Bu müstahzarların di~er bir veya bir çok maddeden mürekkep bulunmaları ve bir dozaj 
ünitesindeki uyuşturucu madde miktarının I 00 mg I aşması ve müstahzarın tamamındaki 
uyuşturucu madde yo~unlu~unun yözde 2.SO dan yüksek bulunmaması hallerinde" 

2-Sözleşmenin III no.lu cetvelinin 2 nci fıkrasındaki "suistimal tehlikesi arzetmemesi ve " 
cümleri kaldırılarak aş~ıdaki şekli alacaktır: 

"İçinde, uyuşturucu maddenin uygulanması kolay vasıtalarla veya halk sa~lıgı 
bakımından bir tehlike teşkil edilecek bir oranda işbu müstahzardan elde edilmemesi şartiyle 
başkaca bir veya bir çok madde bulunan ve baz kokain üzerinden hesaplanmak suretiyle, en 
fazla yüzde O. I kokain ihtiva eden kokain müstahzarları ve anhidr böz morlin üzerinden 
hesaplanmak suretiyle en fazla 0.2 morlin ihtiva eden afyon veya morlin müstahzarları". 

3-III no. lu cetvelin 3 üncü fıkrasındaki "katı şekildeki "tabiri metinden çıkarılarak 
aşa~ıdaki şekli alacaktır: 

"Her dozaj ünitesinde, baz üzerinden hesaplanmak suretiyle en çok 2.5 miligram 
diphenoxylate ve en az 25 mikrogram atropine sulphate ihtava eden diphenoxylate 
müstahzarları" 

ı 96 ı Tek Sözleşmesine ek cetvellere yapılacak ilAveler ve çıkarmalar 
ı -Aşagıdaki maddeler Sözleşmenin I No.lu cetveline ithal olunacaktır: 
"Amide de !'acide (cyano-3 diphenylpropyll-3,3)-1 (piperidi no-1)-4 pipeidine 

carboxylique--4" (Teklif olunan mililtelerarası ortak adı pritarimide) ve tuzları". 
2-Aşagıdaki maddeler Sözleşmenin I No.lu listesine dahil edelicektir. 
Teklif olunan milletlerarası ortak isimleri sırasiyle acetorphine ve etorphine olan M. I 83 

ve M. 99 mmaddeleri. 
3-Aşagidakİ madde Sözleşmenin hiç bir tablosunda yer almıyacaktır. 
"Tekilf olunan milletlerarası ortak adı cyprenorphine olan M. 285 maddesi". 
4-Aşagıdaki belirtilen madde Tek Sözleşmesinin I sayılı cetveline konulacak ve kontrol 

rejimine tabi tutulacaktır. 
"Milletlerarası adı Codoxime olarak kabul edilen dihydrocodeinone 

carboxymethyloxime-6". 
----o-------
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Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 TEK Sözleşmesine ekli uyuşturucu maddelere ait 
cetvellerde ilişik listedeki deAişikliklerin yapdmasmm uygun bulunduAuna 

dair Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 30 Nisan 1968 S:6/9937 
R.G : 25 Mayıs 1968 S.12908 
Dstr. Trp.: 5, C.7-2, s.2781 

14/2/1967 tarih ve 617732 sayılı Karamameye ektir. 
27/12/1966 tarih ve 812 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ve 12/5/1967 

tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü~e giren "uyuşturucu Maddelere dair 1961 
tek Sözleşmesi" ne ekli uyuşturucu maddelere ait cetvellerde ilişik listedeki de~işikliklerin 
yapılması; ......... 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarına göre Bakanlar 
Kurulunca 30/4/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

EK LİSTE 

Aşa~ıdaki maddeler sözleşmenin IV No.lu cetveline ilAve edilmiştir. 

"acetorphine" 
"etorphine" 

----o----
"Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 TEK Sözleşmesi "ne ekli uyuşturucu maddeler 

cetvellerinin II No. lu çizelgesine baz• madde ve tuzlarm eklenmesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararı 

Karar Ta. : 25 Nisan 1972 S:714348 
R.G : 10 Mayıs 1972 S.14183 
Dstr. Trp.: 5, C.ll-2, s.2241 

14/2/1967 tarih ve 617732 sayılı Karanameye ektir. 
27/12/1966 tarih ve 812 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ve 12/5/1967 tarihinde 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü~e konulan "Uyuşturucu Maddelere dair 1%1 Tek 
Sözleşmesi " ne ekli uyuşturucu maddeler cetvellerinin II No. lu Çizelgesine müşterek adı 
''Propiram ve Tuzları" ve kimyasal terimi "N-(methyl- I piperidino-2ethyl) N-(Pyridyl-2) 
proplonamide" olan madde ve tuzların eklenmesi; ......... 244 sayılı Kanunun 3 üncü 
maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarına göre Bakanlar Kurulunca 25/4/1972 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

Uyuşturucu Maddelere Dair 1961 Tek Sözleşmesi (Dstr. Trp. 5, C.6/2 s.l700) 

Dibace 
Taraflar: 
İnsanlıgın maddi ve manevi saglıgı ile ilgilenerek, 
Uyuşturucu maddelerin tıbbi amaçlarla kullanılmasının ıstırabı hafifletmek için 

zaruri bulundugunu ve uyuşturucu maddelerin sırf bu sebeple hazır 

bulundurulmalarını teminen gerekli tedbirlerin alınma.~ı gerektigini kabul ederek, 
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• 1 11111 1 lfll 

Uyuşturucu madde iptillsmm fertler için bir Afet oldu~tmu ve insanlık için 
iktisadi ve toplumsal bir tehlike teşkil ettilini kabul ederek, 

Bu Afeti önlemek ve onunla savaşmak hususunda kendilerine düşen görevi 
müdrik olarak, 

Uyuşturucu maddelerin kötüye kullanılmalanna karşı almacak tedbirlerin, 
tesirli olabilmek için düzenli ve evrensel olmaları gerektilini gözönünde 
bulundurarak, 

Böylesine evrensel bir hareketin, aynı ilkelerle yönetilen ve orta amaçlar güden 
milletlerarası bir işbirlilin gerektirdilini düşünerek, 

B. Milletler Teşkilitmın, uyuşturucu maddelerini kontrolü hususundaki yetkisini 
kabul ederek ve ilgili milletlerarası organlarm bu TeşkilAt çerçevesi içinde 
toplanmasını arzu ederek, 

Uyuşturucu maddelere dair mevcud andiaşmalarm büyük bir kısmının yerini 
alacak, uyuşturucu maddelerin kullanılmasını tıbbi ve bilimsel amaçlarla sınırlayan 
ve işbu ilkeleri tatbik sahasına koymak ve bu amaçlara erişmek için devamlı bir 
milletlerarası işbirligi kuracak, herkes tarafından kabule şayan bir milletlerarası 
Sözleşme akdini arzu ederek, 

Aşalıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır. 
Madde 1 Tanımlar 

1 -Aksine sarih bir kayıt olmadıkça veya metin başka türlü anlışılınasını 
gerektinnedikçe, aşalıdaki tanımlar işbu Sözleşmenin bütün hükümlerine uygulanır: 

a-"Organ" deyimi: Uyuşturucu Maddeler Milletlerarası Kontrol Organını ifade 
eder. 

b-"Kenevir (Cannabis)" deyimi: kullanılışı ne olursa olsun, reçinesi 
çıkarılınam ış olan kenevir bitkisinin (dal uçlariyle bir arada olmayan tohum ve 
yapraklar hariç) çiçekli veya meyvalı dal uçlarını ifade eder. 

c-"Kenevir Bitkisi" deyimi: Kenevir tUrllnden herhangi bir bitkiyi ifade eder. 
d-"Kenevir reçinesi" deyimi: kenevir bitkisinden elde edilen, aynlmış, ham veya 

arıtılmış reçineyi ifade eder. 
e-"Koka Agacı" deyimi: Erythroxylon türünden her nevi bitkiyi ifade eder. 
f-"Koka yapragı" deyimi: bütün ekgonini, kokaini ve diger bütün ekgoninik 

alkaloidleri alınmış yapraklar hariç olmak üzere koka aAacı yapragmı ifade eder. 
g-"Komisyon" deyimi: Konseyin Uyuşturucu Maddeler Komisyonunu ifade 

eder. 
h-"Konsey" deyimi: B. Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyini ifade eder. 
i-"Ekim" deyimi: Afyon haşhaşı, koka agacı ve kenevir bitkisi ekimini ifade 

eder. 
j-"Uyuşturucu madde" deyimi: dogal veya sentetik olsun, I ve II numaralı 

cetvellerde anılan maddeleri fade eder. 
k-"Genel Kurul" deyimi: B. Milletler Genel Kurulunu ifade eder. 
!-"Kaçakçılık" deyimi: İşbu Sözleşmenin amaçlarına aykın olarak uyuşturucu 

madde ekimi veya her türlü ticaretini ifade eder. 
m-"İthal" ve "İhraç" deyimleri: her biri özel anlamiyle birlikte, uyuşturucu 

maddelerin maddeten bir memleketten digerine veya aynı memleketin bir ülkesinden 
digerine nakledilmelerini ifade eder. 
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n-''İmal" deyimi: istihsal, hariç, uyuşturucu madde elde edilmesini mümkün 
kılan bütün işlemleri ifade eder. Ve uyuşturucu maddelerin antılması ve diger 
uyuşturucu maddelere dönüştürülmesi işlemlerini kapsar. 

o-"Tıbbi afyon" deyimi: tedavide kullanılmak üzere, gerekli muamelelere tabi 
tutulan afyonu ifade eder. 

p-"afyon" deyimi: afyon haşhaşının koyulaşmış usaresini ifade eder. 
q-"Afyon haşhası" deyimi: papaver somniferum L. Türünden olan bitkiyi ifade 

eder. 
r-"Haşhaş kelle ve sapı" deyimi: afyon haşhasının, biçildiiden sonraki 

(Tohumlar hariç) bütün kısımlarını ifade eder. 
s-"Müstahzar" deyimi: bir uyuşturucu madde ihtiva eden katı veya sıvı bir 

karışımı ifade eder. 
t-"İstihsal" deyimi: afyon, koka yapragı, kenevir ve kenevir reçinesi veren 

bitkilerden bunları toplanması ameliyesini ifade eder. 
u-"Cetvel I", "Cetvel II", "Cetvel III", "Cetvel IV" deyimlerinden: üçüncü 

madde uyarınca zaman zaman degiştirilebilecek olan ve işbu Sözleşmeye ekli 
bulunan uyuşturucu madde ve müstahzarlann listeleri anlaşılır. 

v-"Genel Sekreter'' deyimi: B. Milletler Teşki14tmm Genel Sekreterini ifade 
eder. 

w-"Özel Stoklar" deyimi: bir memleket veya ülkede, bu memleket veya ülkenin 
Hükümetince kendi özel ihtiyaçları ve olaganüstü haller için elde bulundurulan 
uyuşturucu madde miktarlarını ifade eder. 
"Özel ihtiyaçlar'' deyiminin buna uygun olarak anlaşılması gerekir. 

x-"Stoklar" deyimi: bir memleket veya ülkede elde bulundurulan ve; 
i-işbu memleket veya ülkede tıbbi ve bilimsel bir istihl4ke; 
ii-işbu memleket veya ülkede uyuşturucu maddelerin ve diger maddelerin imal 

ve hazırlanmasına; 
iii~ İhracata; 

tahsis olunun uyuşturucu madde miktarlarını ifade eder. Fakat, aynı deyim; 
iv-Eczacılar veya diger yetkili perakendeciler ile, terapötik veya bilimsel 

görevlerinin ifasına usulüne uygun şekilde izin verilmiş müessese veya kişiler 
tarafından, veya 

v-Özel stok olarak 
bir memleket veya ülkede elde bulundurulan uyuşturucu maddeleri kapsamaz. 

y-"Ülke" deyimi: 3 I inci maddede derpiş edilen ithal sertifıkalarıyile ihraç 
müsaadelerinin uygulanmaları bakımından ayn bir varlık muamelesi gören her 
memleket parçasını ifade eder. Bu tanım, 42 ve 46 ncı maddelerde kullanılan 
şekildeki "ülke" deyimine uygulanmaz. 

2-lşbu Sözleşmenin amaçlarına göre, bir uyuşturucu madde, perakende dagıtım, 
tıbbi kullanılma veya bilinmsel araştınna için bir kişi veya mUesseseye tevdi edildigi 
zaman istihl4k olunmuş addedilecektir. 
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44. (e) ,Jf61 TEK Szt. 
Madde 2 Kontrola tabi maddeler 

I-Belirli uyuşturucu maddelere inhisar eden kontrol tedbirleri hariç 'Jlmak 
üzere, I numaralı cetvelde zikredilen uyuşturucu maddeler, işbu sözleşmede istihdaf 
edilen uyuşturucu maddelere uygulanabilecek bUtUn kontrol tedbirlerine ve özellikle 
de aşagıda gösterilen maddelerde öngörülen tedbirlere konu olacaklardır: 4 ( c ) 
bendi, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33,34 ve 37 

2-Perakende ticarete dair olup 30 uncu maddenin 2 ve 5 inci fıkralarında 

öngörülen tedbirler hariç olmak üzere, II nci cetveldeki uyuşturucu maddeler I inci 
cetvellerdekilerle aynı kontrol tedbirlerine tabi tutulacaklardır. 

3-111 numaralı cetveldeki müstahzarlardan başkaları, ihtiva ettikleri uyuşturucu 
maddelere uygulanan kontrol tedbirlerinin aynına tabidir; fakat işbu uyuşturucu 

maddelere ait olanlardan başka tahminler ( Madde ı 9) ile istatistikler (Madde 20) bu 
gibi müstahzarlar için talep olunmayacagı gibi, 29 uncu madde ( Fıkra 2 bent c ) ve 
30 uncu madde (Fıkra ı bent b) ii) hükümleri de uygulanmıyacaktır. 

4-111 numaralı cetveldeki müstahzarlar, II numaralı cetveldeki uyuşturucu 

maddeleri ihtiva eden müstahzarlar ile aynı kontrol tedbirlerine tabi tutulurlar; ancak, 
3 I inci maddenin 1 inci fıkra ( b ) bendi ile 3 den 15 e kadar olan fıkraları 

uygulanmıyacagı gibi, tahminler (Madde 19) ile istatistikler (Madde 20) için talep 
edilecek olan malümat, anılan müstahzarların imalinde kullanılan uyuşturucu 

maddelerin miktariyle sınırlı olacaktır. 
5-IV numaralı cetveldeki uyuşturucu maddeler aynı zamanda I numaralı cetvele 

ithal edilecek ve bu cetveldeki uyuşturucu maddelere uygulanabilecek bütün 
kontroll tedöirlerine tabi tutulacaktır. 

Ayrıca: 

a-Taraflar, söz konusu uyuşturucu maddelerin bilhassa tehlikeli olan özellikleri 
dolayısiyle gerekli görecekleri her türlü özel kontrol tedbirlerini ittihaz edecekler; 

b-Taraflar, bir Tarafın vasıtasız gözetme ve kontrolü altında cereyan etmesi veya 
işbu gözetmek ve kontrole baglı bulunması gereken söz konusu uyuşturucu 

maddelerle yapılan klinik deneyler, tıbbi ve bilimsel araştırmalar için gerekli 
olabilecek miktarlar hariç tutulmak üzere, anılan uyuşturucu maddelerin istihsalini, 
imalini, ihraç ve ithalini, ticaretini, elde bulundurulmasını veya kullanılmasını, 

memleketlerdeki duruma göre kamu saglıgını korumada en uygun vasıtanın bu 
olduğu kanısında bulundukları takdirde, yasaklıyacaklardır. 

6-1 numaralı cetveldeki bütün uyuşturucu maddelere uygulanabilecek kontrol 
tedbirlerine ilaveten, afyon 23 ve 24 üncü maddeler, koka yapragı 26 ve 27 nci 
maddeler, kenevir ise 28 inci madde hükümlerine tabidir. 

7-Afyon haşhaşı, koka agacı, kenevir bitkisi, haşhaş kelle ve sapı ve kenevir 
yaprıkları, sırasiyle 22 ila 24, 22, 26 ve 27; 22 ve 28; 25; ve 28 inci maddelerde 
derpiş edilen kontrol tedbirlerine tabidir. 

8-Taraflar, işbu Sözleşmede gözönüne ahnmamış olup, uyuşturucu maddelerin 
kaçak imalatında kullanılabilecek maddeleri mümkün mertebe gözetme tedbirlerine 
tabi tutmak için ellerinden geleni yapacaklardır. 

9-Taraflar, sanayide tıbbi veya bilimsel olmayan amaçlarla genellikle kullanılan 
uyuşturucu maddeler için: 
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a-Bu yolda kullanılan uyuşturucu maddelerin suistimaline sebebiyet vermelerini 
veya zararlı tesirler yaratınalarını (Madde 3, fıkra 3) ve uygulamada zararlı 

maddenin geri almabilmesini, uygun başkalaştırma (Tagyir) usullerine başvurarak 
veya başkaca vasıtalarla önlemek için tedbir aldıkları; ve 

b-Verdikleri istatistik bilgilerinde (Madde 20) bu yolda kullanılan her 
uyuşturucu maddenin miktarını gösterdikleri, takdirde işbu Sözleşme hükümlerini 
uygulamaya mecbur de~ildirler. 

Madde 3 Kontrolün uygulama sahasında yapılacak değişiklikler 
I-Taraflardan biri veya Dünya Sa~lık Teşkilatı, kendi görüşüne göre şu veya bu 

cetvelin de~iştirilmesini gerektirecek bilgileri elde ederse, Genel Sekretere bunu 
isbata yarayacak uygun bilgileri de ihtiva eden bir tebligat gönderecektır. 

2-Genel Sekreter, bu tebligatı ve uygun görece~i belgeleri Taraflara, Komisyona 
ve e~er bu tebligi Taraflardan biri yapmışsa, Dünya Sa~lık Teşkilatma bildirecektir. 

3-Bir tebli~, I veya II numaralı cetevellerde bulunmayan bir maddeye ait 
bulunuyorsa: 

i-Bütün Taraflar, elde mevcut bilgileri gözönüne alarak, söz konusu maddeye, I 
numaralı cetveldeki uyuşturucu maddelere uygulanabilecek olan bütün kontrol 
tedbirlerinin geçici olarak uygulanması imkiniarını inceleyeceklerdir; 

ii-Komisyon, işbu fıkranın (iii) trui fıkrası gere~ince almacak komisyon kararını 
beklerken, söz konusu maddeye I numaralı cetveldeki uyuşturucu maddelere 
uygulanabilecek bütün kontrol tedbirlerinin Taraflarca geçici olarak uygulanmasına 
karar verebilir. Taraflar söz konusu maddeye geçici olarak bu tedbirleri 
uygulayacaklardır; 

iii-Dünya Sa~lık Teşkilatı, sözkonusu maddenin I veya II numaralı cetvellerdeki 
uyuşturucu maddelerinkilerin aynı suistimallere yol açarak aynı zararlı sonuçları 
do~uracağını veya bu maddenin uyuşturucu bir maddeye dönüşebilece~ini müşahede 
ederse, bundan Komisyonu haberdar edecektir; Komisyon ise, Dünya Saglık 
Teşkilatının tavsiyesi uyarınca, bu maddenin I veya II numaralı cetvele 
kaydolunmasına karar verebilecektir. 

4-Dünya Saglık Teşkilatı bir müstahzarın ihtiva ettigi maddeler dolayısiyle, 
suistimaliere meydan veremiyece~ini, zararlı sonuçlar doguramıyacagını, (fıkra 3) 
ve, ihtiva ettigi uyuşturucu maddenin işbu müstahzardan kolayca çıkarılamayacagını 
müşahede ederse, Komisyon, Dünya Saglık teşkilatının tavsiyesine uyarak, bu 
müstahzarı III numaralı cetvele kaydedebilecektir. 

5-Dünya Saglık Teşkilatı I numaralı cetvelde bulunan bir uyuşturucu maddenin 
özellikle suistimaliere meydan verebilece~ini ve zararlı sonuçlar (3 üncü fıkra) 

dogurabilecegini müşahede eder, ve bu tehlike, IV numaralı cetvelde bulunan 
maddelerden gayrısının sahip bulunmadıgı kayda deger terapotİk faydatarla telafi 
edilemezse, Dünya Saglık Teşkilatının tavsiyesi üzerine Komisyon bu uyuşturucu 
maddeyi IV numaralı cetvele kaydedebilir. 

6-Bir tebligat, I veya II numaralı cetveldeki bir uyuşturucu maddeye veya III 
numaralı cetveldeki bir m üstalızara taalliik ettigi takdirde, Komisyon, 5 inci fıkrada 
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derpiş edilen hareket tarzı hariç tutulmak tızere, dünya Satlık TeşkilAtının tavsiyesi 
Uzerine bu cetvellerden birini veya diAerini tadil edebilir, şöyle ki: 

a-Bir uyuşturucu maddeyi I numaralı cetvelden II numaralı cetvele veya II 
numaralı cetvelden I numaralı cetvele nakledebilir; veyahut 

b-Duruma göre, bir uyuşturucu maddeyi veya mOstahzarı, bir cetvelden 
çıkarabilir. 

7-İşbu maddenin uygulanması dolayısiyle Komisyon tarafından almacak her 
karar, Genel Sekreter tarafından B. Milletiere üye olan her Devlete, üye olmayıp işbu 
Sözleşmeye Taraf olan Devletlere, DOnya Satlık TeşkilAtma ve Organa 
bildirilecektir. Bu karar, Tarafların herbiri için, yukanda anılan bildirinin tebellüA 
tarihinden itibaren yQrOrlüAe girecek ve Taraflar, işbu Sözleşmenin gerektirdili 
tedbirleri alacaklardır. 

S-a-Komisyonun bir cetvelde detişkiklik yapmak hususundaki kararı, 
Taraflardan biri işbu karann tebellOAflnden itibaren 90 gün içinde bu hususta bir 
talepte bulundulu takdirde, Konseyin incelenmesine sunulur. Bu talep, dayandılı 
ilgili bilgilerle birlikte, Genel Sekretere bildirilecektir. 

b-Genel Sekreter bu talebin ve ilgili bilgilerin birer örnelini Komisyona, Dünya 
Satlık teşkilltına ve bUtOn Tarafiara teblil ederek, düşüncelerini 90 gün zarfında 
bildirmelerini talep eder. Alman bUton fikirler Konseyin incelenmesine sunulur. 

c-Konsey, Komisyonun kararını teyit, tadil veya iptal edebilecektir. Konseyin 
kararı nihai olacaktır. Konseyin bu kararı, B. Milletler Teşkilltına üye olan bütün 
devletlere, Oye olmayıp da işbu sözleşmeye taraf olan Devletlere, Komisyona, Dünya 
Satlık TeşkilAtma ve organa teblil edilecektir. 

d-Konsey tarafından incelenineeye kadar Komisyonun kararı yürOrlükte 
kalacaktır. 

9-Komisyonun işbu madde gerelince aldılı kararlar 7 nci maddede öngörülen 
incelemeye tabi tutulınayacaktır. 

Madde 4 Genel yülcümlültılcler 
Taraflar: 

a-İşbu Sözleşme hükümlerinin kendi ülkeleri dahilinde uygulanmasını; 
b-İşbu Sözleşme büktımleri dairesinde, uyuşturucu maddelerin istihsalının, 

imalinin, ihracmm, ithalinin, daAıtımmm, ticaretinin, kullanılınasının ve elde 
bulundurulmasının sırf tıbbi ve bilimsel amaçlarla sınırlandırılmasını; 

temin için gerekli olabilecek, yasama ve idare ile ilgili tedbirleri alacaklardır. 
Madde 5 Milletlerarası /control organları 

B.Milletler TeşkilAtının uyuşturucu qıaddelerin milletlerarası kontrolü 
konusundakı yetkisini tanıyan Taraflar, Ekonomik ve Sosyal Konseyin Uyuşturucu 
Maddeler Komisyonu ile Uyuşturucu Maddeler Milletlerarası Kontrol Organına, 
işbu Sözleşme ile bu organiara izafe edilen görevlerin tevdiinde mutabık 
aklmışlardır. 

Madde 6 Milletlerarası Kontrol Organlarının masrafları 
B.Milletler TeşkilAtı, Genel Kuruluca tAyin ve tesbit edilecek esaslar dahilinde, 

Komisyon ve Organın masraflarını üzerine alır. B. Milletler Teşkilltına üye olmayan 
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Taraflar milletlerarası kontrol organlarının giderlerine katılacaklardır. Genel Kurul, 
belirli zamanlarda işbu Tarafların hükümetleriyle istişareden sonra katılma paylarını 
nispet dairesinde tesbit edecektir. 

Madde 7 Komisyon kararlarının ve tavaiyelerinin gözden geçirilmesi 
3 üncü maddede derpiş edilen kararlar hariç, Komisyonun işbu Sözleşme 

hükümleri gerelince kabul etti~i herhangi bir karar veya tavsiye, Komisyonun diger 
karar ve tavsiyelerinde oldugu gibi, Konseyin veya Genel Kurulun tasvibi veya bu 
Organlardan herhangi biri tarafından kabul olunan degişiklite tabi tutulması kaydiyle 
kabul edilir. 

Madde 8 Komisyonun görevleri 
Komisyon, işbu Sözleşmenin amaçlarıyle ilgili bütün meseleleri ve özellikle de 

aşagıda sayılanları incelemeye yetkilidir: 
a-Cetvelleri, 3 üncü madde uyarınca de~iştinnek, 
b-Organın görevleriyle ilgili olabilecek bilcümle meseleler hakkında onun 

dikkatini çekmek; 
c-Bilimsel araştırma programları ile bilimsel ve teknik mahiyette bilgi de~işimi 

dahil, işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanması ve Sözleşmenin amaçlarına 

erişilmesi için tavsiyelerde bulunmak; ve 
d-işbu Sözleşmenin kendisine tevdi ettigi görevler geregince alacagı karar ve 

tavsiyelere, işbu Sözleşme yüzünden almak durumunda kalabilecegi tedbirleri 
incelemelerini temin etmek üzere, Taraf olamayan Devletlerin dikkatini çekmek 

Madde 9 Organın bileşimi 

I -Organ, aş&Aıda gösterildigi şekilde, Konsey tarafından seçilen önbir üyeden 
kuruludur: 

a-Dünya Saghk TeşkilAtı tarafından gösterilecek en az beş kişilik bir listeden 
seçilen, tıp, farmakoloji veya eczacılıkta tecrübe sahibi bulunan üc üye; ve 

b-B. Milletler TeşkilAtı Üyeleri ve bu TeşkilAta Qye olmayan Taraflarca 
gösterilecek şahıslardan mürekkep bir listeden seçilen sekiz üye. 

2-0rganın üyeleri, ehliyetleri, tarafsızlıkları veya menfaat gütmeyişleri 

bakımından umuma itimat telkin eden kimseler olmalıdırlar. Görevlerinin devamı 
müddetince bu şahıslar, görevlerini tarafsızlıkla ifaya engel herhangi bir görev 
alamayacakları gibi, bu şekilde bir faaliyette de bulunamazlar. Konsey, Organada 
danışmak suretiyle, Organın görevlerini ifada teknik bakımdan tamamen bagımsız 
olabilmesi için gerekli bütün tedbirleri alır. 

3-Konsey, adiline bir cografi temsil prensibini gözönünde tutarak, müstahsil, 
imalAtçı ve müstehlik memleketlerdeki uyuşturucu madde durumuna vakıf olan ve 
bu memleketlerle ilişkileri bulunan kimselerin Adil bir oran dahilinde Organ'a 
alınmasındaki faydayı gözönüne alacaktır. 

Madde 1 O Organ üyelerinin görev süreleri ve ücretleri 
1 -Organ üyelerinin görev süreleri üç yıldır ve görevleri yenilenebilir. 
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2-0rganm her üyesinin görevi, halefinin katılmaya hak kazandı~ı ilk toplantının 
arifesinde sona erer. 

3-Birbirini takip eden Uç oturumda bulunmayan bir üye istifa etıİıiş sayılır. 
4-Konsey, Organın tavsiyesi Uzerine, 9 uncu maddenin 2 nci fıkrasına göre 

gerekli bulunan şartaları haiz olın~tan çıkan bir Uyeyi aziedebilir. Bu tavsiye, Organ 
üyelerinden sekizinin tasvibi oyu ile yapılmalıdır. 

5-0rgan üyelerinden birinin yeri, bu üyenin görev süresi sırasında boşalacak 
olursa, Konsey bu yere, geri kalan görev süresi için 9 uncu maddenin 
uygulanabilecek hükümlerine uygun olarak ınümkQ.n oldu~u kadar kısa bir zamanda 
başka bir üye seçer. 

6-0rgan üyeleri, miktarı Genel Kurulca tesbit edilecek uygun bir ücret alırlar. 

Madde ll Organın lçtüzüğü 
1 -Organ, başkanını ve bürosunu teşkil etmik için gerekli görece~i üyeleri seçer; 

İçtüzü~ü bizzat kabul eder. 
2-0rgan, görevlerinin tatmin edici bir şekilde ifası için gerekli görece~i kadar 

sık toplanır, ancak bu toplantılar, tamvim yılı zarfında, enaz iki kere yapılmalıdır. 
3-0rgan toplantıları için gerekli çogunluk, yedi üyenin hazır bulunmasiyle elde 

olunur. 

Madde ll Tahmin usulünün uygulanması 
ı -Organ, ı 9 uncu madde uyarınca tahminierin hangi tarih veya tarihlerde 

verilece~ini ve hangi şekillerde sunulaca~ını tesbit, ve bu husus için kullanılacak 
formülerieri t!yin edecektir. 

2-İşbu Sözleşmenin uygulanınıyacagı memleket ve ülkelere gelince, Organ, ilgili 
hükümetleri bu Sözleşme hükümlerine uygun tahminler vermeye davet edecektir. 

3-Bir Devlet kendi ülkelerinde birine ait tahminleri tesbit edilen tarihte tevdi 
etmedi~i takdirde, Organ, bu tahminleri imkAn nispetinde bizzat ve kabil oldu~u 
kadar ilgili Hükümetle işbirli~ yaparak tanzim edecektir. 

4-0rgan, tahminler ile ek tahminleri inceleyecek ve, özel ihtiyaçlar hariç kalmak 
üzere, kendisi için tahmin verilmiş olan bir memleket veya ülke için, tahmin 
cetvellerinde bulunan tahminleri tamamlamak veya bu cetvellerdeki herhangi bir 
bilgiyi aydınlatmak için gerekli telakki edecegi izahatı talep edebilecektir. 

S-Organ, ek tahminleri ile birlikte tahminleri mümkün olan en kısa zamanda 
tevdi edece~i gibi, bu tahmenleri ilgili Hükümetin muvafakatı ile tadil de 
edebilecektir. 

6- ı 5 inci maddede derpiş edilen belgelerden ayrı olarak, Organ işbu 
Sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştıracak mahiyette görece~i tahminlerle ilgili 
belgeleri, yılda bir kereden az olmamak şartiyle, tesbit edecegi tarihlerde 
yayımlanacaktır. 

Madde 13 Istatistikler usulünün uygulanması 
ı -Organ, 20 inci maddede öngörüldügü şekilde istatistikierin hangi tarz ve 

şekilde tevdi edileceklerini tesbit ve bu amaca yöneltilmi$ formülerieri tertip 
edecektir. 
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-
2-0rgan, istatistikleri, Tarafların veya bütün di~er Devletlerin işbu Sözleşme 

hükümlerine uyup uymadıklarını tesbit etmek amaciyle inceleyecektir. 
3-0rgan, bu istatistikleri tamamlamak veya bunlarda bulunan bir bilginin 

aydınlanmasını temin için gerekli görece~i tamamlayıcı bilgiyi talep edebilecektir. 
4-Özel ihtiyaçlar için lüzum görülen uyuşturucu maddelere ait istatistikler 

hakkında, Organ sorular sormaya veya fıkir yürütmeye yetkili degildir. 
Madde 14 Sözleşme hükümlerinin icrasını sağlamak için Organ 'ca alınacak 

tedbirler 
1-a-E~er, işbu Sözleşme hükümleri gere~ince Hükümet tarafından Organa 

gönderilen bilgilerin veya B. Milletler Organları tarafından verilmiş ve işbu 

Sözleşme hükümlerinden do~an meselelerle ilgili bilgilerin incelenmesinden sonra 
Organ, Taraflardan birinin veya bir memleket veya ülkenin Sözleşme hükümlerini 
uygulamaması yüzünden işbu Sözleşmenin amaçlarının ciddi şekilde haleldar 
oldu~una kanaat getirirse, ilgili memleket veya ülkenin Hükümetinden açıklamalarda 
bulunmasını isternek hakkını haizdir. 

Aşa~ıdaki ( c ) bendinde derpiş edildi~i üzere, Tarafların Konseyin ve 
Komisyonun mesele üzerine dikkatlerini çekmek hakkı mahfuz kalmak kaydiyle, 
Organ, işbu bende uygun olarak vaki bilgi iste~ini veya herhangi bir Hükümet 
tarafından yapılan açıklamayı gizli sayacaktır. 

b-Yukarıdaki a ) bendi uyarınca hareket ettikten sonra, Organ, gerekli gördügü 
takdirde, işbu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını sa~lamak için gerekli 
görünebilen düzeltici tedbirleri almasını ilgili Hükümetten isteyebilir. 

c-Organ, ilgili Hükümetin, yukarıdaki a ) bendine uygun olarak yapılan talebe 
karşılık tatmin edici açıklamalarda bulamadı~ını, veya yukarıdaki b ) bendi uyarınca 
almaga davet edildigi düzeltici tedirleri ittihaz etmedi~ini müşahede ederse, 
meseleye Tarafların, Konseyin ve Komisyonun dikkatini çekebilir. 

2-0rgan, yukarıdaki ı inci fıkranın c ) bendine uygun olarak Tarafların, 

Konseyin ve Komisyonun bir mesele üzerine dikkatlerini çekerken, belirli bir süre 
için veya ilgili memleket veya ülkedeki durum kendisini tatmin edinceye kadar, bu 
memleketten gelen uyuşturucu maddelerin ithalini veya bu memleket veya ülkeye 
uyuşturucu madde ihracını veyahut hem ithalini hemde ihracını durdurmayı, böyle 
bir tedbiri gerekli gördü~ü takdirde, Taraflara tavsiye edebilir. İlgili Devlet, meseleyi 
Konsey e götürmek hakkını haizdir. 

3-0rgan, işbu madde hükümleri şumulüne giren herhangi bir mesele hakkında 
bir rapor yayınlamak ve bu raporu bütün Taraflara da~ıtacak olan Konseye bildirmek 
hakkını haizdir. Organ, bu raporda, işbu madde uyarınca alınan bir kararı veya bu 
karara ait bilgileri yayımladığı takdirde, ilgili Hükümetin talebi üzerine bu 
Hükümetin görüşünü de aynı raporda yayımlamak zorundadır. 

4-İşbu maddeye uygun olarak yayımlan~ bir Organ kararı oybirli~i ile 
alınmamış ise, azınlıkta kalan Tarafların görüşü de R\'tklanaeaktır. 

5-Her devlet, işbu madde hükümlerine göre, kendisini doğururlan doğruya 

ilgilendiren bir meselenin incelendiği Organ toplantılarında temsil olunmaya davet 
edilecektir. 
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•• ı 111 tlt m1ıı mr11: 
6-lşbu madde gerejince almacak Organ kararları, Organ üye tamsayısının üçte 

iki ço~UnluAu ile alınacaktır. 

Madde lS Organ 'ın raporları 
ı -Organ, çalışmaları haldemda yılılk bir rapor ve gerekli görebileceji ek 

raporları tanzim eder, ve bu raporlarda, elinde bulunan tahminierin ve istatistiki 
bilgilerin bir tahlili de gösterilir ve uygun hallerde, Hükümetlerin verebiimiş 

olduklan veya venneje davet edildikleri bilgilerle, birlikte, Organ' m ifade etmek 
isteyebileceAi bütün düşünceler ve tavsiyeler yer alır. lşbu raporlar, Komisyon 
vasıtasiyle Konseye sunulur ve komisyon, uygun bulacalı görüşlerini ifade edebilir. 

2-Raporlar Taratlara teblij edilir ve sonradan Genel Sekreterce yayımlanır. 
Taraflar bu raporların serbestçe c:laAıtımma müsaade ederler. 

Madde 16 Selereter/ik 
Komisyon ve Organm sekreterlik hizmetlere Genel Sekreterce temin edilecektir. 

Madde 17 Oze/ Idare 
Taraflar, işbu Sözleşme htıktlmlerini uygulamakla görevli Özel bir idare teşkilltı 

bulunduracaklardır. 

Madde 18 Tarajlarca Genel Selerelere verilecek bilgiler 
ı-Taraflar, Komisyonun görevini ifa edebilmesi ıçın gerekli bularak 

isteyebileceti bilgileri Genel Sekretere tevdi edeceklerdir; özellikle ştr bilgiler söz 
konusudur: 

a-Sözleşmenin, Taraflarm ülkelerinin herbirinde yürütülmesine dair yıllık rapor; 
b-İşbu Sözleşmenin ytb1ltülmesini saAlamak için neşir ve ilin olunan batün 

kanun ve tüzük metinlerinin zaman zaman bildirilmesi; 
c-Komisyonun, kaçakçılık işleri hakkında isteyeceAi bütün izahat ve özellikle, 

ortaya çıkanlan her kaçakçılık olayına ait olup, gerek uyuşturucu madde 
kaçakçılıklarının uyuşturucu maddelerle beslenme kaynaklarını aydınlatmaları, 
gerekse söz konusu miktarlar veya kaçakçılann uyguladıkları usuller bakımından 
önem arzedebilecek mahiyette bulunan teferruat; 

d-İhracat ve ithlit müsaade ve sertifikaları venneye yetkili idari makamların isim 
ve adresleri. 

2-Taraflar yukarıdaki fıkrada öngörülen bilgileris gösterilen şekil ve tarihlerde, 
ve Komisyonun kullanılmasını isteyebileceAi fonnülerleri kullanmak suretiyle 
vereceklerdir. 

Madde 19 Uyuşturucu maddeler ihtiyaç tahminleri 
I-Taraflar her yıl, ülkelerinin her biri için Organ' ın göstereceji tarz ve şekilde 

ve vereceji formüleriere göre tanzim edilecek olan, aşaAıdaki konularla ilgili 
tahminleri Organ'a göndereceklerdir: 

a-Tıbbi ve bilimsel amaçlarla istihlik edilecek uyuşturucu madde miktarları; 
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b~iger uyuşturucu maddelerin, III numaralı cetveldeki mUstahzarların ve işbu 
Sözleşmede istihdaf edilmeyen maddelerin imalinde kullanılacak uyuşturucu madde 
miktarları; 

c-Tahmınierin ait oldukları yılın 3 ı Aralık tarihinde, stok halinde bulunacak 
uyuşturucu madde mikdarları; 

d-Özel stoklara ilavesi gereken uyuşturucu madde mikdarları. 
2-2 ı inci maddenin 3 UncU fıkrasında öngörülen indirimler saklı kalmak 

kaydiyle, her bir ülke ve her bir uyuşturucu maddeye ait tahminierin toplaını işbu 
maddenin ı inci tilcrasının ( a ), ( b ) ve ( d ) bentleıinde tasrih olunan miktarların 
toplamına, bir önceki yılın 3 ı Aralık gününde mevcut olan stok miktarının ı inci 
fıkranın ( c ) bendi hükümleri uyarınca tahmin edilen seviyeye ibligı için gerekli 
miktarın Hivesiyle meydana gelecektir. 

3-Her Devlet, yıl süresince, bunları gerekli kılan durumu açıklamak suretiyle ek 
tahminler verebilecektir. 

4-Taraflar, tahminlerde gösterilen miktarları tespit etmek için kullanılan usulü ve 
bu usulde yapılması muhtemel olan deAişiklikleri Organ'a bildireceklerdir. 

5-2 ı inci maddenin 3 üncü fıkrasında derpiş edilen indirimler saklı kalmak 
kaydiyle, tahminler aşılaınıyacaktır. 

Madde 20 Organ' a verilecek istatistikler 
ı-Taraflar, ükelerinin herbiri için, Organ' ın göstereceAi tarz ve şekilde ve 

verecegi formülere göre tanzim edilecek olan, aşagıdaki konularla ilgili istatistikleri 
Organ' a göndereceklerdir: 

a-Uyuşturucu madde istihsal veya imali; 
b-Diger uyuşturucu maddelerin, III numaralı cetvelde zikredilen mUstahzarların 

ve işbu Sözleşmede derpiş edilmeyen maddelerin imali için uyuşturucu madde 
kullanılması ve uyuşturucu maddeler imal amacıyle haşhaş kelle ve sapının 

kullanılması, 

c-Uyuşturucu maddeler istihlikı; 
d-Uyuşturucu maddeler ve haşhaş kelle ve sapı ithalAt ve ihracatı; 
e-Uyuşturucu maddelere el konulması ve el konulan miktarların tahsisi; ve 
f-İstatistiklerin ait bulundugu yılın 3 ı Aralık tarihindeki uyuşturucu madde 

stokları. 

2-a- ı inci fıkrada sayılan konularla ilgili istatistikler, ( d ) bendi istisna edilmek 
kaydiyle, her yıl tanzim edilerek, en geç, ait oldukları yılı takip eden yılın 30 
Haziranında Organ' a verileceklerdir. 

b-1 inci fıkranın ( d ) bendinde sayılan konulardaki İstatistikler, her üç ayda bir 
tanzim edilerek, en geç, ait oldukları üç ayın sonunu takip eden ay içinde Organ' a 
verileceklerdir. 

3-İşbu maddenin ı inci fıkrasında anılan bilgiler haricinde, Taraflar, Organ'a, 
imkin dahilinde, ülkelerinin herbirinde afyon istihsali amaciyle ekilmiş sahaların 
(hektar olarak) yüzölçümleri hakkında bilgi verebilirler. 

4-Taraflar, özel stoklara ait istatistikleri bildirmekle mlkellef degildirler, fakat 
özel ihtiyaçlar için ithal edilen veya memleket veya ülke dahilinden temin edilen 
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uyuşturucu maddelerle, sivil halkın ihtiyaçlarının karşılanması için özel stoklardan 
alınan uyuşturucu maddeler miktarlarının ait olan istatistikleri ayrı ayrı 
bildireceklerdir. 

Madde 21 Imal ve ithaldtın sonor/anması 
ı -Herhangi bir memleket veya ülk~ tarafından belirli bir yıl süresince imal ve 

ithal edilecek her uyuşturucu maddenin toplam miktarı, aşagıda gösterilen unsurların 
miktarları toplamını aşamaz: 

a-ait oldu~u tahmin sınırları içinde olarak, tıbbi ve bilimsel amaçlarla istihlak 
edilen miktar; 

b-Ait oldu~u tahmin sınırları içinde olarak, di~er uyuşturucu maddelerin, III 
numaralı cetveldeki müstahzarların ve işbu Sözleşmede derpiş edilmiyen maddelerin 
imalinde kullanılan miktar; 

c-ihraç edilen miktar: 
d-Ait bulundu~u tahmindeki seviyeye yükseltilmesi için stoka eklenen miktar; 
e-Ait bulundugu tahmin sınırları içinde olarak, özel ihtiyaçlar için temin edilen 

miktar. 
2-Müsadere olunduktan sonra meşru piyasaya arzedilen miktarlar ile, sivil halkın 

ihtiyacının tatmini için özel stoklardan alınan miktarlar, ı inci fıkrada zikredilen 
unsarların miktarları toplamından çıkarılacaktır. 

3-0rgan, belirli bir yıl süresince imal ve ithal edilen miktarın, işbu maddenin 2 
nci fıkrasında öngörülen indirimler gözönüne alınmak şartiyle, l inci fıkrada sayılan 
miktarların toplamını aştı~ını mUşalıade ederse, bu suretle tespit edilen ve sene 
sonunda baki kalacak olan fazlalık, ertesi yıl imal edilecek miktarlardan ve ı 9 uncu 
maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan tahminler toplamından çıkarılır. 

4-a-İthlit veya ihracat istatistiklerinden (Madde 20), herhangi bir memlekete 
veya ülkeye yapılan ihracat miktarının, ı 9 uncu maddenin 2 nci fıkrasında 
tanımlanmış bulunan ve bu memleket veya lUkeye ait olan tahminierin toplamını, 
(İhraçedildi~i beyan edilen miktarlar ilave ve işbu maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca 
mUşalıade edilen fazlalıklar çıkarıldıktan sonra) geçtigi anlaşılırsa, Organ, kendi 
görüşüne göre bilgi edinmeleri gereken Devletlere bu durumu bildirebilir. 

b-Böyle bir tebligi aldıktan sonra Taraflar, o yıl içinde, aşagıdaki haller hariç 
olmak üzere, bahis konusu uyuşturucu maddenin anılan memleket veya ülkeye 
ihracına artık müsaade etmiyeceklerdir. 

i-Fazla ithal edilen herhangi bir miktar ile gerekli ek miktarın her ikisiyle de 
ilgili olarak, bu memleket veya ülke için bir ek tahmin verilmiş olması hali; 

ii-ihracatçı memleket Hükümetinin görüşü uyarınca, ihracatın hastaların tedavisi 
için elzem oldu~u istisnai haller. 

Madde 22 Ekime uygulanabilecek ozel hukum 
Bir Tarafın memleketinde veya bir ülkesindeki durum, işbu tarafın kanaatince, 

halk sa~lı~ının korunması ve uyuşturucu maddelerin kaçakçılık sahasına intikalinin 
önlenmesi için en uygun tedbir olarak afyon haşhaşı, koka agacı ve kenevir bitkisi 
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ekiminin yasaklanmasım gerektiriyorsa, ilgili taraf bu maddenin ekimini 
yasaklayacaktır. 

Madde 23 Milli afyon teşekkulleri 
ı -Afyon istihsali maksadiyle afyon başbaşı ekimine mUsaade eden her Taraf, 

bunu önceden yapmamış oldugu takdirde, işbu madde ile derpiş edilen görevleri ifa 
etmek üzere bir veya daha fazla Devlet teşekkülü vücuda getirerek idaıne ettirecektir. 
(Bu teşekklüller, işbu maddede "teşekkül" kelimesiyle anılacaktır.) 

2-Yukarıdaki fıkrada söz konusu olan her Taraf, afyon istihsali maksadiyle afyon 
başbaşı ekimine ve afyona aşagıdaki hükümleri uygulayacaktır: 

a-Teşekkül, afyon istihsali amaciyle afyon başbaşı ekimine müsaade edilen 
bölgeleri tahdit ve arazi parsellerini tayin edecektir; 

b-Sadece, teşekkülün ruhsatnamesini haiz olan ekincileı:, bu ekimi yapmaya 
mezun olacaklardır; 

c-Her ruhsatnemede, ekimin yapılacagı arazinin yüzölçümü tasrih edilmiş 

olacaktır; 

d-Her afyon başbaşı ekicisi, kendi afyon ürUnünün tamamını teşekküle teslim 
etmekle yükümlüdttr; teşekkül bu ürünü satın alarak, imkan hasıl olar olmaz ve en 
geç, rekoltenin sonunu takip eden dört ayılk sürenin içinde, ürünü fiilen teslim 
alacaktır; 

e-Afyon ithalini, ihracımı ve toptan ticaretini yapmaya ve, afyon alkaloidleri ile 
tıbbi afyon veya esası afyon olan müstahzarlar imalAtçılarm ellerinde bulunan stoklar 
hariç olmak üzere, afyon stokları tesisine ancak Teşekldll yetkilidir. Taraflar, bu 
hükmü tıbbi afyona ve esası afyon olan müstahzarlara teşmil etmek zorunda 
degildirler. 

3-İlgili tarafın bünyesi müsait oldugu takdirde, 2 nei fıkrada öngörülen idari 
görevler tek bir Devlet Teşekkülü tarafından tedvir edilecektir. 

Madde 24 Milletlerarası ticarete konu olan a.fyonun istisalindeki sınırlamalar 
ı -a-Taraflardan biri, afyon istihsaline başlamak veya mevcut istihsalini arttırmak 

istedigi takdirde, kendi afyon istihsalınm dünya afyon istihsalinde bir istihsal 
fazlalıgı husule getirmemesi için, Organ tarafından yayımlanan tahminler geregince 

' mevcut dünya afyon talebini dikkate alacaktır. 
b-Bir Taraf, kendi ülkesindeki afyon istihsalini veya istihsal artışının, afyon 

kaçakçılığmı beslerneye yarayacağı görüşttnde ise , işbu afyon istihsaline veya 
istihsal artışma müsaade etmeyecektir. 

2-a- ı inci fıkra hükümleri baki kalmak kaydiyle, ı 96ı yılının ı Ocak tarihinde 
ihracat amaciyle afyon istihsal etinernekte olan bir Taraf, kendi ürünü olan afyondan 
yılda beş tonu geçmeyecek şekilde ihracat yapmak istedi~i takdirde, bu hususu 
Organ' a aşagıdaki bilgilerle birllikte bildirecektir: 

i-Afyon istihsal ve ihraemt ilgilendiren, işbu Sözleşmenin gerektirdiği, 
yürürlükteki kontrollar; ve 

ii-Afyon ihraç etmek istedigi memleket veya memleketlerin adı; 
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Organ bu bildiriyi tasvip edebileeeli gibi, ılgili Tarafa, ihracat amaciyle afyon 
istihsal etmemesini de tavsiye edebilecektir. 

b-3 üncü fıkrada zikredilenlerden başka bir Taraf, ihracat için yılda beş tondan 
fazla afyon istihsal etmek istedili tekdire, bunu, aşaAıdaki hususlar da dahil olmak 
üzere, duruma uygun bilgilerle birlikte, Konseye bildirecektir: 

i-İhracat için istihsal edilmesi gereken miktarların tahmini; 
ii-İstihsal edilecek afyon hususunda mevcut veya teklif edilen kontroller; 
iii-Bu afyonu ihraç etmeyi tasarladıgı memleket veya memleketlerin adı; Konsey 

de, bu bildiriyi tasvip edebileeeli gibi, ilgili Tarafa, ihracat amacıyle afyon istihsal 
etmemesini de tavsiye edebilecektir. 

3-2 nci fıkranın ( a) ve (b) benderi hükümlerine ragıpen, 1 Ocak 1961 tarihine 
hemen tekaddüm eden on yıl sUresince bir Taraf, istihsal ettigi afyonu ihraç etmişse, 
istihsal ettiAi afyon un ihracatına devam edebilecektir. 

4-a- Bir Taraf, 
i-3 üncü fıkrada zikredilen bir Tarafın; 
ii-2 nci fıkranın ( a ) bendi hükümlerine uygun olarak Organ'a bildiride 

bulunmuş olan bir Tarafın; veya 
iii-2 nci fıkranın (b) bendi hükümlerine uygun şekilde Konseyin tasvibini elde 

etmiş bulunan bir Tarafın, 
Ülkesinde istihsal edilmiş olmayan afyonu ithal edemiyecektir. 
b-İşbu fıkranın ( a ) bendi hükümlerine raAmen, bir Taraf, ı Ocak 196 ı e 

tekaddüm eden on yıl süresince afyon istihsal ve ihraç etmiş bulunan herhangi bir 
memlekette 23 UncU maddede tanılanan amaçlarla millt bir kontrol teşekkUIU veya 
ajansı kurulmuş ve çalışmakta ise ve bu memleket istihsal ettigi afyonun kaçakçıhAı 
beslernemesini temin edecek etkili imkiniara malik ise, anılan memleketten afyon 
ithal edebilir. 

5-İşbu madde hükümleri, bir Tarafın; 
a-İhtiyacmı karşılamala yeter miktarda afyon istihsal etmesine; veya 
b-İş bu Sözleşmenin icaplarına uygun olarak, kaçakçılık sırasında mUsadere 

edilen afyonun diger bir Tarafa ihracma engel olmayacaktır. 

Madde 25 Haşhaş kelle ve sapının kontrolu 
1 -Afyon istihsalinden başka amaçlarla afyon haşhaşı ekimine müsaade eden bir 

Taraf, aşaAıdaki hususların saglanması için gerekli bütün tedbirleri alacaktır: 
a-Afyonun bu gibi afyon haşhaşlanndan istihsal edilmemesi; 
b-Haşhaş kelle ve sapıyla yapılan uyuşturucu madde imalinin tatminkir bir 

şekilde kontrol edilmesi. 
2-Taraflar ,haşhaş kelle ve sapma, 31 inci maddenin 4 ili ı S inci fıkralarında 

derpeiş edilen ithal sertifıkaları ve ihraç müsaadeleri sistemini uygulayacaklardır. 
3-Taraflar, haşhaş kelle ve sapının ithal ve ihracı için de, 20 nci maddenin 1 d) 

ve 2 b) fıkralarmda uyuşturucu maddeler için öngörülen istatistikierin aynını 
vereceklerdir. 
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Madde 26 Koka ağacı ve ko/ca yaprağı 
1-Taraflardan biri , koka agacı yetiştirilmesine mUsaade ettiAi takdirde, koka 

agacı ve koka yapra&ma, 23 Uncü maddede afyon başbaşı için öngörülen kontrol 
rejimini uygulayacaktır. Bu maddenin 2 nci fıkrasının d) bendine gelince, bahis 
konusu teşekkOltın tabi tutulac&Aı yükUmiOIOk, sadece ürünün alınmasından 
sonra,imkAn hasıl olur olmaz, tesell1lmUnden ibaret olacaktır. 

2-Taraflar, yabancı halde mevcut koka ataçlannın hepsini imkAn dairesinde 
söktüreceklerdir.Kanuna aykırı şekilde yetiştirilen koka ajaçlannı imha edeceklerdir. 

Madde 27 Ko/ca yaprağma ait ek hükümler 
ı-Taraflar, koka yapragmm, hiç bir alkaloid ihtiva etmemesi gereken aromatik 

bir müstahzaruı imalinde kullanılmasına ve bu amaca yeter ölçüde istihsaline, ithal 
ve ihracına, ticaretine ve elde bulundurolmasına mtısaade edebilir. 

2-Taraflar, bu kabil bir aromatik müstahzarın imaline tahsis edilen koka 
yapcaklarına ait tahmin ( madde 19) ve istatistikleri (madde 20) ayrıca vereceklerdir. 
Bununla beraber, aynı koka yaprakları alkaloid ve aromatik maddeler çıkarılmasında 
kullanıldıkları ve bu durumda tahminlerde ve istatistiklerde tasrih olundugu takdirde, 
bu yolda harekete mahal olmayacaktır. 

Madde l8 Kenevirin kontrolü 
ı-Taratlardan biri, kenevir ve kenevir reçinesi istihsali için kenevir bitkisi 

ekimine müsaade ettiAi takdirde,bu konuda, 23 üncü maddede afyon haşhaşının 
kontrolü için öngörülen kontrol usulünü uygulayacaktır. 

2-İşbu Sözleşme, yalnızca sınai amaçlarla (elyaf ve tohum) veya bahçıvanlık 
amaçları ile yetiştirilen kenevir bitkisine uygulanmıyacaktır. 

3-Taraflar kenevir bitkisi yaprakların suiistimalini ve ya bunların kaçakçı!ıtını 
önlemek için gerekli olabilecek tedbirleri alabileceklerdir. 

Madde l9 lma/at 
ı-ImalAtın bir veya bir çok Devlet teşebbüstü tarafından yapılması hali hariç, 

Taraflar uyuşturucu madde imalini ruhsata tabi tutacaklardır. 
2-Taraflar : 
a-Uyuşturucu madde imal eden veya böyle bir imalata katılan herşahıs ve 

teşebbüsü nezaret altmda bulunduracaklardır; 
b-imalatın yapılabileceji müessese ve yerleri ruhsat usulüne tabi tutacaklardır ; 

ye 
c-Ruhsat sahibi uyuşturu madde imalatçılarını, imali için kendilerine hak 

tanınmış bulunan uyuşturucu maddelerin nevileri ile miktarlarını gösteren 
müsaadenameleri belirli tarihlerde almaAa mecbur tutacaklardır. Ancak müstahzarlar 
için bu tarzda bir müsaadename gerekli deiildir. 

3-Taraflar, piyasa durumunu gözönünde bulundurarak uyuşturucu madde 
imalatçılarının elinde, işletmenin mutad çalışması için gerekli olan mikdarlardan 
fazla uyuşturucu madde ve haşhaş kelle ve sapı birikimene engel olacaklardır. 
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44. (e) 1961 TEK Szş. 

Madde 30 Ticaret ve dağıtım 
I -a-Taraflar, uyuşturucu madde ticaret ve dagıtımını, bir veya daha fazla devlet 

teşekkülü tarafından yapılanlar dışında, ruhsata tabi tutacaklardır. 
b-Taraflar; 
i-Uyuşturucu madde ticaret ve dagıtımını yapan veya bunlara katılan her şahıs 

ve teşebbüsü nezaret altında bulunduracaklardır: 
ii-Böyle bir ticaret ve dagıtımın yapılabilecegi müessese ve yerleri ruhsat 

rejimine tabi tutacaklardır. Ancak, müstahzarlar için ruhsat talebi zarureti 
olmayacaktır. 

c-Ruhsat rejimine dair a) ve b) bendieri hükümlerinin tedavi veya bilim 
sahalarmda görev ifasma usulü dairesinde yetkili kılınmış şahıslara uygulanması 
zaruri degildir. 

2-Bundan başka, Taraflar: 
a-Piyasa durumunu gözönüne alarak,tacirlerin, dagıtıcıların, devlet 

teşekküllerinin veya yukarıda sözü geçen usulü dairesinde yetkili kılınmış şahısların 
ellerinde işletmenin mutad çalışmasının temini için gerekli olan mikdardan fazla 
uyuşturucu madde ve haşhaş kelle ve sapı birikimine de engel olacaklardır; 

b-i-Uyuşturucu maddelerin, fertlere, ancak doktor reçetesi ile temin veya 
tevziini gerekli kılacaklaı:Qır. Bu hükmün , fertlerin ifaya usulen yetkili bulundukları 
teda' i görevleri dolayısiyle kanunen eldeedebilecekleri, kullanabilecekleri veya 
hastalara verebilecekleri uyuşturucu maddeler hakkında uygulanması zaruri 
degildir. 

ii-Şayet Taraflar, bu tedbirlerin gerekli veya temenniye şayan olduguna 
hükmederlerse, I Nolu. Cetvele dahil bulunan uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 
tanzim edilecek reçetelerin, yetkili idari makamlar veya yetkili mesleki demekler 
tarafından temin edilecek, dip koçanlı defter şeklindeki resmi cetveller üzerine 
yazılmasını gerekli kılacaklardır. 

3-Tarafların, uyuşturucu maddelere ait yazılı veya basılı tekliflerde, herhangi 
bir mahiyetteki reklamlar ile, ticari amaçlarla kuJlanılan uyuşturucu madde 
tarifnamelerinde, uyuşturucu madde ihtiva eden ambalajlarda, uyuşturucu 

maddelerin satışa arzında kullanılan etiketlerde Dünya Saglık Teşkilatınca bildirilen 
milletlerarası ortak adın gösterilmesini mecburi kılmaları terneoniye şayandır. 

4-Taraflardan biri, gerekli veya şayanı arzu telakki ettigi takdirde , uyuşturucu 
madde ihtiva eden her ambalajın üzerinde gayet bariz iki kırmızı çizgi 
bulundumlmasını zorunlu kılacaktır. Bu ambalajların sevkedildikleri kolinin 
üzerinde ise söz konusu çift kırmızı çızgi bulunmayacaktır. 

5-Taraflar,satışa arzedilen ilacın etiketinde, ihtiva ettigi uyuşturucu madde veya 
maddelerin adı ile agırlık veya yüzde oranının gösterilmesini zorunlu kılacaklardır. 
Etiket üzerinde bu malt1matı vermek mecburiyetinin, fertlere doktor reçetesi ile 
verilen bir uyuşturucu maddeye tatbiki zaruri olmayacaktır. 

6-2 nci ve 5 nci fıkralar hükümlerinin, II numaralı cetveldeki uyuşturucu 
maddelerin perakende ticaretine ve perakende dagıtımına uygulanması zaruri 
olmayacaktır. 
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• : lA ""r ... 
Madde 31 Milletlerarası ticarete dair özel hükümler 
ı-Taraflar, uyuşturucu maddelerin, herhangi bir memleket veya ülkeye 

müteveccihen ihracı, 
a-0 memleket veya ülkenin kanun ve tUzOkierine uygun ; ve 
b-Tekrar ihraç edilecek mikdarlar ilive edilmek ve ı 9 uncu maddenin 2 nci 

fıkrasındaki tanıma uyulmak suretiyle hesaplanacak olan, o memleket veya ülkeye ait 
tahminler toplamının sınırları içinde bulunup bulunmadılı takdirde, işbu ihracatın 
bilgileri altında yapılmasma müsaade etmeyeceklerdİr. 

2-Taraflar serbest liman ve bölgelerinde de, ülkelerinin diger kısımlannda i cra 
ettikleri nezaret ve denetlemenin aynını icra edeceklerdir; bununla beraber, daha sert 
bir rejimi de uygulayabileceklerdir. 

3-a-Taraflar, uyuşturucu madde ithal ve ihraemın \)ir devlet teşebbüsü veya 
teşebbüsleri tarafından yapıldı~ı haller hariç olmak tızere, söz konusu ithal veya 
iliracı bir ruhsatname vasıtasıyle denetleyeceklerdit'. 

b-Taraflar bu kabil bir ithalat veya ihracat ile meşgul olan veya buna katılan her 
şahıs ve teşebbUse nezaret edeceklerdidr. 

4-a-Bir uyuşturucu maddenin ithal ve ihracma müsaade eden her Taraf, ister 
bir, ister bir çok uyuşturucu maddeyi ilgilendirsin, her i1tıal veya ihraç işlemi için 
ayrı bir ithal veya ihraç mUsaadesi alınmasını gerekli kılacaktır. 

b-Bu müs~dede, uyuşturucu maddenin adı, varsa milletlerarası müşterek adı, 
ithalat ve ihraç edilecek mikdarı, ithalaıcı veya ihracatçının ad ve adresleri 
gösterilecek ve ithal veya ihracm yapılması gereken süre tasrih olunacaktır. 

c-ihraç müsaadesinde, ayrıca ithal sertifikasının numara ve tarihi (fıkra 5) ve 
bunu veren makam gösterilecektir. 

d-ithal mUsaadesi sevkiyatm birkaç parti halinde yapılmasma cevaz verebilir. 
S-Bir ihraç mtsaadesini vermeden önce, Taraflar ithalatçı memleket veya 

ülkenin yetkili makamları tarafından verilen ve sözkonusu uyuşturucu maddenin 
veya maddelerinin ithalinin kabul olundu~unu tasdik eden bir ithal sertifikası talep 
edecekler ve bu sertifıka, ihraç müsaadesini talep eden şahıs veya müessese 
tarafından ibraz edilecektir. Taraflar, Komisyonca tasvip edilen ithal sertifikası 
öme~ine mümkün mertebe uyacaklardır. 

6-Her sevkiyata,ihraq müsaadesinin bir örne~ eklenecek,ve ihraç müsaadesini 
veren Hükfunet de, bunun bir öme~ini ithalaıçı memleket veya ülke Hükdmetine 
gönderecktir. 

7 -a-İthalat yapıldıktan veya ithalat için tesbit edilen süre sona erdikten sonra, 
ithalaıcı memleket veya ülke Hük6meti, ihraç müsaadesiai, bu hususdaki özel bir 
kayıt ile birlekte, ihracatçı memleket veya ülke Htıkfunetine iade edecektir. 

b-Yukarıda zikri geçen kayıtta, fiili ithalat mikdan tasrih edilecektir. 
c-Fiili ihracat mikdarı, ihraç mUsaadesi ile kayıtlı bulunandan az ise, yetkili 

makamlar, ihraç mUsaadesine ve bu müsaadenin her resmi suretine fiili ihracat 
mikdarını kaydedeceklerdir. 

8-İhraç mUSaadesinde adı gösterilenden başka bir şahsın hesabına olmak ttzere 
bir bankaya yapılan sevkiyat şeklindeki ihracat memnu olacagı gibi, bir posta 
kutusuna sevk tarzmda ihraç da yapılamaz. 
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9-Bir gümrük antreposuna sevk edilmek şeklinde yapılacak ihracat 
yasaklanacaktır. Ancak ithalatcı memleket Hükfuneti, ihraç müsaadesi isteyen şahıs 
veya müessesenin ibraz ettigi ithal sertifikasında sevk olunan emteanın bir gümrek 
antreposuna tevdi edilmek üzere ithal olunmasını tasvip ettiAini bildirdigi takdirde, 
bu ihracata müsaade edilir. Bu takdirde, ihracat müsaadesinde sevkiyatın bu 
maksatla yapıldıgı tasrih edilecektir. Malın antrepodan çekilmesi, antreponun baglı 
bulundulU makamlar tarafından verilecek bir müsaadenin verilmesine baglı olup, 
antrepodan yabancı bir memlekete yapılacak sevkiyat ise, işbu Sözleşmedeki 

anlarnma uygun olarak yeni bir ihraç işlemi adolunacaktır. 
I 0-İhraç mUsaadesi refakatinde olmaksızın bir Taraf ülkesine giren veya çıgkan 

uyuşturucu madde sevkiyatma yetkili makamlarca engel olunacaktır. 
ı ı -Bir Taraf, herhangi bir uyuşturucu madde sevkiyatının, diger bir memlekete 

müteveccihen kendi ülkesinden transit geçmesine, sevke konu emtea nakil 
vasıtalarından tahliye edilsin veya edilmesin, müsaade etmeyecektir. Bu sevkiyata ait 
ihraç mUsaadesi ömeginin, sözO geçen tarafın makamiarına sunulduAll haller hariçtir. 

ı2-Herhangi bir memleket veya ülkenin yetkili makamları , kendi toprakları 
üzerinde yapılmaya müsaade olunan bir uyuşturucu madde sevkiyatınııı,işbu 

sevkiyata ait ihraç müsaadesi suretinde yazılı olandan başka bir ülkeye yapılmasına, 
işbu sevkiyatm geçecegi memleket veya ülkenin Hükftmeti söz konusu güzergih 
degişimini kabul etmedikçe, engel olmak için her türlü tedbirleri alacaktır. Bu 
memleket veya ülkenin Hükfuneti, bilcümle güzergih degiştinne taleplerini, transit 
memleket veya ülkeden yeni mevride dogru yapılan bir ihracat olarak telikki 
edecektir. Güzergih degişimine müsaade olunduAu takdirde, transit memleket veya 
ülkee ile ihracatın ilk önce yapılmış oldugu ülke veya memleket arasında 7 nci 
fıkranın a) ve b) bendieri uygulanır. 

ı 3-Transit halde olan veya bir gümrük antreposuna yerleştirilmiş bulunan 
herhangi bir uyuşturucu maddenin sevkinde bu uyuşturucu maddelerin mahiyetini 
degiştirebilecek herhangi bir işleme tevessül olunamaz. Bu maddelerin ambalajı, 
yetkili makamlarm mUsaadesi alınmadan degiştirilemez. 

ı4-Uyuşturucu maddelerin Taraflardan birinin arazisinden transit olarak 
geçmesi hakkındaki ı ı ili ı 3 üncü fıkra hükümleri,sevkiyat uçakla yapıldıgında, 
uçaAm transit memleket veya ülkeye inmemesi ~iyle, uygulanmaz. Uçak transit 
olarak geçilen memlekete veya ülkeye iniş yaptıgı takdirde, anılan hükümler, 
durumun gerektirdili ölçüde uygulanacaktır. 

ıs-işbu madde hükümleri, herhangi bir Tarafın transit geçen uyuşturucu 
maddeler üzerinde icra edebilecegi kontrolü sınırlayan herhangi bir milletlerarası 
anlaşmanın hükümlerini ihlil etmiyecektir. 

ı6-İşbu maddenin ı a) ve 2 nci fıkraları hariç olmak üzere, hiç bir hükmünün III 
numaralı Cetveldeki mUstahzarlara uygulanması zaruri degildir. 

Madde 3l Milletlerarası seferler yapan gemi veya hava gemilerinin ilk yardım 
çantalarında bulunan uyuşturucu maddelere dair özel hükümler 

I-Sefer sırasında, ilk yardım ve acil vak'alar vukuunda gerekli olabilecek sınırlı 
mikdardaki uyuşturucu maddelerin gemiler veya hava gemileriyle yapılacak 
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milletlerarası nakliyatı, işbu Sözleşmenin derpişettiji anlamda bir ithal veya ihraç 
şeklinde tel!kki olumnayacaktır. 

2- I inci fıkrada zikredilen uyuşturucu maddelerin matluba uygun olmayan bir 
şekilde kullanılmasını veya bunların gayri meşru amaçlara yöneltilmesini önlemek 
üzere, gemi veya hava gemilerinin tescil edilmiş bulunduAll memleketlerce uygun 
tedbirler alınacaktır. Komisyon, bu tedbirleri,yetkili milletlerarası teşkiiAlarla 

istişarede bulunmak suretiyle tavsiye edecektir 
3- I inci fıkra bükDmierine uygun olarak gemiler veya hava gemileriyle 

nakledilen uyuşturucu maddeler, yetkili mahalli makamlann, gemiler veya hava 
gemilerinde tahkik, teftiş ve diaer kontrol işlemleri yapmak hususundaki hukukuna 
halel gelmemesi şartiyle, bu vasıtaların tescil edilmiş bulunduAtı memleketin kanun, 
tüzük, IJlUsaade ve ruhsatnamelerine tabidir. Bu uyuşturucu maddelerin acil 
vak'alarda kullanılması, 30 uncu maddenin 2 nci fıkrasının b) bendi hükümlerine 
aykırı addolunmayacaktır. 

Madde 33 Uyuşturucu maddelerin elde bulundurulması 
Taraflar kanuni müsaade alınmaksızın elde uyuşturucu 

bulundurolmasına müsaade etmiyeceklerdir. 

Madde 34 N ezaret ve teftiş tedbirleri 
Taraflar, aşaaıdaki hususlan gerekli kılacaklardır : 

madde 

a-İşbu Sözleşme uyarında kendilerine ruhsatname verilmiş bulunan şahıslar veya 
işbu Sözleşmeye uygun olarak kurulmuş bulunan bir Devlet teşekktllünde idare veya 
nezaret mevkileri işgal eden kimseler, işbu Sözleşme uyamıca çıkanlan kanun ve 
tüzük bükDmierinin etkili bir şekilde ve sadakaıle uygulanmalan için gerekli 
vasıfları haiz olacaklardır; ve 

b-İdari makamlar, imalatçılar, tacirler, bilim adamları, bilimsel müesseseler ve 
hastahaneler, imal edilen her uyuşturucu maddenin miktarlarının ve uyuşturucu 
maddelerin iktisap ve ferajı ile ilgili her muamelenin kaydedileceji defterler 
tutacaklardır. Bu defterler, iki yıldan kısa olmayan bir süre boyunca saklanacaktır. 30 
uncu madde, 2 nci fıkra, b) bendinde sözü edilen, doktor reçetelerine mahsus dip 
koçantı defterlerin kullanıldıjı hallerde ise bu dip koçanlı defterler, koçanlar da dahil 
olmak üzere, iki yıldan kısa olmayan bir süre boyunca saklanacaktır. 

Madde 35 Kaçaleçı/ı/cia mücadele 
Taraflar, anayasa , hukuk ve idare rejimlerini gözönünde bulundurarak ; 
a-Kaçakçıhja karşı, milli çapta önleyici tedbirlerin ve mücadele faaliyetlerinin 

koordinasyonunu sa&layacaklardır. Bu maksatla, bu koordinasyonu ifa ile görevli 
uygun bir teşkilAtm Taraflarca tayini de faydalı olabilecektir; 

b-Kaçakçılıkta mücadelede birbirlerine karşılıklı yardımda bulunacaklardır; 
c-Kaçakçılıkta düzenli bir şekilde mücadele edebilmek tlzere kendi aralannda ve 

üyesi bulundukları yetkili milletlerarası teşekküllerle sıkı bir işbirlijinde 
bulunacaklardır ; 
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6·~-d!JI .. 
d-İlgili teşkilAtlara ait milletlerarası işbirliginin süratle gerçekleştirilmesini temin 

edeceklerdir; 
e-Adlir bir davanın takibinde, memleketler arasında hukuki belgeler teati 

olundugu takdirde, bu belgelerin, Taraflarca tayin edilecek mahkemelere süratle 
erişmesini temin edeceklerdir ; bu hüküm, Tarafların hukuki belgelerin diplomatik 
yoldan gönderilmelerini talep etme haklarına halel getirmez. 

Madde 36 Cezai hükümler 
ı -Kendi anayasa hükümleri baki kalmak kaydı ile, her Taraf, uyuşturucu 

maddelerin işbu Sözleşme bükimlerine uygun olmayan bir şekilde yapılacak ekim ve 
istihsalinin, imalinin, istihracının, hazırlanmasının, elde bulundurulmasmın, arzmın, 
satışa arzmm, dagılımmm, satınalınmasmm, satışının, herhangi bir maksatla 
tesliminin, simsarlıgının, gönderilmesinin, transit olarak sevkinin, naklinin, ithal ve 
ihraemın veya sözü geçen Tarafın görüşüne nazaran, işbu Sözleşme hükümlerine 
aykırı olabilecek hertürlü fiilierin kasden yapılmalarının cezayı müstelzim memnu 
fiiller teşkil etmeleri ve agır ctırUmlerin uygun bir cezaya ve bilhassa hapis ve diger 
hürriyetten mahrumiyet cezalarına müstehak kılınmaları için gerekli tedbirleri 
alacaklardır. 

2-Her Tarafın anayasası, kazai ve adli sistemi ve milli mevzuatı hükümleri baki 
kalmak kaydı ile, 

a-i- ı inci fıkrada sayılan yasak fiilierin herbiri, degişik memleketlerde ika 
edilmeleri halinde, ayrı bir suç addedilecektir. 

ii-Söz konusu suçlardan herhangi birine kasten katılmak, suçu ika maksadiyle 
birleşrnek veya anlaşmak veya suç ikaına teşebbüs etmek, ve işbu maddede bahis 
konusu suçtarla ilgili olarak kasten yapılan hazırlık fiileri ile mali muameleler, ı inci 
fıkrada öngörülen cezaları müstelzim birer suç teşkil edecektir. 

iii-Bu suçlar ıçın yabancı memleketlerde hükmolunan malıkGrniyet 
kararları,sabıka teşkili amacı ilenazarı itibara alınacaktır. 

ıv-Yukarıda söz edilen a&ır suçlar, bunları ika edenler vatandaş veya yabancı 
olsun,suçun ülkesi üzerinde işlendigi Tarafca, veya iade talebinin vaki oldugu 
Tarafın mevzuatı geregince suçlunun geri verilmesi şayanı kabul degilse, ve söz 
konusu suçlu önceden takip ve muhakeme edilmemişse suçlununülkesi üzerinde 
bulundugu Tarafca takip olunacaktır. 

b- ı inci fıkra ve 2 nci fıkranın a) bendinin ii) kısmında- bahsedilen 
suçların, Taraflar arasında imzalanmış veya imzalanacak olan suçluların geri 
verilmesi anlaşması hükümlerine göre geri vermeyi gerektiren birer vaka 
addolunması ve suçluların geri verilmesini bir anlaşmaya veya mütekabiliyete 
baglamaya Tarafların kendi aralarında geri verme hali olarak kabul olunması arzuya 
şayandır ; şu kadar ki , geri verme kendisine geri verme talebi yapılan Tarafın 
mevzuatı uyarınca uygulana~ ve sözü geçen Taraf yetkili makamları suçu yeter 
derecede agır saymadıkları takdirde, suçlunun tevkifini veya geri verilmesini red 
hakkıni haiz olacaklardır. 

3-lşbu maddenin hiçbir hükmü, yargı hakkı hususunda bir Tarafın ceza 
hukukunun hükümlerine halel getinniyecektir. 

4-İşbu madde hükümleri, yetki konusunda, Taraflardan herbirinin ceza hukuku 
mevzuatıyla sınırlandırılmıştır. 
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Madde 37 Zabt ve müsadere 
36 ncı maddede istihdaf edilen suçlardan herhangi birinin ikaı için kullanılan 

veya böyle bir suçun ikaına tahsis edilen her uyuşturucu madde, her madde ve 
hertürlü malzeme zabt ve mUsadere olunabilecektir. 

Madde 38 Uyuşturucu madde müptelalarının tedavisi 
ı ~Uyuşturucu madde müptelAlarının tedavilerini, bakılmalarını ve tabii hayata 

intibaklarını saglamak üzere, Taraflar gereken tedbirlerin alınmasını özellikle 
gözönünde bulunduracaklardır. 

2-Uyuşturucu madde iptilası, Taraf için vahim bir mesele teşkil ettigi ve aynı 
Tarafın iktisadi imkWıları da müsait oldugu takdirde, uyuşturucu madde 
müptelalarının etkili bir şekilde tedavileri için uygun teşkilatın kurulması terneoniye 
şayandır. 

Madde 39 Işbu Sözleşmenin gerektirdiğinden daha şiddetli milli kontrol 
tedbirlerinin uygulanması 

işbu Sözleşmenin hükümlerine ragiDen, Taraflardan hiçbiri, işbu Sözleşmede 
öngörülen kontrol tedbirlerinden daha sıkı veya daha şiddetli olanları ittihaz 
etmekten, ve bilhassa, halk saglıgını korumak için gerekli veya uygun gördügü 
takdirde, III numaralı cetveldeki müstahzarların veya D numaralı cetveldeki 
uyuşturucu maddelerin, I numaralı cetveldeki uyuşturucu maddelere uygulanan 
kontrol tedbirlerine veya bunlardan bazılarına tabi tutulmalarını isternekten 
alıkonulmayacak veya alıkonulmuş addedilmiyecektir. 

Madde 40 Sözleşme metninde kullamlan diller, imza, tasdik ve katılma usulü 
ı -İngilizce, Çince, ispanyolca, Fransızca ve Rusca metinleri aynı derecede 

geçerli bulunan işbu Sözleşme, ı Agustos ı 96 ı tarihine kadar, B. Milletler Teşkilatı 
üyesi bütün Devletlerin, sözü geçen Teşkilata üye olmamakla beraber, Milletlerarası 
Adalet Divanı StatUsüne Taraf bulunan veya B. Milletierin ihtisas teşekküllerinden 
birine dahil olan veya Kaoseyin , Taraf olmak üzere davet edecegi her Devletin 
imzasına açıktır. 

2-İşbu Sözleşme tasdike tabidir. Tasdik belgeleri Genel Sekretere tevdi 
edilecektir. 

3~İşbu Sözleşme, ı Agustos ı 96 ı tarihinden itibaren, ı inci fıkrada derpiş edilen 
Devletlerin katılmasına açık tutulacaktır. Katılma belgeleri Genel Sekretere tevdi 
edilecektir. 

Madde 41 Yurürlüğe giriş 

ı ~işbu Sözleşme, 40 ncı madde hükümlerine göre, kırkmcı tasdik veay katılma 
belgesinin tevdiini takip eden otuzuncu günün sonunda yürürlüge girecektir. 

2-Söz konusu kırkıncı belgenin tevdiinden sonra tasdik veya veya katılma 
belgesini tevdi eden herhangi bir Devlet için işbu Sözleşme, tasdik veya katılma 
belgesinin tevdiini takibeden otuzuncu günün sonunda yürürlüge girecektir. 
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Madde 42 O/Ice/ere g6re uygulama 
lşbu Sözleşme, bir Tarafın milletlerarası sahada temsil etti~i anavatan dışı her 

ülkede, Tarafın veya ilgili ülkenin anayasası veya örf ve adeti gerelince bu gibi bir 
ülkenin peşin muvafakatının alınmasının gerekli oldu~u haller hariç olmak üzere, 
uygulanacaktır. Bu takdirde, Taraf, en kısa zamanda, ülkenin gerekli muvafakatını 
elde etmeye gayret edecek, ve bu muvafakatı elde etti~inde bunu Genel Sekretere 
bildirecektir. İşbu Sözleşme, tebligin Genel Sekreter tarafından alınması tarihinden 
itibaren, teblil belgesinde gösterilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır. Anavatan 
dışı ülkenin önceden muvakatının alınmasının gerekli olmadıgı hallerde, ilgili Taraf, 
imza tasdik veya katılma sırasında, işbu Sözleşmenin hangi anavatan dışı ülke veya 
ülkelere uygulanacagmı beyan edecektir. 

Madde 43 19, 20, 21 ve 31 inci maddeler bakımından ülkeler 
1-Taratlardan herhangi biri, 19, 20, 2 ı ve 3 ı inci maddelerin amaçlarına uygun 

olarak, ülkelerinden birinin iki veya daha çok ülkeye bölündügünü veya ülkelerinden 
iki veya daha çoguııun tek bir ülke halinde birleştiaini Genel Sekretere teblig 
edebilir. 

2-Taraflardan ikisi veya daha çogu, aralarında bir gümrük biriilinin kurulması 
sonucunda, ı 9, 20,21 ve 3 1 inci maddelerin amaçlarına uygun olarak, tek bir ülke 
teşkil ettiklerini Genel Sekretere teblig edebilirler. 

3-Yukarıdaki ı ve 2 nci fıkralar geregince yapılan herhangi bir teblig, yapıldıgı 
yılı takibeden yılın ı Ocak gününden itibaren hüktlm ifade edecektir. 

Madde 44 Evvelki mUietlerarası and/aşmalann Ugası 
ı-İşbu Sözleşmenin yürürlüge girmesinden itibaren, hükümleri, Taraflar 

arasında, aşagıdaki andiaşmaların hükümlerini ilga ederek onların yerlerini 
alacaklardır. 

a-23 Ocak I9ı2 da la Haye'de imzalanan, Milletlerarası Afyon Sözleşmesi; 
b- ı 1 Şubat 1925 de Cenevre' de imzalanan, Müstahzar afyon un imali, içticareti 

ve kullanılması Anlaşması; 
c-ı9 Şubat ı925 de Cenevre'de imzalanan, Milletlerarası Afyon Sözleşmesi; 
d-13 Temmuz 1931 de Cenevre'de imzalanan, Uyuşturucu Maddelerin imalini 

tahdit ve dagıtımını tanzim hakkında Sözleşme; 
e-27 Kasım 1931 de Bangkok'da imzalanan, Uzak Dogu'da içim ofyonu 

tüketiminin kontrolü hakkında Anlaşma; 
f-La Haye'de 23 Ocak ı9ı2 de; Cenevre'de ll Şubat ı925, ı9 Şubat ı925 ve 

13 Temmuz ı93ı de; Banglcok'da 27 Kasım 1931 de ve Cenevre'de 26 Haziran 
ı 936 da (Bu Sözleşmelerin sonuncusu üzerindeki etkisi hariç) akdolunan uyuşturucu 
maddeler hakkındaki Anlaşma, Sözleşme ve Protokolları tadil eden, ı ı Aralık ı 946 
da Lake Success 'de imzalanan Protokol; 

g-f) bendinde temas olunan ı946 Protokolu ile tadil edilmiş bulunan a) ili e) 
benılerinde sözü geçen Sözleşme ve Anlaşmalar. 

h- ı ı Aralık ı 946 da Lake Success' de imzalanan Protokolla tadil olunan, 
uyuşturucu maddelerin imalinin tahdidi ve dagıtımının tanzim i hakkındaki ı 3 
Temmuz I 93 ı sözleşmesinde derpiş edilmeyen bazı uyuşturucu maddeleri 
milletlerarası kontrol altına alan, ı 9 Kasım 1948 de Paris 'te imzalanan protokol; 
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i-23 Haziran 1953 de New York'da imzalanan, haşhaş ekiminin, afyon 
istihsalinin, milletlerarası ticaretinin, toptan ticaretinin ve ku11anılmasmın 
sınıriandıniması ve düzenlendirilmesi hakkındaki Protokol (İşbu Protokol ytırOriUge 
girdigi takdirde). 

2-İşbu Sözleşmenin yUrUrlüge girmesinden itibaren, işbu Sözleşmenin 36 . 
maddesinin 2 . fıkra b) bendit 26 Haziran ı936 da Cenevre'de imzalanan Zararlı 
İlAçlar Kaçakçıhj'mm Men' i hakkındaki Sözleşmenin 9 uncu maddesini, sözü geçen 
Sözleşmenin !kitlerinden olup işbu Sözleşmeye Taraf olanlar arasmda ilga ederek, 
onun yerine kaim olacaktır; bununla beraber, sözü geçen taraflardan herhangi biri, 
Genel Sekretere bu konuda bilgi vererek, sözü geçen 9 \Blcu maddeyi yürürlükte 
b ırakab ilir. 

Madde 45 Geçici hükümler 
I -9 uncu maddede kurulması öngörülen Organ' m görevleri, işbu Sözleşmenin 

yürürlUge girişi tarihinden itibaren (Madde 4 ı, fıkra ı), mahiyetierine göre 44 UncU 
madde c ) bendinde bahsi geçen muaddel Sözleşmenin IV . bölümü hükümleri 
geregince kurulan Daimi Merkez Komitesi ve yine 44 UncU madde d) bendinde sözü 
geçen muaddel I. Sözleşmesinin II nci bölüm bUldımleri uyarınca kurulan Kontrol 
Organı tarafından, geçici olarak ifa edilecektir. 

2-Konsey, 9 uncu maddede sözü edilen yeni Organ'ın göreve başlayacagı tarihi 
tesbit edecektir. Bu tarihte, sözü geçen Organ, işbu Sözleşmeye Taraf olmayıp 44 
üncü maddede sayılan Andlaşmalara Taraf bulunan Devletler için, ı inci fıkrada 
sözü edilen daimi Merkez Komitesiyle K.ontrol Organının görevlerini Uzerine 
alacaktır. 

Madde 46 F esih ihbarı 
ı-İşbu sözleşmenin yürürlu ge girişi tarihinden itibaren iki yıllık bir müddetin 

sonunda (Madde 4 ı, fıkra ı), Taraflardan herhangi biri, kendi adına, veya 
milletlerarası sahada temsil ettigi ve 42 nci madde geregince verilmiş bulunan 
muvafakatı geri almış olan bir ülke adına GenelSekreterebu hususta bir belge tevdi 
ederek işbu Sözleşmeyi feshedebilecektir. 

2-Genel Sekreter fesih ihbarını 1 Temmuz'dan önce veya o tarihte alırsa, işbu 
ihbar, gelecek yılın 1 Ocak tarihinde geçerli olacaktır; fesih ihbarı I Temmuz'dan 
sonra alındıgı takdirde, gelecek yılın I Temmuz'undan önee veya o tarihte alınmış 
gibi hüküm ifade edecektir. 

3-1 inci fıkra hükümlerine uygun olarak teblig edilen fesih ihbarları dolayısiyle, 
Sözleşmenin yUrUrluge girmesi için 41 inci maddenin 1 inci fıkrasında derpiş edilen 
şartlar temin edilemez duruma girince, işbu Sözleşme sona erecektir. 

Madde 47 Tadiller 
ı -Her Taraf, işbu Sözleşmeyi tadil teklifinde bulunabilir. Söz konusu tadil 

teklifinin metni ve bunu gerektiren sebepler Genel Sekretere teblig olunacaktır, 
Genel Sekreter de bunu Taratlara ve Konseye intikal ettirecektir Konsey, aşagıdaki 
şekillerde karar verebilir: 
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a-Teklif edilen deAişikligin incelenmesi amaciyle, B. Milletler Andiaşmasının 62 
nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyannca bir konferans toplamak; 

b-Taraflara, teklif edilen deAişikiili kabul edip etmediklerini sormak ve 
onlardan, gerektilinde, söz konusu teklif üzerindeki görüşlerinin Konseye 
sunulmasını istemek. 

2-lşbu maddenin ı inci fıkrasının b) bendine uygun olarak Taratlara dalttılan bir 
tadil tasarısı, tebliAinden itibaren onsekiz ay içinde hiç bir Tarafca reddolunmamışsa, 
söz konusu tasarı derhal yürürlDAe girecektir. Bununla beraber, tasarıyı Taraflardan 
biri reddederse Konsey, Taratların görüşlerini gözOnünde bulundurmak suretiyle 
sözü geçen deAişikiili incelemekle görevle,ndirecegi bir konferans toplamanın 
muvafık olup olmayacagına karar verebilecektir. 

Madde 48 Anlaşmazlıldar 

ı-lşbu Sözleşmenin yorumu veya uygulanmasında iki veya daha çok Taraf 
arasında anlaşmazlık çıktıAı takdirde, sözü geçen Taraflar bu anlaşmazlıgı görüşme, 
soruşturma, arabuluculuk, hakemlik ve bölgesel teşekküllere başvurma yollariyle 
veya kazai yoldan yahut bizzat seçecekleri başkaca barışçı vasıtalarla çözümlernek 
üzere birbirlerine danışacaklardır. 

2-1 inci fıkrada derpiş olunan vasıtalarla çözümleomeyen bu kabil bir 
anlaşmazlık, Milletlerarası Adalet Divanına havale edilecektir. 

Madde 49 Geçici ihtirazi kayıtlar 
ı-Taraflardan herbiri, imza, tasdik veya katılma sırasında, ülkeleriden birinde, 

aşagıdaki hususlara geçici olarak müsaade etmek hakkını muhafaza edebilir. 
a-Afyonun yarı tıbbi amaçlarla kullanılması; 
b-İçim afyonunun kullanılması; 
c-Koka yapragının çignenmesi; 
d-Tıbbi olmayan amaçlarla kenevir, kenevir reçinesi, kenevir hül4sa ve 

tontürlerinin kullanılması; 
e-a) ili d) benderinde zikredilen amaçlarla söz konusu bentlerde kastedilen 

uyuşturucu maddelerin istihsali, imali ve ticareti. 
2- ı inci fıkra uyarınca yapılan ihtirazi kayıtlar aşagıdaki kayıtlara tabi 

tutulacaklardır: 

a- ı inci fıkrada zikredilen faaliyetlere, ancak, ihtirazi kaydın ait oldugu ülkeler 
için bu faaliyetler geleneksel oldukları ve ı Ocak ı 96 ı de bunlara müsaade edilmiş 

1 bulundugu ölçüde izin verilecektir. 
b-1 inci fıkrada söz konusu edilen uyuşturucu maddelerin, aynı fıkrada 

zikredilen amaçlarla, Taraf olmayan bir Devlete veya 42 nci madde hükümleri 
uyarınca işbu Sözleşmenin uygulanmadıgı bir Ulkeye ihracına müsaade 
olunamıyacaktır; 

c-Afyon içme izni, ancak, yetkili makamlarca ı Ocak ı 964 den önce bu 
maksatla tescil olunmuş kimselere verilebilecektir; 

d-Yarı tıbbi amaçlarla afyon kullanılması, işbu Sözleşmenin, 4 ı inci fıkrasında 
derpiş edildigi Uzere, yütürlüge girişinden itibaren onbeş yıllık bir süre içinde ilga 
edilmelidir; 
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e-Koka yapragı çigıtenmesi, işbu Sözleşmenin, 4 ı inci maddesinin 1 inci 
fıkrasında derpiş edildigi üzere, yürürlüge girişinden itibaren yinnıi beş yıllık bir 
süre içinde ilga edilmelidir; 

f-Tıbbi ve bilimsel olmayan amaçlarla kenevir kullanılmasına, mümkün olan en 
kısa zamanda, fakat her halUkArda işbu Sözleşmenin 4 ı inci maddesinin ı inci 
fıkrasında derpiş edildiai üzere, yürürlüge girişinden itibaren yirmi beş yıllık bir süre 
içinde, son verilecektir; 

g- ı inci fıkrada sayılan kullanmalar hakkında sözü geçen fıkrada zikredilen 
uyuşturucu maddelerin istihsali, imali ve ticareti, bu kullanmalarla aynı zamanda 
azaltılacak ve sonunda ortadan kaldırılacaktır. 

3- ı inci fıkra geregince ilitirazi kayıt koyan bir taraf: 
a- ı 8 inci maddenin ı inci fıkrasının a) bendine uygun olarak Genel Sekretere 

gönderecegi yıllık rapora, ı inci fıkrada sözü edilen, kullanma, istihsal, imal veya 
ticaretin ortadan kaldırılmasını tesirli kılmak üzere önceki yıl kaydedilmiş bulunan 
ilerlemeleri yazmaya; 

b-Organ' m tavsiye ettigi tarz ve şekilde, haklarmda ihtirazi kayıt konulmuş olan 
faaliyetler hakkında Organ'a ayn ayn tahminler (madde ı9) ve istatistikler (madde 
20) vermeye mecburdur. 

4-a- ı inci fıkra uyarınca ilitirazi kayıt koyan bir taraf: 
i-3 üncü fıkranın a) bendinde anılan raporu, içindeki bilginin ait oldugu yılın 

sonunu takip eden altı ay içinde; 
ii-3 üncü fıkranın b) bendinde anılan tahminleri, ı2 nci maddenin 1 inci fıkrası 

geregince Organ' m bu hususta tesbit ettigi tarihi takip eden üç ay içinde; 
iii-3 üncü fıkranın b) bendinde anılan istatistikleri, 20 nci maddenin 2 nci fıkrası 

geregince verilmeleri gereken tarihi takip eden üç ay içinde, 
vermedigi takdirde, duruma göre Organ veya Genel Sekreter, ilgili tarafa, 

gecikmeyi gösteren bir teblig göndererek, bu tebligin alınmasından itibaren üç ayhk 
bir süre içinde sözü geçen bilginin verilmesini isteyecektir. 

b-Taraflardan biri, Organ' m veya Genel Sekreterin talebine, yukanda gösterilen 
müddet içinde uymadıgı takdirde, ı inci fıkra uyarınca yapılan sözkonusu ihtirazi 
kayıt hükümsüz olacaktır. 

5-İhtirazi kayıt koyan bir Devlet, her zaman, yazılı ihbar yoliye, ihtirazi 
kayıtlarının bütününü veya bir kısmını geri alabilecektir. 

Madde SO Diğer ihtirazı kayıtlar 
ı -49 uncu maddeye veya müteakip fıkralara uygun olarak getirilen ilitirazi 

kayıtlardan başka herhangi bir ilitirazi kayda müsaade olunmaz. 
2-Her Devlet, imza, tasdik vey katılma sırasında işbu Sözleşmenin aşagıdaki 

hükümleri hakkında ihtirazi kayıtlar dermeyan edebilir: 
ı 2 nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları; 1 3 üncü maddenin 2 nci fıkrası ı 4 üncü 

maddenin ı ve 2 nci fıkraları; 3 ı inci maddenin ı inci fıkrasının b) bendi; ve 48 inci 
madde. 

3-Sözleşmeye Taraf olmak, fakat işbu maddenin 2 nci fıkrasında veya 49 uncu 
maddede sayılan ihtirazi kayıtlardan başka ihtirazi kayıtlar dermeyanına müsaade 
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edilmesini isteyen her Devlet bu niyetinden Genel Sekreteri haberdir edebilir. söz 
konusu ihtirazi kaydm Genel Selemer tarafmdan teblil edildili tarihten itibaren 
geçecek on iki aym sonundan Gııce ifbu sözleşmeyi tasdik veya ona iltihak etmiş olan 
devletlerin Qçte biri, söz konusu mtlddetin sonwıda bu ihtirazi kayda itiraz 
etmedikleri takdirde, işbu ihtirazi kayıt kabul edilmiş sayılacaktır; şu ~ ki, söz 
konusu ihtirazi kayda itiraz edecek Devletler, bydı koyan Devlete karşı işbu 
Sözleşmeden dolan ve ih~ kayda ait bulunan herhangi bir hukuki ytlkümlOlltık 
altına ginniyeceklerdir. 

4-İhtirazi kayıt denneyan eden bir Devlet, her zaman, yazılı ihbar yolu ile 
ihtirazi kayıtlaımm hepsini veya bir kısmmı geri alabilecektir. 

Madde 51 Tebligat 
Genel Sekreter, 40 ncı maddenin 1 inci fıkrasmda anılan bOtan Devletlere, 

aşalıdaki hususları teblil edecektir. 
a-40 mcı madde uyarınca iıııza, tasdik veya katılmalar; 
b-4 1 inci madde uyannca işbu Sözleşmenin ytlı1lrl01e gireceJi tarih; 
c-46 ncı madde uyannca yapılan fesihler; 
d-42, 43, 47,49 ve SO nci maddeler uyarınca yapılacak demeçler ve tebliller. 
Usulü veçhile yetlcilendirihniş Qlan, imzaları aşalıda bulunan temsilciler, kendi 

Htıkümetleri adına, TASDİKEN işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
B.Milletler Teşkilltı arşivlerinde saklanacak olan bir nüsha halinde düzenlenmiş 

olup, usulünce onaylanmış Omelcleri B. Milletler Teşkilltınm bOtoiı tlyelerine ve 40 
ıncı maddenin 1 inci fıkrasmda istibdaf olunan diler Devletlere gönderilecek olan 
işbu Sözleşme otuz Mart bir dokuzyüz altıiıışbir günü New York'da 
DÜZENLENMİŞ TİR. 
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CE.TVELLER 
1 No. lu cetvelde.lndıqıan uyaqhQılct,l maddelerin listesi 

ACETYLMETHAOOL 
ALL YLPRIDINE 

ALPHACETYLMETHÜDOL 
ALPLANEPRODINE 
ALPHAMETHADOL 

ALPHAPRODINE 
ANILERIDINE 

BENZETHIDINE 
ZENZYLMORPHINE 

BBTACETYLMETHADOL 
BETAMEPRODINE 
BETAMETHADIL 
BBTAPRODINE 

CANNEBIS (Kannebis), RESIN~ OE CANNABIS 
EXTRAITS ET TAINUTRES DE CANNABIS 

CETOBEMIDONE 



CLONIT AZENB 
COCA, FEUILLE 

COCAINE ~ 

CNCENTRE DE PAlLLE DE PAVOT 
DESOMORPHINE 

DEXTOMORAMIDE 
DIAMPROMIDE 

DIETHYL THIAMBUTENE 
DIHYDROHORPHINE 

DIMENOXADIL 
DIMEPHEPTANOL 

DIMETHYL THIAMBUTENE 
BUTYRATE DE DIOAPHETYLE 

DIPHENOXYLA TE 
DIPIPANONE 
ECGONINE 

ETHYLMETHYL THIAMBUTENE 
ETONTAZENE 
ETOXERIDINE 
FURETHIDINE 

HER O INE 
HYDROCOOONE 

HYDROMORPHINOL 
HYDROMORPHONE 

HYDROXYPETHIDINE 
ISOMETHAOONE 

LOVOMETHORPHNEX 
LEVOMORAMIDE 

LEVOPHENACYLMORPHANE 
LEVORUHANOLX 

METAZOCINE 
METHADONE 

METHYLDESORPHINE 
METHYLDIHYDROMORPHINE 

METO PON 
MORHINE 

MORPHINE METHOBROMIDE 
N-OXYMORPHINE 

MYROPHINE 
NICOMORPHINE 

NORLEVORPHANOL 
NORMETHADONE 

NORMORPHINE 
OPlUM 
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OXYCODONE 
OXYMORPHONE 

PETHIDINE 
PHENAOXONE 

PHENAMPROMIDE 
PHENAZOCINE 

PHENOMORPHANE 
PHENOPERIDINE 

PIMINODINE 
PROHEPT AZINE 

PROPERDINE 
RACEMETHORPHANE 

RACEMORAMIDE 
RACEMORPHANE 

TliEBACONE 
TıHEBAINE 

TIRMEPERIDINE 
Bu cetcelde kayıtlı bulunan uyuşturucu maddelerin (bilhassa istisna olunanlar 

hariç) mevcut olabilcik ve muayyen kimyasal tarıfe uyan bütün izomerleri; 
Bu cetvelde kayıtlı bulunan uyuşturucu maddelerin, başka bir cetvele dereedilmiş 

bulunanlar hariç olmak üzere, mevcut olabilen bütün ester ve eterleri; 
Bu cetvelde kayıtlı bulunan uyuşturucu maddelerin, yukarıda zikredilen est, eter 

ve izomerlerin tuzları da dahil olmak üzere, evcut olabilecek bütün tuzları. 

Il No. lu cetvelde bulunan uyuşturucu maddelerın listesi 

ACETYLDIHYDROCODEINE 
CODEINE 

NEXTOPROPOXYPHENE 
DIHHYDROCODEINE 

ETHYLMORPHINE 
HORCODEINE 
PHOLCODINE 

Bu cetveldeki kayıtlı bulunan uyuşturucu maddelerin (bilhassa istisna olunanlar 
hariç) mevcut olabilecek ve muayyen kimyasal tari fe uyan bütün izomerleri. 

Bu cetvelde kayıtlı bulunan uyuşturucu maddelerin, yukarıda zikredilen 
izomerlerinin tuzları da dahil olmak üzere, mevcut olabilecek tuzları. 

lll No. lu cetvelde bulunan müstahzarların listesi 
1.- Aşa~ıdaki uyuşturucu maddelerin müstahzarları 

Aeetyldihydrocodeine, 
Codeine, 
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Dextorpropoxyphene, 
Dihydrocodeine, 
Ethylmorphine, 
Norcodeine, ve 

Pholcodine, 
a-Bu müstahzarlann, pratikman suistimal tehlikesi arzetmemek ve uyuşturucu 

maddelerin uygulanması kolay vasıtalarla veya halk saAhAı için bir tabiike teşkil 
edebilecek bir oranda işbu müstahzardan elde edilmemesi şartiyle bir veya birçok 
madde ihtiva etmeleri, ve 

b-Bir dozaj ünitesindeki uyuşturucu madde miktarının ıoo miligramı aşmaması 
ve müstahzarın tamamındaki uyuşturucu madde yogunlugunun yüzde 2.5 tan yüksek 
bulunmaması, 

hallerin de, 
2-İçinde, suistimiil tehlikesi arzetmemesi ve uyuşturucu maddenin uygulanması 

kolay vasıtalarla veya halk saglıgı bakamından bir tehlike teşkil edebilecek bir 
oranda işbu müstahzardan elde edilmemesi şartiyle başkaca bir veya birçok madde 
bulunan ve baz kokain üzerinden hesaplanmak suretiyle, en fazla yüz 0.1 kokain 
ihtiva eden kokain müstahzarları, ve anhidr baz morlin üzerinden hesaplanmak 
suretiyle en fazla yüzde 0.2 m~orfm eden afyon veya mrofm müstahzarları 

3-Her dozaj ünitesinde, baz üzerinden hesaplanmak suretiyle en ço 2.5 miligram 
diphSnoxylate ve en az 25 mikrogram atropine sulphate ihtiva eden katı şekild~ki 
dipheenoxylate müstahzarlan. 

4-PUL VIS IPECACUANHA ET OPII COMPOSITUS 
yüzde ı O toz halinde afyon 
yüzde ı O toz halinde Ipecacuanha kökü 
yüzde 80 toz halinde ve uyuşturucu madde ihtiva etme-yen bir dolgu maddesi ile 

iyice karıştırılmış durumda. 
5-Işbu cetvelde yazılı fonnUHerden herhangi birine tekabül eden müstahzarlarla, 

bu müstahzarlann uyuşturucu madde ihtiva etmeye herhangi bir nıadde ile 
karışımiarı 

IV No lu cetvelde bulunan mtıstahzarları listesi: 

CANNABIS (Kannabis) ve RESINE DE CANNABIS 
DESOMORPHINE 

HER O INE 
CETOBEMIDONE 

Bu cetvelde kayıtlı bulunan uyuşturucu maddelerin mevcut olabilecek bütün 
tuzları. 
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• 
INTERPOL (*) 

(*) ı - ll ( a) 'da ı8 Kasım ı9S9 tarihli ve 7376 sayılı Kanunla Onaylanan "Suçluların 
İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi" 
Madde ı 6 - 3 üncü Fıkrasında, 

2 - 18 ( a ) 'da 18 Mart 1967 tarihli ve 1034 sayılı Kanunla Onayianın "Ceza İşlerinde 
Karşılıklı Adil Yardım Avrupa SözlCflllesi" 
Madde 1 S - S inci Fıkrasında, 

3 - ıs 'de ıs Ocak ı976 tarihli ve 1931 sayılı Kanunla Onaylanan "KOçüklerin Vatana 
İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi" 
Madde ı ı 

4- 26'da 1 Mart ı977 tarihli ve 2080 sayılı Kanunla Onaylanan "Ceza Kovuşturma- lannın 
Aktanlmasına Dair Avrupa Sözlqınesi" 
Madde ı 3 - 2 inci Fıkrasında, 

S - 27 ( a) 'da ı Mart 1977 tarihli ve 208ı sayılı Kanunla Onaylanan " Ceza Yargılarının 
Milletlerarası Deliri Konusunda Avrupa Sözleşmesi" 
Madde 1 S • 2 inci Fıkrasında, 

6 - 44 ( a ) 'da 21 Kasım 199S tarihli ve 4136 sayılı Kanunla Onaylanan "Uyuşturucu ve 
Psikotrop Maddelerin Kaçakçılıtına Karşı B. Milletler Sözleşmesi" 
Madde 7 - 8 inci Fıkrasında, 

İnterpol ile ilgili düzenlemeleri yer verilmiştir. 
Bir taraftan bu dOzenlemeler nedeni ile diler taraftan, toplumumuzda İnterpol hakkında 

dolru bilgiler edinilmesi amacıyla lnterpol'e de yer verilmiştir. 
lnterpol'ün memleketimizde "Merkez Bürosu" olarak kurulmasına ilişkin Bilylık 

Atattırk'On Reisi Cumhur olarak imzaladılı Bakanlar Kurulu Kararı örneli tarihi bir belge 
olarak konulmuştur. 

478 



T.C 
&AŞVEKAU:T 

!l!aınc:!5t Mı:dürlü~ 
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S.ı• 4~~ t. 

Kararna.'l:le sureti 

Dahil.iye Volcil.et~en yc~:ı.lan. 5/I/9UJ tarih ve 46 na.miirall. 
tezkerede ; :Beynelmllel. C'llrW!ı salı:l.pl.erizün tu:tul.malarfm. kola;rla
ttır:ak i9tn Vtranada teşkil edilen ve 928 senesinde İsvigre de 

, topl&J28n koııPde Bem e1çiı:ıiz ı.ti.i;D.i%' be,. tara:fl.ndan ~imiz:bt 
hlıi il'tfiriki:;::kabuJ. -e"diim:S.f~l.aıı-"c:erkez kalemine• otuu ;yalan x 
hülı:(l:ıet iştirak eyled11ilKlen elç1llk Dttm\\l'larl.Man birinin ıaester 
lcal..f:ı:1e -~ edilme ai. teklit edUmiJ ve her on b:bı :rıu:tııa için bi:
İsvi9X'e Zr~ hesabı Ue on döri Jll.i.koıı nutws i9in hiasei. ilt1-
:rald.n I400 İavi.c;r~ :tranauıdan 1.baret oıdU~tu bilclirilmi1t1:r • 

Xe;yt1yot İcra Vekil.leı-1 Reyati.nin 8/I/930 terihl.i ic;timuıda 
ıöııiiştil.erek tekl11'1 'ftld.: tsas it!\~ri ile kabu.l ed.U.miştir • 

8/I/930 

BEİSİC'OWUR 

~-~#~ 

s,. v. Ad. V. M. M. V. 
İSKBT 2ll. :B. K.A. 

Da. V Ha. V. Ma. V. 
Ş. k. D.T.R. ş.s. 

feti~& bu!uısın.ıdl 

Mf. V Na. V. r, v. s.l.M. v. c.a. p.Ft. 
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ULUSLARARASI KRİMİNAL POLİS TEŞKİLA Tl - İNTERPOL 

1. KURULUŞU, TEŞKiLATLANMASI VE FAALİYETLERİ 

A - Kuruluş ve Kısa Tarihçesi 

Dünyada suçluluk insanlık tarihinin her döneminde var olmuştur. Suçlututun 
günümüzdeki boyutu ise; ulaşım araçlarının teknolojik gelişmelere paralel olarak 
etkileşınesi sonucu sınırlar ötesi bir konuma btlrOnmüş ve "Uluslararası Suç" ifadesi 
yalın anlamıyla "Suç" ifadesinden daha çok duyulur. 

Bunun bir sonucu olarak suç ve suçlulara karşı dünya ülkelerinin PQÜS 
Teşkilatlarınca mtınferit olarak verilen mücadelenin bütünleştirilmesi ve bu alaııda 
sıkı ve sürekli işbirli~i kurulması düşüncesinden hareketle 1914 yılmda Monako 
Prensi I.Allbert'in çagnsıyla bu ülkede bir Uluslurarası Polis Kon~ 
düzenlenmiştir. Ancak araya giren I . Dünya Savaşı bu alandaki çalışınalan bir sOre 
ertelenmiştir. 

Türkiye'nin katkılarıyla 1923 yılın da Viyana'da II. Uluslararası Polis Kongresi 
düzenlenmiş ve Avusturya, Danimarka, Mısır, Fransa, Almanya, Yunanistan ve 
Macaristan olmak üzere 7 ülkenin katılımıyla Uluslararası Polis Komisyonu Morkozi 
Viyana'da olmak üzere kurulmuştur. 

1938 yılına kadar Komisyona üye ülkelerin sayısı 34'e ulaşmış ve faaliyetleri II. 
Dünya Savaşın'na kadar devam etmiştir. Savaş sınrası, Komisyonun Genel Merkezi' 
Viyana'dan Paris'e taşınmış ve çalışmalarına 1955 yılmda İstanbul'da dtızenlenen 
Genel Kurul toplantısı'na kadar aynı isim altmda devam etmiş ve toplantı sonunda 
ise İnterpol Tüzülü yenilenerek 1956 yılmda ismi "Uluslurarası Kıiminal Polis 
Teşkilatı" kısaca İNTERPOL olarak kabul edilmiştir. 

15/2/1985 tarihinde İcra Komitesi'niin aldıgı kararla Genel Merkezini 
27/l l/1989 tarihinde Paris'ten, Fransa'daki di~er bir şehir Lyon'a taşımış, 1965 
yılmda 50 olan üye sayısı l967'de 100, 1987 yılmda 146 ve 1996 yılmda da 177'ye 
yükselmeştir. 

Teşkilat Yapısı olarak İNTERPOL, Genel Sekreterlik, bölge ve üye ülkeler 
Polis Teşkilatlarında kurulan lnterpol Milli Merkez Bürolanndan oluşur. 

a • İnterpoi'On Amacı; 
Ana sözleşmesinin 2. ve 3 . Maddelerinde aşa~ıdaki şekilde belirtilmiştir. 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ışı~ı altmda ve üye ülkelerin yürt\rlükte 

bulunan kanunları çerçevesinde, tüm Kriminal Polis Otoriteleri arasında, en geniş 
ölçüde karşılıklı yardımiaşmayı sa~lamak ve geliştirmek, Adi suçların önlenmesi ve 
hastınlmasına katkıda bulunacak kuruluşlar teşkil edilmesi ve geHştirilmesidir. 
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Teşkilatm politik, askeri, dini ve ırki suçlara ilişkin herhangi bir faaliyette 
bulunması ve bunlara müdahele etmesi tamamıyla yasaktir. 

b. İnterpoi'On Yazışma Dilleri; 
Uluslararası Kriminal Polis Teşkılatı-interpol'ün resmi yazışma dilleri İngilizce, 

Fransızca, İspanyolca ve Arapcadır. 

c . İnterpoi'On Gelir Kayaalı 
Nüfus ve milli gelir oranlarına göre üye ülkelerin delişik oranlarda ödedili 

yıllık aidatlar ile bagış ve yardımlardan oluşur. 

B . İnterpoi'On Teşkilatlanması 

a . Genel Kurul 
Üye ülke delegelerinden oluşur ve her yıl toplanır. Teşkilatm en üst organıdır. 

İnterpol'ün bir yıllık çalışmaları, harcama ve genel politikaları gibi çok yönlü 
konular degerlendirilir, gerekli organlar için seçimler yapılır, Genel Sekreterlik için 
baglayıcı, üye ülkeler için tavsiye nitelilinde kararlar alınır. 

b. İcra Komitesi 
Genel Kurul ve İcra Komitesine başkanlık eden ve 4 yıl için ~eçilen ı Başkan, 3 

Başkan Yardımıcısı ile 9 tlyeden oluşur. İcra Komitesinin 8 maddelik görevleri 
arasında; Genel Kurul Gündeminin hazırlanması, alınan kararlarm yerine getirilmesi, 
Genel Sekreteriilin denetlenmesi gibi görevler bulunmaktadır. 

c . İnterpol Genel Sekreteriili 
Merkezi Lyon/Fransa' da olup, Teşkilatm günlUk işleyişini sallayan idari ve 

teknik organdır. Uluslararası suçlarta mücadeleyi koordine eder, kriminal bilgileri ve 
kayıtları tutar, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiyi saglar 

~ . Milli Merkez Kuruluşlan 
Üye ülke polislerinin Genel Sekreterlik ve diler ülke interpolleri ile işbirligini 

saglayan birimleridir. Ülkemizde Emniyet" Genel Müdürlugu lnterpol Daire 
Başkanlıgı temsil etmektedir. 
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TEŞKİLATLANMA ŞEMASI 1 

Genel Sekreter 

1 Mali Kontrotor teraBürosu 

Kısım I Genel idare Kısım ll Kısım III Araştırma 

Genel Hizmetler 
Guvenlik 

Toplantılar 
Mali İşler 

I Şube 
Genel Suçlar 
Yasadışı Gelir 

TerOrizrn 

Organize Suç. 

II Şube 
Mali Grup. 
Kalpazanlık 

Avrupa-

Yasal Çalışmalar 
Huk.Moşavirler 

DOkümantasyon 
Kottıphanc 

Seretaryası İnterpol Dergisi Personel 
Matbaa 
PostaGrubu 
Tercüme 
FotoDokom 

ır------'-------, Elitim Gru•u 
III Şube 

Boinos Aires Alt 
Bölge Bürosu 
Bangkok alt 

Bölge Bürosu 
Esrar ve 
Eroin 

Kokain, Psikotrop 
Maddeler 

C • İnterpoi'On Faaliyetleri 

a • Uluslararası BOltenler 

Kırmızı Bilten 

IV Şube 
Gelen - Giden 

Evrak 
Uluslararası 

BOltenler 
Otomatik Araş. 
Sistem ve Arşiv. 
Parmakizi 

Bürosu 

Kısım IV Lojistik 

Bilgi İşlem 
Araştırma 
Sistem 
İşletim 

Haberleşme 
Projeler 
Network 

Bir hükümlU veya sanıArn iadesi maksadıyla görUldUAll yerde tutuklanması için 
yayınlanan bUltendir. Kişisel bilgiler yanında, haklında çıkartılan Tevkif 
MUzekkeresi ve işlenen suçla ilgili bilgileri ihtiva eder. ı 99.5 yılında 787 
Kırmızı bUlten çıkartılmıştır. 

Mavi BOlten 
Bir uluslararası suçlunun bulundugu yeri belirlemek amacıyla hazırlanan 

BUltendir. ı 995 yılmda 77 Mavi BUlten çıkartılmıştır. 

Yesil BOlten 
Daha önceden bir çok sabıkası bulunan uluslararası bir suçlu ile ilgili bilgiler 

vererek, bulund~Au ülkeleri hareketlerinin kontrol altına alınması yönünde uyarır. 
1995 yılmda 3 ı yeşil BUlten düzenlenmiştir. 

Sarı BOlten 
Kayıp çoçuk ve yetişkin şahıslarm bulunabilmesi amacıyla çıkartılan bUitendir. 

I 99.5 yılındel ı 72 Sarı BUlten düzenlenmiştir. 
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SiJab BCUten 
Kimiili teşhis edilemeyen cesetlerin teşhisini temin maksadıyla hazırlanan ve 

çikartıian bUitendir. 1995 yılmda S9 Siyah BUlten dtızUnlenmiştir. 

Calmta Sapat ye taribi Elerler BAitepl 
Çeşitli tarihlerde delişik ülkelerden çalman sanat eserlerinin İnterpol' e üye 

ülkeler nezdinde arattınlması amacıyla doldundan ve ciaAıtımı yapılan bir bUltendir. 
Çalmtı eserin resmi ve özelliklerini içerir. 

Mod81 OoeraBdi BAiteni 
İlginç ve özel bir yöntemle işlenen suçların detayları ile açıklandıAı bir 

bUJttndir. Bu yolla Uye ülkeler bilgilendirilerek, benzer tUr suçların işlenişinde 
önleyici tedbirler almak ve aynı tUr suçu işleyen suçlular arasında irtibat kurularak 
ylkalaiunalannı sqlamak amacıyla hazırlanır. 

lnterpol tltaflftdan çıkanlan bUltenlere göre yakalama oranı % 40-'dır. 

lt • Hazırlanan IMkOmanlar 
Uluslararası polisiye işbirlili sadece uluslararası suçla aktif mücadele ile sınırlı 

kalmamaktadır. Bu hizmet, polisiye konulardaki tüm bilgi ve belgelerin toplanması 
ve deAerlendirilerek dokUmanter eserler sunulması şeklinde de 
serçekl.irilaıektedir. Bunlar; 

Uluslararası Kriminal Polis dergisı; 
Haftalık Uyuşturucu Madde Raporları; 
<ltnel DökOmantasyon Hizmet Bülteni; 
Special lnterpol Bülteni; 
SOrekli Yayınlar Listesi; 
Bilgi 8Qlteni; 
Uluslararası Suç istatistikleri; 

~ . Toplantiiar 
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı - lnterpol, Uye ülke polislerine, bilgi 

cillifimi ve bir dilerinin tecrGbelerinden yararlanmaya imkan veren çeşitli toplantı 
ve MllliMrler tertipler. Bunlar; 

Otıftel Kurul toplantısı ; Ytırütmeyle ilgili kararlar almak üzere yılda bir kez 
ttplenır. 

Kıtasal ve Bolgesel toplantılar; Milli Merkez Teşkilat şefleri ve diAer polis 
yetkililerine kendi bölgelerindeki problemleri tartışma imkanı verir. 

UlUslararası Kolluldar; Belirlenen çeşitli konularda (Uyuşturucu madde, 
Wlriztb, orpnize suçlar v.b) polis ve uzmanları bir araya getirir. 



Çalışma Grupları; Bilinen uluslararası suçlarla ilgili sürdürülmekte olan 
tahkikatları yürüten polis görevlilerini zaman zaman bir araya getirerek uluslararası 
düzeyde araştırma ve suçluların yakalanmasını temin amacıyla oluşturulan 

gruplardır. 

Kurs ve seminerler; Milli Merkez Kuruluşlarmda çalışan görevlileri çeşitli 
polisiye konularda e~itmek amacıyla düzenlenen seminerlerdir. 

Bu .çerçevede İnterpol Genel Sekreterli~ince uluslararası düzeyde yılda yaklaşık 
60 toplantı düzenlenmektedir. 

II . İNTERPOL TEŞKiLATI İÇİNDE TÜRKİYE'NİN YERİ 
(İNTERPOL DAİRE BAŞKANLIGI) 

A • Genel Bilgiler 

a . Teşkilata Üyelik ve Gelişmeler 
İNTERPOL Teşkilatının çekirde~i olan ve 1923 yılında Viyana'da toplanan II. 

Uluslararası polis Kongresi'ne Türkiye'nin katkıları olmuştur. Ancak Uyeligimiz 
ı 930 tarihinde Atatürk'Un de imzası taşıyan Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul 
edilerek resmileştirilıniştir. 

b . İnterpol Daire BaşkanhAl TeşkilAtlanmasi 
Ülkemiz Polisinin İnterpol Genel Sekreterligi ve diger üye ülke polisleri ile 

irtibatını saglayan Milli Merkez Büromuz, Emniyet Genel Müdürüne bagh şube 
müdürluguyken, ı 988 yılında Daire Başkanlıgma dönüştürülmüştür. (İnterpol Daire 
Başkanlıgı) 

ihtiyaca binaen Taşra Teşkilatımızda ilk İnterpol Şube Müdürlügu I 993 yılında 
Istanbul'da oluşturulmuştur. Halen Ankara ve İzmir'de de İnterpol Şube 
Müdürlükleri oluşturulması yönünde çalışmalar devam etmektedir. 

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı - İnterpol'Un ,Bütçesi, üye ülkelerden aldıgı 
yıllık katkı paylarından oluşmaktadır. 

İnterpol Daire Başkanlıgı uluslararası yazışmalarda, Teşkilatın 4 resmi yazışma 
dilinden ikisi olan İngilizce ve Fransızca Usanlarını kullanmaktadır. 
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İNTERPOL DAIRE BAŞKANLIÖI TEŞKILA TLANMA ŞEMASI 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜÖÜ 

EMNIYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 
(Asayiş Himıetlerinden Sorumlu) 

İNTERPOL DAIRE < enel evrak ve 
BAŞKANLIÖI )ersonel BOro 

1 Amiriili 

1 1 

Uluslararası Uluslaranıısı Uluslararası Uluslaran s Uluslararası 

Kaçak.çıhlda Terörle Adli Araştınna Haberleşme 
Mücadele Şube MOcadeleve Y ardımiaşma De&erlendinne İrtibat Şub 
MOdtlrlOII Asayiş Şube Şube ve İstatistik MOdOriOI~ 

MUdOrlOIU MOdOrlOIO Analiz Şube 
~ MOdOriOjO 

Organize Suçlar 
ve Kriminal Suç 
Analiz Bürosu 

B. Glrevlerl; 
a-lnterpol Genel Sekreteriili ve Uye ülkeler Polis Teşkilatlan &ezdinde Tork 

Polis Teşkilatını temsil etmek, 
b. İlgili kanun ve anlaşmalar çerçevesinde uluslaJJ~Uı düzeyde suçların 

önlenmesi, suçluların izlenmeleri, yakalanmalan ve icabına göre iadelerinin 
gerçekleştirilmesi işlemlerini yUrOtmek, 

c-Uluslararası suç ve suçlutara karşı Uye ülke Polis Teşkilatlannda verilen 
mücadelenin bUtUnleştirilmesi ve bu alanda gereldi işbirlilinin tesis edilmesini 
s&alamak, 

d-Uluslararası nahiyet arzeden her tUrlU suçla etkin bir mücadele etmek, konu ile 
ilgili Teşkilatımız ve diAer ülke Polis Teşkilatlan arasında koordinasyon, irtibat ve 
müşterek çalışmayı sqlamak, gerektilinde yurtiçi ve yurtdışında tahkikat yaptırmak, 

e-Yurtdışına kaçan tevkifmüzekkereli veya hükümlü şahısiann yakalanınalarını, 
yurda iade edilmelerini sqlamak, uluslararası istinabe tal"plerinia yurtiçi veya 
yurtdışmda infaz edilmelerinde gerekli işlemleri yürütmek, ülkede suç işleyen 
yabancı şahıslar hakkında adli ve idari makamların taleplerini karşılamak, 
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i-Uluslararası düzeyde iade maksadıyla arananlar, takip altmda bulunanlar, 
kayıp şahıslar, her an suç işlemeye meyilli sabıkalılar, kimUgi meçhul cesetler, ilk 
defa ortaya çıkartılan suç teknikleri ile kayıp eşyalar hakkında Kırmızı, Yeşil, Sarı, 
Mavi, Siyah, Modüs Operandi ve Kayıp Eşya Bültenleri çıkarbnak ve bunları takip 
etmek, 

g-Temin edilen bilgileri toplamak, tasnif etmek ve deJerlendirerek ilgili 
birimlerin kullanınıma sunmak, 

h-Çeşitli yurtdışı açık ve kapalı kaynaklardan elde edilen güvenilir bilgilerin 
degeriendirilmesi neticesi zuhur etmesi muhtamel uluslarrası mahiyetteki olayların 
önlenmesi maksadışla gerektigindo yabancı ülke Polis Teşkilatları ile müşterek 
çalışma yapmak, ilgili birimler arasmda koordinasyon kurmak. 

ı-Verilen diger görevleri yerine getirmek. 

Uluslararası düzeyde; İnterpol Genel SekreterliAi, lnterpole üye 1 77 ülke Milli 
merkez Kuruluşları, K.K.T.C., Dış Temsilciliklerimiz ve Türk İrtibat görevlileri ile, 
ulusal düzeyde ise; Merkez teşkilatı, Taşra Teşkilatı, İlgili Bakanlıklar, Cumhuriyet 
Savcılıklan ve diger bazı Kurum ve Kuruluşlarla irtibat halinde olan interpol Daire 
Başkanlıgı, hizmetlerin yerine getirilmesinde "Uluslararası Suç ve Suçlularla 
Mücadeled~ Yurtta Koordine, Dünyada İşbirligin ilkesini kendisine hedef edinıniştir. 
(*) 

(*)Emniyet Genel Müdürlügtl lnterpol Daire Başkaniıiı'ndan alınmıştır. 
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MiLLETLERARASI ANDLAŞMALARIN Y APlLMASI, 
YÜRÜRÜGC VE YA YlNLANMASI İLE BAZI 

ANDLAŞMALARIN Y APlLMASI İÇİN BAKANLAR 
KURULUNA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 

Kanun Numarası : 244 
Kabul Tarihi : 31/S/1963 
Yayımlandılı R.Gazete: Tarih: 11/6/1963 Sayı :11425 
Yayımlandılı DOstur : Tertip : S Cilt : 2 Sayfa : 1507 

İmza yetkisinin verilmesi : 

Madde I-Milletlerarası andiaşmaların parafe edilmesi, imzalanması veya nota 
teatisine konu teşkil etmesi veyahut bu andlaşmalara katılma bildirimlerinin 
yapılması için Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerinin tiyini ve bu temsilcilerin 
yetkilerinin tesbiti, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle olur. Bu kararnameler, Resmi 
Gazetede yaymlanmaz. 

Onaylamanın uygun bulunması kanunu : 

Madde 2-Milletlerarası andiaşmaları onaylama veya bu andlaşmalara katılma, 
onaylama ve katılmanın bir kanunla uygun bulunmasma baglıdır. 

İktisadi, ticari veya teknik münasebetleri düzenliyen ve süresi bir yılı aşmayan 
andiaşmalarm onaylanması veya bunlara katılmak için; Türk kanuniarına degişiklik 
getirmemek, Devlet maliyesi bakımından yükleome gerektirmemek, kişi hallerine ve 
Türk Vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak 
şartiyle, onaylamanın veya katılmanın uygun bulunmasma dair bir kanun yapılması 
zorunlugu yoktur. Bu halde, andiaşmanın onaylanmasının veya buna katılmanın 
uygun bulunması hakkında bir kanun çıkmamış olup da, onaylama veya katılma 
işlemlerinin yerine getirilmiş olması takdirinde, bu andlaşma, Resmi Gazetede 
yayınlanmasından başlıyarak iki ay içinde, bir Başbakanlık yazısına ekli olarak 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlıkianna gönderilir. Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu başkanlıkları, bu andlaşmaları, ayrı ayır, genel kurulların 

bilgisine sunarlar. 
Milletlerarası bir andiaşmaya dayanılarak Bakanlar Kurulunca yapılan uygulama 

andlaşmalarmdan Türk kanuniarına degişiklik getirmiyenleri onaylamak veya 
bunlara katılmak için; bunların konusu iktisadi, ticari veya teknik münasebetlerin 
dışmda kalsa veya süresi bir yılı aşsa veya Devlet maliyesi bakımından bir 
yüklenmeyi gerektirse veya kişi hallerine veyahut Türk vatandaşlarının yabancı 
memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunsa dahi, onaylama veya katılmayı uygun 
bulmak üzere kanun yapılması zorunlulugu yoktur. 

Kanunun verdi~i yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca yapılan iktisadi, ticari, 
tetnik veya idari andlaşmalardan Türk kanuniarına degişiklik getirmiyenleri 
onaylamak veya bunlara katılmak için; bunların süresi bir yılı aşsa veya Devlet 
maliyesi bakımından bir yüklenmeyi gerektiise veya kişi hallerine veyahut Türk 
vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunsa dahi, onaylama 
veya katılmayı uygun bulmak üzere kanun yapılması zorunlugu yo~. 
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Onaylama ve aair tasarrufları .: 
Madde l-l-Milletlerarası andiaşmaların onaylanması, bmlara katilma, bunların 

feshini ihbar etmemek suretiyle yürürlük s1ireSiııi uzatma, Türkiye Cumhuriyetini 
baAJıyan bir Milletlerarası Andiaşmanın belli hökömlerinin yürürlille konulması için 
gereldi bildirileri yapma, milletlerarası andlaşmaıann uygulama alanının dejiştip 
tesbit etme, bunlann 1tökümlerinin uygulanmasını dutdurma ve bunlan sona erdirme, 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle olur. 

Onaylama veya katdma konusu olan ~etlerarası andiapıanın Türkçe metni ile 
andlafmada mutebet., oldulu belirtilen dil veya dillerden biri ile yazılmış metni, 
yukardaki fıkrada söz konusu kararnameye eldi olarak Resmi Gazetede yayınlanır. 

2 nci maddenin 2, 3 ve 4 üncü fıkralan gerelinçe bir milletlerarası andlaşınamn 
onaylanmasının veya buna katılmanın uygun bulunmasına dair bir kanun çıkanlması 
zonınluAu yoksa ve bu ~n onaylanması veya buaa kahlma bir BaJranlar 
Kurulu karamaınesiyle olursa, bu andiaşmanın onuylanmasının veya buna kahinianın 
uygun blılunması baldonda kanun çıkanlamaz. 

2-Bir milletleraraSJ andlaşmamn veya Türkiye Cuınhuriyetini bathyan bir 
milletlerarası andllf1Nnın belli hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti ha)nmından 
yürörlüp girdip; bir milletlerarası andlaşmanıa uygulama atanının deiiştip, 
uygulamasının durdurulduAıt ve sona erdiji tarihler, bir Bakanlar Kuriilu 
kararnamesiyle tesbit olunarak Resmi Gazetede yayınlanır. -

Bir milletlerarası andlaşma, yukardaki fikrada söz konusu yürürlük taribinin 
tesbitiBe dair karamamede belirtilen yürüriflle giriş tarihinde kanun kuvvetini 
kazanır. 

3-Milletlerarası bir andiaşmaya dayanılarak Bakanlar Kurulunca yapılan teknik 
veya idari nitelikteki uygulama andlafınalarından ve kanunun verdip yetkiye 
d8yamıarak Balamlar Kurulunca yapılıp 2 nci -maddenin 2 nci fıkrasma göre MiBet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun bilgisine sunulanlann daşında.kalan teknik yeya 
idari andlaşmatardan i)disadi veya ticaıt nitelikte olmayan. özel kişilerin haldannı 
ilgilendirmiyen ve TOrk kanunianna delişiklik getirmiyenlerin yayınlanması zonmlu 
deAüdir. Bu fikra geıelinoe yayınJanması zorunlu ofmayan adlaşmalar hakkında 1 ve 
2 numaralı bentler uyannca çıkanlan kararnameterin yayııtlanması da zoıunlu 

delikfir. 
Yukandaki fıkra hükmünün dışında kalan milletlerarası andlaşmalar, ı numaralı 

bendin 2 nci tikrası uyannca yayınlanmadan yürürlüle konulamaz 

Andlaşmalarla ilgili belgelerin hazırlanması: 
Madde 4-(Delifik : 5/5/1969-117318 md) 
1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeler geretinoe kanun tasanlannı ve kararname 

tasanlannı ve 2 nci maddenin 2 nci fıkrası gerelince Cumhuriyet Senatosu ile Millet 
Meclisinin bilgisine- sunulacak olan and1aşmala.rın bu Ma:lislerin Başkanlıkianna 
sunma yazılannı hazırlamak gOrevi, Dışişleri Babehtmca yerine getirilir. 

Yetki belgesi, onaylama belgesi, onaylanıa belgesinin almıp verilmesi veya sadece 
verilmesi tutanalt ve delişik şekillerdeki andlaşmalann'-metinleri gibi milletlerarası 
hukukun veya tatbikatın gerektirdip her türlü belgelerin asıl veya örneklerini 
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hazırlamak, Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan andiaşmalan milletlerarası 

kurullarda tescil ettimıek ve TOrkiye Cumhwiyet adına yapılmış veya yapılacak 
andlaşmalann resmi sicilini tutmak, Dışişleri Bakanlıgmın görevidir. 

Iktisadi, ticari, idari ve teknik andiaşmaların yapılmasında Hükümetin yetkisi 
Madde 5-Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı Devletlerle ve. milletlerarası 

kurullarla veya bunlar adına hareket eden kunmılarla yapılmış olup Türkiye 
Cumhwiyeti bakımından ytırQrlükte bulunan iki veya çok taraflı andiaşmaların 

iktisadi, ticari, teknik, veya idari htıkümlerinin taşıdıAt amaçlarm yerine getirilmesi 
gayesini güden iki veya çok taratlı andiaşmalar ile Türkiye Cuınhwiyetine hibe, 
kredi veya sair suretlerle yardım saatıyan iki veya çok taraflı andlaşmalan, iki veya 
çok taraflı teknik veya idari işbirlili andlaşmalarmı, iki veya çok taraflı borç 
ertelenmesi veya ticaret andlaşmalarını ve aynı nitelikteki m~üsvivendileri 2 nci 
maddenin 4 üncü fıkrası geretince onaylamaya veya bunlara katılınaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

NATO ile ilgili andiaşmaların yapılmasında Hilkümetin yetkisi : 
Madde 6-18 şubat 1952 tarihli ve 5886 sayılı kanunla onaylanmış olan Kuzey 

Atiantik Andiaşmasının geregi olarak bu Andiaşmaya taraf olan Devletlerle ve 
Kuzey Atıantik Andiaşması Teşkilltı ile yapılan iki veya çok taraflı andlaşmalan, 2 
nci maddenin 4 üncü fi.krası gerelince onaylamaya veya bunlara katılmaya Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

Andiaşmalarda yer alan maddelerin gilmrilk resimleriyle ilgili olarak 
Hükümetin yetkisi : 

Madde 7-5 inci maddede yazılı andiaşmalarm ve modüsvivendilerin kapsarnma 
giren maddelerin yürürlükteki Gtımıilk resimlerinde Dışişleri, Maliye, Ticaret, 
Güınrilk ve Tekel, Tarım ve Sanayi Bakanlıklannın birlikte lüzum gösterıneleri 
üzerine deAişiklik yapmaya veya bu maddelerden bazılarııufl resmini kaldırmaya 
veyahut muaf tutulmuş olanları umumi tarifedeki resme tabi kılmaya ve bu 
de,lişikliklerin uygulanmasına dair usul ve şartları tesbit etmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu, yukardaki fıkra geregince aldılı tedbirleri bir kararname ile 
yUrürlüAe koyar ve bunları, bu karaınamenin Resmi Gazete'de yayımianınakla 
yUrürlüAe girdigi tarihten başlıyarak Dç ay içinde, bir kanun tasansı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin onayına smıar. 

Kaldırılan hükümler : 
Madde 8-Türkiye HükOmeti ile B. Milletler, B. Milletler Gıda ve Tarım 

TeşkilAtı, Milletlerarası Sivil Havacılık TeşkilAtı, Milletlerarası, Çalışma Teşkilltı ve 
Dünya Sallık Teşkilltı araso:la Teknik Yardım Teminine Mütedair Esas Anlaşma 
ve eklerinin Onanması hakkında 3 Temmuz 1953 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 2 
nci maddesi, Yabancı memlebtlerle muvakkat mahiyette modüsvivendiler ve ticaret 
anlaşmaları akdi ve bunların şiiDulüne giren maddelerin gümı11k resimlerinde 
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degişiklikler yapılması ve anlaşmaya yanaşmıyan devletler muvaredatına karşı 
tedbirler alınması hususunda Rtıktımete salAhiyet verilmesi hakkında ı Şubat ı9S6 
tarihli ve 6653 sayılı Kanunun ı, 2 ve 3 üncü maddeleri ile B. Milletler Andiaşması 
ile B. Milletler Teşkilltına baglı ihtisas mUsseaelerinin, Ana Sözleşmeleri, Avrupa 
Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi, Türkiye CumhllriyQti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasmda Mtınakit Ekonomik İş Birliği Anlaşması, Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi ve HOktımetiıniz tarafından imza edilmiş veya edilecek sair andiaşma ve 
sözleşmelerin icaplarından olarak ilgili Htıktlmet ve teşekktlller veya bunlar nanuna 
hareket edecek müesseseler ile kredi, yardım ve öcleme anlaşmaları akdine 
Hük:Om.etin salihiyetti kılınması hakkında 20 mayıs 1959 tarihli ve 7280 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldmhnıştır. 

Yürürlüğe giriş : 
Madde 9-Bu kanun yayımı tarihinden yürtlrlüğe girer. 

Yürürlük: 
Madde 10-B\l Kanunu Bakanlar Kurulu yflrütür. 
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMisYONU KANUNU 

Kanun Namarası :3686 
Kabul Tarihi : 5/12/1990 
Yayımlandılı R.Gazete: Tarih: 8112/1990 Sayı :20719 
Dstr. : Not, Btlfbalrmılık Yayuıı, Yib'iJJcliJklelci Kfl1111111m KfUlryatı Cılt 6 

.ı. 7193 de Dıtr. Trp. C. s. No ları yazılı tkfildi1'. 

Amaç 
Madde 1-Bu Kanunun amacı; Dünya'da ve Ulkemizde insan haklarına saygı ve 

bu konudaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamalann bu gelişmelere uyumunu 
satlamale ve başvurulan incelemek Uzere Torkiye BUyük Millet Meclisinde bir İnsan 
Haklarını İnceleme komisyonunun kmuluş, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını 
dUzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2-Bu Kanun; T.C. Anayasası ile Insan Haklan Evrensel beyannamesi ve 

Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi gibi çok taraflı uluslararası belgelerde belirlenmiş 
bulunan insan hak ve hürriyetleri ile uluslararası alanda genel kabul gören insan 
haklarını kapsar. 

Komisyonun Kuruluşu 
Madde 3-Üye sayısı Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca 

belirlenecek İnsan Haklarını İlleeleme Komisyonunda; siyasi parti gruplan ile 
bagımsızlar Meclisteki sayılarınm-boş üyelikler hariç- üye tamsayısına nispet 
edilmesi ile bulunacak ytlzde oranına uygun olarak temsil edilirler. 

Bu Komisyon üyelikleri için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. Ilk 
seçilenterin görev süresi iki, ikind devre için seçilenleringörev süresi üç yıldır. 

Komisyon, Siyasi Parti gruplarmın yüzde oranlarına göre, bir başkan, iki 
başkanvekili, bir sözcü ve bir kitip seçer. Bu seçim, üye tamsayısının salt 
çoauııluAuyla toplanan Komisyonun, toplantıya katılanlarının salt çoplugunun gizli 
oyuyla yapılır. 

Komisyonun Görevleri 
Madde 4-İnsan Haklan İnceleme Komisyonunun görevleri şunlardır: 
a-Uluslararası alanda genel kabul gören insan haklan konusundaki gelişmeleri 

izlemek, 
b-Türkiye'nin insan hakları alanında taraf oldulu uluslararası andlaşmalarla 

T.C. Anayasası ve diAer milli mevzuat ve uygulamalar arasmda uyum saAlamak 
amacıyla yapılması gereken delişiklikleri tespit etmek- ve bu amaçla yasal 
düzenlemeler önennek, 

c-TOrkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlannın gündemindeki konular 
hakkında, istem üzerine görüş ve öneri bildirmek, 

d-Türkiye'nin insan haklan uygulamalarının, taraf oldulU uluslararası 
andlaşmalara, Anayasa ve Kanunlara uygunluAunu incelemek ve bu amaçla, 
araştırmalar yapmak, bu konularda iyileştirmeler, çözümler önennek, 
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e-İnsan haklannın ibiale uaradıAma dair iddialar ile ilgili başvurulan incelemek 
veya gerekli gördop hallerde ilgili merciiere iletmek, 

f-Gerektiginde dış ülkelerdeki insan haklan ihlallerini incelemek ve bu ihlalleri 
o ülke parlamenterlerinin dikkatlerine dogrudan veya mevcut parlamenter forumlar 
aracılıgıyla sunmak, 

g-Her yıl yapılan çalışmaları, elde edilen sonuçları, yurtiçi ve dışında İnsan 
Haklarına saygı ve uygulanıalan kapsayan bir rapor hazırlamak 

Komisyonun Yetkileri 
Madde 5-İnsan Haklarını İnceleme Komisyon~ görevleri ile ilgili olarak, 

Bakanlıklarla Genel ve Ka1ma Btltçeli D-.irelerden, mahalli idarelerden, 
muhtarlıklardan, üniversitelerden ve diger kamu kurum ve kuruluşlan ile özel 
kuruluşlardan bilgi isternek ve buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çagırıp bilgi 
almak yetkisine sahiptir. 

Komisyon, gerekli gördügünde uygun bulacagı uzmanların bilgilerine 
başwrabilir ve Ankara dışmda da çalışabilir. 

Komisyonun Çalişma Usul ve Esasları 
Madde 6-İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Uyca tamsayısının en az üçte biri 

ile toptanır ve toplantıya katılanların salt çoltmlugu ile karar verir; ancak karar yeter 
sayısı hiçbir ~kilde tlye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. 

Komisyon, incelemelerini alt komisyonlar lcurtnak suretiyle de yapabilir. 
Komisyon, görevleri ile ilgili olarak hazırladılı raporlan Torkiye BtlyOk Millet 

Meclisi BaşkanlıAma sunar. Bu raporlar Danışma Kurulunun görüş ve önerisi ile 
Genel Kurul gtındemine almabilir ve okunmak suretiyle veya Uzerinde görüşme 
açılarak bilgi edinilir. 

Komisyon raporları Başbakanlık v.e ilgili bekanlıklara da Başkaniıkça gönderilir. 
Komisyonun gerekli görmesi halinde; inceleme konusunun sorumlulan hakkında_ 

genel hUkUmlere göre kovuşturma veya işlem yapılabilmesi için, Ttlrkiye Btıytık 
Millf Meclisi Başkaıılıgmca Komisyon raporu ilgili mercie bildirilir. ~ 

Komisyon çalışmaları ile ilgili ol8.rak, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelere ait 
giderler, Komisyonunun kararı ve Türkiye BUyük Millet Meclisi Başkanının onayı 
ile 6245 sayılı Harcırab Kanunu hükümlerine göre Türkiye BUyük Millet Meclisi 
Bütçesinden karşılanır. 

}nceleme ve Sonucun Bildirilmesi 

Madde 7-lnsaıi Haklarını İnceleme Komisyonu, Türkiye BUyük Millet Meclisi 
Başkanlıgmca havale olunan başvurular ile ilgili konulan inceler. 

Komisyon, başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlem hakkında başvuru 
sahibine en geç Uç ay içinde bilgi verir. 
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Madde 8-İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun çalışmalarında, bu Kanunda 
sarahat olmayan hallerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtllzO~ htıkOmleri 
uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçtüzü~ geregince komisyonlar üzerinde haiz oldu~ denetleme yetkisi bu 
Komisyon için de geçerlidir. 

Yürürlük 

Madde 9- Bu Kanun yayunı tarihinde yQrQrlüAe girer. 

Yürütme 

Madde 10-Bu Kanun hOktlmlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile 
Bakanlar Kurulu yQı1ltür. 
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KISASÖZLÜK 

AGREMAN : Dışişlerinde bir memlekete tayin edilen elçi hakkında o ülke 
hükümetinin onayını isternek 

AKİD : Anlaşma, mukavele yapan taraflardan herbiri. 

AKİT : Bir veya bir çok kişiyle diğer bir veya bir çok kişinin birbirine uygun 
irade beyanları ile meydana gelen ve taratlara karşılıklı borçlar 
yükleyen anlaşma. 

ANLAŞMA : Devletlerarası siyasi uzlaşma, birlikte çalışma, Özel hukukda, 
taraflar arasmda belli bir konuda uyuşma/Huk.Anlaşmaları, şekil ve 
nitelikleri bakımından antlaşmalardan tamamen ayıracak bir ölçü 
yoktur. Kesin bir ayırım yapmak mümkün olmamakla beraber daha az 
önemli konularda anlaşma sözü kullanılmaktadır. Uzun süreli bir 
sözleşmeyle değiştirilecek olanlara muvakkat anlaşma denir. 

ANT ANT : Devletlerin işbirliği, anlaşma. 

ANT ANT KALMAK : anlaşmak, mutabakata varmak. 

ANTLAŞMA veya ANDLAŞMA : İki veya daha çok hükümet arasında 
imzalanan yazılı sözleşme, muahede; Bir antlaşma, iki veya daha çok 
devletler hukuku süjesini, düzenlenecek meselede ortak hükümlerle 
ba~ayan ve tarafların uyarlı isteklerini kaydeden bir uyuşmadır. 
Devletler hukuku süjelerinin girebilecekleri bütün taahhütlere 
"Uyuşma"; Papalık, Commonwealth üyeleri ve B. Milletler gibi 
devletlerarası kuruluşlar da dahil olmak üzere, devletler tarafından 
törenle girişilen taahhütlere"antlaşma"; törensiz uyuşmalam da "basit 
biçimli uyuşma" (İngilizce-Amerikan hukuk dilinde agreement) 
denilmektedir. 

BEYANNAME : Hukuki veya fiili bir durumun varlığını belirten, bildiren 
veya ilan eden belge. Bazı diplomatik belgelere verilen ad. 

BELGE :Delil olarak veya bir hak iddia etmek için kullanılabilecek yazılı 
bilgi, vesika 

BİLDİRİIBİLDİRGE : Bir mesele hakkında kamuoyuna açıklamada 
bulunmak üzere resmi bir daire, bir kurum veya özel kişiler tarafından 
hazırlanan yazı. 

DEKLARASYON : ilan etme, bildirme 1 Bir konunun kamuoyuna 
duyurulması için yapılan açıklama. 

DiPLOMASi : Devi. Huk. Milletlerarası ilişkileri düzenleyen Antlaşmalar 
bilimi.N abancı bir ülkede ve Milletlerarası toplantılarda memleketini 
temsil etme eylemi ve sanatı 1 bu temsil işinde çalışan kişinin görevi, 
mesleği 1 Bir ülkenin bir hükümetin dış siyaseti 1 güç bir görüşme veya 
işin müzakeresi sırasında gösterilen ustalık ve beceriklilik. 

DiPLOMASi DİLİ : Milletlerarası ilişkilerin gereldi kıldığı sözleşmeleri 
yamıak için kabul edilmiş olan dil. 
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XXIV 

DİPLOMA TİK : Diploınasi ile ilgili. Belge niteliAi taşıyan akidlerin ve 
benzeri dolcUınanllt'11l dtlzenlenmesinde şekil bakımından uyulacak 
kurallann açıklamBlı incelemesi. 

DİPLOMA 11K MİSY()N : Bir devletin yabancı bir c;levlet nezdine 
gönderdili diplomıısi temsilcilerinin tOmU. 

DOKUNULMAZLIK : Anayasa veya Milletlerarası örtler gerelince kişilere 
tanınan ilişilmez oıma durumu veya ayrıcalık. 

DİPLOMASİ DOKUNULMAZLI(;I: Diplomasi temsilcilerinin, ülkesinde 
görevli bulunduklsn devletin cezai, hukuki ve idari yetkileri dışmda 
tutulması şeklinde beliren bapitdık. 

:tın1RAzEN : Çekin~ sakınma yoluyla, korkarak 
İHTİRAZt : Sakmma, çetinme, korlcmayla ilgili 
tm1RAzt KAYIT : Sakıııarak 

Çeldnce : Çekinmeyi gerektiren sebep 
Çeldnme : Çeşitli duygularm etkisiyle 

bir kimseye karşı ölçUlU davranma, sakınıDa 
İL TİIIAK : Bir topluluiB sonradan ginne katılma. 

~uk. lltihalci sözleşmeler, sözleşmeyi hazırlayan dışındaki tarafların 
iradesini yalnız katılma veya katilmama yönünde belirttikleri 
sözleşmeler. tıtihald sözleşmelerde sözleşmenin konusu, tam bir eşitlik 
içinde yapılan setbest tartışmalar sonucu kararlaştmlmaz. Bu tip 
sözleşmeler iktisadi yönden kuvvetli olan tarafça daha önceden 
hazırlanır karşı wafa empoze edilir. Bu daha çok mesleli icabı aynı 
tip işleri yapanlarda veya tekel nitelilinde olan işlerde söz konusu 
olur. Söz konusu olan taraf herkes için aynı olan sözleşmeyi hazırlar 
ve onunla işlem yapmak isteyen taraf bunu olduAtı gibi kabul eder. 
Sözleşmenin şartlaımı deliştiımek için mOnakaşa etmez. 

İYİLAFNAME : Anlaşma, uyuşma 
İTİMA TNAME : Yeni tayin edilmiş elçinin gittiAi yerin devlet başkanına 

sunulmak üzere kendi ülkesinin başkanı tarafından verilen belge, 
güven mektubu. 

KARARNAME : Cumhurbaşkanının onayladıAt htıkUınet Karan/Bakanlar 
Kurulunun yetkisiyle almm kararlar N erilen Kararı bildiren resmi yazı 
Kararnamenin Toılc Hukukunda başlıca iki anlamı vardır. 
1-YUrOtme orgamıun başı durumundaki Cumhurbaşkanı ile Bukanlar 
Kurulu 'nun iradelerini ifade eder. 
2-TüzOk Yönetmolik gibi ayrı bir düzenleyici işlemi tanımlar ve bu 
sebeple de çok kere objektifkararname adını alır. 
Cumhurbaşkanı ıc.amamesi şekle baAJıdır. Yazılı olması ve 
Cumhutbqkanı ~ kendisi fiilen. g,Orev bqında detllse Ana~asa 
gereli O'na veldllik eden meclis Başkanı tarafindan immlanması 
gerekir. Ayrıca BtiŞbakanın imzası ile kararnamenin konusuyla ilgili 
bakanlarm veya bt1tOn bakanların imzalan bulunur. İlgili bakanın 
imzasıyla oluşaa karamamelere; müşterek kararname, bUton 
bakanıarui katıldılı karamamelere de Bakanlar Kurulu Karamamesi 
denir. 



KATILMA : bkz. ittihak 
KONV ANSİYAN : Anlaşma./Bir anayasa yapma veya bir Anayasayı 

deAiştirnıek üzere toplanan olaganüstn Meclis-Devi. huk. Devletler 
arasmda veya devletlerle fertler veya yabancı şirketler arasmda yapdan 
anlaşma- Milletlerarası bir teşkilat tarafindan hazırlanan buyrultulann 
ttımtl, günümüzdeki devletler hukukunda bu buyrultulara, ancak 
anlaşmaya katılan devletler uymalda zorunludur. 

MASLADA TGCZAR : Bir devletin Dışişleri Bakanının bir başka devletin 
dışişleri bakanı nezdine gönderdili diplomatik misyon şefi. 

MİSAK (1) : Sözleşme antlaşma, baliaşma 

MİSAK (2) : Pact, Pledge, Convention 

MİSAK (3) : Charta 

MİLLETLER CEMİYETİ MİSAKI : 10/611935 tarihli ve 2774 sayılı 
(beynelmilel Adalet Divanma mOteallik bazı metinlere iltihaknnız 
hakkındaki kanun)'un ı inci maddesinde geçen ifade 

AKV AM CEMİYETİ MİSAKI (4) : The pact of the League 

of nations 

MiSAKi-I MİLLİ BEY ANNAMESİ : Erzurum ve Sivas 

Kongrelerinde, ülkenin bütünlüAfl ve baaımsızlılt konusunda alınan 
kararların son Osmanlı Mebusan Meclisi tarafindan kabul edileligini 
bildiren bildiri. 

MUADDEL: Degiştirilmiş, tadil edilmiş 

MUADELET : Eşitlik, Denklik 

,MUAFiYET': Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama 1 İç hukuk veya 
millitlerarası hukuk hükOmleriyle konulan birtakım yOkUmltliOkler 
dışmda bırakılmış olma durumu. 

MUAHEDE : Karşılıklı yemin etme-vaadetme-antlaşma 

MUAHEDE-İ HiMAYET : Antlaşmaya imza koyan devletlerden birinin 
savaşta ve barışta digerini koruyacaAtm ve destekleyeceAüıin taahhüt 
ettiAi antlaşma, koruma antiaşması 

MUAHEDE-1 İTTİFAKİYE : Antlaşmayı imzalayan devletler arasmda 
diplomatik ve askeri işbirligi yapmak amacıyla yapdan antlaşma, 
ittifak, işbirligi antiaşması 

MUAHEDE-1 MUZARERET : Antlaşmaya imza koyan devletlerden birinin 
savaşa girmesi halinde, diAerinin, savaşa katilmayıp paraca veya 
silahca yardım yapacagma dair yapılan antlaşma 

(1) Türkçe Sözlük - Türk Dil Kurumu ı 974 
(2) V ahit Moran - Türkçe-lngilizce Sözlük 
(3) Langenscheidts Almanca Türkçe Sözlük 
( 4) V ahit M oran - Türkçe - İngilizce Sözlük 
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MUAHEDE-İ SULHİYE: (Sulh Muahedesi) Savaşa kesinlikle son vererek 
savaşçı devletler arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar kurulması 
amacı ile yapılan antlaşma, barış antiaşması 
HAKEM MUAHEDESİ : Taraf devletler arasmda var olan 

veya çıkacak her türlü anlaşmazlıgm veya bunların 
belirli bir bölümünün hakem devletler tarafından 
çözümlenmesini ön gören antlaşma 

İKAMET MUAHEDESİ : Antlaşmaya imza koyan devlet 
vatandaşlarının karşılıklı ikamet, ticaret, iktisadi 
faaliyet şartlarını düzenleyen antlaşma 

MUAHEDAT: Antlaşmalar 
MUAHEDENAME : antlaşma metni (Muahede Senedi de denir.) 
MUAKIT : anlaşma yapan (kimse) 1 Sözleşen veya anlaşma yapanlardan her 

biri 
MUKA VELAT : Mukaveleler, sözleşmeler 
MUKAVELE : Sözleşme, bir iş için iki taraf arasmda verilen kararı ve her 

iki tarafın şartlarını kapsayart senet 1 kontrat yapmak, sözleşme 

yapmak. 
MUKAVELENAME : Sözleşme senedi 
MUTABAKAT : Birbiriyle tutarlı halde olma, uygunluk 1 uyuşma, anlaşma 
NİHAİ : Sona erdiren, sonuncu, sonia ilgili, sonucu sa~layan 
NİHAİ KARAR : Mahkeme sonunda verilen karar. 
NONS : Nonce, (Fr.) Nuncıo, (İng.) 

Papanın yabancı bir memlekette elçi veya temsilcisi (*) 
ON AMA : Onamak eylemi. 
ONAMAK: Bir şeyi dolru ve uygun buhnak, tasvip ennek. 
ONAYLAMAK : Dogru ve yerinde bularak kabul etmek. Bir antlaşmayı 

onaylamak. 
PAKT : Antlaşma 
PROTOKOL:. Bazı tören ve durumlarda uyulması zorunlu kurallarm genel 

adı. 

-Devl.huk. : Bir antlaşmadan sonra, bazı durumları tespit etmek için 
benimsenen hükümler 1 Siyasi Protokol, devletlerin ilişkilerinde 
gözetilmesi adet olan ve gözetilınemesi tahkir sayılabilen nezaket 
kurallarının tümü. 

SÖZLEŞME : Hukuki sonuç dogurmak amacı ile iki veya daha çok kişi 
tarafından karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile gerçekleşen 
hukuki işlem/ MUKAVELE 

ŞART : lat. Carta, cartula > fr. Charte. Belli haklar tanıyan veya 
menfaatlerin düzenlenmesini saglayan resmi yazı /Mec. Kanun, temel 
kural. 

(*) AS Homby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English 
1974 s. 585 



ŞART : United Nations Charte : B. Milletler Şartı 1 Antlaşması. 
Paris-Charter : Paris Şartı. (*) 

TAliKİM : Kuvvetlendirme, saglaınlaştırma. 
TAHKİMNAME : Bir anlaşmazlıgı halfedilmesi için tarafların yaptıgı yazılı 

anlaşma. 

(*) bkz. INSAN HAKLARI Cilt D. sıra 58 : Bazı işlem ve belgelerin tasdikten 
mu~ tutulmasına dair Söztepenin 12 nci maddesi (d) fikrası 2 nci 
bendinde "bu Sözleşme yürürlüge girer ginneı aslma uygun tasdildi 
bir ömegi B. Milletler Şart'mm 102 nci maddesi uyarınca" ibaresinde, 
görd~üz kadariyle ŞART kelimesi Sözleşmeler terimine bu 
şekilde ilk defa girmiştir. 
16/6/1989 tarihli ve 3581 sayılı Kanunla onaylanan (INSAN 
HAKLARI Cilt-111 sıra No. 128) Avrupa Sosyal Şartı 
Ve henUz yaymlanmaınış olan Paris Şartı'nda 
Şart kelimelerinin geçtigini görmekteyiz. 

Yukarıdaki verilen açıklamalar Meydan Larousse Büyük Lugat ve Ansiklo
bedisi 'nden alınınıştır ~ 

XXVII 



KISALTMALAR 

Anlş. 

Avr.K. 
Avr.K.G.S. 
B K. K 
BK.K.K. 
BK.K.K.Ta. 
bknz. 
B.M. 
B.M.G.S. 
B.M.T 
c. 
Dstr.Trp 
b k. 
Kn. 
Kn.K.Ta. 
i b id. 
ILO. 

,r' 

Lozan 
Maa uel. 

M.A.D. 
M. K. H. K. 
Meclis 
MÇT 
md 
R.G 
s. 
s 

:Anlaşma 

: Avrupa Konseyi 
: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
: Bakanlar Kurulu. 

: Bakanlar Kurulu Kararı 
: Bakanlar Kurulu Karar Tarihi 
:Bakınız 

: Birleşmiş Milletler 
: B. Milletler Genel Sekreteri 
: Birleşmit Milletler TeşkilAtı 
: Cilt 
: DOstur Tertip 
:Hakkında 

:Kanun 
: Kanun kabul tarihi 
: Aynıyerde 
: International Labor Organisation -Milletlerarası Çalışma 
TeşkilAtı( örgUttı) 

: Lozan SuDı Anlaşması 
: Draft Eligibility Manuel of the United Nations High 
Commissioner For the Refugees. 

: Milletlerarası Adalet Divanı 
: Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu 
: Türkiye BUyük Millet Meclisi 
:Milletlerarası Çalışma Teşkilitı(Örgtltü) 
:Madde 

: Resmi Gazete 
:Sayı 

: Sahife 
SKO. :Sayılı Kanunla onaylanan 
Szş : Sözleşme 
Szş. Tan. Ta. : Sözleşme Tanzim Tarihi 
T.B.M.M. :Türkiye BO.yQk Millet Meclisi 
vb. : Ve başka 
244 sayıh Kanun: 3 ı Mayıs ı 963 tarihli 244 sayılı Kanun 

XXVIII 



,A •••••••••••••••••••• 
39 
lO.i -lO.ü 

ıo.e. 

101. 

B ............ : ...... . 
19 

c. .................. . 

SÖZLEŞMENİN KONUSUNA 
GÖRE ALFABETIK 
FİBRİST- 1-

KONYSU LDO 

Avruııa İkarnet Sözleşmesi.................................................. 362 
Avrupa İnsan Haldan Divanının ZorunluYargı Yetkisinin 
Tanınmasına İlişkin Bakanlar Kumlu Kararlan ............ ....... 99-100 
Avrupa İnsan Haldan Ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleş-
mcsrııeEk 8. Protokol....................................................... 86 
Avrupa Konseyi Ayncalık ve DoJnınulmazlıldar Genel 
ADlaşmasına Ek.4 üncü Protokol .. . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 91 
Azınlıldarın (Akalliyctlerin) Himayesi (blmz Lozan)............. ı 

Bazı Ölömlerin Tesbitine Ait Sözleşme .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .... . lll 

6.a. Cenaze Nakline Mahsus Beynelminel İtiJifname.................... 26 
6.b. Cenazelerin Nakli AnlaşmaSI ... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 32 
ll.a Ceza İşlerinde Kaqılıldı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi....... 166 
ll. b Ceza İşlerinde Kaqı1ıldı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine 

a Protokol . .. .. . . .. .. . .. . . . . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. ... .. . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. . . . . . 111 
26 Ceza Kovuşturulmalann Aktanlmasına Dair Avrupa 

Sözleşmesi .................................................................. )"...... 243 
27.a. Ceza Y argalannın Milletlerarası Deleri Konusunda Avrupa 

D ••..•••.•...•••...•. 
41 

31 

S&leşmesi............................................................................ 257 

Denizde Seyir Giivenliline Kaqı Yasa Dışı Eylemlerin 
ÖDlenmesine Dair Sözleşme ile Kıta Sabanlıjında 
Bulunan Sabit Platformlann Güvenliline Karşı Yasa Dışı 
Eylemlerin ÖDlenmesine Dair Protokol................................. 383 
Diplomasi Ajanlan da Dahil Olmak Üzeıe Uluslararası 
Konınan Kişilere Karşı İşlenen Suçlann önlenmesi ve 
Cezalandıniması Dair Sözleşme..................... . . . . . . . .. . . . . .. .. . 297 

XXIX 



Kanun,Kararname 
Kabul Tarihi 
Sırasındaki Yeri 

32.a. 
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ı O.b. İnsan Haklarını ve Ana HUrriyetlerini Korumaya Dair Avrupa 
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Sözleşmesinin 29,30 ve 34.ncU maddelerini de~iştiren 
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ıo.d. İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Avrupa 
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ı O.f. İnsan Hakları ve Ana HUrriyetlerinin Korunmasına dair 
Sözleşmeye Ek ve Bu Sözleşme ile İlk Ek Protokol Kapsammda 
Bulunanlardan Başka DiAer bazı Hak ve ÖzgUrlUkleri 
Tanıyan 4.Numaralı Protokol.................................................. 9ı 

44.d. İnterpol. .............................. ,................................................... 478 
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Muamele veya Cezaya Karşı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
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35.a. İşkencenin ve Gayri İnsani ya da KUçUltUcU Ceza Veya 
Muamelenin önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi.. ............... 329 

35.b. işkencenin ve Gayri İnsani ya da Küçültücü Ceza Veya 
Muamelenin önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine 
Ek ı ve 2 No .lu Protokol...................................................... 337 
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7 Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldınlması (Lake Success-New 
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Senet ............................................................................................. 18 
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9 Müstehcen Neşriyat Tedavülünün Zecren Men'ine Dair 
İmzalanmış Olan Anlaşmayı Degiştiren Protokol ve Eki.......... 53 

P ••••••••••••••••••••• 
44.b. 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi..................................... 426 

R ••••••••••••••••••••• 
Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme ....................... 355 37 

4 Reşid Kadın Ticaretinin Men'i Hakkında ll Ekim 1933'de 
Cenevre'de İmzalanan Beynelmilel Mukavele............................ 16 

XXXI 



KONUSU LDO 

& ....•.••.....•..•...• 
211. Sivil Havacılık GüveniiiiDe Kaqı Kanun Dışı Eylemlerin 

ÖDlenmesine tlqtin 23 Eylül 1971 tarihli Montreal Szş . . . .. . .. . .. 191 

21b. Sivil Havacılık GOveniili (Munzam Protokol) 
Bk.K.K ................................................................................... 191 

[Uluslararası Sivil Havaalıp Hizmet Veren Hava Aiaıiıannda 

Kamul Dışı Şiddet OJaylaruwı ÖDlenmesine İlişkin 
MuDzam Protokol) 

40 Sportif Kaqılaemalarda ve özeılikle Futbol Maçlannda 
Seyircilerin Şiddet GösterileriDe ve TaşlanhkJanna Dair 
AVI'U)JI ~~ ................................................................. 37S 

11.1. Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi .............................. 101 

ll. b. Suçlulann İadesine Dair Avrupa Szş. Ek İkinci Protokol.. ......... 111 

T. ••••••••••••••••••••• 
30 TethişçililiJı ÖDiemnesiııe Dair Avnıpa Sözleşmesi .................... 291 

10.11. Tevhicli Tedrisat Kanunu.......................................................... 91 

27.b. TU.rk Vatandat'an Haklanda Yabancı Ülke Mahkemelerinden 
ve Yabancılar HaJdanda TOrk Mahkemelerinden Verilen Ceza 
Mahkumiyetleriııiıı İnfazına Dair Kanun .................................... 278 

u. ................... . 
13. Uçaklarda İşlenen Suçlar ve Dip Bazı Eylemiere İlişkin. 

Eylül I 963 Tarihli Tokyo Sözlepnesi ....................................... 202 

20 Uçaklaruı Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin 
önlenmesine Dair 16. 12.1970 Tarihli La Haye Sözleşmesi ........ llS 

22.b. Uluslararası Sivil Havacılıp Hizmet Veren Hava Alanlannda 
Kanun Dışı Şiddet Olaylannm ÖDlenınesine İlişkin 
Munzam Protokol -Bk.K.K ...... , ..... , ......................................... 191 
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Birleşmiş .Milletler Sözletınesi .................................................. 391 
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Personelin Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana 
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SÖZLEŞMELERiN ONAYINI UYGUN BULAN KANUN 
NUMARALARI 

KABUL SIRASINA GÖRE 
FİHRİST-2-

ÜCÜNC(J TQTİP DÜSTUR'DA YAYlNLANAN KANUNLAR 

Kitaptaki Metnin Alındılı 
Sıra No. Kanun No. ve Batiılı DOsturda Cilt ve Sayfa N umaraları s. no 

340 No. Kanun, 34 ı No. Kanun 342, 343 No. Kanun 
K.Ta. : 23.08.1339 (ı9l3) Dstr. C. : S s.S 

1. LOZAN SULH MUAHEDENAMESİNİN KABULONE DAIR 
KANUNLAR .................................................................................................................. 1 

2. 886 No Kanun K. Ta.: 01.07.1926 Dstr. C.: 7 s.l444 
MUGA Y1R1 AHLAK NEŞRİATIN MEN't TEDA VOLO HAKKINDA 
BEYNELMÜNEL KONFERANSCAKABUL EDİLEN MUKA VELANEMENİN 
TASDİKINA DAIR KANUN........................................................................................... 4 

3.( a) 2273 No Kanun, K.Ta.: 05.06.ı933 Dstr. C.: ı4 s.l333 
ESARETİN MEN'İ HAKKINDAKİ25 EYLÜL ı926 TARİHLI MUKA VELEYE 
ILTİHAKIMIZA DAIR KANUN.................................................................................... 7 

4. 2693 No Kanun, K.Ta. : 15.04.1935 Dstr. C. : ı6 s. 706 
REŞIT KADlN TİCARETİNİN MEN'I HAKKINDA ı ı TEŞRİNI EVVEL 
ı 933 DE CENEVRE'DE lMAzALAN BEYNELMİLEL MUKAVELENİN 
TASDİKINA DAİR KANUN......................................................................................... 16 

5. 2963 No Kanun, K.Ta. : 04.05.1936 Dstr. C. : ı 7 s. 534 
.KALPAZANLIÖIN CEZALANDIRILMASINA DAIR 20 NİSAN ı929 
TARİHİNDE CENEVRE'DE TANZİM VE İMZA E,PİLMİŞ OLAN 
BEYNELMİLEL MUKAVELENAME İLE MERBUTU PROTOKOL VE 
NIHAI SENEDE İL TlHAK EDILMESI HAKKINDA KANUN ....................................... 18 

6.( a) 3584 No Kanun, K. Ta. : 26.KAnunisani ı939 Dstr. C. : 20 s. 274 
CENAZE NAKLINE MAHSUS B,EYNELMİLEL İTILAFNAMEYE 
lLTtHAKlMIZA D . .&.İR KANUN ....................................................................................... l6 

7. 5394 No Kanun, K.Ta.: 24.05.ı949 Dstr. C.: 30 s.l058 

XXXIV 

NEW YORK'DA LAKE SUCCESS'DE IMZALANAN "KADlN VE ÇOCUK 
TICARETtNtN KALDIRILMASf' VE "MÜSTEHCEN NEŞRİYATIN 
TEDAVÜL VE TİCARETİNİN KALDIRILMASI" HAKKINDA PROTOKOLLERIN 
ONANMASINA DAİR KANUN ........................................................................................ 42 



Kitaptaki Metnin Ahadılı 
Sıra No. Kanun No. ve Başiıiı DOsturda CUt ve Sayfa Numaraları 

8. 5570NoKanun,K.Ta. :01.03.1950 Dstr.C. :31 s.1633 
KADlN ncAREn NAMilLE ANIT..AN CİNAİ ncARETE KARŞI 
MOESStR BİR H1MA YENlN SAGLANMASI MAKSADilLE İMZALANMIŞ 
BULUNAN MlLLETLERARASI ANLAŞMA 1LE KADJN TİCARETlNlN 
ZECREN MEN'İNE DAİR. İMZALANMIŞ OLAN MİLLEI'LERARASI 
SÖZLEŞMEYİ DEGİŞTİREN PROTOKOL VE EK'ININ ONANMASINA 
DAtR 

K.ANUN ....................................................................................................•................. 49 

9. 5571 No Kanun, K.Ta.: 01.03.1950 Dstr. C.: 31 s.1637 
MÜSTEHCEN NEŞRİYAT TEDA VOLÜNÜN ZECREN MEN'İNE DAİR 
İMZALANMIŞ OLAN ANLAŞMA YI DEÖİŞTİREN PROTOKOL 

s. no 

VE EK'ININ ONANMASINA DAİR KANlJN .................................................................. 53 · 

10.( a) 6366 No Kanun, K. Ta.: 10.03.1954 Dstr. C.: 35 s.1567 
İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMA-SÖZLEŞMESİ VE 
BUNA EK PROTOKOLÜN TASDtKl HAKKINDA KANUN ...................................... 57 

ll.( a ) 7376 No Kanun, K. Ta. : 18.1 ı. 1959 Dstr. C. : 40 s. 12 
SUÇLULARlN İADESINE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESlNİN TASDİKI 
HAKKINDA KANUN ........................................................................................................ 101 

DÖRDÜNCÜ TQTİP DÜSTUR'DA YAYlNLANAN KAN)JNLAR 

12.( a) 359 No Kanun, K. Ta.: 29.08.1961 Dstr. C.: 1 s. 3052 
CENEVRE'DE 28 TEMMUZ 1951 TARİHİNDE İMZALANMIŞ OLAN 
MÜLTECİLERİN HUKUKI DURUMUNA qAlR SÖZLEŞMENİN 
ONA YLANMASI HAKKINDA KANUN ......................................................................... 116 

BESİNCi TERTİP DÜSTUR'DA YAYlNLANAN KAN)JNJAR 

13.(3-b) 361 No Kanun, K.Ta.: 27.12.1963 Dstr. C.: 3 s. 233 
KÖLELlK, KÖLE TlCAREn, KÖLELİGE BENZER UYGULAMA VE 
GELENEKLERIN ORTADAN KALDlRlLMASlNA DAİREK SÖZLEŞMENİN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUGU HAKKINDA K.ANUN ......................... IO 

14.(10.g) 541 No Kanun, K.Ta.: 18.02.1965 Dstr. C.: 4 s. 819 
AVRUPA KONSEYİ A YRlCALIK VE DOKUNULMAZLIKLAR GENEL 
ANLAŞMASINA EK 4 ÜNCÜ PROTOKOLÜN ONA YLANMASINIIN 
UYGUN BULUNDUGU HAKKINDA KANUN ............................................................... 94 

15.(44.c) 812 No Kanun, K.Ta.: 27.12.1966 Dstr. C.: 6 s. 376 
UYUŞTURUCU MADDELERE DAİR 1961 TEK SÖZLEŞMESINE 
KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUGUNA DAİR KANUN ................................... 447 

16.(10.b) 900 No Kanun, K.Ta. : 13.07.1967 Dstr. C. : 6 s. 2286 
İNSAN HAKLARI VE AN.AHORRlYETLERlNt KORUMA YADAİRA VRUPA 
SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİ 2 NO PROTOKOLÜN ONA YLANMASININ 
UYGUN BULUNDUGU HAKKINDA KANUN ................................................................ 77 

XXXV 



Kitaptaki Metaia Almdıtı 
Sıra No. Kanun No. ve Bgblı DOsturda Cilt ve Sayfa Numaralan 

17.10.( c) 901 No Kanun, K.Ta.: 13.07.1967 Dstr. C.: 6 s. 2286 
INSAN HAKLARI VE ANAHÜR.RİYETLERlNt KORUMA YA DAİR 
AVRUPA SÖZLEŞMESlNtN 29, 30 VE 34 ÜNCÜ MADDELERİNİ DEÖİŞTİREN 
3 NO PROTOKOLON ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖU HAKKINDA 

s. no 

KANUN .......... - .................................................................................................................. 80 

18.( a) 1034 No Kanun, K. Ta. : 18.03.1968 Ostr. C. : 7 s. 1848 
CEZA İŞLERİNDE KARŞlLlKLI ADLI Y ARDlMA VRUPA SÖZLEŞMESİNİN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖU HAKKINDA KANUN .......................... 166 

19. 1485 No Kanun, K. Ta. : 07.09.1971 Ostr. C. : 10 s. 3347 
BAZI ÖLOMLERIN TESBlTtNE AIT SöZLEŞMENIN ONA YLANMASININ 
UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR KANUN ..................................................................... lll 

20. 1634 No Kanun, K. Ta. : 30.11.1972 Ostr. C.: ll 3 ÜNCÜ KİT AP 
UÇAKLARlN KANUNUN DIŞI YOLLARLA ELE GEÇİR1LMESİNİN 
ÖNLENMESINE DAIR 16 ARALIK 1970 TARlHLt LA HA YE SÖZLEŞMESİNİN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖU HAKKINDA KANUN ........................... ll5 

21.(6.b) 1887 No Kanun, K.Ta.: 17.04.1975 Ostr. C.: 14 s. 2732 
CENAZELERIN NAKLI ANLAŞMASININ ONA YLANMAS.tNJN UYGUN 
BULUNDUÖUNA DAlR KANUN ..................................................................................... 32 

22.( a) 1888 No Kanun~ K.Ta. : 17.04.1975 Dstr. C. : 14 s. 2732 
SlVlL HA V AClLIK GÜVENLİÖİNE KARŞI KANUN DIŞI EYLEMLERIN 
ÖNLENMESINE İLİŞKİN 23 EYLÜL 1971 TARIHLI MONTREAL 
SÖZLEŞMESİNİN ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR 
KANUN ............................................................................................................................. 191 

23. 1889 No Kanun, K.Ta. : 17.04.1975 Dstr. C.: 14 s. 2733 
UÇAKLARDA İŞLENEN SUÇLAR VE DİÖER BAZI EYLEMLERE lLlŞKlN 
14 EYLÜL 1963 TARİHLl TOKYO SöZLEŞMESINE KATILMAMIZIN 
UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR. KANUN ................................................................... 202 

24. 1901 No Kanun, K.Ta.: 20.05.'1975 Dstr. C.: 14 s. 2879 
24 NİSAN 1963 TARİHİNDE VlY ANA'DA İMZALANAN KONSOLOSLUK 
İLİŞKİLERİ HAKKINDA VİY ANA SöZLEŞMESINE KATILMAMIZIN 
UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR KANIN ...................................................................... 210 

lS. 1931 No Kanun, K.Ta.: 15.01.1976 Dstr. C.: lS s. 647 
KÜÇÜKLERIN VATANA lADESlNE DAlR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA tUşKIN KANUN ............................. %35 

16. 2080 No Kanun, K. Ta.: 01.03.1977 Dstr. C.: 16 s. 2422 

XXXVI 

CEZA KOVUŞTI1RMALARININ AKT ARILMASINA DAİR AVRUPA 
SÖZLEŞMESİNİN ONA YLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA 
KANUN ........................................................................................................................... 243 



Kitaptaki Metnin Almdtlt 
Sıra No. Kanun No. ve Başiitı Dasturda Cilt ve Sayfa Numaraları 

27.( a) 2081 No Kanun. K.Ta. : 01.03.1977 Dstr. C. : 16 s. 2422 
CEZA Y ARalLARININ MILLETLERARASI DEÖERl KONUSUNDAA VRUPA 
SÖZLEŞMESİNİN ONA YLANMASI VE UYGULANMASI HAKKINDA 

s. no 

KANUN ............................................................................................................................. 257 

28. 2256 No Kanun, K.Ta.: 25.12.1979 Dstr. C.: 19 s. ll 
BİRLEŞMİŞ MILLETLER EÖtı1M, BlLtM VE KÜLTÜR KuıtUMU (UNESCO) 
NUN XVI CI GENEL KURULU TARAFINDAN 14 KASIM 1970 TARlHtNDE 
KABUL OLUNAN KÜLTÜR V ARLIKLARININ KANUNSUZ İTHAL,İHRAÇ 
VE MÜLKİYET TRANSFERİNİN ÖNLENMESİ VE Y ASAKLANMASIİÇIN 
ALlNACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN 
UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR KANUN ................................................................... 282 

29.(44.b) 2326 No Kanun, K.Ta.: 27.10.1980 Dstr. C.: 19 s. 108 
1971 PSİK.OTROP MADDELER SÖZLEŞMESINE KATILMAMIZIN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖU HAKKINDA KANUN ......................... 426 

30. 2327 No Kanun. K.Ta.: 27.10.1980 Dstr. C.: 19 s. 108 
TEDHİŞÇlUÖlN ÖNLENMESINE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESlNtN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖU HAKKINDA KANUN .......................... 291 

31. 2374 No Kanun, K.Ta.: 21.01.1981 Dstr. C.: 20 s. 138 
DİPLOMASt AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI 
KORUNAN KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARlN ÖNLENMESİ VE 
CEZALANDIRH.MASI SÖZLEŞMESINE KATILMAMIZIN UYGUN 
BULUNDUÖU HAKKINDA KANUN ............................................................................... 29 

32.( a) 3042 No Kanun, K.Ta.: 04.09.1984 Dstr. C.: 24 s. 3 
18 NİSAN 1961 TARIHLI DIPLOMATIK tUŞKlLER HAKKINDAKI 
VİY ANA SÖZLEŞMESINE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUÖUNA 
DAIR KANUN .................................................................................................................. 304 

33. 3339 No Klnun, K. Ta.: 26.03.1987 Dstr. C.: 26 s. 96 
HÜKÜMLÜLERİN NAKLINE DAİR SÖZLEŞMENİN ONA Yİ..ANMASININ 
UYGUN BULUNDUÖU HAKKINDA KANIN ................................................................. 319 

34.(18.b) 3363 No Kanun, K.Ta.: 18.05.1987 Dstr. C.: 26 s. 137 
CEZA İŞLERİNDE KARŞlLlKLI ADLİ Y ARDlMA VRUPA SÖZLEŞMESINE 
EK PROTOKOL'UN ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA 
DAİR KANUN .................................................................................................................. 177 

35.( a) 3411 No Kanun, K. Ta.: 25.02.1988 Dstr. C.: 27 s. 15 
IŞKENCENINVEGA YRI İNSANİ YA DA KÜÇÜLTüCü CEZA VEYA 
MUAMELENIN ÖNLENMESINE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN 
ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDOÖUNA DAİR KANUN ................................ 329 
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Kitaptaki Metnin Alındılı 
Sıra No. Kanun No. ve Başiıiı DOsturda Cilt ve Sayfa N umaraları 

36. 3441 No Kanun, K Ta 21 04 1988 Dstr C 27 s 84 
İŞKENCEYE VE DİÖER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜL TÜCU 
MUAMELE VEYA CEZA YA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN 

s. no 

ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR KANUN 341 

37. 3442 No Kanun, K Ta 21 04 1988 Dstr C 27 s 84 
REHİNE ALINMASINA KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE 
KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR KANUN 355 

38.(10.e) 3526 No Kanun, K Ta 12 04 1989 Dstr C 28 s 253 

39. 

40. 

41. 

AVRUPA İNSAN HAKLARI VE ANA liÜRRİYETLERİ KORUMA 
SÖZLEŞMESİNE EK 8 SA YILI PROTOKOL UN ONA nANMASININ 
UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR KANUN 

3527 No Kanun, K Ta 12 04 1989 Dstr C 28 s 253 
AVRUPA İKAMET SÖZLEŞMESİNİN ONA YLANMASININ UYGUN 
BULUNDUÖUNA DAİR KANUN 

3608 No Kanun, K Ta 18 Ol 1990 Dstr C 29 s 56 
SPORTİP KARŞlLAŞMALARDA VE ÖZLLİKLE FUTBOL MAÇLARlNDA 
SEYİRCİLERİN ŞİDDET OÖSTERMELERİNE VE TAŞKINLIKLARINA DAİR 
AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASlNIN UYGUN BULUNDUÖUNA 
DAİRKANUN 

3662 No Kanun, K Ta 27 09 1990 Dstr C 30 s 4 
DENİZDE SEYİR GÜVENLİÖİNE KARŞIYASA DIŞI EYLEMLERİN 
ÖNLENMESINE DAİR SÖZLEŞME İLE KlTA SAHANLIÖINDA BULUNAN 
SABİT PLATFORMLARlN GÜVENLİÖİNE KARŞI YASA DIŞI 
EYLEMLERİN ÖNLENMESİNE DAİR PROTOKOL UN ONA YLANMASININ 
UYGUNBULUNDUÖU~AKANUN 

42.(1l.b) 3732 No Kanun, K Ta 08 05 1991 Dstr C 30 s 143 
SUÇLULARlN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ 
PROTOKOL UN ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖU HAKKINDA 
KANUN 

43.(10.1) 3975 No Kanun, K Ta 23 02 1994 R G 26 02 1994 S 21861 
İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİN KORUNMASINA DAİR 
SÖZLEŞMEYE EK VE BU SÖZLEŞME İLE İLK VE EK PROTOKOL 
KAPSAMINDA BULUNANLARDAN BAŞKADİGER BAZI HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLERİ TANIYAN 4 NUMARALI PROTOKOLUN 

86 

62 

375 

383 

lll 

ONA YLANMASININ UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR KANUN 91 

44.( a) 4136 No Kanun, K Ta 22 ll 1995 R G 25 ll 1995 S 22474 
UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇJLIÖINA KARŞI 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN ONA YLANMASININ 

UYGUN BULUNDUÖUNA DAİR KANUN 397 
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Kitaptaki Metnin Alındılı 
Sıra No. Kanun No. ve Başlı!ı DUsturda Cilt ve Sayfa Numaraları 

45.(3S.b) 4237 No Kanun, K.Ta.: 04.04.1997 R.G. 10.04.1997 S. 22960 
İŞKENCENİN VEGA YRİ İNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA 
MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE 
EK 1 VE 2 NO.LU PROTOKOLLERİN ONA YLANMAS~ UYGUN 

s. no 

BULUNDUGU HAKKINDA K.ANUN ............................................................................... 337 

BİR SÖZLESMENİN ONA YlNA İLİSKİN OLMA YAN. KANUNLAR 

(27.b) 3002 No Kanun, K. Ta.: 08.05.1984 Dstr. 5 Trp. C.: 23 s. 83 
TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDAY ABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN 
VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA, 
MAHKUMİYETLERİNİN İNFAZINA DAİR KANUN ..................................................... 278 

(32.b) 3898 No Kanun, K.Ta.: 11.03.1993 R.G.: 23.03.1993 S. 21531 
1990 VİY ANA BELGESİ UY ARINCA TÜRKİYE'YE GELECEK OLAN 
PERSONELİN DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDA VİY ANA 
SÖZLEŞMESİNDE ÖNGöRÜLEN A YRICALIKLARDAN 
Y ARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN KANUN .......................................................... 318 

(lO.h) 430 No Kanun, K.Ta. : 03.03.1340(1924) Dstr. 3 Tıp. C.: S s. 322 
TEVHİDİ TEDRİSAT KANUNU ....................................................................................... 98 

BAKANLAR KURULU'NCA DOGRUDAN ONAYLANAN PROTOKOL 

(lO.d) 7/3211 No.lu Karar Ka .. Ta: 29.09.1973 Dstr. 5. Trp. C.: ll s. 200 
İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASI AVRUPA 
SÖZLEŞMESİNE EK S SA YILI PROTOKOL'UN ONA YLANMASINA DAİR 
BAKANLAR KURULU KARARI ...................................................................................... 83 

(22.b) 89/13966 No.lu Karar Ka. Ta. : 14.04.1989 Dstr. 5. Trp. C.: 28 s. 1489 
ULUSLARARASI SİVİL HA VACILIGA HİZMET VEREN HA VA 
ALANLARINDA KANUN DIŞI ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLENMESİNE 
İLİŞKİN MUNZAM PROTOKOL ..................................................................................... 198 

AVRUPA İNSAN HAKLARI DİV ANININ ZORUNLU YARGI YETIÔ:SİNİN 
TANINMASINA İLİSKİN BAKANLAR KURULU KARARLARI 

(lO.i) a.89/14563 No.lu Karar Ka .. Ta.: 25.09.1989 R.G. :27.09.1989 S. 20295 
b.89/14866 No.lu Karar Ka .. Ta.: 12.12.1989 R.G. :27.09.1989 S. 20284 ........................ 99 

(10.ii) 93/3987 No.lu Karar Ka .. Ta.: 08.01.1993 R.G. :30.01.1993 S. 1481.. ......................... 100 
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Kitaptaki MetaiD AluıdJiı 
Sıp No. Kanun No. ve Byhlı Dlltllrda CIIt ve Sayfa Numaralan 

BAKANLAR KURULU IWWU 

(6.e) 3/9119 No.lu ıc- Ka.. Ta. :04.04.1949 Dstr. Trp.: 3 C.: 30 s.l019 
BIRLEŞMIŞ MILLETLER GENEL KURULUNCA KABUL EDİLEN İNSAN 
HAKLARI EVRENSEL BEY ANNAMBSINlN R.G. lLE YA YlNLANMASI 
VE OKULLARDA OKUTULMASI HAKKINDA BAKANLAR KURULU 

I.DO 

KARARI ................................................................................................................................ 3 

(44.d) 8761 No.lu Karar Ka..Ta. : 08.01.1930 
lNTERP<:>L ....................................................................................................................... 478 

(ll.b) 94/6169 No.lu Karar Ka..Ta.: 14.09.1994 R.G. :30.11.1994 S. 22127 
TÜRKİYE'YE lLrtCA EDEN VEYA BAŞKA BİR üLKEYE lLrtCA ETMEK 
ÜZERE TÜRKİYE'DEN lKAMET lZNt TALEP EDEN MÜNFERİT 
YABANCILAR lLE TOPLUCA SIÖINMA AMACIYLA SINIRLARIMIZA 
GENEL Y ASANCILARA VE OLABİLECEK NOFuS HAREKETLERINE 
UYGULANACAK USÜL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ........................ l58 

xxxx 



mehmet akzambak, idareci, Gn. Md. E. Vali, Avukat. 1927 yılında 

Seydişehir'de doğdu İlkokulu Seydişehir'de, Ortaokulu Konya'da okudu Lise 
derecesindeki Ankara Polis kollejinden sonra İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel 
Müdürlüğü Hesabına) Ankara Hukuk Fakültesine devamla Şubat 1950 de mezun oldu. 

Vatani görevini NATO, İzmir Güneydoğu Kara Kuvvetleri Karargahında 
tercüman ve irtibat subayı olarak ifa etti. 

1953 yılında Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü Şube Müdürlükleri ve İstanbul Emniyet Müdür Muavinliği 
görevlerinden sonra 1966 yılında Ankara Polis Enstitüsü ve Koleji Müdürlüğüne 
getirildi. 1967- ı 97 ı yıllan arasında Emniyet Genel Müdür Muavinliği, bir süre 
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yaptı. 1975 yılında İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müşaviri 
iken Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne atandı. 6 ay bu görevde kaldı. ı975 yılı 
Aralık ayında Merkez Valiliği kadrosunda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne vekalet 
etti ı976 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. 

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya (Berlin) da mesleki ihtisas 
yaptı. 

Avrupa Konseyi Hudut Formalitelerinin Basitleştirilmesi komite toplantılarına 
İçişleri Bakanlığı adına katıldı. 

ı 970- ı 97 ı yıllannda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığını yaptı. 
Emeklilik sonrasında ı 979 yılında İstanbul Barosunda Avukatlık Stajını 

tamamlayarak Baroya Kayıtlı Avukat sıfatıyla serbest mesleğini icra etti. 1982-1984 
yıllannda Kamuya Yararlı Polis Emeklileri ve Mensuplan Derneği (İstanbul) Kayyım 
Heyeti Başkanlığında bulundu. ı 985 - 1986 yıllarında bir Türk inşaat fırmasının 
üstlendiği Yemen/Marib Barajı inşaatında çalıştı. 

Halen Antalya Barosuna kayıtlı Avukat olarak, Alanya'da Özel bir kuruluşun 
Hukuk Müşaviridir. 
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