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T.C.
ADALET BAKANLIĞI 

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu

Sayı : E.81016607-4-1-TTR-0196-2016-4827/40987 29.03.2021
Konu : SELMAN KUZU 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

"Silahlı Terör Örgütü Kurup Yönetmek, Hükümeti Yıkmaya Teşebbüs Etmek, Anayasayı 
İhlal Etmeye Teşebbüs Etmek, Siyasi ve Askeri Casusluk" suçlarından Ankara 4. Ağır Ceza 
Mahkemesinin 27.07.2016 tarih ve 2016/238 Esas sayılı,

"Nitelikli Zimmet, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç Gelirlerini Aklamak, Nitelikli 
Dolandırıcılık, Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Ele Geçirmek, Başkasına 
Vermek" suçlarından Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.01.2017 tarih ve 2016/238 Esas 
sayılı yakalama emirlerine istinaden ulusal seviyede aranmakta olan Yalova İli, Çiftlikköy 
İlçesi, Gacık mah/köy nüfusuna kayıtlı, Abdullah ve Hava oğlu, 01.01.1965 Çarşamba 
doğumlu Selman KUZU'nun (T.C. Kimlik No: ) isimli şahsın Güney Afrika 
Cumhuriyeti ülkesinde bulunduğu yönündeki malumat Bakanlığımıza iletilmiştir. 

Bu kapsamda, adı geçen hakkındaki yakalama emrinin şahsın tutuklanmasına yönelik 
olması durumunda ve şahsın iadesine elverişli delillerin halihazırda elde edildiği 
değerlendirilmekte ise,  iadesinin talep edilip edilmeyeceğinin ve İnterpol'e üye ülkeler 
nezdinde uluslararası düzeyde arattırılmasının talep edilip edilmeyeceğinin bildirilmesini ve 
talep halinde ise, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Ülkemize iadesine yönelik olarak;

6706 Sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu çerçevesinde ve 
konu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığının 24.05.2018 tarihli yazısı ile bildirilen, GAC adli 
makamlarına iletilecek iade taleplerinin anılan ülke makamlarınca daha kolay 
anlaşılabilecek ve anılan ülkenin ulusal mevzuatının şartları uyarınca oluşturulmuş iade 
evrakının ekte Türkçe tercümesi sunulan formata uygun olarak düzenlenecek iade 
talepnamesiyle özellikle suça konu eylemin nerede, nasıl ve ne zaman işlendiğini açıklayan, 
adı geçen hakkında uygulanması muhtemel kanun maddelerini ve dava zamanaşımı süresinin 
hangi tarihte sona ereceğini gösteren dosya inceleme tutanağı ile diğer bilgi ve belgelerin üç 
takım halinde (yakalama emri, mahkeme kararı vb.),

Ayrıca; 6706 Sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu çerçevesinde 
ve 16.11.2011 tarih ve 69/4 sayılı Genelgemiz ile ekinde bulunan örneklere (metni 
Bakanlığımızın www.uhdigm.adalet.gov.tr/genelge adresinde bulunmaktadır) uygun şekilde 
düzenlenecek özellikle suça konu eylemin nerede, nasıl ve ne zaman işlendiğini açıklayan, 
adı geçen hakkında uygulanması muhtemel kanun maddelerini ve dava zamanaşımı süresinin 
hangi tarihte sona ereceğini gösteren dosya inceleme tutanağı, Kırmızı Bülten formu ile diğer 
bilgi ve belgelerin iki takım halinde hazırlanarak ıslak imzalı ve mühürlü evrak asıllarının 
(yakalama emri, mahkeme kararı vb.) tercüme edilmeksizin Bakanlığımıza gönderilmesi 
gerekmektedir.

İade talebinde ve Kırmızı Bülten çıkarılmasının talep edilecek olması halinde 
düzenlenecek iade talepnamesi ve kırmızı bülten formunda özellikle;

a. FETÖ/PDY terör örgütünün yabancı adli makamları bilgilendirmek için anlatılması 

N
ordic

M
onit

or.c
om



  

               Bu evrak UYAP üzerinden e-imza ile imzalanmış olup ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel  Müdürlüğü: Millî Müdafaa Caddesi No:22 Bakanlıklar/ANKARA

İrtibat: Telefon : (312) 414 84 33, Faks: (312) 219 45 23, E-posta: diabgm@adalet.gov.tr, Elektronik Ağ: www.adalet.gov.tr    

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  AaVHC2E - P4BT8sZ - hUBYueS - LJQwBg=  ile erişebilirsiniz.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  AaVHC2E - P4BT8sZ - hUBYueS - LJQwBg=  ile erişebilirsiniz.

ve örgütün silahlı unsurunun ortaya konulmasından sonra şüpheli/sanık hakkında isnat edilen 
suça ilişkin eylemler ve bu eylemlerin işlendiğine delalet eden delillerin mümkün olduğunca 
ayrıntılı bir şekilde tarif edilmesi ve eylemlerle ilişkilendirilmesi, suç anlatımında, sadece 
suçun tavsifinden ziyade somut eylemlerin anlatılmasının ve özellikle şüpheli/sanık ile suça 
konu eylemler ve bu eylemleri gerçekleştiren kişiler arasındaki, anlamlı ve somut 
ilişkinin/bağlantının açık bir şekilde ortaya konulması önem taşımaktadır.

b. Tanık ifadelerine atıf yapılırken, ifadelerin hangi makam huzurunda ve yeminli 
olarak verilip verilmediği belirtilmelidir. (Sanık/şüpheli aleyhine olan ifade beyanlarının delil 
olarak sunulması düşünülüyorsa, çok uzun olması halinde sadece ilgili kısımlar iade 
talepnamesinde özetlenebilecek ve evrak ekine ifade beyanları konulabilecektir.)

c. Düzenlenecek dosya inceleme tutanağı/iade talepnamesi/kırmızı bülten formunda; 
FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğuna ilişkin bir mahkeme kararına (örneğin; Yargıtay 16. 
Ceza Dairesinin 2015/3 Esas-2017/3 Karar sayılı kararı gibi) atıflarda bulunulmasında, 
şüpheli/sanıkta BYLOCK programı bulunması halinde, buna ilişkin tespit tutanağının evraka 
eklenmesinin ve örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için üyeler dışındaki insanların 
kullanımına kapalı bu programla gizli haberleştiğinin belirtilmesinin, özellikle terörizmin 
finansmanın suçu bakımından Bank Asya ve kapatılan dernek/vakıf gibi hususların 
FETÖ/PDY ile bağlantısı ile adı geçen şahsın söz konusu bağlantılarına yer verilmesinin 
(ayrıntılı açıklanmasının) uygun olacağı, BYLOCK ve BankAsya kaydının ve örgüte ait 
şirket, vakıf, dernek vb oluşumlarla ilgili kaydının bulunmaması halinde bunların 
bulunmadığına dair bilgiye iade ve Kırmızı Bülten formunda yer verilmemesinin uygun 
olacağı, örgüt yapılanmasındaki hiyerarşide yer alan "imam, mütevelli heyet üyesi, istişare 
heyeti üyesi, sorumlu" gibi örgüt yöneticilerine verilen isimlerin yabancı adli makamlarca 
anlaşılabilmesi için açıklanmasının faydalı olacağı  değerlendirilmektedir.

d. İade talebinde bulunma ve Kırmızı Bülten çıkarılması girişimleri tamamen adli 
makamların talebi ile başladığından Kırmızı Bülten formu ve iade talepnamesi düzenlenirken 
anılan evraklarda Bakanlığımızca yapılan suç duyurusu işlemlerine ve iade/Kırmızı Bülten 
konulu yazılarına atıf yapılmamasının iade ve Kırmızı Bülten çıkarılması taleplerimizi 
olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.

Bu itibarla; yukarıdaki açıklamalar dikkate alınmak suretiyle hazırlanacak iade 
talepnamesi, kırmızı bülten formu ve ilgili evrakın (ıslak imzalı ve mühürlü) fiziki olarak 
ivedilikle Bakanlığımıza gönderilmesini rica ederim.  

Abdullah ÖMEROĞLU
Bakan a.

Tetkik Hâkimi

Ek: GAC formatı
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