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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-0009-2018-11290/106326 09.09.2021
Konu : SUAT YILDIRIM 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi : a) 29.04.2021 tarihli ve 2017/42784 sayılı yazınız.
  b) 25/06/2021 tarihli ve 2017/44568 sayılı yazınız.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 2018/180 Esas sayılı kamu davası 
kapsamında ulusal seviyede aranan,  T.C. kimlik numaralı Suat Yıldırım'ın Kanada'dan 
iadesini teminen Mahkemesince hazırlanan talep evrakı ilgi yazılar ekinde alınmıştır.

Bununla birlikte, bahse konu evrakın aşağıda izah olunan çerçevede bir kez daha gözden 
geçirilmesi ile ekte bulunan örneklere uygun olarak yeniden düzenlenmesi faydalı olacaktır.

Bu kapsamda;
1. İlişikte örnekleri sunulan "Dava Kaydı" ve "Genel Hukuki Beyan" adlı iki tür belge 

düzenlenmesi,
2. "Dava Kaydı" düzenlenirken;

a. Belgeyi hazırlayan yargı mensubuna ilişkin bilgilere yer verilmesi, hazırlayan kişinin adli 
süreç ile ilişkisinin belirtilmesi,

b. "Genel Değerlendirme" bölümünde, iade talebine esas teşkil eden olaya ve bu kapsamda 
elde edilen delillere ilişkin bilgilerin paylaşılması,

c.  "Delillerin Özeti" bölümünde, adli süreç kapsamında elde edilen ve iade talebine dayanak 
teşkil eden tüm delillerin, örnekte belirtilen usule uygun şekilde (beyanların verildiği tarihin ve makamın 
belirtilmesi, yine belgelerin hangi tarihte, hangi makam ya da kişi tarafından düzenlendiğinin 
kaydedilmesi suretiyle) izah edilmesi,

ç.  "Delillerin Özeti" bölümünde; ifade tutanaklarında, bilirkişi/kolluk raporlarında, iletişim 
kayıtlarında ve diğer belgelerde yer alan ve talebin olumlu neticelenmesine katkı sağlayacağı 
değerlendirilen bilgilerin özet olarak açıklanması, söz konusu belgelerin zorunlu olmadıkça talep 
evrakına eklenmemesi,

d. "Delillerin Özeti" bölümünde, destekleyici delillere dayanmayan, nihai hüküm/kanaat 
bildiren anlatımlara yer verilmemesi, bunun yerine, elde edilen delile atfen açıklamalar yapılması,

e. İadesi istenen şahsın kimlik bilgilerine (doğum tarihi, T.C. kimlik numarası), fiziki 
eşkaline ve mevcutsa Kanada'da bulunduğu adres bilgilerine de yer verilmesi,

f. Şahsın teşhise elverişle fotoğrafının, parmak izi kayıt formunun ve kişi nüfus kaydının 
evraka eklenmesi,

g. İadesi istenen şahsın, suç işlediği iddia edilen şahıs olduğunun teyidi amacıyla; varsa 
beyan sahiplerinin fotoğraflı ve beyanlı teşhis tutanaklarının evraka eklenmesi,

3. "Genel Hukuki Beyan" düzenlenirken;
a. Ekte yer alan örnekte belirlenen kapsamın ve usulün dikkate alınması,
b. İade talebine esas teşkil eden suça ilişkin kanun madde metinlerinin, yine dava 

zamaşamını gösterir kanun madde metinlerinin ve şahıs hakkındaki yakalama emrinin/emirlerinin evraka 
eklenmesi,
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4. "Dava Kaydı" ve "Genel Hukuki Beyan" düzenlenirken, talebin yabancı makamlar tarafından 
değerlendirileceğinin göz önünde bulundurulması, bu bağlamda, anlatımın ve Türkçe kullanımının 
tercümeye ve talep edilen ülke makamlarınca sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesine elverişli olması,

Gerekmektedir.
Bu itibarla;
1. Şahsın ülkemize iadesi istenecekse, izah olunan şekilde düzenlenecek talep evrakının üç takım 

halinde, ıslak imzalı ve mühürlü şekilde Bakanlığımıza gönderilmesini,
2. İade talebinde bulunulmayacaksa, gerekçesiyle birlikte keyfiyetin bildirilmesini,
3. Dosyanın başka yer adli makamlarına gönderilmiş olması halinde, yazımızın gereği için yetkili 

adli merciine bildirilmesini ve Bakanlığımıza da konuya ilişkin bilgi verilmesini,
Rica ederim.

Emrah ÖZKAN
Hâkim

Bakan a.
Daire Başkanı

Ekler:
1. "Dava Kaydı" Örneği
2. "Genel Hukuki Beyan" Örneği
3. İlgi (a) ve ilgi (b) yazı ekinde alınan iade evrakı (Fiziki olarak iletilecektir.)
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