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İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
(Resmî
Kanun No.
3441

Gazete ile yayımı

: 29-4.1988 Sayı : 19799)
Kabul Tarihi
21 . 4 . 1988

MADDE 1. — Türkiye tarafından 25 Ocak 1988 tarihinde New York'da imza
lanan İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücjü Muamele veya Ce
zaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin, (ekli beyan ve ihtirazi kayıtla) onaylan
ması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
İŞKENCEYE VE DİĞER ZALİMANE; GAYRİİNSANÎ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ
MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ
Bu Sözleşmeye taraf olan devletler;
Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilan ©dilen ilkelere uygun olarak insanlık ale
minin tüm mensuplarının eşit ve vazgeçilmez haklarının tanınmasının, dünyada hürri
yetin, adaletin ve barışın temelini oluşturduğunu düşünerek,
Bu halkların, kişinin haysiyeltine (bağlı olarak meydana geldiğini kabul ederek,
Her ikisi de hiç Iklim'senin işkence veyia ızalimane, gayminsanî veya küçüDtücü imuacmele veya cezaya lta|bi tutulmasını öngören, İnsan Halkları Evrensel 'Beyannamesinin
5 ve Uluslararası Medenî ve ISifyasî Halklar Sözleşmesinin 7 ncı maddelerini dikkate
alarak,
Genel Kural (tarafından 9 Aralık 1975 tarihinde Ikalbul edilen, İşkenceye ve Di
ğer Zalimane, Gayriinsanî veya küçültücü Muamele veya Cezaya Tabi Tutulan Kim
selerim Klorunmaliarı Hakkında Beyannameyi keza dikkate alarak;
Bütün dünyada işkence ve diğer zalimane, gaynınisanî veya küçültücü muamele
veya cezaya ıkarşı mücadeleyi daha dtkınleştirmeyi arzulayarak,
Aşağıdaki maidldeler üzerinde anlaşmışlardır
KISIM - I
MiADPE : 1
1. Sözleşme amaçlarına ıgöre, «İşkence» terimi, bir şahsa veya bir üçüncü şahsa,
bu şahsın veya üçüncü şahsın 'işlediği veya 'işlediğinden şüphe edilen Ibır fiil sebebiyle,
cezalandırmak amacıyla Ib'ıllgi veya ılkırar elde etmek için veya ayırım gözeten her
hangi bir sebep dolayısıyla (bir kamu görevlisinin veya bu sıfatla hareket eden bir
foaşka şahsın ıteşyiki veya rızası veya muıvaf ak atıyla uygulanan fızııkî veya manevî
ağır acı veya zarar anlamına gelir. Bu yalnızca yasal müeyyidelerin uygulanmasından
doğan, (tabiatında ıolan veya arızî olarak husule ıgelen acı ve ıizdıratbı içermez.
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2. Bu madde, 'konu ıhalkjkmda daıha geniş uygulama hükümleri ihtiva eden her-'
hangi uluslararası ıhır ibeljge veya millî mevzuata halel getirmez.
MADDE:2
1. Sözleşjmeye ıtaraif Devlet, yarığı yeitlkisine haiz olduğu herıyeride işkence olay
larını önlemek için eltlkili yasal, idaırî, adlî 'vaya başka tedbirleri alacaktır.
2. Hiç Ibir isltisınaî durum, ne Ihaflp halı ne de tbir harp (tehdidi, 'dahilî siyasî is
tikrarsızlık veya herhangi (başlka Ibir kamu (buhranı işkencenin uylgulanması için ge
rekçe gösterilemez.
3. Bir üst görevlinin veya Ibir kamu merdinin emri, işkencenin haklılığıma ge
rekçe kalbul edilemez.
MiADDE : 3
1. Hiç Ibir ıtaralf Devlet (bilr şalhsı, işkenceye talbi 'tutulacağı tehlikesinde olduğuna dair esaslı sebeplerim 'bulunduğu kanaatini uyandıran (başka devlete vermeye
cek, sınırdışı ötmeyecek veya iade etmeyecektir.
'2. <Bu ıgilbi esaslı sebeplerin bulunup bulunmadığını tayin maksadıyla, yetkili
(merciler, uyigulamalbilen yerlerde, insicamlı biçimlde yaygın, açık seçik veya kütleyi
insan hakları ihlalleri bulunup bulunmadığı dahil tü|m ilgili hususları göz önünde tu
tacaktır.
MADDE : 4
1. Her taralf Devlelt, tüm işkence eylemlerinin kendi ceza (kanununa göre suç
olmasını sağlayacaktır. Aynı şekilde, işkence yapmaya teşebbüs ve işkenceye iştirak
veya suç ortaklığı yapan şahsın fiili suç sayılacaktır.
2. Her taraf Devlet, Ibu gibi suçların ciddî mahiyetini göz önüne alarak uygun
şekilde cezalandırılmasını sağlayacaktır.
MADDE : 5ı
1. Her ıtaralf Devlet, aşağıdaki faallerde, 4 maddede zikredilen suçlar üzerinde
kendi yargı yetkisini tesis etaıek için gerekli olabilecek tedbirleri alacaktır.
a) Suçlar yarığı yetkisine ıhailz lollduğu topraklarda veya Ibu devlette kayıtlı Ibir
gemi veya uçakta işlenmişse,
lb) İtham olunan sanık Ibu devlet uyrukluğumda ise,
c) işkence suçu mağduru Ibu devlettin uyrukluğunda olup, hu devletin uygun
görmesi halinde,,
2- Aynı şekilde her taraif Devlet, itham olunan şahsın kendi yangı yetkisine haiz
olduğu topraklarda Ibulümmiası Ve ıbu şahsı 8 inci imaddeye uygun olarak (bu madde
nin 1 inci paragrafında zikredilen Devletlerden herhangi (birisine iade etmediği takdir
de kendi yarığı yeltkisimi tesis etmek için lüzumlu olabilecek tedbirleri alacaktır.
3. Bu Sözleşme iç hukuka uygun olarak uygulaman herhangi bir ceza yargısını
bertaraf etelemektedir.
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MADDE:6
1. Kendisinde 'mevcujt Ibilgilerın incelenımesini müteakip, tatlmin olması üzerine,
santiar gerektiriyor ise, 4 ündü (maddede zikredilen herhangi ıbir suçu işlendiği iddia
edilen şahsın ülkesinde (bulunduğu herhangi ıbir Sözleşmeye taraf Devlet hu şahsı
tutuklayacak veya hazır (bulunmasını sağlayacak diğer hukukî tedbirleri alacaktır.
Tutuklama ve öteki hukukî tedlbMer Ibu Devlet Kanununda öngörüldüğü şekilde sağ
lanacak ancak sadece herhangi bir ceza veya iade kovuşturmasının başlatılmasına
imkân, sağlayacak kadar devanı edebilecektir.
2. Bu Devlet derhal 'olayların bir ön soruşturmasını yapacaktır.
3. Bu (maddenin 1 inci paragrafına uygun şekilde tutuklanan heır şahısa, uyru
ğunda olduğu Devleltin, vatansız ise ımutad olaralk ikamet etliği Devletin uygun en
yakın temsilcisi ile derhal haberleşmesine yardımcı olunacaktır.
4. Bir Devlet, hu ımlaıdldeye uygun olarak, Ibir şalhsı tutukladığında 5 inci mad
denin 1 inci paragrafında altııf yapılan Devletlere derihal şahsın tutuklandığımı ve tu
tuklanmasını ıgerelkltiren şartları (bildirecektir. IBu maddenin 2 nci paragrafında öngö
rülen önsoraıışturma işDerriinii (tamamlayanı (Devlet varidığı sonuçları Ibu Devletlere
hemen bildüecek ve yargı yetkisini kullanıp kullanmayacağını da belirtecektir.
MADDE : 7
1. Yargı /yetkisine haiz olduğu t'opraklarda 4 üncü maddede zikredilen herhangi
bir suçu imlediği iddia olunan <bir şahsın (bulunduğu taraf Devlet, 5 inci maddedeki
halleri teemmül ektikten sonra, sanığı iade etmediği takdirde, kovuşturma amacıyla
dosyayı yeltkili mercilerine intikal ettirecektir.
2. Bu merciler, o Devleltin kanunları gereğince ciddî nitelikte adî herhangi 'bir
suç (olayında olduğu gibi aynı şekilde karar alacaklardır. 5 inci maddenin 2 nci pa
ragrafında atılf yapılan hallerde kovuşturma ve mahkûmiyet İçin gerekli delil ölçü
leri, 5 inci maddenin 1 inci paragrafındaki hallere uygulananlardan hiç (bir şekilde
daha az kesin olmayacaktır.
3. 4 üncü Maddede zikredilen suçlardan herhangi hirisi ile ilgili olaralk hak
kında kovuşturma yapılan herhangi Ibir şahısa, kovuşturmanın tüm safhalarında atiil
muamele garanti edilecektir.
MADDE : 8
1. Taraf Devletler arasında ımeveuit herhangi ıbir iade sözleşmesinde, 4 üncü
maddede atıf yapılan suçlar, iade edildbilir suçlar ımeyanında kabul edilecektir. Taraf
Devletler (bu gilbi suçları aralarında yapılacak her iade 'sözleşmesinde iade edilen suç
lar olarak dahil etmeyi yulkümlenımişlerdir.
2. iadeyi bir Sözleşmenin mevcudiyeti şartına ıbağlayan hir Taraf Devlet ara
larında iade sözleşmesi olmayan Sözleşmeye Taraf diğer 'bir Devletten iade için talep
aldığı tekdirde, ıbu suçlarla ilgili olarak 'bu sözleşmeyi iade için \bir hukukî temel ola
rak düşünebilir, iade, talep edilen Devlet Kanununun diğer şartlarına tabi olacaktır.
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3. iadeyi Ibir Sözleşmenin (bulunması şartına hağlaımayan Taraf Devletler talep
olunan Devletin Kanunu tarafından öngörülen şar'Üara bağlı olarak aralarında bu
suçları iade edilir suçlar sayacaklardır.
4. Bu suçlar, Taraf Devletler arasında, iade amacıyla, sadece meydana geldik
leri yerde değil, falkat aynı zaımanda 5 ınoi maddenin 1 inci paragrafına göre yargı
'yetkilerini tesis etmeleri istenilen devletlerin ülkelerinde de işlenmiş gibi işleme taıbı
tutulacaktır.
MADDE:9
1. 4 üncü maddede 'zikredilen suçlardan herhangi Ibiri dolayısıyla yürütülen ko
vuşturmalarla illgıli olarak, kovuşturma için gerekli tüm delillerin sunulması dahil,
taralf Devletler 'birbirine en geniş adlî yardımı sağlayacaklardır.
2. Taraf Devletler, bu maddenin I inci paragrafı gereğince yükümlülüklerini,
aralarında mevcut olalbilecek herhangi bir karşılıklı adlî yardım sözleşmesine uygun
olaralk yerine getireceklerdir.
MADDE : 10
1. Her taraf Devlet, işkencenin yasaklanmasına dair eğitim ve bilginin kanun
uygulayıcı personel, sivil veya askerî tıblbî personel, kamu görevlileri ve herhangi bir
şekilde tutuklanan, nezarete alınan veya hapsedilen '(cezaevine konulan) herhangi bir
şahsın tutuklanması, sorgulanması veya muamelesıyle ilgilenebilecek dı'ğer şahısların
eğitim prıoigramına dahil edilmesini, sağlayacaktır.
2. Her taraf Devlet, bu gibi kişilerin görev ve yetkilerine dair yayınlanan ku
rallar veya talimatlar bu yasaklamayı da dahil edecektir.
MADDE : 11
Her taraf Devlet, işkence olaylarını önlemek maksadıyla, yargı yetkisinin, şamil
olduğu topraklara herhangi hır şekilde tutuklanan, nezarete alınan veya hapsedilen
kişilerin tutuklanması ve talbi tutulacağı muamele ile ilgili düzenlemeleri ve bunlara
ait sorgulama kuralarını, talimatları, yöntemleri ve uygulamaları sistematik şekilde
gözden geçirecektir.
MADDE : 12
H E R taraf Devlet, yargı yelkusme haiz olduğu topraklarda bir işkence eyleminin
işlendiğine inanmak için ciddî sebepler mevcut olan herhalde, yetkili mercilerinin der
hal ve tarafsız soruşturma yürütmelerini sağlayacaktır.
MADDE : 13
Her taralf Devlet, kendi yargı yetkisine haiz olduğu topiraklarda işkenceye ma
ruz kaldığını iddia ©den herhangi hır şahsın yetkili mercilere şikâyet hakkını ve da
vasının ,bu mercilerce hemen ve tarafsızca incelenmesini sağlayacaktır. Şikâyetçinin
ve tanıkların şikâiyet veya şahadetin bir 'sonucu olarak, tüm fena muamele veya
tehdide karşı korunmalarını sağlamak için önlemler alınacaktır.
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MADDE : 14
1. Her taraf Devlet kendi ıhukıik sMemii dahilinde işkence eylemi mağduru ınaın zararının karşılanmasını ve mümkün olan rehalbilıtasyon imkânları dalhil uygulanaJbilir, iadil ve yeterli (bir ıtaz'mınaıt ıhalklkma ısalhiıp lolımasmı temin edecektir. İş
kence eylemi sonucu mağdurun ollmesi halinde Ibalkimakla yükümlü olduğu muhtaç ları tazminat almaya (yetkili olacalklandır.
2. Bu madde, ımağdurun veya diğer şahısların millî (kanuna göre mevcut olaibilecek tazminat halkkını hiçbir şekilde dtkıllemeyecektir.
MADDE : 15
Her taraf Devlet işkence yapılarak alındığı tespit olunan herhangi ıbir ifadenin
alınan ifadenin işkence yapmakla ithalm olunan ikisi aleyhimde delil olarak kullanıl
ması hariç, herhangi bir kovuşturmada delil olarak kalbul ediHmemesinii sağlayacak
tır.
MADDE : 16
1. Her taraf Devlet, yargı yetkisine haiz lolduğu topraklarda 1 inci maddede
tanımlandığı ışekilde işkence derecesine varmayan diğer zalimane, gayriinsanî veya
'küçültücü muamele veya ceza gilbı fullerin, ıbir kamu gıorevlilsi taralfından veya »onun
teşviki veya açık veya (gizli ımuıvalfakatı ile veya ıresmıî sıfatiyle hareket eden 'bir baş
ka şahıs tarafından işlenmesini önlemeyi üstlenecektir, özellikle, 10, 11, 12 ve 13 ün
cü maddelerde yer alan yükümlülükler zalilmane, gayri insanî veya küçültücü ceza
veya muamele şeklindeki diğer işkence biçimlerine de uygulanacaktır.
2. Bu Anlaşma hükümleri zalimane, gayri insanî veya küçültücü muamele veya
cezayı yasaklayan veya iade veya hudut dışı etmeyi ilgilendiren herhangi bir başka
uluslararası ibellge veya millî hukuk hükümleri zarar vermeyecektir.
KISIM - II
MADDE : 17
1. Bundan sonra belirtilecek faaliyettiler! uygulamak üzere İşkencenin Önlenme
si (Komitesi ı(lbundan Iblöyle komite şeklinde aitıf yapılacaktır) kurulacaktır. Komite,
insan halkları alanında yüksek ahlakî yetenek ve yetkileriyle tanınmış kişisel meziyetleriyle hizmet edecek on uzmandan loluşacaktır. Uzmanlar taraf devletler tarafın
dan seçilecek ve Ibu ıseçiımlde, ©şilt coğrafî dağılım lile hukukî deneyimi olan bazı ki
şilerin komiteye katılmasının faydası göz önünde tutulacaktır.
2. Komite üyeleri taraf Devletler tarafından tayin edilen kişiler üstesinden giz
li oyla ıseçilecekür. Her taraf Devleti kendi uyrukları arasından ıbir kişiyi tayin ede
bilecektir. Taraf devletler, İşkencenin Önlenmesi Komitesinde hizmet vermeye ar
zulu ve aynı zamanda Uluslararası Medenî ve Siyasî Haklar Sözleşmesi gereğince
tesis olunan İnsan Hakları Komitesinin de üyesi olan kişilerin tayinindeki yararı
hatırda tutacaklardır.
3. Komite üyeleri seçilmi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (tarafından topla
nacak taraf Devletlerin iki yılık toplantılarımda yapılacaktır. Taraf Devletlerin üçte
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ikisinin ekseriyet teşkil edecek bu (toplantılarda, en fazla sayıda oyu elde elden ve
haziır bulunan ve oy veren ıtaraıf Devlet temsilcilerinin oylarının mutlak yoğunluğu
nu alan kişiler Komite üyesi seçileceklerdir.
4. ilk seçim, Sözleşmenin yürürlüğe ıgiıfdiği (günü takip eden altı aydan daha
geç olmayan bir tarihte yapılacaktır. Her bir seçimden en aışağı dlöıt ay önce, Bir
leşmiş ıMilletler Genel Sekreteri ıkendi adaylarını sunmaları için taraf devletlere bir
mektupla çağrıda bulunacaktır. Genel Sekreter, bu şekilde tayin .olunan tüm şahıs
ların alfabetik düzende bir listesini, bunları tayin eden devletleri de işaret ederek
belirleyecek ve taraf Devletlere sunacaktır.
5. Komite üyeleri dört yıl için seçilecekler. [Bunlar yeniden aday gösterildikle
rinde seçilebilecektendir. Bununla [birlikte, ilik seçimde göreve atanan beş üyenin görev
süreisi, iki yılın sonunda, sona erecek, ilk seçimden hemen sonra bu beş üyenin isim
leri bu maddenin 3 üncü paragrafında atıf yapılan toplantının başkanı tarafından ku
ra ile seçilecektir.
6. Komite üyesinin veifat etmesi veya başka herhangi Ibir sebeple artık komite
görevlerini yerine ıgetirme<rrıes>i hallinde kendisini tayin eden taraf Devlet kendi uyruk
ları arasından taraf Devletlerin çoğunluğunun tasıvılbine bağlı oUmalk kaydıyla kalan
süre için bir başka uziman tayın edecektir. Birleşmiş -Millleifaler Genel Sekreteri tara
fından teklif olunan tayinin (bildirilmesinden itibaren altı hafta içinde taraf devlet
lerden yarısı veya daha fazlası tarafından karşı çıkılmadıkça, yapılan işlem kabul
edilmiş sayılacaktır.
7. Taraf Devletler ıgörevlerini yaptıkları esnada Komite üyelerinin masrafların
dan sorumlu olacaklardır.
MADDE : 18
1. Komite, görevlilerini ilki yıllık bk süre için seçecektir. (Bunlar yeniden seçi
lebileceklerdir.
2. Komite kendi çalışma usullerini tesis edecek, ancak bu kurallar, diğer hu
suslar meyanınıda, aşağidaki hususları ihtiva edecektir;
a) Altı üye çoğunluk nisabını teşkil edecektir,
b) Komite kararları mevcut üyelerin çoğunluk oyu ile alınacaktır.
3. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşme gereğince Komite görevle
rinin etkin şekilde icrası için gerekli personel ve kolaylıkları sağlayacaktır.
4. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Komitenin ilk toplantısı için çağrıda bu
lunacaktır. İlik toplantısından sonra, Komite kendi tüzüğünde öngörülen zamanlarda
toplanacaktır.
5. Taraf Devletler, Komite ile taraf Devletlerin yaptıkları toplantılarda doğan
masraflardan bu maddemin 3 üncü paragrafına uygun olarak Birleşmiş Milletlerle kar
şılanan personel masrafı ve kolaylıklar gibi Birleşmiş Milletlerce ödenenler dahil so
rumlu olacaklardır.
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MADDE : 19
1. Taraf Devletler, .bu Sözleşmenin ilgi il taraf Devlet için yürürlüğe girmesin
den sonra bir yıl içinde Sözleşme gereğince üstlendıtoleri yülkümlülülkflerini yerine ge
tirmek için aldıkları tedbirleri, Birleşmiş M Jiletler Genel Sekreteri aracılığı ile Ko
miteye sunacaklardır. Bunu müteakip, Taraf Devletler alınan yeni tedbirler hakkın
da her dört «©nede bir Komiteye tamamlayıcı raporlar ve Komitenin isteyebileceği
bu gibi diğer raporları (sunacaklardır.
2. (Birleşmiş Mi'Üle'fiier Genel Sekreteri raporları tüm taraf Devletlere göndere
cektir.
3. Her raıpor, üzerinde uygun görülebileceği genel yorumları yapabilecek olan
Komite tarafından incelenecek ve bunlar ilgili taraf devlete gönderilecek. Bu taraf
Devlet tercihine göre ıglözHemı eriyle bu rapora karşılık verebilir.
4. (Komite, kendi takdiri çerçevesinde 24 üncü -maddeye uygun 'olarak verilen
yıllık raporuna, ilgili taraf devletten rapor ıhakkında alınmış görüşlerle birlikte, bu
maddenin 3 üncü paragrafına göre yaptığı yorumlarında dalhil edilmesine karar ve
rebilir. İlgili taraf devletçe istenmiş ise, Komite keza bu maddenin 1 inci paragrafı
gereğince sunulan raporun bir kopyasını da raporuna dalhil edebilir.
1

MADDE : 20
1. Komitenin, bir taraf Devletin ülkesinde işkencenin 'sistematik bir şekilde uy
gulandığına dair inandırıcı bilgi alması balinde, Komite ıljgı'l'i taraf Devlet bu bilgi
nin incelenımesinldte işbirliği yapmaya ve bu malksatla alman bilgi* dolayısıyla gözlem
lerini sunmağa davet edecektir.
2. Komite, ilgili taraf Devletin sunmuş olalbileceği gözlemleri oilduğu kadar te
min edilebilecek ilgili başka malumatı da dikkate alarak, gerdeli olduğuna karar
verdiğinde, üyelerinden birini veya daha fazlasını gizli bir soruşturma yapmak ve
acilen komiteye rapor-vermek üzere tayın edebilir.
3. Soruşturma ıbu maddenin 2 nci paragrafına uygun olarak yapıüimış ise, Ko
mite, ilgili taraf Devletin ışjbinlığıni isteyecektir. Bu taraf Devlet ile anlaşmaya varı
larak, ıblöyıle bir ara'ştııtma (Isoruş'turma) o devlet topraklarına bir (ziyareti de içere
bilir.
4. Bu maddenin 2 nci paragrafı aile uyumlu olarak araştırmayla görevli üye ve
ya üyelerin bulgularını inceledikten sonra, Komite, bu bulguları duruma göre uygun
gördüğü yorumları ve önerileriyle birlikte ıügili taraf Devlete gönderecektir.
5. ıBu 'maddenin 1 ve 4 üncü paragraflarında atıf yapılan tüm islernlleır gizli ola
caktır ve işlemlerin bütün aşamalarında taraf Devletin işbirliği aranacaktır. 2 nci pa
ragrafa uygun şekilde yapılan soruşturmanın iiklmaı! edilmesinden sonra Komite, ilgili
taraf devlet ile istişareyi müteakip 24 üncü maddeye uygun olarak düzenlediği yıllık
raporunda, soruşturma sonuçlarının bir özetinin yer almasına karar verebilir.
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MADDE : 21
1. Bu Sözleşmeye taraf olan bir Devlet 'bu 'madde hükmü dairesinde herhangi
bir zamanda, /bir taraf Devletin diğer ıbir taralf Devletin bu sözleşmeye ,göre yüküm
lülüklerini «yerine getirtmediği hususumda Komitenin şikâyetleri alma ve incelleıme yet'kisini tanıdığını beyan edelbil'ir. Bu g'iıbı şikâyetler sadece KomÜten'ini kendisi ile iijgiıli
olarak, yetkisini hur deklarasyonla ıtanıyan bir taralf Devlet tarafından yapılması ha
linde bu maddede vazedilen usûllere uygun olarak ıkaibul edilebilir ve incelenebilir.
Komite tarafından hiç br şikâyet, böyle bir beyanı yapmamış bulunan taraf Devleti
iljgiliendird'iğü takdirde inceltsnmeyeoeiktır. Bu madde gereğince alınan şikâyetler aşağı
daki usule göre işleme konulacaktır :
!

;

a) Bir taralf Devlet, diğer bîr taraf Devletin bu .Sözleşme hükümlerini uygula
madığını düşündüğü takdimde, yazlı ıbir başvuru, ile, meseleyi o taraf Devletin dik
katine getirebilir. Bu ıbaşıvurunun alınmasından itübaren üç ay içerisinde başvuruyu
alan Devlelt, mümkün ve ilgili olduğu nispette, konu hakkında uygulanan veya uy
gulanması düşünülen ulusal kurallar ve tedbirlere aitılflla, ıbunları ihtiva edecek şekil
de, meseleyi izah eden bir açıklamayı rveya /başka herhangi hir beyanını yazılı olarak,
haşVurüyu gönderen Devi öte verecektir;
ıb) tik başvurunun kaibül eden Devlet tarafından alınmasından itibaren altı ay
içeri'sinde her iki ilgili taraf 'Devletin talimin olacağı şekilde halledilmediği takdirde;
bu Devletlerden herlbiri, Komiteye ve öteki Devlete yapacağı bir bildiri ile konuyu Ko
miteye intikal ettirmek hakkına sahip olacaktır.
c) Komite, genel olarak kabul edilmiş bulunan Devletler Hukuku prensiplerine
uygun şekilde, konu ile ıılgılı olarak tüm ulusal tedbirlere başvurulduğunu ve hunJarın tüketildiğini tespit ettikten sonra, sadece bu durumda bu madde gereğince ken
disine intikal ettirilen meseleyi inceleyecektir. Bu kural, tedbirlerin uygulanmasının,
makul olmayan şekilde, (geciktirildiği veya bu Sözleşmenin ihlalinden dolayı mağdur
olan şahsa etkin bir yardım sağlaması muhtemel değil ise, geçerli olmayacaktır.
(

d) Komite bu madde gereğince şikâyetleri incelerken kapalı toplantılar yapa
caktır.
e) Komite, (c) alt-paragrafı hükümlerine bağlı olmak kaydiyîe, bu sözleşmede
öngörülen yükümlülüklere saygı (gösterilmesi esasına dayalı olarak, meselenin dostane
çözümlenmesi .maksadıyla imkânlarını ilgili taraf Devletlere tahsis edecektir. Komite,
ıbu amaçla, uygun ıgörülen ahvalde, geçici bir arabulucu komisyon kuracaktır.
f) Komite, hu madde gereğince herhangi ıbir mesele kendisine gönderildiğinde,
ilgili taraf Devletlere ıflb) alt-paragrafında atıf yapılan ilgili malumat tevdi etmeleri
için çağrıda ıbulunalbilir;
g) ı(jb) alt-paragrafında atıf yapı an taraf Devletler, klonu Komite tarafından in
celendiği sırada temsil edilmek ve sözlü veya yazılı takdimlerde bulunmak hakkını
haiz olacaklardır.
h) Komite, (b) alt-paragrafı gereğince bildirimin alındığı tarihi takiben on iki
ay içerisinde 'bir rapor sunacaktır;
1
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(i) Komite, (e) allt-paragrafı şartları dahilinde bir çözüme ulaşıldığı taikdinde,
raporunu olayların kijsa bir beyanı ve varılan çözüme inhisar ettirecektir.
(ii) (e) allt-paraıgraıfı dahilinde bir çlözlüme ulaşıllmarnası halinde, Kolmilte rapo
runu olayların kssa bk açıklamasına taıhlsils edecek, taraf Devletler tarafında yapılan
yazılı takdimler ve sölziü sunuşların .tutanağı rapora eklenecektir.
Her meselede, rapor ilgili taraf Devletlere telbliğ edilecektir.
2. Bu ımadde ıhülkümleri bu sözleşmeye taraf beş, Devletin bu «maddenin 1 inci
paragrafı dairesinde beyanda buıkmmalarıyla uygulamaya konulacaktır. Bu beyanlar
taraf Devletler tarafından bir örneğini düğer taraf Devletlere gönderecek olan Birleşni'ş Milletler Genel (Sekreterine ıteyd'i olunacaktır. Yapılan beyan, Genel Sekretere
herhangi bitr zamanda yapılacak, başka bir beyan ile geri alınabilir. Bu geri alıma,
bu maddeye göre evvelce gönderilmiş bir şikâyet konusunun incelenmesine zarar
vermeyecektir; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafımdan geri aflmıa .beyanının
alınmasını müteakip taraf Devlet yeni bir beyanda bulunmadıkça, herhangi bir taraf
Devlet tarafından başkaca şikâyet alınmayacaktır.
ıMADDE : 22
1. Bu Sözleşimeye taraf bir Devlet, Sözleşme hükümlerinin bir taraf Devletçe
ihlalinden mağdur olduğunu iddia eden kendi yarjgıisına talbü kişilerden gelen veya
onlar adına yapılan şikâyetleri almıaık ve incelemek için Komitenin yetkisini bu mad
de gereğince tanıdığını her zaman beyan ede'bilir. Yapılan şikâyet .böyle bir beyanı
yapmayan taralf Devleti illjgilendirdiği takdirde, Komite tarafından alınamayacaktır.
2. Komite hu madde gereğince yazılmış imzasız veya bu gilbi şikâyet gönder
me hakkının suiistimal ,edi(ldiğini veya sözleşme hükümleriyle bağdaşmayan herhangi
'bir şikâyeti kaibul edilmez sayacalktır.
3. Komite 2 nci paragraf hükümlerine bağlı olarak, Ibu madde gereğince ken
disine gönderilen herhangi bir şikâyeti 1 inci paragraf (gereğince (beyanda bulunan
ve Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etjtüği ileri sürülen taralf Devletin dikka
tine sunacaktır. ıHakkında şikâyet olan Devlet, altı ,ay içerisinde meseleyi aydınla
tan yazılı izah veya beyanlarını ve var ise alınmış olabilecek tedbirleri komiteye
sunacaktır.
4. Komite, bu madde hükmü dairesinde aldığı şikâyetleri kişi ve ilgili taraf
Devletçe veya onlar adına sağlanan tüm bilgilerin ışığında inceleyecektir.
5. Komite bir kişiden aldığı şikâyetleri aşağıdaki hususları tespit etmedikçe bu
madde gereğince tetkik etmeyecektir.
a) Aynı konunun başka Uluslararası tahkik veya çözüm usulü çerçevesinde
incelenmemiş ve halen de inceleniyor olmaması;
b) Kişinin elverişli tüm ulusal yollan tükenmiş olması; tedbirlerin uygulanma
sının makul olmayan şekilde uzaması veya bu sözleşmenin ihlalinden dolayı mağdur
olan şallısın .zararını etkin bir sekide karşılaşmamasının muhtemel ohüaisı halinde bu
bir kural sayılmayacaktır.
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6. Komite ıbu tna'dde gereğince şikâyetleri incelerken kapalı toplantı yapacaktır.
7. Komite görüşlerini iölgiln taraf Devlete ve kişiye bildirecektir.
8. Bu madde hükümleri 'bu Sözleşmeye taraf «beş Devletin bu maddenin 1 inci
paragrafı gereğince Ibeyanda bulunmalarryl'a uygulamaya girecektir. Bu beyanlar taraf
Devletler tarafından birer örneği öteki taraf Devletlere 'gönderilmek üzere Birleşmiş
Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. Yapılan beyan, herhangi bir zamanda
Genel Sekretere yapılacak bir ıbildiri ille geri alınabilecektir. Böyle bir geri alma bu
madde gereğince herhangi bir konunun incelenmesine zarar vermeyecektir. Genel
Sekreter tarafından bayanın geri alındığına dair tebligatın alınmasından sonra, taraf
Devlet yeni bir beyanda bulunmadıkça, kişi veya onun adına bu madlde gereğince
başkaca şikâyet kabul edilmeyecektir.
1

'MADDE : 23,
Komite ve 21 inci maddenin 1 (e) paragrafı gereğince tayin olunan geçici ara
bulucu komisyonların üyeleri, Birleşmiş Milletler îmltiyaız ve (Muafiyetleri Sözleşme-*
isinin ilgili bölümlerinde yer alan Birleşmiş Milletler uzmanlarına tanınan imtiyaz mua
fiyet ve kolaylıklarından yararlanacaklardır.
MADDE : 24
Komite Sözleşme gereğince yaptığı faaliyetleri hakkında Birleşmiş Milletler Ge
nel Kuruluna ve taraf Devletilere yıllık rapor sunacaktır.
KISIM - III
MADDE : 25
1. Bu Sözleşme büıtün Devletlerin imzasına açıktır.
2. Bu Sözleşme onlayllaimaya tabidir. Onaylama belgeleri Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreterine tevdi edilecektir.
MADDE : 26
Bu Sözleşme -tüm Devletlerin katılmasına açıktır. Katılma, Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreteri nezdiralde katılma belgesinin tevdii ile hüküm ifade edecektir.
MADDE : 27,
1. Bu Sözleşme Birleşmiş (Milletler Genel Sekreteri nezrinde yirminci onaylama
veya katılima belgesinin tevdi edildiği günden sonra otuz gün içinde yürürlüğe gire
cektir.
2. Sözleşmeyi, yirminci onaylama veya katılma belgesinin tevdiinden sonra onay
layan veya katılan Iher bir Devlet için Sözleşme onaylama veya katılma belgesinin
'tevdiini takibeden otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.
MADDE : 28
1. Her Devlet bu Sözleşmenin imzalanması, onaylanması veya ona katılma sı
rasında Komüten'in 20 nci madde ile sağlanmış bulünart .yetkisini kabul etmediğini be
yan edebilir.
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2. Bu maddenin 1 inci paragrafına uygun olarak rezerv koyan ıher taraf Dav-ı
let, Birleşmiş Milletler Geneli Sekreterine hitaben yapacağı bir bildiri ile bu rezervini
geri alalbilir.
MADDE : 29
1. Bu (Sözleşmeye taraf herhangi bir Devlet değişiktik önerisinde bulunabilir ve
bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderebilir. Birleşmiş Milletler Genel
Sekreteri, bunun üzerime teklif olunan değişikliği, teklif üzerinde inceleme ve oylama
yapmak maksadıyla bir taraf Devletler Konferansı toplianfmaısunı tercih edip e'fcmedifcHerini kendisine bildirmeleri ricasıyla, taraf Devletlere intikal ettirecektir. Bu şekilde
'bir bildMimin (tebligatın) yapıldığı (tarihten dlör)t ay içerisinde taraf Devletlerin en az
üçte .birinin böyle bir konferansın toplanmasını istemeleri halinde, Genel Sekreter,
Birleşmiş Milletler himayesinde Konferansı toplanltıya çağıracaktır. Hazır bulunan ta
raf Devletlerin çoğunluğu Itiarafından kalbül edilen herlhanıgi bir değişiklik ve konfe
ransta yapılan oylama Genel Sekreter tarafından ıkaibııl edilmek üzere «tüm taraf
Devletlere tevdi olunacaktır.
(

2. Bu maddenin 1 inci paragrafına uygun şekilde kabul edilen 'bir değişiklik,
bu Sözleşmeye ıtaraf Devletlerin üçlte ikisinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterime
kendi ilgili Anayasal Usullerine uygun olarak yapılan değişikliği kabul ettiklerini bil*dinmeleriyle yürürlüğe girecektir.
3. Değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, bunları kaibül dtimiş oüan ,taraf Devlfetler
hakkında bağlayıcı olacak, diğer taraf Devletler Sözleşme 'hükümleriyle ve datıa önce
kabul etmiş oldukları değişikliklere bağlı olacaklardır.
MADDE : 30
1. iki veya dalha ziyada taraf Devlet arasında bu Sözleşmenin yorumîlanımaısiı
ve uygulanmasını ilgilendiren müzakere ile çözümlenemeyen hertıamıg'i bir anlaşmaz
lık, bunlardan birinin talebiyle hakeme Ihaıvale edilecektir. Hakem talebinin yapıldığı
'tarihten »itibaren altı ay içerisinde taraflar hakem teşkili üzerinde anlaşmaya vara
mazlar ise, /bu taraflardan herhangi birisi anlaşmazlığı Divan Sta'tüsüne uygun olarak
yapılacak bir talep ile Uluslararası Adalet Divanına inttlikal ettltirâbilecektir.
2. Her Devlet bu Sözleşmenin imzalanması veya onaylanması veya buna ka
tılma .sırasında bu Sözleşmenin 1 inci paragrafı ile bağlı olmadığını beyan edebilir.
'Diğer taraf Devletler jbötyle /bir beyanda bulunmuş olan herhangi ıbir taraf Devlet
'ile ilgili olarak bu maddenin 1 inci paragrafı ile bağlı olmayacaklardır.
3. Bu maddenin 2 nci paragrafına uygun olarak rezerv koyan herhangi bir ta'raf Devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapacağı bir bildirim ile bu çekin
cesini her zaman geri alabilir.
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MADDE : 31
1. 'Bir taraf Devlet bu Sözleşmeyi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapa
cağı yazıılı bildirim ile feshedebilir. Fesiıh, ıbildırknın Genel Sekreter tarafından alın
dığı tarihi talkibeden bir yıl sonra geçerli olur.
2. Böyle bir fesih, hem yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen bir ful
veya ihmal ile ilgili olarak taraf Devletin bu Sözleşme (gereğince yükümlülüklerinden
(kurtarıcı etki yapmayacak ,heım de fesih işlemi, yürürlüğe girmesinden önceki bir
tarihte Koirriıte tarafından .zaten incielenimeye alman henhangi bir meselenin tetkikine
herhangi bir şekilde zarar verimeyecekltk.
3. Bir taraf Devlettin feshi ihbarının yürürlüğe girmesini takilbeden tarihte, Ko
mite, o devlette ilgilendiren eden yeni bir meselenin tetkikine başlalmayacaktır.
MADDE : 32
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Birleşmiş Milletlere üye tüm Devletlere ve
tbu Sözleşmeyi imzalayan veya katılan bütün Devletlere aşağıdaki hususları bildirecek
tir.
a) 25 ve 26 ncı (maddeler gereğince yapılan imzalama, onaylama ve katılmalar,
h) 'Sözleşmemin 27 nıci maddesi gereğinde yürlürlKiğe giirdiği tarih Ve 29 uncu
madde gereğince yapılan değişikliklerini yürürlük tarihleri,
c) 31 inci maddeye göre yapılan fesihler.
MADDE : 33
1. İngilizce, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusça metinleri eşit derece geçerli olan
bu Sözleşme Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır.
2. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu Sözleşmenin onaylı örneklerini tüm
Devletlere gönderecektir.
Beyanlar :
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bir Taraf Devleltçe diğer bir Taraf Devletin bu
Sözleşmeye göre mükellefiyetleri n'i yerine getirtmediği hususunda yapılacak şikâyetleri
kabul etmek ve incelemek için İşkencenin Önlenmesi Komitesinin yetkisini tanıdığını
beyan eder.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sözleşme hükümlerinin bir Taraf Devletçe ih
lalinden mağdur olduğunu iddia eden, kendi yangısına taibi kişilerden gelen veya on
lar adına yapılan şikâyetleri kalbul etmek ve incelemek için, İşkenceyi Önleme Ko
mitesinin yetkisini tanıdığını beyan eder.
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îhtirazi Kayıt :
Türkiye Ouımıhiunyötı Hükümeti, SölzHeşmenin 30 uncu madde 2 nci paragrafı
uyarınca, aynı maddenin 1 jncı paragrafı ile kendisini bağlı addetmediğini beyan
eder.

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt
2
5
10

Birleşim
19
41
61

Sayfa
180
249
174:185,188,237:242

I - Gerekçeli 41 S. Sayılı basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 61 inci
Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Adalet ve Dışişleri komisyon
ları görüşmüştür.
III - Esas No.: 1/391.

