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GENELGE
No:
5352 sayl Adli Sicil Kanunu ve bu Kanunun 15. maddesine istinaden çkarlan Adli Sicil
Yönetmelii uyarnca belirlenen bildirme filerinin tanziminde farkl ve yanl uygulamalar yaplarak
bir takm eksiklik, aksaklk ve gecikmelere sebebiyet verildii;
Bu cümleden olarak;
5237 sayl Türk Ceza Kanununun 51. maddesi uyarnca verilen mahkûmiyetlerin
ertelenmesine ilikin kararlarn ceza fileri düzenlenerek adli sicile kaydedildii halde, infaz takiben
adli sicile kaydedilmesi gereken yerine getirme filerinin usulüne uygun tanzim edilerek sisteme
kaydedilmedii, ayn Kanunun 191. maddesi gereince verilen tedaviye ve denetimli serbestlik
tedbirine ilikin kararlarla ilgili olarak kimi adliyelerce ceza fii, kimilerince de tali karar fii
doldurularak Cumhuriyet basavclklarna gönderildii müahede edilmitir.
Bilindii üzere; 5237 sayl Türk Ceza Kanununun 51. maddesi, hapis cezalarnn ertelenmesi,
sebep ve sonuçlarn, 191. maddesi ise kullanmak için uyuturucu veya uyarc madde satn almak,
kabul etmek veya bulundurmak suçuna ilikin düzenlemeyi içermektedir.
Öte yandan; 5352 sayl Adlî Sicil Kanununun 1. maddesi, Kanunun amaç ve kapsamnn,
kesinlemi ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilikin bilgilerin otomatik ileme tâbi bir
sistem kullanlarak toplanmasna, snflandrlmasna, deerlendirilmesine, muhafaza edilmesine ve
gerektiinde en seri ve salkl biçimde ilgililere bildirilmesine dair usul ve esaslar, “Adlî sicil
kaytlarnn tutulmas” balkl 2. maddesi, mahkemeler tarafndan verilmi kesinlemi mahkûmiyet
kararlarnn merkezi adlî sicilde tutulacan, “Adlî sicile kaydedilecek bilgiler” balkl 4. maddesi,
Türk Mahkemeleri tarafndan vatanda veya yabanc hakknda verilmi ve kesinlemi mahkûmiyet
hükümlerinin adlî sicile kaydedileceini belirtmi, bu balamda adlî sicile ne tür kararlarn
kaydedileceini birer birer saym, “Dier bilgilerin kayd” kenar balkl 6. maddesi, kesinlemi
mahkûmiyet kararlar dndaki adli sicile kaydedilecek bilgileri, “Adlî sicil bilgilerinin silinmesi”
kenar balkl 9. maddesi, adlî sicil kaytlarnn silinmesine ilikin usul ve esaslar hüküm altna alm,
Adlî Sicil Yönetmeliinin 3. maddesinin 1/5, 6 ve 7. bentleri bildirme filerini, 6. maddesi hizmetin
yürütülmesinde izlenecek yöntemi, 11. maddesi de adli sicil bilgilerinin silinmesine dair usulü
belirlemitir.
Yukarda zikredilen yasa ve yönetmelik hükümleri ile, 5352 sayl Adlî Sicil Kanununun
tamam nazara alnarak birlikte deerlendirildiinde;
Türk Ceza Kanununun 51. maddesi; denetim süresinin yükümlülüklere uygun geçirilmesi
dolaysyla cezann infaz edilmi saylaca ve yine yükümlülük belirlenmeden denetim süresinin iyi
halli olarak geçirilmesi dolaysyla cezann infaz edilmi saylaca eklinde ikili bir düzenlemeye yer
vermitir.

1/2

Say : B.03.0.AG.0.00.00.03/ 11

Kesinlemi her ceza ve güvenlik tedbiri mahkûmiyeti için bir ceza fiinin, kararn infazn
takiben de bir yerine getirme fiinin düzenlenerek adli sicile kayd gerekmekte olup, ertelenmi
mahkûmiyet kararlarnda, yükümlülük belirlenmi ise bu yükümlülüün usulüne uygun yerine
getirildiinin, herhangi bir yükümlülük belirlenmeden sadece denetim süresi belirlenmi ise bu sürenin
iyi halli geçirildiinin tespiti halinde, ceza infaz edilmi saylacandan, buna ilikin olarak
Cumhuriyet basavclklarnca düzenlenecek
yerine getirme fiinin adli sicile kaydedilmesi
zorunludur.
Bir hükmün adlî sicile kaydedilebilmesi için mahkemeler tarafndan verilmi kesinlemi
mahkûmiyet hükmü olmas veya Adlî Sicil Kanununda belirtilen adlî sicile kaydedilecek bilgiler
arasnda bulunmas gerekir. Türk Ceza Kanununun 191/2. maddesi uyarnca hüküm vermeden önce
verilen tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine ilikin kararlarn, kesinlemi mahkûmiyet hükmü
niteliinde olmad ve adlî sicile kaydedilecek bilgi vasf tamad cihetle, adlî sicile kaydedilmesi
mümkün deildir.
Bu itibarla;
1) Türk Ceza Kanununun 51. maddesi gereince verilen cezann ertelenmesine ilikin
kesinlemi mahkûmiyet kararlar ile ilgili olarak bir ceza fiinin düzenlenerek adli sicile
kaydedilecei, kararda belirtilen süre ve artlarn gerçeklemesi durumunda cezann infaz edilmi
saylaca ve infaz edilmi hükümlere ilikin kaytlarn Genel Müdürlüümüzce silinerek ariv
kaydna alnaca, bu tür kararlarn infaznn takibi, infaznn yapld veya infaz edilmi sayld
tarihten itibaren mutlaka bir yerine getirme fiinin düzenlenerek adli sicile kaydedilmesi gerektii,
2) Türk Ceza Kanununun 191/2. maddesi uyarnca hükümden önce verilen tedaviye ve
denetimli serbestlik tedbirine ilikin kararlarn kesinlemi mahkûmiyet hükmü nitelii tamad ve
adlî sicile kaydedilecek dier bilgiler vasfnda bulunmad, dolaysyla buna dair bir bildirme fiinin
(ceza, yerine getirme ve tali karar fii) düzenlenmesine gerek olmad,
3) Türk Ceza Kanununun 191/6. maddesi gereince hüküm verildikten sonra tedaviye ve
denetimli serbestlik tedbirine karar verilmesi halinde, bu tür kararlarn kesinlemi mahkûmiyetin
sonucu olup bir “ceza fii” ile adlî sicile kaydedilmesi gerektii cihetle, bu file balantl olarak adlî
sicile intikali zorunlu bilgilerden olduu,
Hususlarnn bilinmesi, lüzumsuz yazma, zaman ve i kaybna sebebiyet verilmemesi,
durumun bilgileri bakmndan mahkemelere duyurulmas,
Konularnda gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.
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