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Cumhurbaşkanına ait sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile
belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak yetkisinin kullanılmasına ilişkin talepleri havi evrakın eksik hazırlandığı, doğrudan Cumhuriyet
başsavcılıklarına yapılan müracaatlarda dilekçenin işlem yapılmaksızın
Cumhurbaşkanlığına veya Bakanlığımıza gönderilmek suretiyle lüzumsuz
yazışmalara sebebiyet verildiği, tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden
alınan sağlık raporunun Adlî Tıp Kurumuna gönderilmeden Bakanlığımıza
iletildiği, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığından istenilecek mütalâa taleplerinde
onaylı nüfus kayıt örneğinin evrakına eklenmediği, hükümlünün birden fazla
ilâmı bulunduğu hâllerde karar örneklerinin eksik gönderildiği, infazına ara
verilen hükümlüler yönünden infaz tehir kararının dosyasında bulunmadığı,
tutuklular yönünden af işlemlerinin başlatılıp başlatılmayacağı hususunda
tereddüt hasıl olduğu Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin düzenlendiği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının b bendinde “Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak” yetkisinin Cumhurbaşkanına ait
olduğu belirtilmiştir.
Bu itibarla;
Konuya ilişkin taleplerin nitelikleri icabı sür’atle sonuçlandırılması
ve evrakın eksiksiz olarak Cumhurbaşkanlığı Makamına sunulabilmesi için,
hükümlülerin sözü edilen müracaatlarını Bakanlığımıza veya doğrudan
Cumhuriyet başsavcılığına dilekçe ile yapmaları halinde;
1- Hükümlünün tam teşekküllü bir Devlet hastanesi sağlık kuruluna
sevk edilerek, sevk yazısında, hükümlüdeki rahatsızlığın Türkiye Cumhuri40
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yeti Anayasası’nın 104/2-b maddesinde yazılı sürekli hastalık, sakatlık ve
kocama hâlini teşkil edip etmediği hususunun verilecek sağlık kurulu raporunda açıkça belirtilmesinin istenilmesi,
2- Hükümlüye, tam teşekküllü Devlet hastanesinden sağlık kurulu
raporu alındıktan sonra; evvelce verilmiş başka bir rapor varsa bununla birlikte, onaylı nüfus kayıt örneği, kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı
ve müddetnamesi de dilekçesine eklenerek bir yazı ile, mütalâa alınmak
üzere Adlî Tıp Kurumuna gönderilmesi; evrakın tasdikli birer örneğinin
Cumhuriyet başsavcılığındaki dosyasında saklanması,
3- Adlî Tıp Kurumuna yazılacak yazıda; hükümlüdeki rahatsızlığın
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 104/2-b maddesinde yazılı sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hâlini teşkil edip etmediği hususunun verilecek
raporda açıkça belirtilmesinin istenilmesi,
4- Adlî Tıp Kurumundan muayenesi istenmedikçe ve muayene için
gün alınmadıkça hükümlünün bulunduğu yer ceza infaz kurumundan Adlî
Tıp Kurumunun bulunduğu yer ceza infaz kurumuna sevk edilmemesi,
5- Cezasının infazı tehir edilen hükümlünün durumunun, sağlık
raporunda belirtilen sürelere veya bir süre bulunmadığı takdirde, üçer aylık
dönemlere göre 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Đnfazı Hakkında
Kanun’un 16’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında yazılı usule uygun olarak
incelettirilmesi ve ertelemenin yenilenmesi halinde Bakanlığımız Ceza Đşleri
Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesi,
6- Hükümlünün müddetnamesine ek olarak, infaz edilen ceza müddeti ile koşullu salıverilme tarihine kadar kalan sürenin açıkça belirtilmesi,
7- Hükümlüye ait birden fazla ilâm, koşullu salıverilmenin geri alınması, içtima veya içtimanın çözülmesine ilişkin karar bulunması hâlinde,
kesinleşme şerhini içeren birer örneğinin gönderilecek fezlekeli evraka eklenmesi,
8- Hükümlünün mevcut durumunun, “sürekli hastalık, sakatlık ve
kocama hâlinden” biri ya da birkaçını teşkil ettiğine dair Adlî Tıp Kurumundan mütalâa bildirilmesi halinde; bu mütalâa ile birlikte, sağlık kurulu raporu, onaylı nüfus kayıt örneği, kesinleşme şerhini içeren mahkeme kararı,
daha önce yararlandığı aflara ilişkin bilgi ve karar örnekleri, müddetname,
varsa infaz tehir kararı, adlî sicil kaydı ile hükümlünün zabıta marifetiyle
tespit edilecek mesleği, şahsî ve aile durumunu gösterir yazının, dizi pusulasına bağlanarak düzenlenecek bir fezleke ekinde derhal Bakanlığımız Ceza
Đşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,
41

CEZA ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 20 NOLU GENELGE

9- Adlî Tıp Kurumundan hükümlünün mevcut durumunun Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası’nın 104/2-b maddesinde yazılı sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hâli derecesinde olmadığının bildirilmesi hâlinde, sadece
bu mütalâa ile sağlık kurulu raporunun onaylı bir örneğinin Bakanlığımız
Ceza Đşleri Genel Müdürlüğüne iletilmesi,
10- Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan tutuklu yönünden özel af işlemlerine tevessül olunamayacağından, bu şekildeki talebin
tahliye istemi mahiyetinde kabul edilerek gereğinin mahallinde değerlendirilmesi,
11- Başlatılan özel af işlemleri sırasında, hükümlünün af talebinden
vazgeçmesi halinde bu konuda ısrarlı olup olmadığının sebepleriyle birlikte
tutanakla tespit edilerek Bakanlığımız Ceza Đşleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,
Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.
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