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5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 ve 231.
maddelerinde 5560 ve 5728 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler sonucu
verilen kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına ilişkin karar sayısında yoğun bir artış olduğu, bu kararlar
uyarınca tali karar fişi düzenlenmesi gerekirken, bazı mahkemelerce ceza
fişi düzenlendiği, Cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde yapılan yazışmalara
rağmen, bahse konu tali karar fişlerinin yasa gereği özel bir sisteme
kaydedilmesi bağlamında kısmen Adlî Sicil ve Đstatistik Genel Müdürlüğüne
gönderildiği, kısmen de mahallinde girişlerinin yapıldığı, dolayısıyla fişlerin
tanzim ve takibi yönünden farklı ve yanlış uygulamalara sebebiyet verildiği,
bu durumun iş ve zaman kaybına, birikime, fuzuli yazışma ve masraflara yol
açtığı müşahede edilmiştir.
Bu cümleden olarak;
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171. maddesi, kamu
davasının açılmasının ertelenmesini, aynı Kanunun 231. maddesi ise
hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin
düzenlemeyi içerdiği,
Öte yandan; 5352 sayılı Adlî Sicil Kanununun “Diğer Bilgilerin
Kaydı” kenar başlıklı 6. maddesi, kesinleşmiş mahkûmiyet kararları
dışındaki adlî sicile kaydedilecek bilgileri kapsamakta olup, Adlî Sicil
Yönetmeliğinin 3. maddesinin 6. bendi bu bilgilere ilişkin tanzim edilecek
bildirme fişini düzenlediği,
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Anlaşılmıştır.
Anılan Kanun maddelerine ilişkin bilgilerin en kısa zamanda ve
güvenilir bir şekilde mahallinde veri bankasına intikal ettirilmesi
bağlamında adlî sicil bilişim sistemi yapısında gerekli tedbirler alınmıştır.
Bu itibarla;
1- CMK.nun 171 ve 231. maddeleri gereğince bir suça ilişkin olarak
ilk defa verilen ve daha evvel verilmiş herhangi bir mahkûmiyetle ilgisi
bulunmayan, kamu davasının açılmasının ertelenmesi veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılması kararlarına dair düzenlenecek tali karar
fişlerinin Adlî Sicil ve Đstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmeyerek veri
giriş işleminin mahallinde yapılması,
2- Daha önce verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri ile
ilgili olarak, bir ceza fişi ile adli sicile intikal eden kayıtlar hakkında,
yeniden değerlendirme sonucu verilen hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına dair kararlarla ilgili düzenlenecek tali karar fişlerinin
yapılacak değişiklik ve silme işlemlerine esas teşkil etmek üzere Adlî Sicil
ve Đstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,
3- 01/01/2006 tarihli ve 62 sayılı Genelgemiz doğrultusunda 5395
sayılı Kanun ile diğer özel kanunlar gereğince verilen kamu davasının
açılmasının ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair
düzenlenen tali karar fişlerinin Adlî Sicil ve Đstatistik Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi uygulamasına devam olunması,
Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.
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