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GENELGE
No: 56
23 Nisan 1999 Tarihine Kadar Đşlenen Suçlardan Dolayı Şartla
Salıvermeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair 4616 sayılı Kanun
hükümlerinin uygulanmasında;
1- Kesinleşmiş mahkûmiyet kararlarından, bu Kanun uyarınca
yapılacak indirim veya cezaevlerinden bu nedenle şartla tahliye edilecek
hükümlüler hakkında tüm sütunların doldurularak, indirim veya ertelemenin
4616 sayılı Kanun hükümlerine istinaden yapıldığının, fişin (14) numaralı
sütununda mutlaka belirtilerek düzenlenecek “tâli karar fişleri”nin, eskiden
olduğu gibi bağlı bulunulan adlî sicil müdürlüğü veya şefliğine
gönderilmesi;
2- 23 Nisan 1999 tarihine kadar işlenmiş suçlardan dolayı haklarında
henüz takibata geçilmemiş veya hazırlık soruşturmasına girişilmiş olmakla
beraber dava açılmamış ya da son soruşturma aşamasına geçilmiş olmakla
beraber henüz hüküm verilmemiş veya verilen hüküm kesinleşmemiş olan
sanıklar hakkında öngörülen “dava açılmasının ertelenmesi” ya da “kesin
hükme bağlanmasının ertelenmesi” kararlarına dayalı olarak düzenlenecek
tâli karar fişlerinde ise;
a) Kimlik bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması;
b) Suç tarihine yer verilmesi;
c) Cumhuriyet başsavcılığınca erteleme kararı verildiğinde (12)
numaralı sütuna erteleme kararını veren Cumhuriyet başsavcılığı, (13) No.lu
sütuna ise; erteleme tarihi, hazırlık ve karar numaralarının,
Erteleme kararı ceza mahkemesince verildiğinde ise; aynı sütunlara
mahkeme adı, erteleme tarihi, esas ve karar numaralarının yazılması;
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d) Ertelemenin 4616 sayılı Kanun hükümlerine dayandığının (14)
numaralı sütunda mutlaka belirtilmesi;
e) Diğer sütunların boş bırakılması;
f) Bu şekilde tanzim edilen “tâli karar fişleri”nin, üç gün içerisinde
Adlî Sicil ve Đstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilmesi;
3- Mahkemeler ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca, Adlî Sicil
Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine istinaden, adı geçen Kanunun 1 nci
maddesinin 6 ncı bendi uyarınca; bu Kanundan istifade edecek tutuklu ya da
hükümlülerin, daha önce çıkarılmış bir aftan yararlanıp yararlanmadığı; veya
başka bir suçtan şartla tahliye edildiği halde meşruten tahliye müddeti
içerisinde yeniden suç işleyerek hüküm giyip giymediği, hususlarındaki
bilgilerin en yakın adlî sicil müdürlüğü veya şefliğinden, bu Yönetmeliğe
ekli “Bilgi Đsteme Kâğıdı”ndaki kimlik bilgilerine mutlaka yer verilerek
istenilmesi,
4- Adlî sicil müdürlükleri veya şefliklerince, “4616 sayılı Kanun
uyarınca verilen erteleme kararlarına dair adlî sicil bilgilerinin”, sadece
soruşturma ve kovuşturma konusu olan işler nedeniyle Cumhuriyet
başsavcılıkları ve mahkemelerce istenildiğinde verilmesi gerektiğinin
bilinmesi,
5- Bu kanun hükümlerinden yararlanarak şartla tahliye edilen ya da
davaları ertelenen şahıslar hakkında, yeni bir suç isnadı nedeniyle
soruşturmaya başlanılması halinde; adı geçen sanıkların ad ve soyadları ile
müsnet suçlarının her ay sonu itibariyle Adlî Sicil ve Đstatistik Genel
Müdürlüğüne fakslanması,
6- Anılan kanundan yararlanarak şartla tahliye edilen hükümlülerle,
haklarında davanın açılması veya kesin hükme bağlanması ertelenen
sanıklara ilişkin olarak düzenlenen tâli karar fişlerinin, adlî sicil kayıtlarına
intikal işlemleri halen sürdürülmekte olup; şartla tahliyeye ilişkin fişlerin,
daha önce bildirilen kesinleşmiş mahkumiyet kararını değiştirdiği göz
önünde bulundurularak adlî sicil kayıtlarına alınmakla birlikte, yukarıda
değinilen erteleme kararlarında henüz kesinleşmiş mahkumiyetten söz etmek
mümkün olmadığından, erteleme kararlarının da adlî sicil kayıtlarına
intikallerinin sağlandığı, ceza fişi ile adlî sicile bildirilmiş olan hüküm ve
kararlarda değişikliğe dair şartla tahliye kararlarına istinaden bu kararı veren
mahkeme tarafından düzenlenecek tâli karar fişlerinin üç gün içerisinde
mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi,
Cumhuriyet başsavcılığınca da bu fişler kontrol ve imza edilerek yine üç gün
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içinde, bağlı oldukları ağır ceza merkezindeki adlî sicil bilgi işlem
bürolarına intikal ettirilmesi,
7- 4616 sayılı Kanun uyarınca;
a) Haklarında erteleme kararı verilen sanıklar için (ADĐS FORM
20)nin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca,
b) Ceza mahkemelerince haklarında şartla salıverme ve erteleme
öngörülen hükümlü ve diğer sanıklar için (ADĐS FORM 21)in, mahkeme
sayısınca çoğaltılarak, tüm ceza mahkemelerince gerçek durumu yansıtacak
biçimde doldurulup Adlî Sicil ve Đstatistik Genel Müdürlüğüne
gönderilmesi,
c) Oluşturulan istatistik veri tabanının doğruluk ve güncelliğini
temin bakımından; 4616 sayılı Kanundan daha sonra istifade edenler
hakkında düzenlenecek listelerin de peyderpey Adlî Sicil ve Đstatistik Genel
Müdürlüğümüze intikallerinin sağlanması,
8- Fişlerdeki bilginin bilgisayar ortamına aktarılmasını müteakip,
arşiv mevzuatı hükümleri gereğince bekleme süresi hitamında imha edilmek
üzere fişlerin ilgili birime gönderilmesi veya gönderilen fişlerin yoğunluğu
nedeniyle iadesi istenilenlerin aranıp bulunmasının imkan dahilinde
olmadığı nazara alınarak, bu taleplerin yerine getirilmesinin mümkün
olmadığının bilinmesi,
Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

Cemil ÇĐÇEK
Bakan
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