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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
İnfaz Hukuku, ceza adalet sisteminin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu ders
notunda infaz hukukuyla ilgili temel kavramlar ve kurumlar anlatılarak infaza ilişkin temel
bilgilerin aktarılması amaçlanmıştır.

Öğrencilerimize faydalı olması dileğimle..

1

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ ..................................................................................................................................................... 1
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................................. 2
KISALTMALAR .......................................................................................................................................... 3
YAZAR NOTU............................................................................................................................................ 4
1. İnfaz Hukukunun Temel Esasları.......................................................................................................... 5
1.1.

İnfazın Amacı ............................................................................................................................... 11

2. İNFAZ HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE İNFAZIN GENEL KOŞULLARI.................................................... 23
3. CEZALAR............................................................................................................................................. 41
4. İNFAZ KURUMUNA KABUL VE İNFAZIN PLANLANMASI ..................................................................... 61
5. HÜKÜMLÜNÜN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ...................................................................................... 80
6. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM ................................................................................. 98
7. İNFAZ KURUMLARINDA GÜVENLİK I ................................................................................................ 116
8. İNFAZ KURUMLARINDA GÜVENLİK II ............................................................................................... 138
9.

HÜKÜMLÜNÜN NAKLİ VE İNFAZIN GEVŞETİLMESİ....................................................................... 160

10.

İNFAZI ETKİLEYEN NEDENLER..................................................................................................... 176

11.

CEZA İNFAZ KURUMLARI ............................................................................................................ 197

12.

ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ ................................................................................................................ 216

13.

İNFAZ MUHAKEMESİ VE İNFAZIN DENETLENMESİ .................................................................... 238

14.

DENETİMLİ SERBESTLİK .............................................................................................................. 255

14. BÖLÜM BAŞLIĞI ............................................................................. Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
14.1. Alt Başlık ..................................................................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

2

KISALTMALAR

CGTİHK: Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
CMK: Ceza Muhakemesi Kanunu
TCK: Türk Ceza Kanunu
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YAZAR NOTU
Bu ders notunda infaz hukuku ile ilgili temel ilkeler, infazın esasları, infaz kurumları ve işleyişi
gibi infaza ilişkin temel konular anlatılmıştır.
Öğrencilerimize faydalı olması dileğimle başarılar dilerim.
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1. İnfaz Hukukunun Temel Esasları
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.

İnfazın Amacı
İnfaz Hukukunun Temel Esasları
İnfaz Hukuku Kurallarının Uygulanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



İnfazın amacı nedir?
İnfaz hukukunun temel esasları nelerdir?
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Bu bölümde infazın amacı, infaz hukukunun temel esasları ve infaz hukuku
kurallarının uygulanması konuları anlatılmıştır.
İnfaz hukunun temel kaynakları Anayasa, kanunlar ve uluslararası andlaşmalardır. Söz
konusu kanunların başında da Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
gelmektedir.
İnfazın amacı; öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün
yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak,
hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve
toplumsal

kurallara

saygılı,

sorumluluk

taşıyan

bir

yaşam

biçimine

uyumunu

kolaylaştırmaktır.

1.1. İnfazın Amacı
İnfaz Hukuku ile ilgili olarak doğrudan kaynaklar Anayasa, kanunlar ve uluslararası
andlaşmalar olarak sayılabilir. İnfaz Hukuku kaynağı olan kanunların başında da Türk Ceza
Hukuku Reformu kapsamında 29.12.2004 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5275 sayılı Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gelmektedir.
Türk Ceza Hukuku Reformu ile yeni Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu
yürürlüğe girmiş Türk Ceza Hukuku sisteminde köklü değişimler gerçekleştirilmiştir. Bu
reform ile birlikte ceza hukuku sisteminin önemli bir kısmını oluşturan infaz hukuku da 5275
sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle köklü
bir değişime uğramıştır.
Kısaca “İnfaz Kanunu” olarak söz edeceğimiz bu Kanun’un Birinci Kitap’tki ilk
bölüm kanunun amacını düzenlemektedir. Buna göre bu Kanun’un amacı, ceza ve güvenlik
tedbirlerinin infazına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.
İnfaz hukukunun temel kaynaklarının başında yer alan İnfaz Kanunu’nda, ceza ve
güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usuller ve infaza ilişkin esasları düzenleyen hükümler
yer almaktadır.
İnfazda temel amaç İnfaz Kanunu’nun 3. Maddesinde şu şekilde ifade edilmiştir:
“Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve
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özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici
etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini
teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk
taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.” Buna göre infazda temel amaç;


öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak



genel ve özel önlemeyi sağlama maksadıyla hükümlünün yeniden suç işlemesini
engelleyici etkenleri güçlendirmek



toplumu suça karşı korumak



hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek



hükümlünün üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı,
sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.

1.2. İnfaz Hukukunun Temel Esasları
Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din,
mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya
diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden
ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.
Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur
kırıcı davranışlarda bulunulamaz. Bu temel esas, insan onurunun dokunulmazlığı esasının
hukuki dayanağını oluşturmaktadır.
İnfaz hukukunun temel esaslarının başında ayrımcılık yasağı gelmektedir. Eşitlik
ilkesi, İnfaz Kanunu’nun 2. maddesinde ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin
kuralların hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefi inanç,
milli veya sosyal köken ve siyasi veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve
diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık
tanınmaksızın uygulanacağının öngörülmesiyle düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle infaz
hukukunun temel ilkelerinin başında eşitlik ilkesinin geldiğini vurgulanmıştır.
Anayasa’nın 10. maddesinde de eşitlik ilkesi şu şekilde düzenlenmiştir: “Herkes, dil, ırk, renk,
cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun
önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini
sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için
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alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz
tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine
uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”
Temel esaslardan bir diğeri de sosyal devlet ilkesidir. Bu ilke Anayasa’nın 5. maddesinde
devletin temel amaç ve görevleri kapsamında şu şekilde ifade edilmiştir: “Devletin temel amaç ve
görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve
demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak
ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal,
ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli
şartları hazırlamaya çalışmaktır.”
İnfaz hukukunda da ceza hukukunda olduğu gibi kanunilik ilkesi vardır. Anayasa’nın “suç ve
cezalara ilişkin genel esaslar” başlıklı 38. maddesine göre “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan
kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç
için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza
mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki fıkra uygulanır. Ceza ve ceza yerine geçen
güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. “

İnfaz Kanunu’nun “Hapis cezasının infazında gözetilecek ilkeler” başlıklı 6. Maddesinde bu
ilkeler şu şekilde düzenlenmiştir:
“Hapis cezalarının infaz rejimi, aşağıda gösterilen temel ilkelere dayalı olarak düzenlenir:
a) Hükümlüler ceza infaz kurumlarında güvenli bir biçimde ve kaçmalarını önleyecek
tedbirler alınarak düzen, güvenlik ve disiplin çerçevesinde tutulurlar.
b) Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmeleri sağlanır. Hürriyeti
bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluk, insan onuruna saygının korunmasını
sağlayan maddî ve manevî koşullar altında çektirilir. Hükümlülerin, Anayasada yer alan diğer
hakları, infazın temel amaçları saklı kalmak üzere, bu Kanunda öngörülen kurallar uyarınca
kısıtlanabilir.
c) Cezanın infazında hükümlünün iyileştirilmesi hususunda mümkün olan araç ve olanaklar
kullanılır.

Hükümlünün

kanun,

tüzük

ve

yönetmeliklerle

tanınmış

haklarının

dokunulmazlığını sağlamak üzere cezanın infazında ve iyileştirme çabalarında kanunîlik ve
hukuka uygunluk ilkeleri esas alınır.
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d) İyileştirmeye gereksinimleri olmadığı saptanan hükümlülere ilişkin infaz rejiminde, bu
hükümlülerin kişilikleriyle orantılı bireyselleştirilmiş programlara yer verilmesine özen
gösterilir ve bu hususlar yönetmeliklerde düzenlenir.
e) Cezanın infazında adalet esaslarına uygun hareket edilir. Bu maksatla ceza infaz kurumları
kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkilere dayanarak nitelikli elemanlarca denetlenir.
f) Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini
korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur.
g) Hükümlünün infazın amacına uygun olarak kanun, tüzük ve yönetmeliklerin belirttiği
hükümlere uyması zorunludur.
h) Kanunlarda gösterilen tutum, davranış ve eylemler ile kurum düzenini ihlâl edenler
hakkında Kanunda belirtilen disiplin cezaları uygulanır. Cezalara, Kanunda belirtilen
merciler, sürelerine uygun olarak hükmederler. Cezalara karşı savunma ve itirazlar da
Kanunun gösterdiği mercilere yapılır.”
Bu maddenin gerekçesi şu şekildedir: “Hapis cezalarının infazında, mutlaka uyulması
gerekli ilkeler, başta hükümlünün kurumda muhafazası ve kaçmasının önlenmesi, kurumda
mutlaka düzenin korunması, kurumdaki yaşamın hükümlünün iyileştirilmesi hedefi ile
bağımlı olması ve her hâlde kurum yaşamında adaletin egemen kılınmasıdır. İşte madde bu
dört ilkenin hayata geçirilmesi yönünden infaz rejiminde izlenmesi gerekli amaçları ve
uyulması zorunlu ilkeleri yedi bent hâlinde belirtmektedir. Bu bentlerde belirtilen infaz amaç
ve ilkeleri özetle infazda keyfîliğe kaçılmaması, insan onuruna saygılı maddi ve manevi
koşullarda infaz, infaz ve iyileştirme işlemlerinde kanunilik ve hukuka uygunluk ilkelerine
uyulması, infaz rejiminin bireyselleştirilmesi, kurumların denetlenmesi ve hükümlülerin
yaşam hakları ile bedensel ve ruhsal bütünlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerdir. Hapis
cezalarının infazında gözetilecek amaçlar doğrultusunda, hükümlülerin bazı haklarının
kısıtlanabileceği, kanunlarda gösteri- len tutum, davranış ve eylemler ile kurum düzenini
bozanlar hakkında bu Kanunda belirtilen disiplin cezalarının uygulanacağı belirtilmiştir.
Ayrıca kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen kurallara hükümlülerin uymalarının bir
zorunluluk olduğu belirtilmekte böylece hükümlünün hak ve yükümlülükleri bulunduğuna
işaret edilmiş olmaktadır.
2006 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Avrupa Cezaevi
Kuralları Hakkında REC (2006) 2 Sayılı Tavsiye Kararı’nın “Temel İlkeler” başlıklı
bölümünde infaza ilişkin esaslar şu şekilde düzenlenmiştir:
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Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkese, insan haklarının gerektirdiği gibi saygılı
davranmalıdır.



Özgürlüğünden yoksun bırakılan kişiler, kendilerini mahkum eden ya da tutuklayan
bir karar ile hukuken ellerinden alınmayan bütün haklarını muhafaza ederler.



Özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilere getirilen kısıtlamalar, asgari gereklilikte ve
haklarında hükmedilen kararın meşru amacıyla orantılı olmalıdır.



Kaynakların eksikliği, mahpusların insan haklarını ihlal eden cezaevi koşullarını
mazur gösteremez.



Cezaevi yaşamı, genel toplum yaşamının olumlu yönlerine mümkün olabildiğince
yaklaşmalıdır.



Bütün hapsedilme biçimleri, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin özgür toplumla
yeniden bütünleşmelerini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir.



Dışarıdaki sosyal servislerle işbirliği ve toplumun mümkün olabildiği ölçüde cezaevi
yaşamına katılımı teşvik edilmelidir.



Cezaevi personeli önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir ve bu personel, işe
alınmada, eğitimde ve mahpusların bakımında yüksek standartları sürdürmeyi
mümkün kılan çalışma koşullarına sahip olmalıdır.



Bütün ceza infaz kurumları, düzenli olarak resmi denetime ve bağımsız izlemeye tabi
tutulmalıdır.

1.3. İnfaz Hukuku Kurallarının Uygulanması
İnfaz hukuku kurallarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin üç temel ilke vardır:
Geriye yürüme, ileriye yürüme ve hemen uygulama ilkesi.


Derhal uygulama



Geçmişe yürüme



İleriye yürüme

Hemen uygulama ilkesi, işlemlere o sırada yürürlükte olan kanun hükümlerinin
uygulanmasıdır. Geçmişe yürüme ilkesi, işlemlere daha sonra yürürlüğe giren kanun
hükümlerinin uygulanmasıdır. İleriye yürüme ilkesi ise işlemlere bu işlemlerden öne
yürürlükte olup artık yürürlükte olmayan kanun hükümlerinin uygulanmasıdır.
Ceza Muhakemesinde derhal uygulanma ilkesi geçerlidir. Ceza muhakemesinde,
muhakeme yapıldığı tarihte yürürlükte olan kanun hükümleri uygulanır. Muhakeme devam
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ederken yeni bir kanun hükmü yürürlüğe girdiği takdirde bu yeni hüküm uygulanır.
Ceza hukukunda geçmişe yürüme yasağı vardır. Türk Ceza Kanunu’nda zaman
bakımından uygulama şu şekilde düzenlenmiştir:
“İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı
kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren
kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında
güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve
kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.
(2) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren
kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.
(3) Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrürle ilgili olanlar hariç;
infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır.”
Buradan da anlaşılacağı gibi, infaz hukuku kurallarının zaman bakımından
uygulanmasında derhal uygulama ilkesi geçerlidir. Ancak hapis cezasının ertelenmesi, koşullu
salıverilme ve tekerrüre ilişkin hükümler derhal uygulama ilkesinin istisnası olarak
gösterilmiştir.
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Uygulamalar
İnfazın amacı: Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç,
öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini
engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden
sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı,
sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.
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Uygulama Soruları
İnfazın amacı nedir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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İnfaz hukukunun temel kaynakları Anayasa, kanunlar ve uluslararası andlaşmalardır.
İnfaz hukukunun kaynağı olan kanunların başında da Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun gelmektedir.
Bu kanuna göre infazın amacı; öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu
maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu
suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve
kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine
uyumunu kolaylaştırmaktır.
Bu bölümde infazın amacı, infaz hukukunun temel esasları ve infaz hukukunun
uygulanması konuları anlatılmıştır.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi infazın amaçlarından biri değildir?
a) Genel önlemeyi sağlamak
b) Özel önlemeyi sağlamak
c) Hükümlülerin pişman olmasını sağlamak
d) Toplumu suça karşı korumak
2. Aşağıdakilerden hangisi infaz hukukunun temel kaynaklarından biri değildir?
a) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
b) Ceza Muhakemesi Kanunu
c) Anayasa
d) Örf ve adetler
3. Aşağıdakilerden hangisi infazın temel amaçlarından biridir?
a) hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek
b) mağdurların intikam almasını sağlamak
c) hükümlüyü pişman etmek
d) hükümlünün diğer hükümlülerden ders almasını sağlamak
4. Aşağıdakilerden hangisi infaz hukukunun ilkelerinden biri değildir?
a) Sosyal devlet ilkesi
b) Hukuk devleti
c) Eşitlik ilkesi
d) Serbestlik ilkesi
5. Aşağıdakilerden hangisi hapis cezasının infazında gözetilecek ilkelerden biri değildir?
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a) Hükümlüler ceza infaz kurumlarında güvenli bir biçimde ve kaçmalarını
önleyecek tedbirler alınarak düzen, güvenlik ve disiplin çerçevesinde
tutulurlar.
b) Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmeleri
sağlanır. Hürriyeti bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluk,
insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddî ve manevî koşullar
altında çektirilir.
c) Cezanın infazında hükümlünün iyileştirilmesi hususunda mümkün olan araç ve
olanaklar kullanılır.
d) Hükümlülerin infaz sırasında pişman olmalarını sağlamak için ne gerekiyorsa
yapılır.
6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İyileştirmeye gereksinimleri olmadığı saptanan hükümlülere ilişkin infaz
rejiminde, bu hükümlülerin kişilikleriyle orantılı bireyselleştirilmiş programlara
yer verilmesine özen gösterilir ve bu hususlar yönetmeliklerde düzenlenir.
b) Cezanın infazında adalet esaslarına uygun hareket edilir. Bu maksatla ceza infaz
kurumları kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkilere dayanarak nitelikli
elemanlarca denetlenir.
c) Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh
bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur.
d) İnfaz hükümlünün işlediği suçtan dolayı pişman olmasını sağlamak amacıyla
gerçekleştirilir.
7. Aşağıdakilerden hangisi 2006 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye
Devletlere Avrupa Cezaevi Kuralları Hakkında REC (2006) 2 Sayılı Tavsiye
Kararı’nda yer alan temel ilkelerden biri değildir?
a) Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkese, insan haklarının gerektirdiği gibi
saygılı davranmalıdır.
b) Hükümlü ağır bir suç işlemişse temel ilkeler askıya alınabilir.
c) Özgürlüğünden yoksun bırakılan kişiler, kendilerini mahkum eden ya da
tutuklayan bir karar ile hukuken ellerinden alınmayan bütün haklarını
muhafaza ederler.
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d) Özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilere getirilen kısıtlamalar, asgari
gereklilikte ve haklarında hükmedilen kararın meşru amacıyla orantılı
olmalıdır.
8. Aşağıdakilerden hangisi infaz hukuku kurallarının yer bakımından uygulanması
ilkelerinden biri değildir?
a) Geriye yürüme ilkesi
b) ileriye yürüme ilkesi
c) keyfilik ilkesi
d) hemen uygulama ilkesi
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hemen uygulama ilkesi, işlemlere o sırada yürürlükte olan kanun hükümlerinin
uygulanmasıdır.
b) Geçmişe yürüme ilkesi, işlemlere daha sonra yürürlüğe giren kanun hükümlerinin
uygulanmasıdır.
c) İleriye yürüme ilkesi ise işlemlere bu işlemlerden öne yürürlükte olup artık yürürlükte
olmayan kanun hükümlerinin uygulanmasıdır.
d) Keyfilik ilkesi infaz hakimlerinin infaza ilişkin uygulanacak kanun hükümlerini keyfi
olarak seçmeleridir.
10. Geçmişe yürüme yasağıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı
kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.
b) İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da
kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz.
c) Geçmişe yürüme yasağı ceza hukuku bakımından geçersizdir.
d) Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren
kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) a, 4) d, 5) d, 6) d, 7) b, 8) c, 9) d, 10) c.
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2. İNFAZ HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE İNFAZIN GENEL
KOŞULLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.

İnfaz Hukukunun Kaynakları
İnfazın Koşulu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



İnfaz hukukunun kaynakları nelerdir?
İnfazın koşulu nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İnfaz
kaynakları

İnfazın koşulu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
hukukunun İlgili kanunlar
hukukunun İnfaz
kaynaklarının neler olduğu
öğrenilir.

elde
veya

İnfazın koşulunun ne olduğu İlgili kanun maddeleri
öğrenilir.
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Anahtar Kavramlar
İnfaz hukukunun kaynakları, infazın koşulu
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Giriş
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İnfaz hukukunun temel kaynakları Anayasa, kanunlar ve uluslararası andlaşmalardır.
Bu bölümde infaz hukukunun temel kaynakları açıklanarak bunlarla ilgili temel bilgiler
anlatılmıştır.
İnfazın koşulu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a göre
mahkumiyet hükümlerinin kesinleşmesidir. Bu bölümün ikinci kısmında da bu husus
açıklanmıştır.

2.1. İnfaz Hukukunun Kaynakları
İnfaz hukukunun kaynakları temel kaynaklar ve yardımcı kaynaklar olmak üzere iki
ana grupta incelenebilir. İnfaz hukukunun temel kaynakları şunlardır:


Anayasa



Kanunlar



Uluslararası sözleşmeler

Anayasada hak ve özgürlükler güvence altına alınarak bunların hangi koşullarda ve ne
ölçüde sınırlandırılabileceğine ilişkin çerçeveler çizilmiştir. Bu nedenle infaz hukukunun
temel kaynaklarının başında Anayasa gelmektedir. İnfaz hukukunda bazı hak ve özgürlüklere
müdahale niteliğinde olduğu için, Anayasa’da yer alan bazı hükümlerle doğrudan
bağlantılıdır. İnfaz hukukunun temel esasları ve masumiyet karinesi, doğal hakim ilkesi,
kişinin kendisini veya yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya veya delil göstermeye
zorlanamaması, kişi güvenliği, adil

yargılanma, hakimlik ve savcılık güvencesi,

mahkemelerin bağımsızlığı gibi ceza muhakemesi ilkeleri Anayasa’da kaynağını bulmaktadır.
Anayasa’nın 9. maddesinde “yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce
kullanılır.”

ifadesiyle

muhakeme

yetkisinin

bağımsız

mahkemelerce

kullanılacağı

düzenlenmiştir.
Anayasa’nın “Kişi Hürriyeti ve Güvenliği” başlıklı 19. maddesinde yakalama ve
tutuklamaya ilişkin temel düzenlemeler şu şekildedir: “Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti
bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yokedilmesini veya değiştirilmesini önlemek
maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde
hâkim kararıyla tutuklanabilir. Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.
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Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve
haklarındaki iddialar herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde sözlü olarak
derhal, toplu suçlarda en geç hâkim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir.
Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi
için gerekli süre hariç en geç kırksekiz saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok dört gün
içinde hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın
hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu süreler olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde
uzatılabilir.
Kişinin yakalandığı veya tutuklandığı, yakınlarına derhal bildirilir.
Tutuklanan kişilerin, makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma
sırasında serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma ilgilinin yargılama
süresince duruşmada hazır bulunmasını veya hükmün yerine getirilmesini sağlamak için bir
güvenceye bağlanabilir.
Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında
karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını
sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.
Bu esaslar dışında bir işleme tâbi tutulan kişilerin uğradıkları zarar, tazminat
hukukunun genel prensiplerine göre, Devletçe ödenir.”
Anayasa’nın bazı maddelerinde de diğer koruma tedbirlerinden şu şekilde söz
edilmiştir:
 “Özel hayatın gizliliği” başlıklı maddede özel hayatın gizliliğine müdahale teşkil eden koruma
tedbirleriyle ilgili esaslara ilişkin çerçeve şu şekilde çizilmiştir: “Herkes, özel hayatına ve aile
hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının
gizliliğine dokunulamaz.
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel
ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri
veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere
bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı
emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el
konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur.
Hâkim, kararını el koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma
kendiliğinden kalkar.

30

Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak;
kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların
düzeltilmesini

veya silinmesini

talep etme

ve

amaçları doğrultusunda kullanılıp

kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya
kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla
düzenlenir.
 “Konut dokunulmazlığı” başlıklı 21. maddede koruma tedbirlerinden arama ve elkoymaya
ilişkin esaslar şu şekilde düzenlenmiştir: “Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik,
kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak
usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde
sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça;
kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili
merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el
koymadan itibaren kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.”
 “Haberleşme hürriyeti” başlıklı 22. maddede koruma tedbirlerinden telekomünikasyon
yoluyla iletişimin denetlenmesine ilişkin bir çerçeve çizilmiştir: “Herkes, haberleşme
hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın
korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya
birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı
olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri
bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı
yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde
açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.
İstisnaların uygulanacağı kamu kurum ve kuruluşları kanunda belirtilir.”
Anayasa’nın 36. ve 37. maddelerinde adil yargılanma hakkı ve doğal hakim ilkesi
şöyle düzenlenmiştir: “Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı
mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına
sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” “Hiç
kimse kanunen tabî olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi
kanunen tabî olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı
yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.”
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Anayasa’nın 38. maddesi de “suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlığı altında ceza
muhakemesi hukukuna kaynak olması bakımından önemli bir düzenlemedir. Bu maddeye
göre: “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı
cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan
daha ağır bir ceza verilemez.
Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki
fıkra uygulanır.
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.
Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda
bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.
Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.
Ceza sorumluluğu şahsîdir.
Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden
dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.
Ölüm cezası ve genel müsadere cezası verilemez.
İdare, kişi hürriyetinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir müeyyide uygulayamaz.
Silahlı Kuvvetlerin iç düzeni bakımından bu hükme kanunla istisnalar getirilebilir.
Uluslararası Ceza Divanına taraf olmanın gerektirdiği yükümlülükler hariç olmak
üzere vatandaş, suç sebebiyle yabancı bir ülkeye verilemez.”
İnfaz hukukunun temel kaynaklarından yasaların başında 29.12.2004 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
(CGTİHK) gelmektedir. Ancak bu kanun dışında başka bazı kanunlarda da infaza ilişkin
düzenlemeler içeren kanunlar vardır.
İnfaz hukukunun kaynaklarından bir diğeri de milletlerarası andlaşmalardır.
Anayasa’nın 90. maddesine

göre usulüne göre yürürlüğe konulmuş olan milletlerarası

andlaşmalar kanun hükmündedir ve bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık davası açılamaz.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda
milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.
İnfaz hukukuna ilişkin kural ve ilkelerin yer aldığı milletlerarası andlaşmaların başında
1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 1966 tarihli Birleşmiş
Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Sözleşme, 1975 tarihli İşkence ve Diğer Zalimane,
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Gayriinsani veya Küçültücü Müamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi,
1987 tarihli İşkencenin ve Gayriinsani veya Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine
Dair Avrupa Sözleşmesi, 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa İade Sözleşmesi,
Ceza Yargılarının Uluslararası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi, Diplomatik İlişkiler
Hakkında Viyana Sözleşmesi, Trafik Suçlarının Cezalandırılması Konusunda Avrupa
Sözleşmesi, Şartla Mahkum Edilen veya Şartla Salıverilenlerin Gözetimi Konusunda Avrupa
Sözleşmesi, 1957 tarihli BM “Hükümlülere Muamelede Uyulacak Asgari Standart Kurallar”,
1988 tarihli BM Genel Kurulu’nun “Herhangi bir Şekilde Gözaltında Tutulan ya da Hapse
Konulan Kişilerin Korunmasına Dair İlkeler Bütünü” ve 1990 tarihli

“Mahpuslara

Muamelenin Temel İlkeler” sayılabilir.

2.2. İnfazın Koşulu
CGTİHK’in “infazın koşulu” başlıklı 4. maddesine göre; “Mahkûmiyet
hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz.” Burada ifade edildiği gibi infazın koşulu,
mahkumiyet hükümlerinin kesinleşmesidir.
İnfazın konusunu hapis cezaları, para cezaları ve koruma tedbirleri oluşturur.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223. maddesine göre; Duruşmanın sona erdiği
açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı,
mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı,
hükümdür.
Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, sanık hakkında mahkûmiyet
kararı verilir.

Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, belli bir cezaya

mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetin yanı sıra güvenlik tedbirine hükmolunur.
Türk Ceza Kanunu’nun 53. madde ve devamında düzenlenen güvenlik
tedbirleri şunlardır:


belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma



eşya müsaderesi



kazanç müsaderesi



çocuklara özgü güvenlik tedbirleri



akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri

İnfazın koşulu, mahkumiyet hükmünün kesinleşmesidir. Hüküm, kanun yoluna
başvurma yolu kapalıysa verilmesiyle birlikte kesinleşir. Kanun yoluna başvurma imkanı olan
hükümler, bu kanun yolu süreçlerinin tüketilmesiyle birlikte kesinleşir.
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Kanun yolları, olağan kanun yolları ve olağanüstü kanun yolları olmak üzere ikiye
ayrılır. Olağan kanun yolları itiraz, istinaf ve temyizdir. Henüz kesinleşmemiş olan yargı
kararlarına karşı başvurulabilecek denetim yollarına olağan kanun yolları denir.
Olağanüstü kanun yolları da kesinleşmiş yargı kararlarına karşı başvurulabilecek
kanun yollarıdır. Bunlar da yargılamanın yenilenmesi, Yargıtay Başsavcısı’nın itirazı, kanun
yararına bozma talebidir.
İlamların infazında yetkili merci Cumhuriyet savcılarıdır. CGTİHK’nin “infazın
dayanakları ve kimin tarafından izleneceği” başlıklı 5. maddesine göre; “Mahkeme,
kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı Cumhuriyet savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.”
Hapis cezasını içeren kesinleşmiş mahkûmiyet kararları, mahkemece, hangi hükümlü
ve hangi cezanın infazına ilişkin olduğu açıkça belirtilmek suretiyle Cumhuriyet
Başsavcılığı’na verilir. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca infaz defterine kaydedilen ilâmdaki
cezanın süresi gözetilerek hükümlü hakkında çağrı kâğıdı veya yakalama emri çıkarılır.
İnfazın yapılması üç şekilde olur:


Kendiliğinden başvurma



Davetiye ile celp



Yakalama emri
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Uygulamalar
İnfaz hukukunun temel kaynakları şunlardır:


Anayasa



Kanunlar



Uluslararası sözleşmeler
Türk Ceza Kanunu’nun 53. madde ve devamında düzenlenen güvenlik

tedbirleri şunlardır:


belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma



eşya müsaderesi



kazanç müsaderesi



çocuklara özgü güvenlik tedbirleri



akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
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Uygulama Soruları
İnfaz hukukunun temel kaynakları nelerdir? Açıklayınız.
Güvenlik tedbirleri nelerdir? Sayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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İnfaz hukukunun temel kaynakları Anayasa, kanunlar ve uluslararası andlaşmalardır.
Bu bölümde öncelikle infazın kaynakları açıklanmış ve içeriği anlatılmıştır.
Bu bölümde infaz hukukunun temel kaynakları açıklandıktan sonra infazın koşulu
açıklanmıştır. İnfazın koşulu mahkumiyet hükümlerinin kesinleşmesidir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi infaz hukukunun kaynaklarından biri değildir?
a) Anayasa
b) Örf ve adet hukuku
c) Kanunlar
d) Uluslararası sözleşmeler
2. Yakalama ve tutuklamayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin
yokedilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı
zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hâkim kararıyla tutuklanabilir.
b) Hâkim kararı olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanun gösterir.
c) Yakalanan veya tutuklanan kişilere, yakalama veya tutuklama sebepleri ve
haklarındaki iddialar herhalde yazılı ve bunun hemen mümkün olmaması halinde
sözlü olarak derhal, toplu suçlarda en geç hâkim huzuruna çıkarılıncaya kadar
bildirilir.
d) Kuvvetli suç şüphesi olan hallerde tutuklama süresi sınırsız olarak uzatılabilir.
3. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da özel hayatın gizliliği ile ilgili düzenlemelerden
değildir?
a) Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
b) Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel
ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden
biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça
kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz.
c) Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel
ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerine
bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış
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merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kâğıtları ve eşyası aranamaz ve
bunlara el konulamaz.
d) Özel hayatın gizliliği hakkı adli kolluk tarafından keyfi olarak kısıtlanabilir.
4. Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Suç şüphesinin olması halinde kişisel verilerin korunması hakkı tamamen ortadan
kalkar.
b) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.
c) Kişisel verilerin korunması hakkı; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında
bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme
ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar.
d) Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla
işlenebilir.
5. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da yer alan hak ve özgürlüklerden biri değildir?
a) Konut dokunulmazlığı
b) Özel hayatın gizliliği
c) Suç işleme hakkı
d) Kişisel verilerin korunması
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.
b) Herkes kendisini yargılayacak olan hakimi seçmekte özgürdür.
c) Hiç kimse kanunen tabî olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz.
d) Bir kimseyi kanunen tabî olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma
sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.
7. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’daki suç ve cezalara ilişkin esaslardan biri değildir?
a) Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı
cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan
cezadan daha ağır bir ceza verilemez.
b) Suç ve ceza zamanaşımı ile ceza mahkûmiyetinin sonuçları konusunda da yukarıdaki
fıkra uygulanır.
c) Kişinin işlediği suç çok ağırsa yürürlükten kalkan kanunda öngörülen cezanın daha
ağır olması halinde yine de bu kanun uygulanır.
d) Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur.
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8. Aşağıdakilerden hangisi infaz hukukunun kaynağı olan uluslararası andlaşmalardan biri
değildir?
a) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
b) Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Sözleşme
c) İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Müamele veya Cezaya Karşı
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi
d) Birleşmiş Milletler Hükümlülerin Pişmanlığına İlişkin Sözleşme
9. Aşağıdakilerden hangisi TCK’da yer alan güvenlik tedbirlerinden biri değildir?
a) belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
b) idam cezası
c) eşya müsaderesi
d) kazanç müsaderesi
10. Aşağıdakilerden hangisi infazın yapılma şekillerinden biri değildir?
a) Kendiliğinden başvurma
b) Mağdurun talebi
c) Davetiye ile celp
d) Yakalama emri

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) d, 4) a, 5) c, 6) b, 7) c, 8) d, 9) b, 10) b.
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3. CEZALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Ceza Türleri
3.1.1.
Hapis Cezası
3.1.2.
Adli Para Cezası
3.2.
Seçenek Yaptırımlar
3.1.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular




Ceza türleri nelerdir?
Hapis cezasının çeşitleri nelerdir?
Seçenek yaptırımlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Ceza türleri
Seçenek yaptırımlar

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Ceza türlerinin neler olduğu İlgili kanun maddeleri
öğrenilir.
Seçenek yaptırımlara ilişkin İlgili kanun maddeleri
bilgiler edinilir.
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Anahtar Kavramlar
Hapis cezası, adli para cezası, seçenek yaptırımlar
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Giriş
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Türk ceza hukukunda ceza türleri hapis cezası ve adli para cezasıdır. Bu bölümde
öncelikle bu ceza türleri anlatılmış, daha sonra cezalara seçenek yaptırımlar anlatılmıştır.

3.1.

Ceza Türleri

Suçların niteliği ve ağırlığına göre bu suçlar için öngörülen ceza türleri de farklı olabilir.
Türk Ceza Hukuku sisteminde cezalar hapis cezası ve adli para cezası olmak üzere iki çeşittir.
İdam cezası ve kırbaçlama, sakatlama gibi bedensel cezalar modern ceza hukuku
sistemimizde yer almamaktadır. Hapis cezaları da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası olarak üçe ayrılır.

3.1.1.

Hapis Cezası

Hapis cezaları, infaz kurumunda çektirilen, hürriyeti bağlayıcı cezalardır. Hükümde
belirtilen süre boyunca kişi infaz kurumunda bu hapis cezasını çeker.
Hapis cezaları üçe ayrılır:


ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası



müebbet hapis cezası



süreli hapis cezası
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun

ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir. Dava zamanaşımı ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl olarak belirlenmiştir. Türk Ceza
Kanunu’nun İkinci Kitabı’nın Dördüncü Kısımı’ndaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını
gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi halinde dava zamanaşımı uygulanmaz.
Dava zamanaşımı, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi beş yıl olarak
belirlenmiştir. Dava zamanaşımı yirmi yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasını gerektiren
suçlarda yirmi yıl,
onbeş yıl,

beş yıldan fazla ve yirmi yıldan az hapis cezasını gerektiren suçlarda

beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda

sekiz yıl olarak düzenlenmiştir. Dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle dava düşer.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı, CGTİHK’nın 25. maddesinde şu
şekilde düzenlenmiştir:
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Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı rejimine ait esaslar aşağıda
gösterilmiştir:


Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır.



Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır.



Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği
gayret ve iyi hâle göre; hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi
uzatılabileceği gibi kendisi ile aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta
bulunmasına sınırlı olarak izin verilebilir.



Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir
sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir.



Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve onbeş günde bir
kez olmak üzere eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisine, süresi on
dakikayı geçmemek üzere telefon edebilir.



Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve
koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere
ziyaret edebilirler.



Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine
izin verilmez.



Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve
iyileştirme faaliyetine katılamaz.



Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü
hakkında uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç
ceza infaz kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü Devlet ya
da üniversite hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkûm
koğuşlarında uygulanır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilenlerin cezaları, yüksek güvenlikli
kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilir. Bununla ilgili düzenleme CGTİHK’nın 9.
maddesinde yer almaktadır. Buna göre; Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, iç ve
dış güvenlik görevlilerine sahip, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle
donatılmış, oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde
aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı
güvenlik rejimine tâbi hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir.
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Bu kurumlarda bireysel veya grup hâlinde iyileştirme yöntemleri uygulanır.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç
işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk Ceza
Kanununda yer alan;
a) İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78),
b) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82),
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188),
d) Devletin güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 303, 304, 307, 308),
e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (madde 309, 310, 311, 312, 313,
314, 315)
mahkûm olanların cezaları, bu kurumlarda infaz edilir.
CGTİHK’nın 23. maddesine göre; Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis
cezalarına veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, haklarında uygulanacak
rejimi ve gönderilmeleri gereken infaz kurumunu ve bu maksatla kişisel ve sosyal
özelliklerini belirlemek için Kanunda gösterilen esaslar uyarınca gözleme tâbi tutulurlar.
Gözlem süresi altmış günü geçemez.
Koşullu salıverilme ile ilgili sürelerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
hükmedilenler için öngörülen süreler şu şekilde düzenlenmiştir:
“Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi
hâlli olarak geçirmesi gerekir.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet
hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm
edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu
salıverilmeden yararlanabilirler.
Koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre; Birden fazla
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet
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hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzaltı, bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli
hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuzaltı yıldır.

Suç işlemek için örgüt kurmak

veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet
hâlinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuzaltı yılını,
müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, süreli hapis cezasına mahkûm
edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu
salıverilmeden yararlanabilirler. Ancak, bu süreler;
a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde kırk,
b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzdört,
c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en
fazla kırk yıldır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, "Devletin
Güvenliğine Karşı Suçlar" başlıklı Dördüncü Bölüm, "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin
İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı Beşinci Bölüm, "Milli Savunmaya Karşı Suçlar" başlıklı
Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi
dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu salıverilme
hükümleri uygulanmaz.
CGTİHK’nın “Mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli
serbestlik tedbiri” başlıklı 108. maddesine göre; tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı
mahkum olunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuz dokuz yılının infaz kurumunda
iyi halli olarak çekilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabilir. Çocuğa karşı
işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya müebbet hapis cezasına
mahkumiyet halinde de bu koşullu salıverilme süreleri uygulanır.
Müebbet hapis cezası, yaşam boyu hapis cezası anlamına gelir. Koşullu salıverilmeden
yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi gerekir.
Müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmi dört yılını infaz kurumunda çektikleri
takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.
Koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre; ağırlaştırılmış
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müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzaltı, birden fazla
müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz, bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis
cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz yıldır.
Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde; müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar
otuz yılını infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.
Ancak, bu süreler;


ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde
kırk,



Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzdört,



Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla
otuzdört yıldır.
Bu fıkra hükümleri çocuklar hakkında uygulanmaz.

Koşullu salıverilme süresinin

hesaplanmasında, hükümlünün onbeş yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği
bir gün, iki gün olarak dikkate alınır. Koşullu salıverilen hükümlünün tâbi tutulacağı denetim
süresi, yukarıdaki fıkralara göre infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır.
Ancak süreli hapislerde hakederek tahliye tarihini geçemez.
Müebbet hapis cezası, süreli hapis cezasına uygulanan infaz rejimine göre infaz edilir.
Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda dava zamanaşımı yirmi beş yıl olarak
düzenlenmiştir. TCK’nın İkinci Kitabın’ın Dördüncü Kısmı’nda yazılı ağırlaştırılmış müebbet
veya müebbet veya on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçların yurt dışında işlenmesi
halinde dava zamanaşımı uygulanmaz.
Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan
fazla olamaz.

Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis

cezasıdır.

3.1.2.

Adli Para Cezası

Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde
yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı
olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından
Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.
51

En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının
miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.
Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün
karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.
Hakim, ekonomik ve şahsi hallerini göz önünde bulundurarak, kişiye adlî para cezasını
ödemesi için hükmün kesinleşme tarihinden itibaren bir yıldan fazla olmamak üzere mehil
verebileceği gibi, bu cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit
süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Kararda, taksitlerden birinin
zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen
adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.

3.2.

Seçenek Yaptırımlar

Hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.

Kısa

süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar TCK’nın 50. maddesinde düzenlenmiştir. Kısa
süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde
duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre;


Adlî para cezasına,



Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale
getirme veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,



En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla,
gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,



Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere
gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,



Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat
ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda;
mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve
ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan
yasaklanmaya,



Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak
koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya
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çevrilebilir.
Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü
hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para cezasına çevrilmez.
Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz
gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya
altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis
cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.
Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer
koşulların varlığı halinde adlî para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir
halinde uygulanmaz.
Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para cezası
veya tedbirdir.
Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz
gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması veya başlanıp da
devam edilmemesi halinde, hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya
kısmen infazına karar verir ve bu karar derhal infaz edilir. Bu durumda, beşinci fıkra hükmü
uygulanmaz.
Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine
getirilememesi durumunda, hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilir.
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Uygulamalar
Suçların niteliği ve ağırlığına göre bu suçlar için öngörülen ceza türleri de farklı olabilir.
Türk Ceza Hukuku sisteminde cezalar hapis cezası ve adli para cezası olmak üzere iki
çeşittir. İdam cezası ve kırbaçlama, sakatlama gibi bedensel cezalar modern ceza hukuku
sistemimizde yer almamaktadır. Hapis cezaları da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası olarak üçe ayrılır.
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Uygulama Soruları
Ceza türleri nelerdir? Hapis cezası türleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde önce ceza türleri sayılarak bunların çeşitleri anlatılmıştır. İkinci kısımda
ise kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar açıklanmıştır.
Ceza türleri hapis cezası ve adli para cezasıdır. Hapis cezası da ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası, müebbet hapis cezası ve süreli hapis cezası olmak üzere üç çeşittir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi hapis cezası türlerinden biri değildir?
a) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
b) müebbet hapis cezası
c) süreli hapis cezası
d) adli para cezası
2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder, kanun
ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.
b) Dava zamanaşımı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl
olarak belirlenmiştir.
c) Dava zamanaşımı, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi beş yıl olarak
belirlenmiştir.
d) Dava zamanaşımı süresi bazı olaylarda hakim tarafından belirlenebilir.
3. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz rejimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
a) Hükümlü istediği takdirde müebbet hapis cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
çevrilebilir.
b) Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır.
c) Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır.
d) Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği gayret ve
iyi hâle göre; hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi uzatılabileceği
gibi kendisi ile aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına sınırlı olarak
izin verilebilir.
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilenlerin cezaları, yüksek
güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilir.
b) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yarı açık cezaevlerinde infaz edilir.
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c) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip,
firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor
kapıları sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki
hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine
tâbi hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir.
d) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında bireysel veya grup hâlinde
iyileştirme yöntemleri uygulanır.
5. Aşağıdaki suçlardan hangisi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında infaz
edilmez?
a) İnsanlığa karşı suçlar
b) Kasten öldürme suçları
c) Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu
d) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Müebbet hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aynı hükümlere tabidir.
b) Müebbet hapis cezası, süreli hapis cezasına uygulanan infaz rejimine göre infaz edilir.
c) Müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda dava zamanaşımı yirmi beş yıl olarak
düzenlenmiştir.
d) Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan
fazla olamaz.
7. Adli para cezasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde
yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün
karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın
hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.

b) Adli para cezası idari bir yaptırımdır.
c) En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının
miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir
edilir.

d) Kararda, adlî para cezasının belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün
karşılığı olarak takdir edilen miktar ayrı ayrı gösterilir.
8. Aşağıdakilerden hangisi seçenek yaptırımlardan biri değildir?
a) Adlî para cezası
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b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya
tazmin suretiyle, tamamen giderilmesi
c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde
barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme
d) İdari para cezası
9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü
hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para cezasına çevrilmez.
b) Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz
gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış
veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az
süreli hapis cezası, seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.
c) Bilinçli taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza,
diğer koşulların varlığı halinde adlî para cezasına çevrilebilir.
d) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer
koşulların varlığı halinde adlî para cezasına çevrilebilir.
10. Aşağıdakilerden hangisi seçenek yaptırımlardan biri değildir?
a) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere gitmekten
veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma
b) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle yüksek güvenlikli kapalı
ceza infaz kurumuna gitme
c) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve
özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm
olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin
geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma
d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak
koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılma
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Cevaplar
1) d, 2) d, 3) a, 4) b, 5) c, 6) a, 7) b, 8) d, 9) c, 10) b.
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4. İNFAZ KURUMUNA KABUL VE İNFAZIN PLANLANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.

İnfaz Kurumuna Kabul
İnfazın Planlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



infaz kurumuna kabul ile ilgili düzenlemeler nasıldır?
İnfazın planlanması nasıl olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İnfaz kurumuna kabul

İnfazın planlanması

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İnfaz kurumuna kabul süreci İlgili kanun maddeleri
hakkında bilgiler edinilir.
İnfazın planlanması konusu İlgili kanun maddeleri
öğrenilir.
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Anahtar Kavramlar
İnfaz kurumuna kabul, infazın planlanması
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Giriş
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Bu bölümde infaz kurumuna kabul ve infazın planlanması konuları anlatılmıştır. İnfaz
kurumuna kabul süreciyle ilgili düzenlemeler Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun’da yer almaktadır.
İnfazın

planlanması,

gözlem

ve

sınıflandırma

merkezleri

ve

hükümlülerin

gruplandırılması gibi hususlar bakımından CGTİHK’da düzenlenmiştir.

4.1.

İnfaz Kurumuna Kabul

İnfaz kurumuna alınma ve kayıt işlemleri CGTİHK’nın 21. maddesinde şu şekilde
düzenlenmiştir: Haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkûmiyet ve ödenmeyen adlî
para cezalarının hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanlar, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın
yazılı emriyle ceza infaz kurumuna gönderilirler. Üstleri ve eşyaları arandıktan sonra kabul
odalarına konulur ve hekim muayenesinden sonra kuruma yerleştirme işlemleri yapılır.
Ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin;


adı ve soyadı,



işledikleri suç,



cezalarının türü ve süresi,



mahkûmiyet ilâmının tarih ve numarası ve infaza başlandığı gün "hükümlü
defteri"ne kayıt olunur.

Bu defterdeki sıra numarası, hükümlünün numarasını oluşturur.
Tanıya yönelik olarak hükümlülerin parmak ve avuç içi izleri alınır, fotoğrafları
çekilir, kan grupları, vücutlarının dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir. Kayıt altına alınan söz
konusu bilgiler hükümlünün kişisel dosyasında veya elektronik ortamda saklanır. Bu bilgiler,
Kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.
2006 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Avrupa Cezaevi
Kuralları Hakkında REC (2006) 2 Sayılı Tavsiye Kararı’nın “Kabul” başlıklı maddesinde bu
husus şu şekilde düzenlenmiştir:
“Kuruma kabul esnasında, her mahpusla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler derhal kayıt
edilmelidir.
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a. Mahpusun kimliğiyle ilgili bilgiler;
b. Hapsedilme nedenleri ve bu kararı veren makam;
c. Cezaevine kabulün günü ve saati
d. 31. Kural uyarınca emanete alınması gereken kişisel eşyasının envanteri.
e. Gözle görülebilen herhangi bir yara ve önceki bir kötü muameleye ilişkin şikayetler;
ve
f. Tıbbi gizlilik gerekleri de göz önünde bulundurularak mahpusun kendisinin veya
başkalarının ruhsal ve bedensel iyiliği ile alakası olan her türlü sağlık bilgisi.
Yine aynı Tavsiye Kararı’nda “Yerleştirme ve Barındırma” başlığı altında infaz
kurumuna ilişkin şu kurallar düzenlenmiştir: “Mahpuslar, mümkün olabildiğince evlerine
veya sosyal rehabilitasyon çevrelerine yakın cezaevlerine yerleştirilmelidirler. Cezaevlerine
yerleştirmede, suçun devamlı takibi, güvenlik ve emniyet gerekleri ve tüm mahpuslara uygun
rejimlerin sağlanması ihtiyacı hesaba katılmalıdır. İlk yerleştirme ve sonradan yapılacak bir
cezaevinden diğerine nakil konusunda, mümkün olabildiğince mahpusa danışılmalıdır.
Mahpuslara sağlanan barınma yerleri ve özellikle bütün yatakhane bölümleri, insan onuruna
ve mümkün olabildiğince özel yaşama saygı gösterecek biçimde olmalı, iklim koşulları ve
özellikle zemin alanı, havanın metreküp miktarı, aydınlatma, ısıtma ve havalandırma dikkate
alınarak, sağlık ve temizlik gereklerini karşılamalıdır.
Mahpusların yaşadığı, çalıştığı veya bir araya geldiği tüm binalarda:
a. Pencereler, mahpusların normal koşullarda gün ışığında okumalarını veya
çalışmalarını mümkün kılmaya yeterli büyüklükte olmalı ve klima sistemiyle yeterli ölçüde
bir havalandırmanın yapıldığı haller hariç, temiz havanın içeriye girmesini sağlamalıdır;
b. Yapay aydınlatma, onaylanan teknik standartlara uygun olmalıdır ve
c. Mahpusların personel ile gecikmeksizin irtibat kurmasını mümkün kılan bir alarm
sistemi olmalıdır.
Paragraf 1 ve 2’de değinilen konulardaki özel asgari gereklilikler, ulusal mevzuatta
düzenlenmelidir.
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Ulusal mevzuat, bu asgari gerekliliklerin cezaevlerinin kalabalık olması gerekçe
gösterilerek ihlal edilmemesinin temini için mekanizmalar sağlamalıdır.
Başkalarıyla aynı koğuşu paylaşmasının tercih edilebilir olması dışında, mahpuslar
normal olarak geceleri tek kişilik odalarda barındırılmalıdır.
Kalacak yer, sadece bu amaç için uygun olması durumunda paylaşılmalı ve
mahpuslardan sadece birbirleriyle uyum içinde olanların aynı yeri paylaşmaları sağlanmalıdır.
Mümkün olabildiğince, başkalarıyla aynı koğuşu paylaşması istenen mahpuslara
öncelikle bir seçim hakkı tanınmalıdır.
Mahpusların özel cezaevlerine veya bir cezaevinin özel bölümlerine yerleştirilmesine
karar verilirken tutulma ihtiyaçları bakımından;
a. Tutuklu mahpusların hükümlülerden ayrı olmasına;
b. Erkek mahpusların kadın mahpuslardan ayrı olmasına; ve
c. genç yetişkin mahpusların büyüklerden ayrı olmasına dikkat edilmelidir.
Mahpusların, düzenlenen etkinliklere birlikte katılmalarına imkan sağlamak amacıyla,
8. paragrafta düzenlenen ayrı barındırma gerekliliklerine istisnalar konulabilir; ancak
mahpuslar birlikte kalmaya muvafakat etmedikçe ve 8 cezaevi yetkililerince hepsinin yüksek
çıkarı için en iyisinin böyle olacağına karar verilmedikçe, bu gruplar geceleri daima
birbirinden ayrılmalıdırlar.
Bütün mahpusların kaldıkları yerler, onların kaçma ve kendilerine veya başkalarına
zarar verme tehlikesine karşı asgari sınırlayıcı güvenlik düzenlemelerine uygun koşullarda
olmalıdır.”

4.2.

İnfazın Planlanması

CGTİHK’nın “Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri” başlıklı 13 maddesindeki
düzenleme şu şekildedir: Hükümlülerin durumlarına uygun kurumlara ayrımı, 23 üncü
maddede belirtilen gözlem ve sınıflandırma merkezlerince yapılır.
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Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usûlleri
yönetmelikte gösterilir.
Hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılması aşağıdaki esaslara göre yapılır:


Hükümlülerin kişisel özellikleri, bedensel, aklî ve sağlık durumları, suç
işlemeden önceki yaşamları, sosyal çevre ve ilişkileri, sanat ve meslek
faaliyetleri, ahlâkî eğilimleri, suça bakış açıları, hükümlülük süreleri ve suç
türleri belirlenerek, durumlarına uygun infaz kurumlarına ayrılmaları ve
bunlara göre saptanacak infaz ve iyileştirme rejimi; gözlem, inceleme ve
değerlendirme yöntemiyle çalışan gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde veya
kapalı ceza infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan bölümlerinde yapılır.
Hükümlüler, işledikleri suç tiplerine, gösterdikleri eğilimlere, tutum ve
davranışları nedeniyle sıkı gözetim ve denetim altında bulundurulmaları
gerekip gerekmediğine göre yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına veya
normal güvenlikli ceza infaz kurumlarına veya açık ceza infaz kurumlarına
gönderilirler.



Bu merkezlerde; mümkün olduğunca kriminoloji, penoloji, davranış bilimleri,
adalet psikolojisi veya ceza hukuku alanında bilgi ve deneyime sahip
yöneticiler, psikiyatri uzmanı, hekim, adlî tıp uzmanı, psikolog, pedagog,
çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, psikolojik danışman, rehberlik uzmanı ve
öğretmen gibi uzman görevliler ile diğer kurum görevlileri bulundurulur.



Kadın, çocuk ve genç hükümlüler ile ilgili gözlem ve sınıflandırma, gerekli
görülen yer veya bölgelerdeki ayrı gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde
veya bunların noksanlığı hâlinde kadın, çocuk ve kadın ve erkek gençlik kapalı
ceza infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan bölümlerinde yerine getirilir.



Hükümlülerin gözlemleri, gözlem kurulunca kuruma kabul tarihinden
başlayarak tek kişilik odalarda yapılır. Ancak kurumun tek kişilik odası
bulunmaması veya kısıtlı sayıda olması durumunda tahsis edilmiş özel
bölümlerinde de yapılabilir.



Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezalarına veya iki yıldan fazla
süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, haklarında uygulanacak rejimi ve
gönderilmeleri gereken infaz kurumunu ve bu maksatla kişisel ve sosyal
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özelliklerini belirlemek için Kanunda gösterilen esaslar uyarınca gözleme tâbi
tutulurlar. Gözlem süresi altmış günü geçemez.


Hükümlü; kişiliğine, sair hâllerine, suçun işlenmesindeki özelliklere göre
gerektiğinde gözleme tâbi tutulmayabilir.



Gözlem sonunda, gözlem merkezi hükümlüye ait dosyayı görüşü ile birlikte
Adalet

Bakanlığına

gönderir.

Gözlem

sonucuna

göre

hükümlünün

gönderileceği infaz kurumu Bakanlıkça belirlenir. Ancak, yapılan gözlem ve
sınıflandırma sonunda idare ve gözlem kurulunca aynı ceza infaz kurumunda
veya o yer Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı diğer ceza infaz kurumlarında
kalması uygun bulunan hükümlülerin dosyaları Bakanlığa gönderilmez ve
cezalarının

infazına,

bulundukları

veya

Cumhuriyet

Başsavcılığınca

gönderilecekleri bağlı ceza infaz kurumlarında devam olunur.
Hükümlülerin gözleme tâbi tutulmasına ve cezaevlerinin sınıflandırılmasına dair
hükümler, askerî cezaevleri ve buralarda cezaları infaz olunan hükümlüler hakkında
uygulanmaz.

Kısa süreli hapis cezaları, Kanunda gösterilen esaslara göre infaz olunur.

Hükümlülerin gruplandırılması hususu kanunda şu şekilde düzenlenmiştir:
Hükümlüler;
a) İlk defa suç işleyenler, mükerrirler, itiyadî suçlular veya suç işlemeyi meslek
edinenler,
b) Aklî ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz rejimine
tâbi tutulması gerekenler,
c) Tehlike hâli taşıyanlar,
d) Terör suçluları,
e) Suç örgütlerine veya çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup olan suçlular,
gibi gruplara ayrılırlar.
Hükümlüler ayrıca yaşları, hükümlülük süreleri ve suç türleri itibarıyla da
gruplandırılırlar.
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2006 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Avrupa Cezaevi
Kuralları

Hakkında

REC

(2006)

2

Sayılı

Tavsiye

Kararı’nda

hükümlülerin

gruplandırılmasıyla ilgili şöyle bir düzenleme yer almaktadır:
“Mahpusların özel cezaevlerine veya bir cezaevinin özel bölümlerine yerleştirilmesine
karar verilirken tutulma ihtiyaçları bakımından;
a. Tutuklu mahpusların hükümlülerden ayrı olmasına;
b. Erkek mahpusların kadın mahpuslardan ayrı olmasına; ve
c. genç yetişkin mahpusların büyüklerden ayrı olmasına dikkat edilmelidir.
Mahpusların, düzenlenen etkinliklere birlikte katılmalarına imkan sağlamak amacıyla,
8. paragrafta düzenlenen ayrı barındırma gerekliliklerine istisnalar konulabilir; ancak
mahpuslar birlikte kalmaya muvafakat etmedikçe ve 8 cezaevi yetkililerince hepsinin yüksek
çıkarı için en iyisinin böyle olacağına karar verilmedikçe, bu gruplar geceleri daima
birbirinden ayrılmalıdırlar.”
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Ömür Boyu Hapis ve Diğer
Uzun Süreli Cezalara Mahkum Olanların Cezaevi İdaresince Yönetimi Hakkında R (2003) 23
Sayılı Tavsiye Kararı’nda “Ömür boyu hapis ve uzun süreli mahkumların yönetilmesi için
genel ilkeler” başlığı altında şu esaslar yer almaktadır: “Ömür boyu hapis ve uzun süreli
mahkûmların farklı kişisel özellikleri dikkate alınmalı ve cezalar uygulanırken kişisel planlar
yapılmasına dikkat edilmelidir (kişiselleştirme ilkesi).


Cezaevi yaşamı, toplum içindeki hayatın gerçeklerine mümkün olduğunca yakın
olacak şekilde düzenlenmelidir (normalleştirme ilkesi).



Mahkûmlara, günlük cezaevi yaşamında bireysel sorumluluk alma olanağı
sağlanmalıdır (sorumluluk ilkesi).



Ömür boyu hapis ve uzun süreli mahkûmların, dış toplum, kendileri, diğer mahkûmlar
ve cezaevinde çalışan ya da ziyarete gelen kişiler açısından teşkil ettikleri riskler
arasında açık bir ayrım yapılmalıdır (güvenlik ve emniyet ilkesi).



Ömür boyu hapis ve uzun süreli mahkûmlar arasında yalnızca cezaları nedeniyle
ayrım yapılmamalıdır (ayrımcılık yapmama ilkesi).
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Ömür boyu hapis ve uzun süreli mahkûmların cezalarının yönetilmesi için yapılacak
olan kişisel planlama, cezaevi sistemi içinde tedrici ilerleme sağlamayı hedeflemelidir
(tedrici ilerleme ilkesi).”
Bu Tavsiye Kararı’nda cezaların planlanması hususundaki düzenleme de şu şekildedir:

“Genel amaçları başarmak ve yukarıda belirtilen ilkelere uygun hareket etmek için her bir
mahkûm için kapsamlı ceza planlaması geliştirilmelidir. Söz konusu planların hazırlanması ve
geliştirilmesi mümkün olduğunca mahkûmun aktif katılımı ve özellikle ceza süresinin bitimine doğru, tahliye sonrası gözetim ve diğer ilgili makamların yakın işbirliği ile
gerçekleştirilmelidir.
Ceza

planlaması

her

mahkûmun

risk

ve

ihtiyaç

değerlendirmesini

içermeli ve aşağıda belirtilen konularda sistematik bir yaklaşım sağlamak amacıyla
kullanılmalıdır:


Mahkûmun ilk yerleştirilmesi



Cezaevi sistemi içinde daha kısıtlayıcı koşullardan daha az kısıtlayıcı koşullara, ve

nihayetinde, son aşama olarak açık koşullara (tercihen toplum içinde) tedricen ilerleme,


Cezaevinde geçirilen zamanın bir amaca yönelik kullanılmasını ve tahliye sonrasında

toplumla yeniden bütünleşmede başarı şansının artırılmasını sağlayan iş, eğitim, mesleki
eğitim ve diğer faaliyetlere katılım,


Cezaevi

yeniden

içinde
suç

yıkıcı

işlemenin

davranışların
önlenmesi

için

azaltılması
risk

ve
ve

tahliye

sonrasında

ihtiyaçları

saptamaya

yönelik programlara katılma ve dahil olma,


Uzun süreli hapsin zararlı etkilerini önlemek ya da azaltmak için boş zaman faaliyetleri ve

diğer aktivitelere katılım,


Şartlı tahliye sonrasında yasalara uyarak yaşamayı ve topluma uyum sağlamayı

kolaylaştıracak koşullar ve gözetim tedbirlerinin oluşturulması.
Ceza planlaması mahkûmun cezaevine girişini takiben mümkün olduğunca en kısa
zamanda başlamalı, düzenli aralıklarla gözden geçirilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir.
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Uygulamalar
Ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin;


adı ve soyadı,



işledikleri suç,



cezalarının türü ve süresi,



mahkûmiyet ilâmının tarih ve numarası ve infaza başlandığı gün "hükümlü
defteri"ne kayıt olunur.
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Uygulama Soruları
İnfazın planlanmasında dikkate alınacak hususlar nelerdir?

75

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde infaz kurumuna kabul ve infazın planlanması konuları anlatılmıştır. İnfaz
kurumuna alınma ve kayıt işlemleri CGTİHK’nın 21. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:
Haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkûmiyet ve ödenmeyen adlî para cezalarının
hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanlar, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı emriyle ceza
infaz kurumuna gönderilirler. Üstleri ve eşyaları arandıktan sonra kabul odalarına konulur ve
hekim muayenesinden sonra kuruma yerleştirme işlemleri yapılır.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi hükümlü defterine yazılacak hususlardan biri değildir?
a) Hükümlünün adı ve soyadı
b) Hükümlülerin işledikleri suç
c) Hükümlülerin cezalarının türü ve süresi
d) Hükümlünün mağdurdan özür dileyip dilemediği
2. Aşağıdakilerden hangisi tanıya yönelik işlemlerden biri değildir?
a) Hükümlünün parmak ve avuç içi izleri alınması
b) Hükümlünün fotoğraflarının çekilmesi
c) Hükümlünün kan grupları, vücutlarının dış özelliklerinin belirlenmesi
d) Hükümlünün koluna damga vurulması
3. Aşağıdakilerden hangisi 2006 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye
Devletlere Avrupa Cezaevi Kuralları Hakkında REC (2006) 2 Sayılı Tavsiye Kararı’nda
mahpusların yaşadığı, çalıştığı ve bir araya geldiği binalarda aranan özelliklerden biri
olarak düzenlenmemiştir?
a) Pencereler, mahpusların normal

koşullarda

gün ışığında okumalarını

veya

çalışmalarını mümkün kılmaya yeterli büyüklükte olmalı ve klima sistemiyle yeterli
ölçüde bir havalandırmanın yapıldığı haller hariç, temiz havanın içeriye girmesini
sağlamalıdır
b) Mahpusların

pişmanlığının

sağlanması

için

güneş

ışığı

almayan

odalarda

barındırılmalıdır.
c) Yapay aydınlatma, onaylanan teknik standartlara uygun olmalıdır
d) Mahpusların personel ile gecikmeksizin irtibat kurmasını mümkün kılan bir alarm
sistemi olmalıdır.
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4. Aşağıdakilerden hangisi 2006 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye
Devletlere Avrupa Cezaevi Kuralları Hakkında REC (2006) 2 Sayılı Tavsiye Kararı’nda
mahpusların özel cezaevlerine veya bir cezaevinin özel bölümlerine yerleştirilmesine
karar verilirken tutulma ihtiyaçları bakımından dikkat edilmesi gereken hususlardan biri
olarak düzenlenmemiştir?
a) Tutuklu mahpusların hükümlülerden ayrı olması
b) Erkek mahpusların kadın mahpuslardan ayrı olması
c) Mahpusların hepsinin birbirinden ayrı olması
d) genç yetişkin mahpusların büyüklerden ayrı olması
5. Hükümlülerin uygun oldukları gruplara göre ayrımı hangi merci tarafından yapılır?
a) Gözlem ve sınıflandırma merkezleri
b) Çalışma kampları
c) İnfaz hakimlikleri
d) Emniyet genel müdürlüğü
6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hükümlülerin gözlemleri, gözlem kurulunca kuruma kabul tarihinden başlayarak tek
kişilik odalarda yapılır.
b) Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezalarına veya iki yıldan fazla süreli
hapis cezasına mahkûm olanlar, haklarında uygulanacak rejimi ve gönderilmeleri
gereken infaz kurumunu ve bu maksatla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için
Kanunda gösterilen esaslar uyarınca gözleme tâbi tutulurlar.
c) Gözlem infaz hakimliklerinin kanaatine göre yapılır.
d) Hükümlü; kişiliğine, sair hâllerine, suçun işlenmesindeki özelliklere göre gerektiğinde
gözleme tâbi tutulmayabilir.
7. Aşağıdakilerin hangisi hükümlülerin gruplarından biri değildir?
a) İlk defa suç işleyenler, mükerrirler, itiyadî suçlular veya suç işlemeyi meslek edinenler
b) Aklî ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz rejimine
tâbi tutulması gerekenler
c) Kamu oyunda çok tepki toplayan suçları işleyenler
d) Tehlike hâli taşıyanlar
8. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Ömür
Boyu Hapis ve Diğer Uzun Süreli Cezalara Mahkum Olanların Cezaevi İdaresince
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Yönetimi Hakkında R (2003) 23 Sayılı Tavsiye Kararı’nda yer alan “Ömür boyu hapis ve
uzun süreli mahkumların yönetilmesi için genel ilkeler”den biri değildir?
a) Kişiselleştirme ilkesi
b) Keyfilik ilkesi
c) Normalleştirme ilkesi
d) Sorumluluk ilkesi
9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Ömür
Boyu Hapis ve Diğer Uzun Süreli Cezalara Mahkum Olanların Cezaevi İdaresince
Yönetimi Hakkında R (2003) 23 Sayılı Tavsiye Kararı’nda yer alan “Ömür boyu hapis ve
uzun süreli mahkumların yönetilmesi için genel ilkeler”den biridir?
a) Güvenlik ve emniyet ilkesi
b) Keyfilik ilkesi
c) Pişmanlık ilkesi
d) Hatırlatma ilkesi
10. Aşağıdakilerden hangisi ceza planlamasında sistematik bir yaklaşım sağlamak amacıyla
kullanılması gereken hususlardan biri değildir?
a) Mahkûmun ilk yerleştirilmesi
b) Cezaevi sistemi içinde daha kısıtlayıcı koşullardan daha az kısıtlayıcı koşullara, ve
nihayetinde, son aşama olarak açık koşullara (tercihen toplum içinde) tedricen ilerleme
c) Mahkumun mağdurla periyodik olarak görüşmesini sağlama
d) Cezaevinde geçirilen zamanın bir amaca yönelik kullanılmasını ve tahliye sonrasında
toplumla yeniden bütünleşmede başarı şansının artırılmasını sağlayan iş, eğitim,
mesleki eğitim ve diğer faaliyetlere katılım

Cevaplar
1) d, 2) d, 3) b, 4) c, 5) a, 6) c, 7) c, 8) b, 9) a, 10) c.
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5. HÜKÜMLÜNÜN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.

Hükümlünün Hakları
Hükümlünün Yükümlülükleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Hükümlünün hakları nelerdir?
Hükümlünün yükümlülükleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
hakları İlgili kanun maddeleri

Hükümlünün hakları

Hükümlünün
öğrenilir.

Hükümlünün
yükümlülükleri

Hükümlünün yükümlülükleri İlgili kanun maddeleri
öğrenilir.
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Anahtar Kavramlar
Hükümlünün hakları, hükümlünün yükümlülükleri

84

Giriş
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Bu bölümde hükümlünün hakları ve yükümlülükleri anlatılacaktır. Bir suç işlediği
sabit bulunduğu için infaz kurumunda cezası infaz edilen hükümlünün bazı hak ve
özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Ancak bu, hükümlünün hiçbir hakkı olmadığı anlamına gelmez.
Hükümlünün hak ve yükümlülükleri infaz hukukunun temel kaynakları olarak sayılan
Anayasa, kanunlar ve uluslararası andlaşmalarda yer almaktadır.

5.1.

Hükümlünün Hakları

Bir kimsenin bazı hak ve özgürlükleri suç işlediğinin sabit olması nedeniyle hakkında
verilen mahkumiyet hükmü ile kısıtlansa da temel hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldırılması
düşünülemez. Anayasanın “Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı” başlıklı 17.
maddesine göre; “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle
bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.”
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 3. maddesinde de işkence, insanlık dışı
veya onur kırıcı muamele yasağı düzenlenmiştir. Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da
aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz.
Hükümlünün hakları olarak şunlar sayılabilir:


Savunma hakkı



Müdafii ile görüşme hakkı



Ayrımcılık yasağı



Haberleşme hakkı



Özel hayatın gizliliği hakkı



Ibadet hakkı



Din ve inanç özgürlüğü



Sağlık hakkı



Ifade özgürlüğü



Kanun yollarına başvurma hakkı



Kötü muamele ve işkence yasağı
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Savunma hakkı, müdafii ile görüşme hakkı ve kanun yollarına başvurma hakkıyla
birlikte değerlendirilebilir. Çünkü hükümlü savunma hakkını etkin bir şekilde kullanabilmek
için müdafii ile görüşme hakkına ve kanun yollarına başvurma hakkına da sahip olmalıdır.
Müdafii ile görüşme hakkı CMK’nın 154. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:
“Şüpheli veya sanık, vekâletname aranmaksızın müdafii ile her zaman ve konuşulanları
başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafii ile yazışmaları
denetime tâbi tutulamaz.
Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve
Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar
ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imâl ve ticareti suçları
bakımından gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının istemi
üzerine, hâkim kararıyla yirmidört saat süreyle kısıtlanabilir; bu zaman zarfında ifade
alınamaz.”
AİHS’nin “özel ve aile hayatına saygı” başlıklı 8. maddede bu hak şu şekilde
düzenlenmiştir: “Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve yazışmasına saygı gösterilmesi
hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, ancak
müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu
güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın
veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması
durumunda söz konusu olabilir.”
AİHS’nin “düşünce, vicdan ve din özgürlüğü başlıklı 9. maddesinde bu hak şu şekilde
yer almaktadır: “Herkes düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahiptir; bu hak, din veya inanç
değiştirme özgürlüğü ile tek başına veya topluca, kamuya açık veya kapalı ibadet, öğretim,
uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inancını açıklama özgürlüğünü de içerir. Din
veya inancını açıklama özgürlüğü, sadece yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda
kamu güvenliğinin, kamu düzeninin, genel sağlık veya ahlakın ya da başkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunması için gerekli sınırlamalara tabi tutulabilir.”
Din ve vicdan özgürlüğü CGTİHK’da da 70. maddede şu şekilde yer almaktadır:
“Hükümlü, ceza infaz kurumunda, mensup bulunduğu dinin ibadetlerini, düzeni
bozmayacak ve çalışmayı engellemeyecek biçimde serbestçe yerine getirebilir ve ibadette
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kullanılan eşyayı, dinî yaşamı bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri temin ve bulunduğu
yerlerde muhafaza edebilir.
Hükümlünün, mensup bulunduğu dinin görevlilerince ziyaret edilmesine ve onlarla
iletişim kurmasına, kurum güvenliğini tehlikeye düşürmemek koşuluyla izin verilir.”
İfade özgürlüğü, AİHS’nin 10. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: “Herkes ifade
özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının müdahalesi olmaksızın ve ülke
sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü ve haber ve görüş alma ve de verme
özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir
izin rejimine tabi tutmalarına engel değildir. Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu
özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin,
toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç
işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması,
gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence
altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi
tutulabilir.”
Haberleşme hakkı, CGTİHK’nın “hükümlünün telefon ile haberleşme hakkı” başlıklı
66. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:
“Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler, tüzükte belirlenen esas ve usullere
göre idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapabilirler. Telefon görüşmesi
idarece dinlenir ve kayıt altına alınır. Bu hak, tehlikeli hâlde bulunan ve örgüt mensubu
hükümlüler bakımından kısıtlanabilir.
Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde hükümlüler, ücretli telefonlarla
serbestçe görüşme yapabilirler.
Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler altsoy, üstsoy, eş ve
kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks
cihazından derhâl yararlandırılırlar. Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve tutanaklar özel bir
dosyada saklanır.
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Hükümlüler açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında, çocuk eğitimevlerinde araç
telefonu, telsiz telefon veya cep telefonu ve benzeri iletişim araçlarını bulunduramaz ve
kullanamazlar.”
CGTİHK’nın “hükümlünün mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı”
başlıklı 68. Maddesinde de haberleşme hakkıyla ilgili şu düzenleme yer almaktadır:
“Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler, tüzükte belirlenen esas ve usullere
göre idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapabilirler. Telefon görüşmesi
idarece dinlenir ve kayıt altına alınır. Bu hak, tehlikeli hâlde bulunan ve örgüt mensubu
hükümlüler bakımından kısıtlanabilir.
Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde hükümlüler, ücretli telefonlarla
serbestçe görüşme yapabilirler.
Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler altsoy, üstsoy, eş ve
kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks
cihazından derhâl yararlandırılırlar. Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve tutanaklar özel bir
dosyada saklanır.
Hükümlüler açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında, çocuk eğitimevlerinde araç
telefonu, telsiz telefon veya cep telefonu ve benzeri iletişim araçlarını bulunduramaz ve
kullanamazlar.”
Hükümlünün radyo, televizyon yayınları ile internet olanaklarından yararlanma hakkı
CGTİHK’nın 67. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:
“Hükümlü, ceza infaz kurumlarında merkezî yayın sistemi bulunduğu takdirde bu
sisteme bağlı olarak radyo ve televizyon yayınlarını izleme hakkına sahiptir.
Merkezî yayın sistemi bulunmayan kurumlarda, yararlı olmayan yayınların
izlenmesini ve dinlenmesini engelleyecek önlemler alınmak suretiyle bağımsız anten
kullanılarak televizyon ve radyo izlenmesine ve dinlenmesine izin verilir. Bu cihazlar, bedeli
kendisi tarafından ödenmek koşuluyla hükümlü adına kurumca satın alınır. Her ne biçimde
olursa olsun dışardan gelenler tarafından getirilen radyo, televizyon ve bilgisayarlar kuruma
alınmaz.
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Kapalı ve açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde ancak, eğitim ve
iyileştirme programları çerçevesinde kurum yönetimince belirlenen yerlerde görsel ve işitsel
eğitim araç ve gereçlerinin kullanımına izin verilebilir. Eğitim ve iyileştirme programları
gerekli kıldığı takdirde denetim altında internetten yararlanılabilir. Hükümlü, odasında
bilgisayar bulunduramaz. Ancak, Adalet Bakanlığının uygun görmesi hâlinde eğitim ve
kültürel amaçlı olarak bilgisayarın ceza infaz kurumuna alınmasına izin verilebilir.
Bu haklar, tehlikeli hâlde bulunan veya örgüt mensubu hükümlüler bakımından
kısıtlanabilir.”
Hükümlüye dışarıdan gönderilen hediyeyi kabul etme hakkı, CGTİHK’nın 69.
maddesinde şu şekilde yer almaktadır:
“Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü, dinî bayram, yılbaşı veya kendi doğum
günlerinde, dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul
etme hakkına sahiptir. Bunun esas ve usûlleri tüzükte gösterilir.”

5.2.

Hükümlünün Yükümlülükleri

Hükümlülerin cezayı çekme, güvenlik programına uyma gibi temel yükümlülükleri
vardır.

Hükümlülerin çalıştırılması hususuna ilişkin düzenlemeler ise CGTİHK’nın bazı

maddelerinde yer almaktadır.
Kurum hekimi tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu belirlenen meslek
sahibi olmayan hükümlüler ile meslek sahibi olan istekliler, kurum imkânları ölçüsünde
belirlenen ücret karşılığında atölye veya işyurtlarında çalıştırılabilirler.
Çalıştırmanın amacı, hükümlülerin salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürecek
meslek ve sanatları öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek veya
güçlendirmektir. Çalıştırmada hükümlünün yeteneği, becerisi, eğilimi, zihinsel ve bedensel
durumları göz önünde bulundurulur.
Çocuk hükümlülerin çalıştırılması yalnızca meslek eğitimine yönelik olur. Öğretim
kurumlarına veya örgün eğitime devam eden çocuk ile genç hükümlüler, öğretim yılı içinde
atölye ve işyerlerinde çalıştırılmazlar.
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Bunların çalıştırılmalarında 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim
Kanunu’nun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
Kurum dışında çalıştırma hususundaki düzenleme de şu şekildedir:
Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumlarında bulunup
da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanmış hükümlüler, kurum dışındaki iş
alanlarında çalıştırılabilirler.
Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ceza infaz kurumu görevlileri gözetiminde,
kapalı ceza infaz kurumunda bulunanlar ise iç ve dış güvenlik görevlilerince alınacak tedbirler
altında çalıştırılırlar.
Çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin, kurum dışında çalıştırılmaları sırasında
kurum görevlilerinin gözetimi ve muhafazası aranmaz.
İş alanlarına sahip kuruluşların hükümlü çalıştırmaları teşvik olunur.

Hükümlülerin

kurum dışında çalışma esasları tüzükte gösterilir.
Kurum hizmetinde çalıştırmaya ilişkin düzenleme şu şekildedir:
“İyi halli hükümlüler, idare ve gözlem kurulu kararı ile kurum yönetimi tarafından
durumlarına uygun kurum içi hizmetlerde çalıştırılabilir. Çocuk hükümlüler, kendi yaşam
alanları veya eğitsel amaçlar dışında çalıştırılamazlar.”
Hükümlü, yöneticilerin ve görevlilerin kişisel işlerinde çalıştırılamaz.
Çalışan hükümlülere ürettiklerinden elde edilen gelirden, çalışmaları karşılığı ücret
ödenir ve bu hükümlüler sosyal haklardan yararlandırılırlar.
Sosyal güvenlik kurumlarına tâbi olanlar ile bunların hak sahiplerine yapılan her türlü
yardım ve giderler, kendi mevzuatları çerçevesinde ilgili sosyal güvenlik kurumunca
karşılanır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde hükümlülerin hak ve yükümlülükleri konuları anlatılmıştır. İnfaz
kurumunda cezası

infaz

edilirken hükümlünün bazı

temel

hak

ve özgürlükleri

kısıtlanmaktadır. Ancak hükümlünün bazı hak ve özgürlükleri korunmaktadır. Her ne kadar
suç işlediği sabit olmuş olsa da insan onurunun korunması bakımından hükümlünün bazı hak
ve özgürlüklere sahip olması gerekmektedir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi hükümlünün hakları arasında sayılamaz?
a) Savunma hakkı
b) Müdafii ile görüşme hakkı
c) Haberleşme hakkı
d) Keyfiyet hakkı
2. Aşağıdakilerden hangisi hükümlünün haklarından biridi?
a) Kanun yollarına başvurma hakkı
b) Infaz kurumunu seçme hakkı
c) Cezayı seçme hakkı
d) Infaz süresini belirleme hakkı
3. Şüpheli veya sanığın vekâletname aranmaksızın müdafii ile her zaman ve konuşulanları
başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilmesi hangi hakkıyla ilgilidir?
a) Cezayı seçme hakkı
b) Müdafii ile görüşme hakkı
c) İşkence yasağı
d) Ayrımcılık yasağı
4. Hükümlü, ceza infaz kurumunda, mensup bulunduğu dinin ibadetlerini, düzeni
bozmayacak ve çalışmayı engellemeyecek biçimde serbestçe yerine getirebilmesi hangi
hakla ilgilidir?
a) Savunma hakkı
b) Haberleşme hakkı
c) Din ve vicdan özgürlüğü
d) Müdafii ile görüşme hakkı
5. Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin tüzükte belirlenen esas ve usullere göre
idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapabilmeleri hangi hakla ilgilidir?
a) Haberleşme hakkı
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b) Din ve vicdan özgürlüğü
c) Müdafii ile görüşme hakkı
d) Kanun yollarına başvurma hakkı
6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler, tüzükte belirlenen esas ve usullere
göre idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapabilirler.
b) Hükümlünün telefon görüşmesi idarece dinlenir ve kayıt altına alınır.
c) Hükümlünün telefonla görüşme hakkı infaz hakiminin açtığı dava ile kısıtlanabilir.
d) Hükümlünün telefonla görüşme yapma hakkı, tehlikeli hâlde bulunan ve örgüt
mensubu hükümlüler bakımından kısıtlanabilir.
7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hükümlü, ceza infaz kurumlarında merkezî yayın sistemi bulunduğu takdirde bu
sisteme bağlı olarak radyo ve televizyon yayınlarını izleme hakkına sahiptir.
b) Hükümlünün isteği halinde yakınları kendisine radyo veya telefon getirebilir.
c) Merkezî yayın sistemi bulunmayan kurumlarda, yararlı olmayan yayınların
izlenmesini ve dinlenmesini engelleyecek önlemler alınmak suretiyle bağımsız
anten kullanılarak televizyon ve radyo izlenmesine ve dinlenmesine izin verilir.
d) Her ne biçimde olursa olsun dışardan gelenler tarafından getirilen radyo,
televizyon ve bilgisayarlar kuruma alınmaz.
8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kapalı ve açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde ancak, eğitim ve
iyileştirme programları çerçevesinde kurum yönetimince belirlenen yerlerde görsel ve
işitsel eğitim araç ve gereçlerinin kullanımına izin verilebilir.
b) Eğitim ve iyileştirme programları gerekli kıldığı takdirde denetim altında internetten
yararlanılabilir.
c) Hükümlü, odasında bilgisayar bulunduramaz.
d) Hükümlü odasında bilgisayar bulundurabilir.
9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kurum hekimi tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu belirlenen meslek
sahibi olmayan hükümlüler ile meslek sahibi olan istekliler, kurum imkânları
ölçüsünde belirlenen ücret karşılığında atölye veya işyurtlarında çalıştırılabilirler.
b) Çalıştırmada eşitlik ilkesine uygunluk için bütün hükümlülere aynı iş verilir.
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c) Çalıştırmanın amacı, hükümlülerin salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürecek
meslek ve sanatları öğrenmelerini sağlamak, çalışma ve üretme isteklerini geliştirmek
veya güçlendirmektir.
d) Çalıştırmada hükümlünün yeteneği, becerisi, eğilimi, zihinsel ve bedensel durumları
göz önünde bulundurulur.
10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ceza infaz kurumu görevlileri gözetiminde,
kapalı ceza infaz kurumunda bulunanlar ise iç ve dış güvenlik görevlilerince alınacak
tedbirler altında çalıştırılırlar.
b) Çocuk hükümlülerin çalıştırılması zorunludur.
c) Çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin, kurum dışında çalıştırılmaları sırasında
kurum görevlilerinin gözetimi ve muhafazası aranmaz.
d) İş alanlarına sahip kuruluşların hükümlü çalıştırmaları teşvik olunur.

Hükümlülerin

kurum dışında çalışma esasları tüzükte gösterilir.

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) b, 4) c, 5) a, 6) c, 7) b, 8) d, 9) b, 10) b.
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6. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.

İnfaz Rejimi
Ziyaret
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



İnfaz rejimleri nasıl düzenlenmiştir?
Hükümlüyü ziyaret mümkün müdür? Hangi kurallara bağlıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İlgili kanun maddeleri

İnfaz rejimi

İnfaz rejimleri öğrenilir.

Ziyaret

Ziyarete
ilişkin İlgili kanun maddeleri
düzenlemeler öğrenilir.
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Anahtar Kavramlar
İnfaz rejimi, ziyaret
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Giriş
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İnfaz Rejimi

6.1.

CGTİHK’nın “İyileştirme” başlıklı kısımında hükümlülerin topluma yeniden
kazandırılmasına yönelik infaz rejimi düzenlemeleri yer almaktadır.
CGTİHK’da iyileştirme programlarının belirlenmesine ilişkin düzenleme şu
şekildedir:
“Hükümlünün geçmişi, suçluluk nedenleri, suç sicili, fizik yeteneği ve ruhsal yapısı,
kişisel doğası, arz edebileceği tehlike hâlleri, hapis cezasının süresi, salıverildikten sonraki
beklentisi dikkate alınarak, toplumun hukuka uygun hareket eden ve üretken bir üyesi olarak
yaşamını sürdürmesini sağlayacak ve bireysel ihtiyaçlarına uygun bir biçimde iyileştirme
programları uygulanır. Bu programların hazırlanması ve uygulanması amacıyla ceza infaz
kurumlarında eğitim ve psiko-sosyal hizmet servisleri oluşturulur.
Hükümlü, amaca uygun iyileştirme gereklerinin gerçekleştirilebileceği kurumlara veya
bölümlere yerleştirilir.”
Buna göre hükümlü için uygulanacak iyileştirme programlarında dikkate alınacak
ölçütler şunlardır:


Hükümlünün geçmişi,



suçluluk nedenleri,



suç sicili,



fizik yeteneği ve ruhsal yapısı,



kişisel doğası,



arz edebileceği tehlike hâlleri,



hapis cezasının süresi,



salıverildikten sonraki beklentisi

“Hükümlülerin sayısı ve uygulanacak güvenlik tedbirleri” başlıklı 74. maddeye göre;
“Hükümlülerin yerleştirildikleri kurum veya bölümlerde bireyselleştirmeyi mümkün kılacak
sayıda bulundurulmalarına özen gösterilir.
İyileştirme programları uygulanan grupların özelliklerine göre değişik güvenlik
tedbirlerine yer verilir.
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Tehlikeli hâlde oldukları saptanan hükümlüler, bireyselleştirilmeleri için yapılacak
çalışmalarda on kişiyi aşacak biçimde gruplandırılamaz.”
Hükümlülerin eğitimiyle ilgili temel hususlar da CGTİHK’da düzenlenmiştir. Ceza
infaz kurumlarında bulunduğu süre içinde hükümlüye, kişiliğini geliştirecek, eğitimini
güçlendirecek, yeni beceriler elde etmesini, suç işleme eğilimini yok etmeyi sağlayacak ve
salıverilme sonrasına hazırlayacak programlar uygulanır.
Hükümlünün yaş, ceza süresi ve yeteneklerine öncelik verilerek ekonomik ve kültür
durumuna uygun biçimde düzenlenen eğitim programları; temel eğitim, orta ve yüksek
öğretim, meslek eğitimi, din eğitimi, beden eğitimi, kütüphane ve psiko-sosyal hizmet
konularını kapsar.
Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve
yaygın, kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yaygın öğretimden yararlanmaları
sağlanır.
Hükümlülerin iyileştirilme çabalarında başarıya ulaşılması için dernekler, vakıflar ve
gönüllü kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları bu maksatla
olanakları ölçüsünde, gerekli yardımları yapmakla yükümlüdürler.
Sağlığın korunması ve tıbbi müdahaleler ile ilgili CGTİHK’da yer alan temel
düzenlemeler de şu şekildedir:
Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlünün acil veya olağan muayene ve
tedavisi kurumun hekimi tarafından yapılır. Genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm
muayene ve tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında saklanır.
Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık
kuruluşları, hükümlülerin tedavileri bakımından gerekli yardımları yapmakla görevlidirler.
Rızası olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde tıbbî deney yapılamaz.
Kurum hekimi, kurumu ayda en az bir kez denetleyerek genel ve özel önlem alınması
gereken hastalıklar ile kurumda sağlık koşulları yönünden alınması gereken önerileri içeren
bir rapor düzenler ve kurum yönetimine verir.
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Hükümlünün sağlık nedeniyle hastaneye sevkine gerek duyulduğunda durum, kurum
hekimi tarafından derhâl bir raporla ceza infaz kurumu yönetimine bildirilir.
Kurum hekimi veya görevli hekim tarafından yapılan muayene ve incelemeler
sonucunda hükümlünün cezasını yerine getirmesine engel olabilecek hastalığı saptanırsa
durum, kurum yönetimine bildirilir.
Cezaevlerinde “açlık grevi” olarak bilinen eylemler görülebilmektedir. Bununla ilgili
olarak CGTİHK’da “Hükümlünün kendisine verilen yiyecek ve içecekleri reddetmesi”
başlığın ile bir düzenleme yer almaktadır. Buna göre;
Hükümlüler, hangi nedenle olursa olsun, kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri
sürekli olarak reddettikleri takdirde; bu hareketlerinin kötü sonuçları ile bırakacağı bedensel
ve ruhsal hasarlar konusunda ceza infaz kurumu hekimince bilgilendirilirler. Psiko-sosyal
hizmet birimince de bu hareketlerinden vazgeçmeleri yolunda çalışmalar yapılır ve sonuç
alınamaması hâlinde, beslenmelerine kurum hekimince belirlenen rejime göre uygun ortamda
başlanır.
Beslenmeyi reddederek açlık grevi veya ölüm orucunda bulunan hükümlülerden,
birinci fıkra gereğince alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara rağmen hayatî tehlikeye girdiği
veya bilincinin bozulduğu hekim tarafından belirlenenler hakkında, isteklerine bakılmaksızın
kurumda, olanak bulunmadığı takdirde derhâl hastaneye kaldırılmak suretiyle muayene ve
teşhise yönelik tıbbî araştırma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler, sağlık ve hayatları için
tehlike oluşturmamak şartıyla uygulanır.
Yukarıda belirtilen hâller dışında, bir sağlık sorunu olup da muayene ve tedaviyi
reddeden hükümlülerin sağlık veya hayatlarının ciddî tehlike içinde olması veya ceza infaz
kurumunda bulunanların sağlık veya hayatları için tehlike oluşturan bir durumun varlığı
hâlinde de ikinci fıkra hükümleri uygulanır.
Bu maddede öngörülen tedbirler, kurum hekiminin tavsiye ve yönetimi altında
uygulanır. Ancak, kurum hekiminin zamanında müdahale edememesi veya gecikmesi
hükümlü için hayatî tehlike doğurabilecek ise, bu tedbirlere ikinci fıkrada belirtilen şartlar
aranmaksızın başvurulur.
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Bu madde uyarınca hükümlülerin sağlıklarının korunması ve tedavilerine yönelik
zorlayıcı tedbirler, onur kırıcı nitelikte olmamak şartıyla uygulanır.

6.2.

Ziyaret

Hükümlülerle ilgili ziyaret konusu, CGTİHK’nın “Dışarıyla İlişkiler” başlıklı
Dördüncü Bölüm’ünde yer almaktadır.
Hükümlü, belgelendirilmesi koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın
hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından haftada bir kez ve ayrıca kuruma kabullerinde,
zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere, ad ve adreslerini bildirdiği en fazla üç
kişi tarafından, yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak üzere çalışma saatleri içinde
ziyaret edilebilir. Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla
olmamak üzere belirlenir. Burada belirtilenler dışındaki kimselerin ziyaretine Cumhuriyet
Başsavcılığı tarafından yazılı olarak izin verilebilir.
Görüşler, koşul ve süreleri Adalet Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle kapalı ve açık
olmak üzere iki biçimde yaptırılır.
Yabancı hükümlülerin, vatandaşı olduğu devletin diplomatik temsilciliği veya
konsolosluğunun ziyaret istemleri, mevzuatta belirlenen esas ve usûllere uygun olarak
geciktirilmeden yerine getirilir.
Diplomatik temsilciliği veya konsolosluğu bulunmayan devletler vatandaşlığındaki
hükümlüler ile mülteci veya vatansız olan hükümlülerin, yararlarını koruyan devletin
diplomatik temsilciliği veya bu gibi kimseleri koruma görevini üstlenmiş ulusal veya
uluslararası kuruluşlarla görüştürülmelerinde yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Adalet Bakanlığının ziyaret izni verme yetkisi ise şu şekilde düzenlenmiştir;
Kurum, kurul ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını
ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için Adalet Bakanlığından izin almak
zorundadırlar. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da bu
hüküm uygulanır. Adalet Bakanlığı talepte bulunan kişilerin hükümlüleri ziyaret etmelerine
de izin verebilir.
Hükümlü, denetim amacıyla Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle yetkisi
kabul edilen kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ve
Adalet Bakanlığının izniyle ziyaret edilebilir.
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Bu ziyaret ve görüşmelerde güvenliği tehlikeye düşürmeyecek tedbirler kurum
yönetimince alınır. Ziyaret ve görüşmeler yasal zorunluluk olmadıkça kurum görevlilerinin
gözetiminde yapılır.
Güvenlik bakımından bir araya getirilemeyecek hükümlülerle toplu görüşme
yapılamaz. Önceden izin verilmiş olsa bile doğal afet, yangın ve ayaklanma gibi olağanüstü
durumlarda ziyaret ve görüşmeler ertelenebilir.
Ziyaret ve görüşlerde uyulacak esaslar şu şekilde düzenlenmiştir:


Kapalı ve açık ceza infaz kurumlarına ziyaret veya görüşe gelen resmî heyet ve
özel kişiler, kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamaz,
kurum güvenliği için alınan ve uygulanan yasal ve idarî tedbirlerin
değiştirilmesini isteyemezler.



Kurumun düzen ve güvenliğini, hükümlülerin sağlığını bozabilecek nitelikteki
eşya ve maddeler ile her türlü iletişim araçları ve taşıma izin belgesi olsa da
silâhlar kuruma sokulamaz. Ziyaret ve görüşlerde hükümlülere para, kıymetli
evrak ve eşya verilemez.



Kurum görevlileri ve dış güvenlik görevlileri dahil olmak üzere, sıfat ve görevi
ne olursa olsun, ceza infaz kurumlarına girenler duyarlı kapıdan geçmek
zorundadır. Bu kişilerin üstleri metal dedektörle aranır; eşyaları x-ray
cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir, ayrıca şüphe hâlinde
elle aranır. Bu cihazların bulunmadığı yerlerde arama ve kontrol elle yapılır.
Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, Cumhuriyet savcıları ve bu
sınıftan sayılanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri
kontrolörleri, izleme kurulu başkan ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle
yetkileri tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcileri, ceza infaz kurumu ve
tutukevi koruma birlik komutanı ile kurum müdürünün üstleri ağır cezayı
gerektiren suçüstü hâlleri dışında elle aranamaz. Duyarlı kapı cihazının
ikazının sürmesi hâlinde bu kişiler ancak, elle aramayı kabul ettikleri takdirde
kuruma girebilirler. Ziyaret yerleri de ziyaret öncesi ve bitiminde aranır.



Ceza infaz kurumlarına giren avukatlarca savunmaya ilişkin olduğu yazılı
olarak beyan edilen belge ve dosyalar incelemeye tâbi tutulmaz.



Konusu suç teşkil etmemekle birlikte ceza infaz kurumlarına sokulması yasak
olan her türlü eşya, çıkışta sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza
altına alınır.
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Hükümlüler, odalarından çıkış ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı
memurlarca üst ve eşya aramasına tâbi tutulurlar.

Uygulamalar
hükümlü için uygulanacak iyileştirme programlarında dikkate alınacak ölçütler
şunlardır:


Hükümlünün geçmişi,



suçluluk nedenleri,



suç sicili,



fizik yeteneği ve ruhsal yapısı,



kişisel doğası,



arz edebileceği tehlike hâlleri,



hapis cezasının süresi,



salıverildikten sonraki beklentisi
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Uygulama Soruları
İyileştirme programı nedir? İyileştirme programlarında dikkate alınacak ölçütler
nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde infaz rejimi ve ziyaret konuları anlatılmıştır. İnfaz rejimiyle ilgili esaslar,
ziyaret ve görüşte uyulacak esaslar gibi Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun’da düzenlenmiştir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme programının belirlenmesinde dikkate alınacak
hususlardan biri değildir?
a) Hükümlünün geçmişi
b) Mağdurun rızası
c) Hükümlünün suçluluk nedenleri
d) Hükümlünün suç sicili
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hükümlülerin yerleştirildikleri kurum veya bölümlerde bireyselleştirmeyi mümkün
kılacak sayıda bulundurulmalarına özen gösterilir.
b) İyileştirme programları uygulanan grupların özelliklerine göre değişik güvenlik
tedbirlerine yer verilir.
c) Hükümlülere iyileştirme programı eğer mağdur rıza göstermemişse uygulanamaz.
d) Tehlikeli hâlde oldukları saptanan hükümlüler, bireyselleştirilmeleri için yapılacak
çalışmalarda on kişiyi aşacak biçimde gruplandırılamaz.
3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve
yaygın, kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yaygın öğretimden
yararlanmaları sağlanır.
b) Hükümlülerin iyileştirilme çabalarında başarıya ulaşılması için dernekler, vakıflar ve
gönüllü kişi ve kuruluşlar ile işbirliği yapılabilir.
c) Ağır suçlar nedeniyle cezası infaz edilen hükümlüler iyileştirilme programlarına dahil
edilemezler.
d) Kamu kurum ve kuruluşları hükümlülerin iyileştirilmeleri maksadıyla olanakları
ölçüsünde, gerekli yardımları yapmakla yükümlüdürler.
4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlünün acil veya olağan muayene ve
tedavisi kurumun hekimi tarafından yapılır.
b) Hükümlüler tıbbi deneylere rıza göstermekle yükümlüdürler.
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c) Genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene ve tedavi sonuçları, sağlık izleme
kartına işlenir ve dosyasında saklanır.
d) Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık
kuruluşları, hükümlülerin tedavileri bakımından gerekli yardımları yapmakla
görevlidirler.
5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Rızası olsa bile hiçbir hükümlü üzerinde tıbbî deney yapılamaz.
b) Kurumda görevli hekimlerin maaşı hükümlüler tarafından karşılanır.
c) Kurum hekimi, kurumu ayda en az bir kez denetleyerek genel ve özel önlem alınması
gereken hastalıklar ile kurumda sağlık koşulları yönünden alınması gereken önerileri
içeren bir rapor düzenler ve kurum yönetimine verir.
d) Hükümlünün sağlık nedeniyle hastaneye sevkine gerek duyulduğunda durum, kurum
hekimi tarafından derhâl bir raporla ceza infaz kurumu yönetimine bildirilir.
6. Açlık grevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hükümlülerin kendisine verilen yiyecek ve içeceği reddetmesi halinde başvurulacak
kurallar Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir.
b) Hükümlüler, hangi nedenle olursa olsun, kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri
sürekli olarak reddettikleri takdirde; bu hareketlerinin kötü sonuçları ile bırakacağı
bedensel ve ruhsal hasarlar konusunda ceza infaz kurumu hekimince bilgilendirilirler.
c) Hükümlü tıbbi deney kapsamında kendisine verilen yiyecek ve içecekleri reddedebilir.
d) Psiko-sosyal hizmet birimince de bu hareketlerinden vazgeçmeleri yolunda çalışmalar
yapılır ve sonuç alınamaması hâlinde, beslenmelerine kurum hekimince belirlenen
rejime göre uygun ortamda başlanır.
7. Aşağıdakilerden hangisi hükümlüyü ziyaret edebilecek kişilerden biri değildir?
a) Hükümlünün eşi
b) Hükümlünün üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları
c) Hükümlünün vasisi
d) Hükümlünün komşusu
8.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çocuk hükümlüler için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere
belirlenir.
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b) Hükümlünün eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya
kayyımı dışındaki kimselerin ziyaretine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı
olarak izin verilebilir.
c) Görüşler, koşul ve süreleri Adalet Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle kapalı ve açık
olmak üzere iki biçimde yaptırılır.
d) Ağır suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin ziyaret hakkı
yoktur.
9. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret ve görüşlerde uyulması gereken esaslardan değildir?
a) Kapalı ve açık ceza infaz kurumlarına ziyaret veya görüşe gelen resmî heyet ve özel
kişiler, kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamaz, kurum
güvenliği için alınan ve uygulanan yasal ve idarî tedbirlerin değiştirilmesini
isteyemezler.
b) Kurumun düzen ve güvenliğini, hükümlülerin sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve
maddeler ile her türlü iletişim araçları ve taşıma izin belgesi olsa da silâhlar kuruma
sokulamaz. Ziyaret ve görüşlerde hükümlülere para, kıymetli evrak ve eşya verilemez.
c) Kurum görevlileri ve dış güvenlik görevlileri dahil olmak üzere, sıfat ve görevi ne
olursa olsun, ceza infaz kurumlarına girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır.
d) Hükümlünün kanunda belirtilen yakınları ceza infaz kurumuna girerken duyarlı
kapıdan geçmek zorunda değildirler.
10. Aşağıdakilerden hangisi ziyaret ve görüşlerde uyulması gereken esaslardan değildir?
a) Ceza infaz kurumlarına giren avukatlarca savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak
beyan edilen belge ve dosyalar incelemeye tâbi tutulmaz.
b) Konusu suç teşkil etmemekle birlikte ceza infaz kurumlarına sokulması yasak olan her
türlü eşya, çıkışta sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altına alınır.
c) Kurum görevlileri ceza infaz kurumuna girerken duyarlı kapıdan geçmek zorunda
değildirler.
d) Hükümlüler, odalarından çıkış ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst
ve eşya aramasına tâbi tutulurlar.
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Cevaplar
1) b, 2) c, 3) c, 4) b, 5) b, 6) c, 7) d, 8) d, 9) d, 10) c.
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7. İNFAZ KURUMLARINDA GÜVENLİK I

116

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.

Kurumların İç Güvenliği
İnfaz Kurumlarında Disiplinin Sağlanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Kurumların iç güvenliğini sağlamak için ne gibi düzenlemeler vardır?
İnfaz kurumlarında hangi disiplin cezaları uygulanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kurumların İç Güvenliği

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Kurumların iç güvenliğiyle İlgili kanun maddeleri
ilgili
düzenlemeler
öğrenilir.

İnfaz
kurumlarında İnfaz
kurumlarında İlgili kanun maddeleri
disiplinin sağlanması
disiplinin
sağlanması
konusundaki düzenlemeler
öğrenilir.
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Anahtar Kavramlar
Kurumların iç güvenliği, disiplin
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Giriş
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Bu bölümde infaz kurumlarının iç güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler ve
infaz kurumlarında disiplinin sağlanması konularındaki temel düzenlemeler anlatılmıştır.

Kurumların İç Güvenliği

7.1.

Ceza İnfaz Kurumları’nda düzen ve güvenliğe ilişkin hususlar, CGTİHK’nın “Ceza
İnfaz Kurumlarında Düzen ve Güvenlik” başlıklı yedinci bölümünde düzenlenmiştir. Bu
bölümde ilk olarak kurumların iç güvenliğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
Buna göre; kurumların iç güvenliği, Adalet Bakanlığı’na bağlı infaz ve koruma
görevlileri tarafından sağlanır. İç güvenlik görevlileri, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri ile
işbirliği yapar.
Açık kurumlar ile çocuk eğitimevlerindeki idare ile infaz ve koruma görevlileri;
firarların önlenmesi, asayiş ve disiplinin sağlanması için gözetim ve denetimle
yükümlüdürler.
Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları ile diğer kapalı ceza infaz kurumlarının
yüksek güvenlikli bölümlerinde kalan tutuklu ve hükümlülerle ilgili olarak ceza infaz
kurumlarında düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlinin açık kimliği yerine sadece sicil
numarası yazılır. Bu kapsamdaki kurum görevlilerinin ifadesine başvurulması hâlinde
çıkarılan davetiye veya çağrı kâğıdı görevlinin iş yeri adresine tebliğ edilir. Bu kişilere ait
ifade ve duruşma tutanaklarında adres olarak sadece iş yeri adresi gösterilir.
Kapalı ceza infaz kurumlarında oda ve koridor kapıları kapalı tutulur. Kapılar
aşağıdaki hâllerde açılır:


Kurum hekimine, revir, hamam ve berbere gitme, başka odaya nakil.



Hastane ve duruşmaya gönderme ve başka kuruma nakil.



Tahliye, ziyaret, arama, sayım, denetim, eğitim, öğretim, spor ve iyileştirme
çalışmaları, kurumda çalıştırma.



Kurullara çağrılma.



Ölüm, deprem veya yangın gibi olağanüstü hâller.



Cezaevi idaresince gerekli görülen hâller.
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Hükümlüler, yukarıda sayılan hâller dışında, diğer odalardaki hükümlüler ve kurum
görevlileri ile temasta bulunamazlar.
Oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşyalar da CGTİHK’da kurumların iç
güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenleme ve kontrol altına alınması için ayrıntılarının
yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.
Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin oda ve eklentilerinde
bulundurabilecekleri veya bulunduramayacakları kişisel eşya, gıda, tıbbî malzeme ve diğer
ihtiyaç maddeleri yönetmelikle düzenlenir.
Güvenliğin sağlanması amacıyla oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek eşyalar
düzenlenmekle birlikte bunun denetiminin yapılması için arama yapılması mümkündür ve
bununla ilgili CGTİHK’da yer alan düzenleme şu şekildedir:
“Kurumlarda, odalar ve eklentilerinde, hükümlülerin üst ve eşyasında habersiz olarak
her zaman arama yapılabilir. Her ay bir kez mutlaka arama yapılır.
Aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri veya kolluk kuvvetleriyle veya diğer
kamu görevlilerince ortaklaşa gerçekleştirilebilir.”

7.2.

İnfaz Kurumlarında Disiplinin Sağlanması

İnfaz kurumlarında disiplinin sağlanması araçlarının başında disiplin cezaları
gelmektedir. Disiplin cezalarının niteliği ve uygulama koşulları CGTİHK’da şu şekilde
düzenlenmiştir;
“Hükümlü hakkında kurumda, düzenli bir yaşamın sürdürülmesi, güvenliğin ve
disiplinin sağlanması bakımından kanun, tüzük, yönetmelikler ile idarenin uyulmasını
emrettiği veya gerekli kıldığı davranış ve tutumları, kusurlu olarak ihlâl ettiğinde, eyleminin
niteliği ile ağırlık derecesine göre Kanunda belirtilen disiplin cezaları uygulanır.
Suç oluşturan eylemlerden dolayı açılan kamu davası, disiplin soruşturması
yapılmasını ve cezanın uygulanmasını engellemez.
Disiplin cezaları ve tedbirleri CGTİHK’da ağırlık derecelerine göre sıralanmıştır.
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Çocuklar haricindeki hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ağırlık
derecesine göre şunlardır:


Kınama.



Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma.



Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma.



Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama.



Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma.



Hücreye koyma.
Toplu, bedensel, zalimane, insanlık dışı veya küçültücü cezalar disiplin cezası olarak

uygulanamaz.
Kınama cezası, hükümlüye eyleminin kötü niteliğinin ve uygunsuzluğunun
açıklanması ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır:


Mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin ifadeler kullanmak.



Hükümlü ve tutuklulara karşı edep ve nezakete aykırı şekilde konuşmak veya
davranışlarda bulunmak.



İdareden habersiz mektup göndermek.



Görevlilere hediye vermek veya buna kalkışmak.



Görevlilere herhangi bir taahhütte bulunmak.



İdarece belirtilen miktardan fazla para bulundurmak.



Hükümlü kimliğini yanında bulundurmamak.



Yatma plânına uymamak.



Ceza infaz kurumlarının duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya afiş
yapıştırmak.



İdarece verilen eşya ve benzeri şeyleri kötü kullanmak.



Kişisel temizliğe veya çevre temizliğine dikkat etmemek.



İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak.



Kurumda gereksiz gürültü yapmak.
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Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma

da bir ceza türü olarak CGTİHK’da yer

almaktadır. Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası, hükümlünün bir aydan üç aya
kadar süreyle kurumun kültürel ve spor etkinliklerine katılmaktan yoksun bırakılmasıdır.
Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:


İdarenin izni olmaksızın yasak yerlere girmek.



Eğitim yerini terk etmek.



Eğitimi savsaklamak.



Olumsuz davranışa yönelik gruplaşmaya neden olmak veya bu amaca yönelik
gruba katılmak.



Kurum görevlilerine karşı uygunsuz söz sarf etmek veya davranışta
bulunmak.



Çıkar sağlamak amacıyla hükümlülere veya kurum görevlilerine eşya vermek
veya satmak.



Açlık grevi yapmak.

Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası da infaz kurumlarında disiplini
sağlamaya yönelik ceza türlerinden biridir. Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma
cezası, hükümlünün kurum yönetiminde ücret karşılığı çalıştığı işten bir aydan üç aya kadar
yoksun bırakılmasıdır.
Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:


İş elbisesini giymemek.



İş yerini izinsiz terk etmek.



İş yerindeki çalışma yönergelerine uymamak.



İşte gerekli özeni göstermemek veya işin gereği olan özeni göstermemek.



Başkalarının ciddiyetle çalışmalarını engellemek.



İşte kullanılan aletleri ve gereçleri kasten bozmak.



İş yerini veya çalışanları dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarıyla tehlikeye
düşürmek veya bunlara ağır zarar vermek.



İşi kasten kötü yapmak veya gerektiği hâlde çalışmamak.

125

İnfaz kurumlarında disiplin sağlama amacıyla yapılan düzenlemelerden bir diğeri de
haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlamadır.
Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası,
hükümlünün bir aydan üç aya kadar mektup, faks ve telgraf almak ve yollamaktan, televizyon
izlemekten,

radyo

dinlemekten,

telefon

etmekten

ve

diğer

iletişim

araçlarından

yararlanmaktan tamamen veya kısmen yoksun bırakılmasıdır.
Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır:


Protesto amacıyla idarece verilen yemeği topluca almama eylemine
katılmak.



Kurum işyurdu yönetim kurulunca uygun görülen işte çalışmamak.



Herhangi bir şeyi protesto amacıyla veya idareye karşı toplu olarak sessiz
direnişte bulunmak.



Odalarda, eklentilerinde ve diğer alanlarda ilâç ve gıda maddesi stoku
yapmak.



Gereksiz olarak marş söylemek veya slogan atmak.

Hükümlüye gelen mektup, faks ve telgraflar, disiplin cezasının infazından sonra
kendisine verilir. Aynı türden olsa bile sonraki disiplin cezasının infazına bu işlem
yapılmadan başlanamaz.Anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları ile
doğal afet hâllerinde yapılması gereken haberleşmeler ve avukat ile ilişkilerde bu madde
hükmü uygulanmaz.
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar
ziyaretçi görüşüne çıkarılmamasıdır.
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:


Sayım yapılmasına karşı çıkmak.



Aramaya karşı çıkmak.



Sevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak.



Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya
davranışta bulunmak.
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Hükümlülerin haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve
eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu
çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum
hekimince muayene ve tedavi edilmelerini, avukat tayin etmelerini,
mahkemelere

veya

Cumhuriyet

Başsavcılıklarına

gitmelerini,

kurum

görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını her ne
suretle olursa olsun engellemek, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik
etmek, bu yolda talimat vermek, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı
sair her türlü görüşme ve temas olanaklarını engellemek.


Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak.

Resmî ve yetkili merciler ile avukatlar ve yasal temsilcilerle görüşmelerde bu madde
hükmü uygulanmaz.
Hücreye koyma cezası, hükümlünün eylemlerinin nitelik ve ağırlığına göre bir günden
yirmi güne kadar, açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, geceli ve gündüzlü bir
hücrede tek başına tutulması ve her türlü temastan yoksun bırakılmasıdır.
Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:


Kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar vermek.



Tünel kazmaya teşebbüs etmek.



Firara teşebbüs etmek.



Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak veya isyana kalkışmak.



Hükümlü ve tutukluları daha az cezayı gerektiren şekilde kasten yaralamak.



Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle
başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek
için oluşturulan gruplara katılmak veya bunlarla dayanışma içinde olmak.



Her türlü ateşli silâh, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı,
bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her
türlü zehir ve uyuşturucu ilâç ve madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik
haberleşme aracının dışında kalıp da Kanuna uygun olarak yasaklanmış
bulunan her türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza infaz kurumlarına
sokmak, bulundurmak, kullanmak



Sayım ve aramalar ile 43 üncü maddenin (e) bendinde belirtilen faaliyetlere
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şiddet kullanarak engel olmak veya buna kalkışmak.


Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet teklif etmek veya
vermeye kalkışmak.



Kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak.



Kuruma, kurum görevlilerine veya hükümlü ve tutuklulara ait şeyleri çalmak
veya bunlara kasten zarar vermek.



İzin süresini özürsüz olarak en fazla iki gün geçirmek.



Hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engellemek, açlık grevine ve ölüm
orucuna teşvik veya ikna etmek, bu yolda talimat vermek.

Onbir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:


İsyan çıkartmak.



Kuruma ağır zarar vermek.



Kasten yangın çıkarmak.



Adam öldürmek veya öldürmeye kalkışmak.



Hükümlü ve tutukluları kasten veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamak ile
görevlileri her türlü kasten yaralamak.



Cinsel saldırıda veya çocuklara karşı cinsel istismarda bulunmak, bu suçlara
kalkışmak veya cinsel tacizde bulunmak.



Her türlü ateşli silâh, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı,
bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza, her
türlü zehir ve uyuşturucu ilâç ve madde, cep telefonu, telsiz ve sair elektronik
haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak, kullanmak.



Görevlileri veya hükümlü ve tutukluları rehin almak.



Firar etmek veya tünel kazmak.



Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel işleriyle
başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları gerçekleştirmek
için nüfuz kullanarak grup oluşturmak.



Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve
benzeri eşyayı kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.



Suç

örgütlerinin

eğitim

ve

propaganda

faaliyetlerini

yapmak

veya

yaptırmak.


Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek.
128

Hücre, yaşamsal gereksinmeleri karşılayacak biçimde düzenlenir.

Hücreye konulan

hükümlünün, resmî ve yetkili merciler ve avukat ile görüşmesine engel olunmaz.
Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri

CGTİHK’da ayrıca

düzenlenmiştir. Buna göre; çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri,
çocuğun disiplin cezası gerektiren eyleminin gerçekleşme riskinin bulunması hâlinde bu riski
ortadan kaldırmak veya soruşturma sürerken giderilmesi güç ve imkânsız zararların
doğmasını önlemek amacıyla uygulanan ve ceza niteliği taşımayan koruma ve önleme amaçlı
tedbirlerdir.
Çocuklar hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri şunlardır:


Teşvik esaslı ayrıcalıkları ertelemek.



Kaldığı odayı ve yatakhaneyi değiştirmek.



Bulunduğu kurumun başka bir kısmına nakletmek.



Meslek eğitiminin bütünlüğünü ve sürekliliğini bozmayacak şekilde çalıştığı
işyerini veya atölyeyi değiştirmek.



Belli yerlere girmesini yasaklamak.



Bazı eşyaları bulundurmasını veya kullanmasını yasaklamak.
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Uygulamalar
Hükümlüler, yukarıda sayılan hâller dışında, diğer odalardaki hükümlüler ve kurum
görevlileri ile temasta bulunamazlar.
Oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşyalar da CGTİHK’da kurumların
iç güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenleme ve kontrol altına alınması için ayrıntılarının
yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.
Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin oda ve eklentilerinde
bulundurabilecekleri veya bulunduramayacakları kişisel eşya, gıda, tıbbî malzeme ve diğer
ihtiyaç maddeleri yönetmelikle düzenlenir.
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Uygulama Soruları
Kurum güvenliği nasıl sağlanır? Disiplin cezaları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Ceza infaz kurumlarında güvenlik hangi merci tarafından sağlanır?
a) Adli kolluk
b) İnfaz ve koruma memurları
c) İnfaz savcısı
d) İnfaz hakimi
2. Aşağıdakilerden hangisi kapalı ceza infaz kurumlarında kapıların açıldığı hallerden biri
değildir?
a) Kurum hekimine, revir, hamam ve berbere gitme, başka odaya nakil.
b) Hastane ve duruşmaya gönderme ve başka kuruma nakil.
c) Tahliye, ziyaret, arama, sayım, denetim, eğitim, öğretim, spor ve iyileştirme
çalışmaları, kurumda çalıştırma.
d) Hükümlünün talebi.
3. Aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin diğer odalardaki hükümlüler ve kurum görevlileri
ile temasta bulunabileceği hallerden biri değildir?
a) Kurullara çağrılma.
b) Ölüm, deprem veya yangın gibi olağanüstü hâller.
c) Hükümlülerin talebi.
d) Cezaevi idaresince gerekli görülen hâller.
4. Aşağıdakilerden hangisi hükümlüler için öngörülmüş disiplin cezalarından biri değildir?
a) Kınama.
b) Kırbaçlama.
c) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma.
d) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma.
5. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezalarından biridir?
a) Kırbaçlama
b) Aç bırakma
c) Hücre hapsi
d) Falaka
6. Aşağıdakilerden hangisi kınama cezasını gerektiren eylemlerden biri değildir?
a) Mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin ifadeler kullanmak.
b) Hükümlü ve tutuklulara karşı edep ve nezakete aykırı şekilde konuşmak veya
davranışlarda bulunmak.
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c) Şikayet dilekçesi yazmak.
d) İdareden habersiz mektup göndermek.
7. Aşağıdakilerden hangisi bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezasını gerektiren
eylemlerden değildir?
a) Kanun yoluna başvuru yapmak.
b) Olumsuz davranışa yönelik gruplaşmaya neden olmak veya bu amaca yönelik gruba
katılmak.
c) Kurum görevlilerine karşı uygunsuz söz sarf etmek veya davranışta bulunmak.
d) Çıkar sağlamak amacıyla hükümlülere veya kurum görevlilerine eşya vermek veya
satmak.
8. Aşağıdakilrden hangisi ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezasını gerektiren
eylemlerden biri değildir?
a) İş elbisesini giymemek.
b) İş yerini izinsiz terk etmek.
c) İş kazası yapmak.
d) İş yerindeki çalışma yönergelerine uymamak.
9. Aşağıdakilerden hangisi ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasını gerektiren
eylemlerden biri değildir?
a) Sayım yapılmasına karşı çıkmak.
b) Ziyaretçinin travma geçirmesi
c) Aramaya karşı çıkmak.
d) Sevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak.
10. Aşağıdakilerden hangisi on bir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezasını
gerektiren eylemlerden biri değildir?
a) İsyan çıkartmak.
b) Suçsuz olduğunu söylemek.
c) Kuruma ağır zarar vermek.
d) Kasten yangın çıkarmak.

136

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) c, 4) b, 5) c, 6) c, 7) a, 8) c, 9) b, 10) b.
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8. İNFAZ KURUMLARINDA GÜVENLİK II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.

Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Çocuk
hükümlüler Çocuk
hükümlüler İlgili kanun maddeleri
hakkında uygulanabilecek hakkında uygulanabilecek
disiplin cezaları
disiplin cezalarının neler
olduğu öğrenilir.
Konu

Kazanım
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Anahtar Kavramlar
Çocuk hükümlü, disiplin cezası
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Giriş
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Ceza infaz kurumlarında güvenlik ve disiplin konuları önceki bölümde anlatılmıştı. Bu
bölümde ceza infaz kurumlarında güvenlik konusu, çocuk hükümlüler hakkında
uygulanabilecek disiplin cezaları bağlamında ele alınmıştır.

Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin

8.1.

Cezaları
Çocuk

hükümlüler

hakkında

uygulanabilecek

disiplin

cezaları

şu

şekilde

düzenlenmiştir:
Uyarma: Çocuğa eyleminin niteliğinin kötü ve uygunsuz olduğunun açıklanması ve
tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren
eylemler şunlardır:


Yatakhane, atölye, etüt salonu, kütüphane ve buna benzer yerlerde sigara içmek.



Aynı alanı veya etkinliği paylaştığı arkadaşlarının rahatsız olmasına neden olacak
biçimde gürültü yapmak veya davranışlarda bulunmak.



Yattığı odayı ve yatma yerlerini izinsiz değiştirmek.



Yatma ve kalkma zamanına uymamak.



Sayımı geciktirmek veya geç çıkmak.



İzin alması gereken durumlarda diğer odalara izinsiz gitmek.



Yemek yeri varken odalarda yemek yemek, yiyecek bulundurmak.



Kurum görevlilerine, kurumu ziyaret eden kişilere, kurum dışında katıldığı
faaliyetlerin görevlilerine ve arkadaşlarına kaba veya saygısız davranmak.



Kişisel durumu, adresi ve buna benzer konularda kurum görevlilerini yanlış
bilgilendirmek, yalan söylemek.



Kılık ve kıyafetine, kişisel temizliğine dikkat etmemek.



Katıldığı etkinlikler ve derslerle ilgili olarak bulundurması gereken araç ve gereçleri
yanında bulundurmamak.



Kurum içinde katılması gereken faaliyetlere katılmamak, geç katılmak veya
katıldıktan sonra izinsiz ayrılmak.



Siyasî partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara ait amblem, rozet, yazı, slogan,
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bildiri, ilân, broşür ve buna benzer eşyaları bulundurmak, asmak, teşhir etmek ya da
üzerinde taşımak.
Kınama: Çocuğun, daha önce uyarı cezası verilmesine sebep olan davranışı ikinci kez
tekrarlaması hâlinde, davranışının sonuçlarına ikinci kez dikkatinin çekilmesidir.
Onarma, tazmin etme ve eski hâle getirme: Disiplin cezası gerektiren eylemin
sonuçlarının, istekli olması koşulu ile çocuk tarafından onarma, tazmin etme veya eski hâle
getirme suretiyle giderilmesidir. Bu disiplin cezasını gerektiren eylemler şunlardır:


Başkasına ait eşyayı izinsiz almak, kullanmak.



İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak.



Çevre temizliğine dikkat etmemek, kurumu ve çevresini kirletmek.



Kişisel temizliğini yapmamakta ısrar etmek.



Kurum içindeki iş ve eğitim yerini izinsiz terk etmek.



Kuruma ait eşyayı usulüne uygun olmayan şekilde almak veya kullanmak.



İşini kasten kötü yapmak veya çalışması gerekirken çalışmamak.



İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinde kendisine verilen ödev ve görevleri yapmamak.



Kurum kitaplığından, atölye ve derslik gibi yerlerden aldığı kitap, araç ve gereçleri
zamanında geri vermemek, eksik vermek ve bunlara zarar vermek.



Dikkatsizlikle kurumun bina, eklenti ve donanımları ile kuruma ait taşınır ve taşınmaz
malları veya başkasına ait herhangi bir eşyayı yakmak, kırmak veya hasara
uğratmak.



Üzerinde bulundurulmasına izin verilmeyen veya bulundurabileceğinden fazla eşya
veya para bulundurmak.



Yasaklanmış her tür yayını kuruma veya kuruma bağlı yerlere sokmak veya yanında
bulundurmak.



Kurum eşyasına, kendisinin veya arkadaşlarının araç ve gereçlerine ahlâk dışı,
ideolojik veya siyasî amaç taşıyan resim, amblem ve benzerlerini yapmak, yazılar
yazmak ve asmak.
Harcamalarına sınır koyma: Çocuğun daha önce onarma, tazmin etme ve eski hâle

getirme cezası verilmiş olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde çalışması karşılığında
aldığı ücret ve ailesinden gelen paranın haftalık harcama limitinin üçte birinin otuz gün süre
ile kesilmesidir.
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Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma: Çocuğun otuz güne kadar sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetlere katılmaktan yoksun bırakılmasıdır. Bu disiplin cezasını gerektiren eylemler
şunlardır:


Kumar oynamak.



Kavga etmek.



Dikkatsiz davranışı sonucu başkalarının güvenliğini veya sağlığını tehlikeye
düşürmek.



Katıldığı kurum dışı faaliyetlerden zamanında dönmemek ve uyması gereken
koşullara uymamak.



Kullanması için kendisine verilen bir şeyi satmak veya başkasına vermek.



Kurum veya dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek.



Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve benzeri
eşyayı kurumun herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.



Katıldığı faaliyetlerin akışını ve düzenini engelleyici ve bozucu nitelikte kastî
davranışlarda bulunmak, faaliyeti yürüten kişinin uyarısına rağmen bu davranışlarına
devam etmek.



Arkadaşlarının verilen görevleri yapmasına engel olmak.
Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri alma: Çocuğun, daha önce bazı faaliyetlere katılmaktan

alıkoyma cezası verilmiş olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde, teşvik esaslı
ayrıcalıkların otuz gün süre ile geri alınmasıdır.
İznin ertelenmesi: Disiplin cezasını gerektiren eylemin niteliğine ve ağırlık derecesine
göre çocuğun izninin altmış güne kadar ertelenmesidir. Bu disiplin cezasını gerektiren
eylemler şunlardır:


Diğer çocuklar üzerinde nüfuz kurmak ve husumet hislerini tahrike çalışmak,
imtiyaz ve menfaat hırsları yaratmak.



Her

türlü

bağımlılık

yapıcı

maddeyi

kuruma

getirmek,

kullanmak,

bulundurmak, satmak, kullanmış olarak kuruma gelmek.


Başkalarına ait para ve eşyayı almak için zor kullanmak, haraç almak.



Taarruz ve firara yarayacak ve gerektiğinde bu işler için kullanılabilecek
madde ve aletleri yapmak, saklamak, bulundurmak.



İdareye ait olup kendisine verilmemiş bulunan yatak, battaniye, karyola ve
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dolap gibi eşyayı zapt etmek ve yeni gelenlere satmak.


Kurum görevlilerine hakaret etmek, karşı gelmek.



Başkalarının güvenliğini veya sağlığını tehlikeye sokan davranışlarda
bulunmak.



Mazeretsiz olarak izinden dönmesi gereken zamandan geç dönmek ve uyması
gereken koşullara uymamak.



Kuruma yasak eşya sokmak, başkasına vermek veya satmak.



Okul, işyeri gibi gitmesi gereken bir yere gitmemek, katılması gereken
faaliyetlere katılmamak.



Hakaret veya iftira etmek, alçaltıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak,
başkalarını bu tür davranışlara kışkırtmak.



Suç

örgütlerinin

propaganda

ve

eğitim

faaliyetlerini

yapmak

veya

yaptırmak.


Kurum dışına izinsiz çıkmak.



Kurumca verilen kimlik kartında veya kendisine verilen her tür belgede tahrifat
yapmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak.



İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılmasına engel olmak, katılanları
faaliyetleri terk etmeye zorlamak veya kışkırtmak.



Kasten başkasını yaralamak.

Kapalı ceza infaz kurumuna iade: Çocuğun, eyleminin nitelik ve ağırlığına göre çocuk
kapalı ceza infaz kurumlarına, bulunmadığı hâllerde kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara
ayrılan bölümlerine altı ay süre ile iadesidir. Çocuk, bu fıkra dışında işlenen disiplin suçları ve
disiplin cezalarından dolayı çocuk kapalı infaz kurumuna iade edilemez. Kapalı ceza infaz
kurumuna iadeyi gerektiren eylemler şunlardır:


Kurum içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü âlet, silâh ve patlayıcı madde
kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak.



Bir kimseyi rızası hilafına alıkoymak.



Şiddet ve tehdit ile kurum görevlilerinin görevini engellemek.



Firara teşebbüs etmek veya firar etmek.



Kasten kurumun bina, eklenti ve donanımları ile taşınır ve taşınmaz mallarını yakmak
veya yakmaya teşebbüs etmek, ağır hasar vermek.



Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak, isyan çıkartmak veya isyana
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teşebbüs etmek.


Adam öldürmek veya öldürmeye teşebbüs etmek.



Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve cinsel tacizde bulunmak veya bunlara
teşebbüs ve bu tür davranışlara kışkırtmak.



Görevlilere, diğer çocuklara işkence yapmak veya yaptırmak.
Odaya kapatma cezası: Sekizinci fıkrada belirtilen kapalı infaz kurumunda bulunan

çocuğun, aynı fıkrada belirtilen eylemlerde bulunması hâlinde, beş güne kadar açık havaya
çıkma hakkı saklı kalmak üzere, gece ve gündüz tek başına bir odada tutulmasıdır. Bu ceza,
çocuğun kurum görevlilerine istediği zaman ulaşmasına engel olunmayacak şekilde uygulanır.
Çocuk, cezanın infazı öncesinde, sırasında ve sonrasında doktor kontrolünden geçirilir.
Cezanın infazı sırasında çocuğun; ailesi, avukatı ve yasal temsilcisiyle görüşmesine izin
verilir.
Uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezaları kurumun en üst
amiri tarafından verilir ve uygulanır.
Hükümlülerin diğer disiplin cezalarını gerektiren eylemlerinin öğrenilmesinden
itibaren derhâl ve en geç iki gün içinde kurum en üst amirince atanan bir görevli tarafından
soruşturmaya başlanır.
Soruşturma en geç yedi gün içerisinde tamamlanır ve düzenlenen rapor ve ekleri
disiplin kuruluna sunulur. Soruşturma süresi eylemin ve soruşturmanın niteliğine göre infaz
hâkiminin yazılı onayı ile yedi güne kadar uzatılabilir.
Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Haklarında disiplin soruşturması
yapılanlara, yüklenen eylemin niteliği ve sonuçları ile üç gün içinde savunmalarını vermeleri,
aksi hâlde bu haklarından vazgeçmiş sayılacakları yazılı olarak bildirilir. Savunma yazılı
olarak sunulabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü savunma tutanakla saptanır.
Türkçe bilmeyenlerle, sağır ve dilsizlerin savunmaları tercüman aracılığıyla alınır.
Disiplin cezaları disiplin kurulunca evrak üzerinden görüşülerek en geç üç gün içinde
karara bağlanır. Disiplin kurulu, yasada yazılı disiplin cezası uygulanmasına veya disiplin
cezası verilmesine yer olmadığına karar verebilir. Disiplin kurulu kararları gerekçeli olarak
yazılır ve kararda şikâyet mercii ve süresi açıkça gösterilir.
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Disiplin kurulu kararı, haklarında soruşturma yapılanlara yönetim tarafından derhâl
tebliğ edilir.
Kurumun iç düzenini ve hükümlülerin yaşam ve beden bütünlüklerinin ciddî tehlike
altında bulunması nedeniyle derhâl tedbir alınması zorunlu olan hâllerde, kurumun en üst
amiri 49 uncu maddede belirtilen tedbirleri almakla beraber soruşturmayı başlatır. Bu hâlde
infaz hâkimine bilgi verilir.
Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı, disiplin cezalarının infazı ve
kaldırılması hususu şu şekilde düzenlenmiştir: Bir eylemden dolayı verilen disiplin cezası
kesinleştikten sonra bu cezanın kaldırılması için gerekli süre içinde yeniden disiplin cezasını
gerektiren bir eylemde bulunan hükümlü hakkında, her defasında bir üst ceza uygulanır.
Disiplin cezalarının infazı;
a) Hücreye koyma cezasının infazına, infaz hâkiminin onayı ile başlanır. Hücreye
koyma cezasına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak üzere, kesinleşen disiplin cezalarının
infazına derhâl başlanır. Birden fazla disiplin cezası verilmiş olması hâlinde, bu cezalar
kesinleşme tarihleri sırasına göre ayrı ayrı infaz edilir. Bir cezanın infazı tamamlanmadan
diğerinin infazına başlanmaz.
b) Disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırılmadıkça koşullu salıverilme işlemi
yapılmaz, ancak bu süre hakederek salıverme tarihini geçemez.
c) Hücreye koyma cezasına ilişkin disiplin cezalarının infazından önce ve infazı
sırasında hükümlü, hekim tarafından muayene edilir. İlgilinin bu cezaya katlanamayacağı
anlaşılırsa cezanın infazı sonraya bırakılır veya hekiminin belirleyeceği aralıklarla infaz edilir.
Koşullu salıverilme tarihine kadar hükümlünün iyileşemeyeceğinin tam teşekküllü Devlet
veya üniversite hastanesi sağlık kurulu raporu ile saptanması hâlinde hücreye koyma cezası
infaz edilmez; yerine ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası iki katı süreyle uygulanır.
Raporlar infaz dosyasına konulur.
İnfaz edildiği tarihten itibaren disiplin cezasının kaldırılmasında ve iyi hâlin
kazanılmasında aşağıda belirtilen süreler esas alınır;
a) Kınama cezası onbeş gün,
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b) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası bir ay,
c) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası üç ay,
d) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası üç
ay,
e) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası üç ay,
f) Hücreye koyma cezası 44 üncü maddenin ikinci fıkrasındaki hâllerde altı ay, üçüncü
fıkrasındaki hâllerde bir yıl,
g) Hücre cezasına karşılık ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, (f) bendinde
belirtilen süre,
Sonunda disiplin cezası almamak ve iyi hâlli olmak koşuluyla (a) ve (b) bentlerinde
belirtilen cezalar kurum en üst amiri tarafından, diğer bentlerde belirtilen cezalar, kurumun en
üst amirinin önerisi ve disiplin kurulu kararıyla kaldırılır.
Çocuk hükümlüler hakkında verilen disiplin cezaları;
a) Uyarma ve kınama cezaları kararla birlikte,
b) Onarma, tazmin etme ve eski hâle getirme cezası yedi gün sonunda,
c) Harcamalarına sınır koyma cezası otuz gün sonunda,
d) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası otuz gün sonunda,
e) Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri alma cezası otuz gün sonunda,
f) İznin ertelenmesi cezası altmış gün sonunda,
g) Kapalı ceza infaz kurumuna iade cezası altmış gün sonunda,
h) Odaya kapatma cezası doksan gün sonunda,
Kendiliğinden kalkmış sayılır. (a) bendi hariç, bu fıkradaki diğer süreler karar
tarihinden, firar hâlinde infaz tarihinden itibaren başlar.
Disiplin kurulu, kurum kurallarına uyma, iyileştirme programında ilerleme veya
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verilen ceza ile amaçlanan sonucun gerçekleşmesi durumunda, çocuk hakkında vermiş olduğu
cezayı süre koşulu aranmaksızın her zaman kaldırabilir.
Yönetim, disiplin soruşturması yapılan hükümlünün odasını, iş ve çalışma yerini
değiştirebilir, hükümlüyü kurumun başka kesimine nakledebilir veya diğer hükümlülerden
ayırabilir.
Kurumun düzeninin ve kişilerin güvenliklerinin ciddî tehlikeyle karşı karşıya kalması
hâlinde, asayiş ve düzeni sağlamak için Kanunda açıkça belirtilmeyen diğer tedbirler de alınır.
Tedbirlerin uygulanması, disiplin cezasının verilmesine engel olmaz.
Zorlayıcı araçların kullanılması hususundaki düzenleme şu şekildedir:
Hiçbir hâlde zincir ve demire vurmak tedbir olarak uygulanmaz. Kelepçe ve bedensel
hareketleri kısıtlayıcı araçlar;
a) Yetkili makamın önüne getirildiğinde çıkarılmak kaydıyla, sevk ve nakil sırasında
kaçmayı önlemek için,
b) Hekimin talimat ve gözetiminde olmak üzere tıbbî nedenlerle,
c) Diğer kontrol usûllerinin yetersizliği hâlinde hükümlünün kendisine veya
başkalarına zarar vermesine veya eşyayı tahrip etmesine engel olmak için kurum en üst
amirinin emriyle, kullanılabilir.
Bunların yanı sıra ödüllendirmeye ilişkin hususlar CGTİHK’da da şu şekilde
düzenlenmiştir:
Hükümlüler, kurum içindeki veya dışındaki genel durumları, eğitim ve iyileştirme
faaliyetlerine etkin katılımları, kurum düzenine karşı tutumları ve kendilerine verilen işlerdeki
gayretleri dikkate alınarak teşvik esaslı ödüllerden yararlandırılabilirler. Bu madde hükümleri,
çocuk hükümlüler için de geçerlidir.
Hükümlülere verilebilecek ödüller şunlardır:
a) Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan evli hükümlüler, en geç üç ayda bir kez
olmak üzere, üç saatten yirmidört saate kadar eşleri ile kurum veya eklentilerinde ceza infaz
kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüştürülebilir.
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b) Çocuk hükümlülere, en geç iki ayda bir kez olmak üzere, üç saatten yirmidört saate
kadar ana ve babasıyla veya vasisiyle kurum ya da eklentilerinde ceza infaz kurumu
personelinin yakın nezareti olmaksızın aile görüşmesi yaptırılabilir.
c) Haftalık ziyaret süresi iki saate kadar uzatılabilir.
d) Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılabilir.
e) Üst üste kullanılmayan en fazla üç haftalık ziyaret süresi toplu olarak
kullandırılabilir.
f) Haftalık telefonla görüşme süresi veya sayısı iki katına kadar artırılabilir.
g) Sosyal, kültürel veya sportif etkinliklerden öncelikli veya daha uzun süreli
yararlanmaları sağlanabilir.
h) Haftalık harcama miktarı yarı oranında artırılabilir.
ı) Tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkânı verilebilir.
j) Hediye verilebilir.
k) Takdir belgesi veya tavsiye mektubu verilebilir.
Ödüllendirme sisteminin usul ve esasları ile bu ödüllerden yararlanmanın kapsam ve
şartları, suç türleri dikkate alınarak yönetmelikle belirlenir.
Disiplin cezalarına ve tedbirlerine karşı şikâyet ve itiraz durumunda 16.5.2001 tarihli
ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu hükümleri uygulanır. Diğer mevzuattan kaynaklanan
dilekçe ve şikâyet hakkı saklıdır.
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Uygulamalar
Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı, disiplin cezalarının infazı ve
kaldırılması hususu şu şekilde düzenlenmiştir: Bir eylemden dolayı verilen disiplin cezası
kesinleştikten sonra bu cezanın kaldırılması için gerekli süre içinde yeniden disiplin cezasını
gerektiren bir eylemde bulunan hükümlü hakkında, her defasında bir üst ceza uygulanır.
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Uygulama Soruları
İnfaz kurumlarında güvenliğin sağlanması için disiplin cezalarının uygulanması nasıl
düzenlenmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Ceza infaz kurumlarında güvenliğin ve düzenin sağlanması amacıyla bu konuda çeşitli
düzenlemeler yer almaktadır. Hükümlülerin cezalarının infaz edildikten sonra yeniden
sosyalleşebilmeleri ve insan onuruna uygun koşullarda ceza infaz kurumlarında cezalarının
infaz edilmeleri gerekir. Bu bakımdan çocuk hükümlüler için disiplin cezaları farklı
düzenlemelere tabi tutulmuştur.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlüler için uyarma cezasını gerektiren eylemlerden
biri değildir?
a) Yatakhane, atölye, etüt salonu, kütüphane ve buna benzer yerlerde sigara içmek.
b) Aynı alanı veya etkinliği paylaştığı arkadaşlarının rahatsız olmasına neden olacak
biçimde gürültü yapmak veya davranışlarda bulunmak.
c) Velisiyle görüşme talebinde bulunmak.
d) Yattığı odayı ve yatma yerlerini izinsiz değiştirmek.
2. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlüler için onarma, tazmin etme ve eski hale getirme
cezası uygulanmasını gerektiren hallerden biri değildir?
a) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak, kullanmak.
b) Kanun yollarına başvurmak
c) İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak.
d) Çevre temizliğine dikkat etmemek, kurumu ve çevresini kirletmek.
3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlüler için bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
cezasını gerektiren hallerden biri değildir?
a) Kumar oynamak.
b) Kavga etmek.
c) Şarkı söylemek.
d) Dikkatsiz davranışı sonucu başkalarının güvenliğini veya sağlığını tehlikeye
düşürmek.
4. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlüler için iznin ertelenmesi cezasını gerektiren
eylemlerden biri değildir?
a) Diğer çocuklar üzerinde nüfuz kurmak ve husumet hislerini tahrike çalışmak, imtiyaz
ve menfaat hırsları yaratmak.
b) Diğer çocukları oyunlarda sğrekli yenmek.
c) Her türlü bağımlılık yapıcı maddeyi kuruma getirmek, kullanmak, bulundurmak,
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satmak, kullanmış olarak kuruma gelmek.
d) Başkalarına ait para ve eşyayı almak için zor kullanmak, haraç almak.
5. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlüler için kapalı ceza infaz kurumuna iade cezası
gerektiren eylemlerden biri değildir?
a) Kurum içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü âlet, silâh ve patlayıcı madde
kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak.
b) Bir kimseyi rızası hilafına alıkoymak.
c) Şiddet ve tehdit ile kurum görevlilerinin görevini engellemek.
d) Suçsuz olduğunu ispatlayamamak.
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Yönetim, disiplin soruşturması yapılan hükümlünün odasını, iş ve çalışma yerini
değiştirebilir, hükümlüyü kurumun başka kesimine nakledebilir veya diğer
hükümlülerden ayırabilir.
b) Kurumun düzeninin ve kişilerin güvenliklerinin ciddî tehlikeyle karşı karşıya kalması
hâlinde, asayiş ve düzeni sağlamak için Kanunda açıkça belirtilmeyen diğer tedbirler
de alınır.
c) Tedbirlerin uygulanması, disiplin cezasının verilmesine engel olmaz.
d) Pişmanlık gösteren çocuk hükümlünün disiplin cezası hemen kaldırılır.
7. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlüler için iznin ertelenmesi cezasının uygulanmasını
gerektirecek eylemlerden biri değildir?
a) Kurumca verilen kimlik kartında veya kendisine verilen her tür belgede tahrifat
yapmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak.
b) İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılmasına engel olmak, katılanları
faaliyetleri terk etmeye zorlamak veya kışkırtmak.
c) Kasten başkasını yaralamak.
d) Kasten oyunlarda hile yapmak.
8. Aşağıdakilerden hangisi hükümlülere verilebilecek ödüllerden biri değildir?
a) Haftalık ziyaret süresi iki saate kadar uzatılabilir.
b) İstediği zaman infaz kurumundan çıkmasına izin verilebilir.
c) Kapalı ziyaret yerine açık ziyaret yaptırılabilir.
d) Üst üste kullanılmayan en fazla üç haftalık ziyaret süresi toplu olarak
kullandırılabilir.
9. Aşağıdakilerden hangisi hükümlülere verilebilecek ödüllerden biridir?
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a) Tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkânı verilebilir.
b) Hükümlünün istediği zaman infaz kurumundan çıkmasına izin verilebilir.
c) Hükümlünün belirlediği kişilerin istediği zaman sınırsız olarak ziyaret hakkına
sahip olmasına izin verilebilir.
d) Hftalık ziyaret süresi kırk saate kadar uzatılabilir.
10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hücreye koyma cezasının infazına, infaz hâkiminin onayı ile başlanır. Hücreye
koyma cezasına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak üzere, kesinleşen disiplin
cezalarının infazına derhâl başlanır.
b) Birden fazla disiplin cezası verilmiş olması hâlinde, bu cezalar kesinleşme tarihleri
sırasına göre ayrı ayrı infaz edilir.
c) Bir disiplin cezası alan hükümlünün cezasına bir miktar süre daha eklenir.
d) Bir cezanın infazı tamamlanmadan diğerinin infazına başlanmaz.

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) c, 4) b, 5) d, 6) d, 7) d, 8) b, 9) a, 10) c.
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9. HÜKÜMLÜNÜN NAKLİ VE İNFAZIN GEVŞETİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.
9.2.

Hükümlülerin Nakli
İnfazın Gevşetilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Hükümlülerin nakli nasıl yapılır?
İnfazın gevşetilmesi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Hükümlülerin nakli

İnfazın gevşetilmesi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Hükümlülerin
nakline İlgili kanun maddeleri
ilişkin hususlar öğrenilir.
İnfazın gevşetilmesi ilişkin İlgili kanun maddeleri
hususlar öğrenilir.
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Anahtar Kavramlar
Hükümlülerin nakli, infazın gevşetilmesi
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Giriş
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Bu bölümde hükümlülerin nakli, infazın gevşetilmesi ve tahliye hazırlığı konuları
anlatılmıştır. Bazı durumlarda hükümlülerin bir ceza infaz kurumundan nakillerinin yapılması
gerekebilir. Buna ilişkin düzenlemeler Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun’da yer almaktadır.

9.1.

Hükümlülerin Nakli

Disiplin gerekçesiyle, hükümlü sayısının çokluğu veya sağlık nedenleri gibi çeşitli
nedenlerle bir hükümlünün nakli yapılması ihtiyacı doğabilir. Nakil işlemleri de birtakım
kurallara bağlanmıştır.
Nakil kelimesi sözlükte “Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma,
geçirme, aktarım” olarak tanımlanmıştır. İnfaz hukuku bağlamında nakil hükümlünün bir
infaz kurumundan diğerine götürülmesi anlamına gelmektedir.
Hükümlülerin nakilleri, CGTİHK’nın dokuzuncu bölümünde düzenlenmiştir. Buna
göre; Hükümlüler, kendi istekleri veya toplu sevk, disiplin, asayiş ve güvenlik, hastalık,
eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir kuruma nakledilebilirler.
Hükümlü nakilden önce aranır ve kurum hekimine, yoksa diğer bir resmî hekime
muayene ettirilir; muayene sonucu yola çıkarılamayacağı anlaşılanlar, kurumun en üst
amirince derhâl resmî bir sağlık kuruluşuna sevk edilir. Mazeretinin, biri hastalığın uzmanı
olmak üzere en az iki uzman hekimin imzaladığı ve hastane başhekiminin onayladığı resmî
rapor ile belgelenmesi hâlinde nakil, mazeret ortadan kalkıncaya kadar geri bırakılır ve durum
Adalet Bakanlığına bildirilir.
Hükümlülerin kendi istekleri ile nakilleri de söz konusu olabilir. Hükümlülerin kendi
istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri için;
a) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe
vermeleri,
b) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri,
c) Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış olması,
d) İyi hâl göstermeleri, disiplin cezası almamış veya kaldırılmış olması,
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e) İstekte bulunulan kurumda yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunması ve
tutukevi olmaması,
f) Mahkûmiyet sürelerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir kurum olması,
g) Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması,
gerekir. Çocuk hükümlüler bakımından nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul
etmeleri şartı uygulanmaz.
Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle
nakil hariç, bir yıl kalmak zorundadırlar. Çocuklar bakımından bu süre altı ay olarak
uygulanır.
Disiplin nedeniyle nakil de başka bir nakil sebebi olarak gösterilebilir. Hükümlü,
hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerde bulunması hâlinde kurum yönetimince
hakkında disiplin işlemi yapılır ve kurum en üst amirinin istemi üzerine Bakanlıkça başka
kurumlara nakledilebilir. Disiplin cezaları yeni kurumlarda çektirilir. Bu hükümlüler
nakledildikleri kurumlarda, mahkeme kararı, kurum güvenliği, can güvenliği veya hastalık
sebepleriyle nakil hariç, altı ay kalmak zorundadırlar.
Zorunlu nedenlerle nakil de mümkündür. Kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması,
kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz hâle gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve
büyük onarım gibi zorunlu nedenlerle başka kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen
hükümlüler, yargı çevresi dışında Adalet Bakanlığınca belirlenen ve konumlarına uygun olan
diğer kurumlara nakledilebilirler.
Hastalık nedeniyle nakle ilişkin düzenlemeler şu şekildedir; Hastaneye sevki zorunlu
görülen hükümlü, bulunduğu yere en yakın tam teşekküllü Devlet veya üniversite
hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır.
Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki hastanelere sevki, sağlık
kurulu raporuyla, acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde, varsa biri hastalığın uzmanı
olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip, başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın
sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve
ne tür bir tedavi gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkündür. Bu durumda da en yakın
ve hükümlü koğuşu bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilir.
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Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir; aksi hâlde hükümlü ait olduğu kuruma iade edilir.
Hükümlü, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemez. Acil hâllerin
varlığı hâlinde Adalet Bakanlığına bilgi verilir.
Hükümlü, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, kurum
hekiminin önerisi ve en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla
belirlendiği takdirde, başka kurumlara nakledilebilir.
Nakillerde

alınacak

tedbirler

de

CGTİHK’da

düzenlenmiştir.

Buna

göre;

Hükümlülerin kuruma veya başka bir yere götürülüp getirilmesi sırasında, halkla bir araya
gelmelerine ve başkaları tarafından görülmelerine engel olacak tedbirler alınır.
Hükümlü, havalandırma ve ışık durumu yetersiz araçlarla, eziyet verici veya onur
kırıcı şekilde nakledilemez. Nakil sırasında alınacak tedbirler, hükümlünün firarını önleyici ve
yukarıdaki fıkrada yazılı engelleri gerçekleştirici sınırları aşamaz, birbirleriyle ve görevlilerle
herhangi bir tartışmaya girmelerini engelleyici boyutları geçemez.
Çocuk eğitimevlerine nakiller kurum görevlisinin nezaretinde yapılır. Açık ceza infaz
kurumlarına nakiller ise kurum görevlisi olmaksızın yapılır. Bu hâlde hükümlünün, aynı il
sınırları içinde bulunan ceza infaz kurumları arasındaki nakillerde aynı gün içinde; farklı
illerde bulunan ceza infaz kurumları arasındaki nakillerde ise kurum amirinin kırksekiz saati
geçmeyecek şekilde belirleyeceği süre içinde, nakledildiği açık ceza infaz kurumuna giriş
yapması gerekir. Belirlenen sürelerde açık ceza infaz kurumuna giriş yapmayan hükümlüler
hakkında CGTİHK’nın 97. madde hükümleri uygulanır.
Görevli nezaretinde yapılan nakiller sırasında hükümlünün iaşe ve bedensel ihtiyaçları
giderilir.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Avrupa Czaevi Kuralları
Hakkında REC (2006) 2 Sayılı Tavsiye Kararı’nın “Mahpusların Nakli” başlıklı bölümünde
konuyla ilgili düzenleme şu şekildedir: “Mahpuslar bir cezaevine nakledildiğinde veya
cezaevinden alındığında ya da mahkeme veya hastane gibi diğer kurumlara sevk edildiğinde,
toplumun gözü önünde mümkün olabildiğince az tutulmalı ve gerçek kimliklerinin açığa
çıkmamasının temini için uygun güvenlik önlemleri alınmalıdır.
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Mahpuslarının nakillerinin havalandırma veya ışıklandırması yetersiz olan ya da
onlara gereksiz olarak fiziksel acı verecek ya da onurlarını kıracak taşıtlarda yapılması
yasaklanmalıdır.
Mahpusların nakilleri kamu otoritelerinin kontrolü altında yapılır ve nakil giderleri bu
otoritelerce karşılanır.”
Milletlerarası nakil konusunda iç hukukumuzdaki temel hukuki düzenleme 1984
tarihli “Türk Vatandaları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında
Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanun”dur.
1987’de Türkiye’de onaylanması uygun bulunan “Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa
Sözleşmesi” de bu konudaki hukuki düzenlemelerden biridir. Bu sözleşmede nakil şartları şu
şekilde düzenlenmiştir:
Mahkûm

edilen

kişi

bu

Sözleşme

uyarınca

yalnızca

aşağıdaki

şartlarla

nakledilebilecektir:
a) Hükümlü, yerine getiren Devletin uyruğu ise;
b) Yargı kesinleşmiş ise;
c) Nakil talebinin alındığı tarihte, hükümlünün yerine getirilecek en az altı aylık
mahkûmiyetinin bulunması veya mahkûmiyet süresinin belirsiz olması;
d) Hükümlü tarafından veya, yaşı veya fizikî veya aklî durumu nedeniyle iki Devletten
birinin gerekli görmesi halinde hükümlünün kanunî temsilcisi tarafından nakline rıza
gösterilmiş ise;
e) Mahkûmiyetin verilmesine esas olan fiiller ve ihmaller yerine getiren Devlet
hukukuna göre bir suç teşkil ediyor ise veya kendi ülkesinde işlenmesi halinde suç teşkil
edecek ise; ve
f) Hüküm Devleti ile yerine getiren Devlet nakilin yapılmasında anlaşmışlar ise.
İstisnaî hallerde, Âkit Devletler, hükümlünün infaz edilecek mahkûmiyet süresinin en
az 6 aydan daha az olması halinde dahil, nakil konusunda anlaşabilirler. Her Devlet, imza ya
da onay, kabul, tasvip veya katılma belgesini tevdii sırasında Avrupa Konseyi Genel
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Sekreterine yapılan bir beyan ile diğer Âkit Devletlerle ilişkilerinde 9 uncu maddenin 1 inci
fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde öngörülen usullerden birini uygulama dışı tutacağını beyan
edebilir. Her devlet, har zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir beyan ile, bu
Sözleşme amaçlarına göre “vatandaş” terimini kendisini ilgilendirdiği ölçüde tanımlayabilir.

9.2. İnfazın Gevşetilmesi
İnfazın gevşetilmesinde amaç, hükümlünün mahkumiyeti bittiği zaman karşılaşacağı
zorlukları azaltmak amacıyla yeniden sosyalleştirilmesidir.

Uygulamalar
Hükümlü nakilden önce aranır ve kurum hekimine, yoksa diğer bir resmî hekime
muayene ettirilir; muayene sonucu yola çıkarılamayacağı anlaşılanlar, kurumun en üst
amirince derhâl resmî bir sağlık kuruluşuna sevk edilir. Mazeretinin, biri hastalığın uzmanı
olmak üzere en az iki uzman hekimin imzaladığı ve hastane başhekiminin onayladığı resmî
rapor ile belgelenmesi hâlinde nakil, mazeret ortadan kalkıncaya kadar geri bırakılır ve
durum Adalet Bakanlığına bildirilir.
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Uygulama Soruları
Hükümlü hangi durumlarda nakledilebilir ve nakil nasıl gerçekleşir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde hükümlünün nakli ve infazın gevşetilmesi konuları anlatılmıştır.
Hükümlülerin nakli bazı koşullarda mümkün olabilir. Buna ilişkin düzenlemeler Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yer almaktadır.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin nakli sebeplerinden biri değildir?
a) Kendi istekleri
b) Disiplin
c) Asayiş ve güvenlik
d) İnfaz hakiminin isteği
2. Aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin kendi istekleri ile bir kurumdan başka bir kuruma
nakilleri için aranan koşullardan biri değildir?
a) Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir
dilekçe vermeleri
b) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri
c) Nakledilecekleri kurumu kendilerinin seçmeleri
d) Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış olması
3. Aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin kendi istekleri ile bir kurumdan başka bir kuruma
nakilleri için aranan koşullardan biri değildir?
a) İstekte bulunulan kurumda yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunması ve
tutukevi olmaması
b) İstekte bulunulan kurumun aynı ilçede olması
c) Mahkûmiyet sürelerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir kurum olması
d) Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması
4. Disiplin nedeniyle nakil hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hükümlü, hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerde bulunması hâlinde kurum
yönetimince hakkında disiplin işlemi yapılır ve kurum en üst amirinin istemi üzerine
Bakanlıkça başka kurumlara nakledilebilir.
b) Disiplin cezaları ortadan kalkar.
c) Disiplin cezaları yeni kurumlarda çektirilir.
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d) Disiplin nedeniyle nakledilen hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, mahkeme
kararı, kurum güvenliği, can güvenliği veya hastalık sebepleriyle nakil hariç, altı ay
kalmak zorundadırlar.
5. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu nedenlerle nakil hallerinden biri değildir?
a) asayiş
b) güvenlik
c) doğal afet
d) moral bozukluğu
6. Hastalık nedeniyle nakle ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Hastaneye sevki zorunlu görülen hükümlü, bulunduğu yere en yakın tam teşekküllü
Devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılır.
b) Hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki hastanelere sevki, sağlık kurulu
raporuyla, acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde, varsa biri hastalığın uzmanı
olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip, başhekim tarafından onaylanan ve
hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği,
hastaya nerede ve ne tür bir tedavi gerektiğini açıkça belirten bir raporla mümkündür.
c) Hükümlü ancak kanunda belirtilen hastalıklar halinde hastalık nedeniyle nakil hakkına
sahiptir.
d) Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir; aksi hâlde hükümlü ait olduğu kuruma iade
edilir.
7. Hükümlülerin nakliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Çocuk eğitimevlerine nakiller kurum görevlisinin nezaretinde yapılır.
b) Açık ceza infaz kurumlarına nakiller ise kurum görevlisi olmaksızın yapılır.
c) Görevli nezaretinde yapılan nakiller sırasında hükümlünün iaşe ve bedensel ihtiyaçları
giderilir.
d) Nakil sırasında hükümlü kesinlikle nakil aracından çıkamaz.
8. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Avrupa
Czaevi Kuralları Hakkında REC (2006) 2 Sayılı Tavsiye Kararı’na göre hükümlülerin
nakli için aranan koşullardan biri değildir?
a) Hükümlü, yerine getiren Devletin uyruğu ise
b) Hükümlü ağır bir suçtan dolayı mahkumiyet aldıysa
c) Yargı kesinleşmiş ise
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d) Nakil talebinin alındığı tarihte, hükümlünün yerine getirilecek en az altı aylık
mahkûmiyetinin bulunması veya mahkûmiyet süresinin belirsiz olması
9. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Devletlere Avrupa
Czaevi Kuralları Hakkında REC (2006) 2 Sayılı Tavsiye Kararı’na göre hükümlülerin
nakli için aranan koşullardan biri değildir?
a) Hükümlü tarafından veya, yaşı veya fizikî veya aklî durumu nedeniyle iki Devletten
birinin gerekli görmesi halinde hükümlünün kanunî temsilcisi tarafından nakline rıza
gösterilmiş ise
b) Hükümlünün yakınları aynı ilde yaşıyor ise
c) Mahkûmiyetin verilmesine esas olan fiiller ve ihmaller yerine getiren Devlet
hukukuna göre bir suç teşkil ediyor ise veya kendi ülkesinde işlenmesi halinde suç
teşkil edecek ise
d) Hüküm Devleti ile yerine getiren Devlet nakilin yapılmasında anlaşmışlar ise
10. İnfazın gevşetilmesinde amaç nedir?
a) hükümlünün mahkumiyeti bittiği zaman karşılaşacağı zorlukları azaltmak amacıyla
yeniden sosyalleştirilmesidir
b) hükümlünün mutlu olmasını sağlamaktır
c) hükümlünün yakınlarının travmadan kurtulabilmesini sağlamaktır
d) mağdurun hükümlünün yeniden topluma

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) b, 5) d, 6) c, 7) d, 8) b, 9) b, 10) a.
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10. İNFAZI ETKİLEYEN NEDENLER

176
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10.2.

Cezanın infazını etkileyen nedenler
Koşullu salıverilme
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Koşullu salıverilmenin koşulları
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Bu bölümde cezanın infazını etkileyen nedenler ve koşullu salıverilme konuları
anlatılmıştır. Mahkumiyet hükmü alan kişilerin cezalarının infazının bazı koşullara bağlı
olarak daha kısa sürebileceğini bilmeleri rehabilitasyonları bakımından teşvik edicidir. Bu
bakımdan koşullu salıverilme konusu infaz açısından büyük önem taşımaktadır.

10.1.

Cezanın infazını etkileyen nedenler

Mahkumiyet hükmü kesinleşmedikçe infaz olunamaz. Cezanın infazını denetleyen ve
izleyen merci Cumhuriyet savcısıdır.
Cezanın infazına ara verildiği bazı haller vardır. Bunlar infazın geri bırakılması ve
hapis cezasının ertelenmesidir.
Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi hususu CGTİHK’da şu
şekilde düzenlenmişti;
Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü,
iyileşinceye kadar Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde belirtilen sağlık kurumunda
koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler cezaevinde geçmiş sayılır.
Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının mahkûmlara ayrılan
bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı
için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa mahkûmun cezasının infazı iyileşinceye kadar geri
bırakılır.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adlî Tıp Kurumu’nca düzenlenen
ya da Adalet Bakanlığı’nca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca
düzenlenip Adlî Tıp Kurumu’nca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer Cumhuriyet
Başsavcılığınca verilir. Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı yükümlülükler
belirtilmek suretiyle kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir. Mahkûmun geri bırakma
süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi tarafından ilgili Cumhuriyet
Başsavcılığına bildirilir. Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet
Başsavcılığınca veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer
Cumhuriyet Başsavcılığınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı
takdirde birer yıllık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir.
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İnceleme sonuçlarına göre geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca, geri
bırakmanın devam edip etmeyeceğine karar verilir. Geri bırakma kararını veren Cumhuriyet
Başsavcılığının istemi üzerine, mahkûmun izlenmesine yönelik tedbirler, bildirimin yapıldığı
yerde bulunan kolluk makam ve memurlarınca yerine getirilir. Bu fıkrada yazılı
yükümlülüklere aykırı hareket edilmesi hâlinde geri bırakma kararı, kararı veren Cumhuriyet
Başsavcılığınca kaldırılır. Bu karara karşı infaz hâkimliğine başvurulabilir.
Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş
bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş
olursa, doğumdan itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur.
Kapalı ceza infaz kurumuna girdikten sonra gebe kalanlardan koşullu salıverilmesine
altı yıldan fazla süre kalanlar ile eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında
dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişilerin cezasının dördüncü fıkrada öngörülen
kısmı, ceza infaz kurumlarında kendileri için düzenlenen uygun yerlerde infaz olunur.
Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu
koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut
tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen
usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.
Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi ise şu şekilde düzenlenmiştir; Kasten
işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli hapis
cezalarının

infazı,

çağrı

üzerine

gelen

hükümlünün

istemi

üzerine,

Cumhuriyet

Başsavcılığınca ertelenebilir.
Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir.
Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu
davası açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.
Birinci fıkrada belirtilen hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün
yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin
sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin
veya tarım topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün
hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet
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Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebilir. Ancak bu
ara verme iki defadan fazla olamaz.
Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilir.
Bu madde hükümleri;
a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel
dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar,
b) Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler,
c) Disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar,

hakkında uygulanmaz.

Akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlığı olan hükümlülerin cezalarının infazı
konusundaki düzenleme şu şekildedir;
Hapsedilme ve diğer nedenlerden kaynaklanan akıl hastalığı dışında ruhsal
rahatsızlıkları bulunup da ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde tutulmaları gerekli
görülmeyerek infaz kurumlarına geri gönderilenlerin cezaları, belirlenen infaz kurumlarının
mahsus bölümlerinde infaz edilir.
Hapis cezasının ertelenmesi konusu TCK’nın 51. maddesinde düenlenmiştir. İşlediği
suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası
ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya
altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının
verilebilmesi için kişinin;
a) Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş
olması,
b) Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç
işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması,
Gerekir.
Cezanın ertelenmesi, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan
önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir. Bu
durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir.
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Koşulun yerine getirilmesi halinde, hakim kararıyla hükümlü infaz kurumundan derhal
salıverilir.
Cezası ertelenen hükümlü hakkında, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere, bir
denetim süresi belirlenir. Bu sürenin alt sınırı, mahkûm olunan ceza süresinden az olamaz.
Denetim süresi içinde;
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim
programına devam etmesine,
b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak
aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında
çalıştırılmasına,
c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini
sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir eğitim kurumuna devam
etmesine,
Mahkemece karar verilebilir.
Mahkeme, denetim süresi içinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi
görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir
hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum
yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün
davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle
rapor düzenleyerek hakime verir.
Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz önünde bulundurarak,
denetim süresinin herhangi bir yükümlülük belirlemeden veya uzman kişi görevlendirmeden
geçirilmesine de karar verebilir.
Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen
yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen
cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.
Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza
infaz edilmiş sayılır.
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Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı CTİHK’nın 105/A maddesinde
şu şekilde düzenlenmiştir:
Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini
ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;
a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,
b) Çocuk eğitimevinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,

koşullu

salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde,
cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri
uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan
değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.
Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir
nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna
geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının
oluşmasından itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer şartları da
taşımaları hâlinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.
Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen infaz usulünden;
a) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha
az süre kalan kadın hükümlüler,
b) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını
yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan
hükümlüler, diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Ağır hastalık, engellilik veya
kocama hâli, Adlî Tıp Kurumundan alınan veya Adalet Bakanlığınca belirlenen tam
teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir
raporla belgelendirilmelidir.
Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen hükümlüler
yukarıdaki fıkralardaki infaz usulünden yararlanamazlar.
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen
hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;
a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,
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b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,
c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,
d) Belirlenen programlara katılması,
yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik
müdürlüğünce karar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri
değiştirilebilir.
Hükümlünün;
a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik
müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi,
b) Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı
denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve
önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,
c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi,
hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine
kadar olan cezasının infazı için kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine, infaz hâkimi
tarafından karar verilir.
Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin bitiminden
itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyenler ile kapalı ceza infaz kurumuna
iade kararı verilmesine rağmen iki gün içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim
olmayan hükümlüler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292 nci ve 293 üncü
maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.
Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan hükümlünün koşullu
salıverilmesi hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli rapor,
107 nci ve 108 inci maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir.
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ilişkin esas ve usuller
yönetmelikle düzenlenir.
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9.1.

Koşullu salıverilme

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi
hâlli olarak geçirmesi gerekir.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet
hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm
edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu
salıverilmeden yararlanabilirler.
Koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre;
a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzaltı,
b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz,
c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en
fazla otuzaltı,
d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz,
e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla yirmisekiz,
Yıldır.
Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm
edilmiş olanlar otuzaltı yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını,
süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda
çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ancak, bu süreler;
a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde kırk,
b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzdört,
c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en
fazla kırk,
d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuzdört,
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e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuziki,
Yıldır.
Koşullu

salıverilme

süresinin

hesaplanmasında,

hükümlünün

onbeş

yaşını

dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır. Koşullu
salıverilen hükümlünün tâbi tutulacağı denetim süresi, yukarıdaki fıkralara göre infaz
kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır. Ancak süreli hapislerde hakederek
tahliye tarihini geçemez.
Hükümlü, denetim süresinde, infaz kurumunda öğrendiği meslek veya sanatı icra
etmek üzere, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir
başkasının gözetimi altında, ücret karşılığında çalıştırılabilir.
Onsekiz

yaşından küçük olan hükümlüler, denetim süresinde eğitimlerine,

gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir kurumda devam ederler.
Hâkim, denetim

süresinde hükümlüye rehberlik

edecek bir uzman kişiyi

görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması ve
sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur;
eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya yanında çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde
bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme
hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir.
Hâkim, koşullu salıverilen hükümlünün kişiliğini ve topluma uyumdaki başarısını göz
önünde bulundurarak; denetim süresinin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmadan veya
herhangi bir yükümlülük belirlemeden geçirilmesine karar verebileceği gibi, denetimli
serbestlik tedbiri uygulanmasını veya belirlenen yükümlülükleri denetim süresi içinde
kaldırabilir.
Bir hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından
hazırlanan gerekçeli rapor, hükmü veren mahkemeye; hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o
yerde bulunan aynı derecedeki mahkemeye verilir. Mahkeme, bu raporu uygun bulursa
hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya üzerinden karar verir. Mahkeme, raporu uygun
bulmadığı takdirde gerekçesini kararında gösterir. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.
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Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir
suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta
ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.
Koşullu salıverilme kararının geri alınması hâlinde hükümlünün;
a) Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren kalan cezasının aynen,
b) Yükümlülüklerine aykırı davranması hâlinde, bu yükümlülüklere uymama tarihi ile
hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşuluyla takdir edilecek bir
sürenin,
Ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. Koşullu salıverilme kararının geri
alınmasından sonra aynı hükmün infazı ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.
Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza
infaz edilmiş sayılır.
Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına;
a) Hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına
mahkûm edilirse, hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi
tarafından,
b) Hükümlünün bağlı tutulduğu yükümlülükleri yerine getirmemesi hâlinde koşullu
salıverilme kararına esas teşkil eden hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye
mahkemesi veya koşullu salıverilme kararını vermiş olan mahkeme tarafından,
Dosya üzerinden karar verilir. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.

5237 sayılı Türk

Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, "Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar" başlıklı
Dördüncü Bölüm, "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı
Beşinci Bölüm, "Milli Savunmaya Karşı Suçlar" başlıklı Altıncı Bölüm altında yer alan
suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.
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Uygulamalar
Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi
hâlli olarak geçirmesi gerekir.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet
hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına
mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu
salıverilmeden yararlanabilirler.
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Uygulama Soruları
Koşullu salıverilmenin koşulları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde infazı etkileyen nedenler ve koşullu salıverilme anlatılmıştır. Cezanın
infazına ara verildiği bazı haller vardır. Bunlar infazın geri bırakılması ve hapis cezasının
ertelenmesidir. Koşullu salıverilme de bazı koşullara bağlı olarak hapis cezası süresinin
tamamlanmasından daha önce salıverilmesini ifade eder.

Bölüm Soruları
1. Cezanın infazını denetleyen ve izleyen merci aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cumhuriyet savcılığı
b) Adalet Bakanlığı
c) İçişleri Bakanlığı
d) Başbakanlık
2. İnfazı geri bırakma kararı hangi merci tarafından verilir?
a) İnfaz hakimlikleri
b) Cumhuriyet Başsavcılığı
c) Emniyet Genel Müdürlüğü
d) İçişleri Bakanlığı
3. Geri bırakma hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Geri bırakma kararı, mahkûmun tâbi olacağı yükümlülükler belirtilmek suretiyle
kendisine ve yasal temsilcisine tebliğ edilir.
b) Geri bırakma kararı sadece taksirli suçlardan dolayı mahkumiyet almış kişiler için
verilebilir.
c) Mahkûmun geri bırakma süresi içinde bulunacağı yer, kendisi veya yasal temsilcisi
tarafından ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.
d) Mahkûmun sağlık durumu, geri bırakma kararını veren Cumhuriyet Başsavcılığınca
veya onun istemi üzerine, bulunduğu veya tedavisinin yapıldığı yer Cumhuriyet
Başsavcılığınca, sağlık raporunda belirtilen sürelere, bir süre bulunmadığı takdirde
birer yıllık dönemlere göre bu fıkrada yazılı usule uygun olarak incelettirilir.
4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş
bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır.
b) Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay
geçince ceza infaz olunur.
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c) Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu
koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır
ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı
iyileşinceye kadar geri bırakılabilir.
d) Hükümlü için infazı geri bırakma kararı verilebilmesi için mağdurun rızası gerekir.
5. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az süreli
hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, Cumhuriyet
Başsavcılığınca ertelenebilir.
b) Erteleme, her defasında bir yılı geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabilir.
c) Erteleme süresi içinde, hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu
davası açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz olunur.
d) Erteleme kararı verilebilmesi için mağdurun rızası gerekir.
6. Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanmasıyla
ilgili madde hükümleri aşağıdakilerden hangisi hakkında uygulanamaz?
a) Terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa
karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar
b) Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler
c) Disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar
d) Mağdurun rıza vermemiş oldukları
7. Koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süreyle ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuzaltı yıl
b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz yıl
c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde
en fazla otuzaltı yıl
d) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde
en fazla on yıl
8. Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde koşullu salıverilme için ceza infaz kurumunda
geçirmesi gereken sürelerle ilgili aiağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuzaltı yılını
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b) müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını
c) süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü
d) süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar cezalarının ilk iki yılını
9. Koşullu salıverilmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Hükümlü, denetim süresinde, infaz kurumunda öğrendiği meslek veya sanatı icra
etmek üzere, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden
bir başkasının gözetimi altında, ücret karşılığında çalıştırılabilir.
b) Mağdur rıza vermediği takdirde hükümlü koşullu salıverilmeden yararlanamaz.
c) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlüler, denetim süresinde eğitimlerine,
gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir kurumda devam ederler.
d) Hâkim, denetim süresinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi
görevlendirebilir.
10. Aşağıdakilerden hangisi Hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı
hapis cezasına mahkûm edilirse koşullu salıverilme kararını geri alma kararını vermeye
yetkili mercidir?
a) hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi
b) infaz hakimliği
c) infaz savcısı
d) adli kolluk

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) b, 4) d, 5) d, 6) d, 7) d, 8) d, 9) b, 10) a.
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11.CEZA İNFAZ KURUMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.
11.2.

Ceza İnfaz Kurumu
Ceza İnfaz Kurumu’nun İşleyişi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular



Ceza infaz kurumu nedir?
Ceza infaz kurumunun işleyişi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ceza İnfaz Kurumu

Ceza infaz
hakkında
öğrenilir.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
kurumları İlgili kanun maddeleri
bilgiler

Ceza İnfaz Kurumu’nun Ceza infaz kurumunun İlgili kanun maddeleri
İşleyişi
işleyişi öğrenilir.
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Anahtar Kavramlar
Ceza infaz kurumu
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Giriş
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Bu bölümde ceza infaz kurumu ve infaz kurumlarının işleyişi konuları anlatılmıştır.
İnfaz kurumunun işleyişiyle ilgili Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun ve tüzükte düzenlemeler yer almıştır.
Ceza infaz kurumlar; kapalı ceza infaz kurumları, açık ceza infaz kurumları ve çocuk
eğitim evi olmak üzere üç çeşittir.

11.1.

Ceza İnfaz Kurumu

Ceza infaz kurumları;


Kapalı ceza infaz kurumları



Açık ceza infaz kurumları



Çocuk eğitim evi

Olmak üzere üç çeşittir.
Kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik,
mekanik, elektronik veya fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan,
ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile
temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün
gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin
uygulanabileceği tesislerdir.
Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip,
firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları
sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler
arasında ve dış çevre ile temasların geçerli olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlülerin
bir veya üç kişilik odalarda barındırıldıkları tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup
hâlinde iyileştirme yöntemleri uygulanır.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç
işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk Ceza
Kanununda yer alan;
a) İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78),
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b) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82),
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188),
d) Devletin güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 303, 304, 307, 308),
e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (madde 309, 310, 311, 312, 313,
314, 315),
Mahkûm olanların cezaları, bu kurumlarda infaz edilir.
Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim
altında bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurumlarda düzen ve
disiplini bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı koyanlar bu
kurumlara gönderilirler.
Birinci fıkrada tanımı yapılan kurumların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz
olması hâlinde, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümleri kullanılır.
Müebbet hapis cezasına hükümlülerden, 107 nci maddede belirtilen koşullu
salıverilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezasına hükümlülerden toplam cezalarının üçte
birini, üçüncü fıkrada belirtilen hükümlülerden geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu
kurumlarda geçirerek iyi hâl gösterenlerin, tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz
kurumlarına gönderilmelerine karar verilebilir.
Kadın kapalı ceza infaz kurumları, kadın hükümlülerin hapis cezalarının infaz edildiği
Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerine göre kurulmuş kurumlardır. Bu kurumlarda iç güvenlik
görevlileri kadınlardan oluşturulur.
Bu maksatla kurulmuş kurumların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz olması
hâlinde, kadın hükümlülerin hapis cezaları diğer kurumların, erkek hükümlülerin kaldığı
bölümlerle bağlantısı olmayan bölümlerinde infaz edilir.
Çocuk tutukluların ya da çocuk eğitimevlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı
ceza infaz kurumlarına nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıkları ve firara karşı
engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır.
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Oniki-onsekiz yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fizikî gelişim durumları göz önüne
alınarak bu kurumların ayrı ayrı bölümlerinde barındırılırlar.
Bu hükümlüler, kendilerine özgü kurumun bulunmadığı hâllerde kapalı ceza infaz
kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerine yerleştirilirler. Kurumlarda ayrı bölümlerin
bulunmaması hâlinde, kız çocukları kadın kapalı ceza infaz kurumlarının bir bölümünde veya
diğer kapalı ceza infaz kurumlarının kendilerine ayrılan bölümlerinde barındırılırlar.
Bu kurumlarda çocuklara eğitim ve öğretim verilmesi ilkesine tam olarak uyulur.
Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte onsekiz yaşını
bitirmiş olup da yirmibir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim
ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan
kurumlardır.
Bu hükümlüler için ayrı bir kurum kurulamadığı takdirde, yukarıdaki fıkra
kapsamındaki hükümlüler, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının gençlere ayrılan bölümlerinde
bu maddedeki esaslara göre barındırılırlar.
CGTİHK’nın 9 uncu maddesi kapsamındaki gençlerin cezaları, gençlik kapalı ceza
infaz kurumlarının güvenlikli bölümlerinde yerine getirilir.
Hükümlülerin durumlarına uygun kurumlara ayrımı, 23 üncü maddede belirtilen
gözlem ve sınıflandırma merkezlerince yapılır.
Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usûlleri
yönetmelikte gösterilir.
Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek
edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan,
güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır.
Açık ceza infaz kurumları ihtiyaca göre ayrıca;
a) Kadın açık ceza infaz kurumları,
b) Gençlik açık ceza infaz kurumları,
Şeklinde kurulabilir.
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Hükümlülerin açık cezaevlerine ayrılmalarına ilişkin esas ve usûller yönetmelikte
gösterilir.

İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü

bulunanların cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilebilir.
Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerden kınamadan başka bir disiplin
cezası alanlar ve hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama
kararı olanlar ile yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma
koşullarına uyum sağlayamayacakları saptananlar, kurum yönetim kurulunun kararı ile kapalı
ceza infaz kurumlarına geri gönderilirler. Bu karar, infaz hâkiminin onayına sunulur.
Çocuk eğitimevleri; çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin
eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları güdülerek
yerine getirildiği tesislerdir. Bu kurumlarda firara karşı engel bulundurulmaz; kurum
güvenliği iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve sorumluluğunda sağlanır.
Kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam eden ve
onsekiz yaşını dolduran çocukların, eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmeleri bakımından
yirmibir yaşını bitirinceye kadar bu tesislerde kalmalarına izin verilebilir.
Haklarında tutuklama kararı bulunanlar ile 11 inci madde kapsamına girenler hariç
olmak üzere, bu tesislerde bulunan çocuk hükümlüler kapalı ceza infaz kurumlarına
gönderilmezler.

11.2.

Ceza İnfaz Kurumu’nun İşleyişi

İnfaz kurumlarında çeşitli hizmetleri yerine getiren kişilere infaz personeli denir.
13.12.2004 tarih ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve
Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’te bu konuyla ilgili düzenlemeler yer almaktadır.
Kurumlar, yönetim bakımından müdürü bulunan ve bulunmayan olmak üzere ikiye
ayrılır. Müdürü bulunmayan kurumların amiri, idare memurudur.
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Müdürü bulunan kurumlarda; bir müdür ve yeteri sayıda ikinci müdür ile hükümlü ve
tutuklu sayısına ve kurumların önem ve niteliğine göre, imkanlar ölçüsünde aşağıda sayılan
personel bulundurulabilir.
a) Yönetim servisinde; idare memuru, ambar memuru ve cezaevi katibi,
b) Güvenlik ve gözetim servisinde; infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve
koruma memuru,
c) Teknik serviste; mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, teknisyen
yardımcısı,
d) Psiko-sosyal yardım servisinde; psikolog ve sosyal çalışmacı,
e) Sağlık servisinde; cezaevi tabibi, diş tabibi, eczacı, veteriner, diyetisyen,
sağlık memuru ve hayvan sağlık memuru,
f) Eğitim ve öğretim servisinde; öğretmen ve kütüphaneci,
g) İşyurdu servisinde; işyurdu müdürü,

sayman,

veznedar,

tahsildar, işyurdu ambar memuru, satınalma memuru, bütçe, pazarlama ve benzeri işlerden
sorumlu görevliler, işçi statüsünde çalışan personel ile gerektiğinde bütçeden aylık alan
kadrolu personel,
h) Yardımcı hizmetler servisinde, santral memuru, gemi adamı, şoför,
kaloriferci, aşçı, hizmetli.
(3) Kurumlarda, ikinci müdürler ile diğer personel nöbet ve vardiya
yöntemiyle çalıştırılabilir. Nöbet ve vardiya çizelgeleri kurum müdürlüğünce düzenlenir.
Müdür, kurumun en üst amiri olup, aynı zamanda işyurdunun da müdürüdür.
Görevlerinden dolayı sıralı amirlerine karşı sorumludur. Müdürün görevleri şunlardır:
a) Kurum personeli üzerinde mevzuatın öngördüğü şekilde gözetim ve
denetim hakkını kullanmak,
b) Kurum personeline verilen yazılı veya sözlü emirlerin yerine getirilip
getirilmediğini izlemek ve denetlemek,
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c) Mevzuat ve yetkili mercilerce verilen emirler çerçevesinde kurumun genel
idare ve işyurduna ait hesap işlerinin yürütülmesini ve denetimini yapmak,
d) Hükümlülerin iyileştirilmesi, bilgilerinin artırılması, atölye çalışmaları,
kişisel uğraşlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesinin sağlanması bakımından mevzuat
hükümlerini uygulamak ve sağlık durumlarıyla yakından ilgilenmek,
e)

Kamu

kurum

ve

kuruluşları

ile

bakanlıklar

tarafından

istenilen istatistiki bilgi ve belgelerin hazırlanmasını sağlamak ve Cumhuriyet başsavcılığına
sunmak,
f) Haftada en az bir defa olmak üzere gündüzleri, on beş günde en az bir defa
olmak üzere de geceleri kurumun bütün faaliyetlerini tetkik ederek, işlerin mevzuat ve emirler
çerçevesinde yürüyüp yürümediğini denetlemek ve aldığı sonuçları ve gördüğü eksiklikleri
denetleme defterine kaydetmek ve takip etmek,
g) Kurum hizmetleriyle ilgili genel ihtiyaçları, öncelikleri, bir sonraki yılda
yapılacak işleri belirlemek ve bu konularla ilgili tahmini gider verilerini hazırlayarak
Bakanlığa sunmak,
h) Asayiş, güvenlik, sağlık ve benzeri konularda ortaya çıkan sorunlarla ilgili
gecikmeksizin önlem almak, önlemlerin yetersiz kalması halinde, durumu derhal Cumhuriyet
başsavcılığı aracılığıyla Bakanlığa bildirmek,
ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
İkinci müdür, müdürün yardımcısı olup müdür tarafından kendisine verilen işleri
yürütür ve müdürün yokluğunda kendisine vekâlet eder. Birden fazla ikinci müdürün
bulunması hâlinde, kimin vekâlet edeceği Cumhuriyet başsavcısının görüşü alınarak
Bakanlıkça belirlenir.
İkinci müdürler arasındaki iş bölümü kurum müdürü tarafından yapılır ve
kendilerine yazılı olarak tebliğ edilir.
Nöbet veya vardiya sırasında görevli ikinci müdür; kurum müdürü veya
vekalet eden diğer ikinci müdürün yokluğunda veya acil ve zorunlu hâllerde, kurum
müdürünün yetkilerini kullanır.
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Uygulamalar
Kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, firara karşı teknik,
mekanik, elektronik veya fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor kapıları kapalı tutulan,
ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile
temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve hükümlünün
gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin
uygulanabileceği tesislerdir.
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Uygulama Soruları
İnfaz kurumlarının işleyişi nasıldır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde ceza infaz kurumu ve infaz kurumlarının işleyişi konuları anlatılmıştır.
İnfaz kurumunun işleyişiyle ilgili Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun ve tüzükte düzenlemeler yer almıştır.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumu çeşitlerinden biri değildir?
a) Kapalı ceza infaz kurumları
b) Açık ceza infaz kurumları
c) Seçimlik ceza infaz kurumları
d) Çocuk eğitim evi
2. Aşağıdakilerden hangisi kapalı ceza infaz kurumlarında güvenliği sağlamak için bulunan
engel çeşitlerinden biri değildir?
a) Teknik
b) Mekanik
c) Nükleer
d) Fiziki
3. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine bakılmaksızın, suç
işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti çerçevesinde, Türk
Ceza Kanunu’nda yer alan insanlığa karşı suçlardan dolayı mahkumiyet almış olan
hükümlülerin cezaları hangi tip ceza infaz kurumunda infaz edilir?
a) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumu
b) Açık ceza infaz kurumu
c) Çocuk eğitim evi
d) Seçimlik ceza infaz kurumu
4. Çocuk tutukluların ya da çocuk eğitimevlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı
ceza infaz kurumlarına nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıkları ve firara karşı
engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve öğretime dayalı kurumlar
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumu
b) Açık ceza infaz kurumu
c) Çocuk kapalı ceza infaz kurumu
d) Seçimlik ceza infaz kurumu
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5. Hükümlülerin durumlarına göre ayrımı aşağıdaki mercilerden hangisi tarafından yapılır?
a) Gözlem ve sınıflandırma merkezleri
b) İnfaz hakimliği
c) İnfaz savcısı
d) Adli kolluk
6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İnfaz kurumlarında çeşitli hizmetleri yerine getiren kişilere infaz personeli denir.
b) Kurumlar, yönetim bakımından müdürü bulunan ve bulunmayan olmak üzere ikiye
ayrılır.
c) Müdürü bulunmayan kurumların amiri, idare memurudur.
d) İnfaz kurumlarında müdür hükümlülerin oylarıyla belirlenir.
7. Aşağıdakilerden hangisi müdürü bulunan kurumlarda; bir müdür ve yeteri sayıda ikinci
müdür ile hükümlü ve tutuklu sayısına ve kurumların önem ve niteliğine göre, imkanlar
ölçüsünde yönetim servisinde bulundurulan personellerden değildir?
a) idare memuru
b) ambar memuru
c) nüfus memuru
d) cezaevi katibi
8. Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik ve Gözetim Servisi’nde bulundurulamaz?
a) infaz ve koruma başmemuru
b) koruma memuru
c) infaz memuru
d) nüfus memuru
9. Ceza infaz kurumunun en üst amiri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müdür
b) İnfaz hakimi
c) İnfaz savcısı
d) Emniyet müdürü
10. İnfaz kurumunda müdürün yokluğunda ona vekalet eden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Emniyet müdürü
b) İnfaz koruma memuru
c) İkinci müdür
d) İnfaz savcısı
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Cevaplar
1) c, 2) c, 3) a, 4) c, 5) a, 6) d, 7) c, 8) d, 9) a, 10) c.
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12.ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Müsadere
Tutuklama
Adli Kontrol
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Güvenlik tedbirlerinin infazı nasıl olur?
Tutuklamanın koşulları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Güvenlik
infazı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
tedbirlerinin Güvenlik tedbirlerinin infazı İlgili kanun maddeleri
hakkında bilgiler edinilir.

Müsadere

Müsadereye ilişkin hususlar İlgili kanun maddeleri
öğrenilir.

Tutuklama

Tutuklamaya
hususlar öğrenilir.

ilişkin İlgili kanun maddeleri

Adli kontrol

Adli
kontrole
hususlar öğrenilir.

ilişkin İlgili kanun maddeleri
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Anahtar Kavramlar
Tutuklama, müsadere, adli kontrol
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Giriş
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Bu bölümde güvenlik tedbirleri, müsadere, adli kontrol ve tutuklama konuları
anlatılmıştır. Bu hususlar Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer almakta
olup infaz hukuku bakımından da önem taşımaktadır.

12.1.

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Güvenlik tedbirleri TCK’nın 53. Maddesi ve devamında düzenlenmiştir. Bunlardan
ilki Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmadır. Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı
hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve
gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün
memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya
denetçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir
meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra
etmekten,
Yoksun bırakılır.
Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı
tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.
Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi
altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından yukarıdaki fıkralar
hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci
fıkranın (e) bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmamasına karar
verilebilir.
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Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada onsekiz yaşını
doldurmamış olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen
suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından sonra
işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin
kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye
kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet
halinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin
kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan
yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar.
Belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen
yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az
ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da
sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün
kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren işlemeye başlar.
Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne suretle uygulanacakları ilgili
kanunda gösterilir.
Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı olarak
güvenlik tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yüksek
güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar.
Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği kurumun
sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının
veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest
bırakılabilir.
Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine göre, güvenlik
bakımından kişinin tıbbi kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği, gerekiyor ise, bunun süre
ve aralıkları belirtilir.
Tıbbi kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, Cumhuriyet savcılığınca
bu kişilerin teknik donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşuna gönderilmeleri ile
sağlanır.
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Tıbbi kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı itibarıyla toplum açısından
tehlikeliliğinin arttığı anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden koruma ve tedavi
amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Bu durumda, bir ve devamı fıkralarda belirlenen
işlemler tekrarlanır.
İşlediği fiille ilgili olarak hastalığı yüzünden davranışlarını yönlendirme yeteneği
azalmış olan kişi hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yerleştirildiği yüksek
güvenlikli sağlık kuruluşunda düzenlenen kurul raporu üzerine, mahkûm olduğu hapis cezası,
süresi aynı kalmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, mahkeme kararıyla akıl hastalarına
özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir.
Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilerin, güvenlik
tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık
kuruluşunda tedavi altına alınmasına karar verilir. Bu kişilerin tedavisi, alkol ya da
uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılığından kurtulmalarına kadar devam eder. Bu kişiler,
yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca bu yönde düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya
hakim kararıyla serbest bırakılabilir.

12.2.

Müsadere

Eşya müsaderesi ise şu şekilde düzenlenmiştir:
İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde
kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın
müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu
güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere
edilir.
Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması,
tüketilmesi veya müsaderesinin başka bir surette imkansız kılınması halinde; bu eşyanın
değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilir.
Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar
doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsaderesine
hükmedilmeyebilir.
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Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya,
müsadere edilir.
Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar
verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar verilir.
Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça iştirak eden
kişinin payının müsaderesine hükmolunur.
Kazanç müsaderesi konusundaki düzenleme şu şekildedir:
Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi
için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu
ortaya çıkan ekonomik kazançların müsaderesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre
müsadere kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi
gerekir.
Müsadere konusu eşya veya maddi menfaatlere elkonulamadığı veya bunların
merciine teslim edilmediği hallerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsaderesine
hükmedilir.
Bu madde kapsamına giren eşyanın müsadere edilebilmesi için, eşyayı sonradan
iktisap eden kişinin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun iyiniyetin
korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlanamıyor olması gerekir.

12.3.

Tutuklama

Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin
bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. İşin önemi,
verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı
verilemez.
Aşağıdaki hallerde bir tutuklama nedeni var sayılabilir:


Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran
somut olgular varsa.



Şüpheli veya sanığın davranışları;
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1. Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme,
2. Tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma,
hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.
Kanunda katalog suçların varlığı halinde tutuklama nedeninin var sayılabileceği
öngörülmüştür. Aşağıdaki suçların işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı
halinde, tutuklama nedeni var sayılabilir:


26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),
2. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
3.Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86, fıkra 3, bent e) ve neticesi
sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),
4. İşkence (madde 94, 95)
5. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
6. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
7. Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
9. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç,
madde 220),
10. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),
11. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315),



10.7.1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler
Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.



18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve
(4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.



10.7.2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan
ve hapis cezasını gerektiren suçlar.
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21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.



31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 110 uncu maddesinin dört
ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.



6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33
üncü maddesinde sayılan suçlar.



12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7 nci
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen suçlar.

Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı
kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda
tutuklama kararı verilemez.
Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine
sulh ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet
savcısının istemi üzerine veya re'sen mahkemece karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekçe
gösterilir ve adlî kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere
yer verilir.
Tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine
ilişkin kararlarda; kuvvetli suç şüphesini,

tutuklama nedenlerinin varlığını,

tutuklama

tedbirinin ölçülü olduğunu gösteren deliller somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça
gösterilir. Kararın içeriği şüpheli veya sanığa sözlü olarak bildirilir, ayrıca bir örneği yazılmak
suretiyle kendilerine verilir ve bu husus kararda belirtilir.
Tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin seçeceği veya baro tarafından
görevlendirilecek bir müdafiin yardımından yararlanır.
Tutuklama kararı verilmezse, şüpheli veya sanık derhâl serbest bırakılır. Tutuklama
kararlarına itiraz edilebilir.
Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır.
Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir. Ağır ceza
mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu
hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez. Bu
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öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile müdafiinin
görüşleri alındıktan sonra verilir.
Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adlî kontrol altına alınarak serbest bırakılmasını sulh
ceza hâkiminden isteyebilir. Hakkında tutuklama kararı verilmiş şüpheli ve müdafii de aynı
istemde bulunabilirler.
Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuklamanın artık
gereksiz olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re'sen serbest bırakır. Kovuşturmaya yer
olmadığı kararı verildiğinde şüpheli serbest kalır.
Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık
salıverilmesini isteyebilir. Şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya
salıverilmesine hâkim veya mahkemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir. Dosya
bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a geldiğinde salıverilme istemi hakkındaki karar,
bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca
dosya üzerinde yapılacak incelemeden sonra verilir; bu karar re'sen de verilebilir. Bu istem
üzerine, merciince Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafiin görüşü alındıktan sonra,
üç gün içinde istemin kabulüne, reddine veya adlî kontrol uygulanmasına karar verilir.
Cumhuriyet savcısının şüphelinin adli kontrol altına alınarak serbest bırakılmasını sulh ceza
hakiminden istemesi şeklinde yapılan istemler hariç olmak üzere örgüt faaliyeti çerçevesinde
işlenen suçlar bakımından bu süre yedi gün olarak uygulanır. Duruşma dışında bu karar
verilirken Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık veya müdafiinin görüşü alınmaz. Bu kararlara
itiraz edilebilir.
Salıverilmeden önce şüpheli veya sanık, yetkili yargı merciine veya tutukevinin
müdürüne adresini ve varsa telefon numarasını bildirmekle yükümlüdür.
Şüpheli veya sanığa soruşturmanın veya kovuşturmanın sona erdirileceği tarihe kadar,
yeniden beyanda bulunmak suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla önceden verdiği
adreslerdeki her türlü değişiklikleri bildirmesi ihtar olunur; ayrıca, ihtara uygun hareket
etmediğinde, önceden bildirdiği adrese tebligatın yapılacağı bildirilir. Bu ihtarların yapıldığını
belirten ve yeni adresleri içeren tutanak veya tutukevi müdürünün düzenleyeceği belgenin aslı
veya örneği yargı merciine gönderilir.
Tutuklamadan ve tutuklamanın uzatılmasına ilişkin her karardan tutuklunun bir
yakınına veya belirlediği bir kişiye, hâkimin kararıyla gecikmeksizin haber verilir. Ayrıca,
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soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla, tutuklunun tutuklamayı bir yakınına
veya belirlediği bir kişiye bizzat bildirmesine de izin verilir. Şüpheli veya sanık yabancı
olduğunda tutuklanma durumu, yazılı olarak karşı çıkmaması halinde, vatandaşı olduğu
devletin konsolosluğuna bildirilir.
Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar
günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda,
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100 üncü madde hükümleri
göz önünde bulundurularak, şüpheli veya müdafii dinlenilmek suretiyle karar verilir.
Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde şüpheli
tarafından da istenebilir.
Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk hâlinin devamının
gerekip gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya
da birinci fıkrada öngörülen süre içinde de re'sen karar verir.

12.4.

Adli Kontrol

Adli kontrol, tutuklamaya alternatif olarak düzenlenmiş bir koruma tedbiridir. Eğer
koruma tedbirinin uygulanmasıyla amaçlanan işlev adli kontrol kararının verilmesiyle
gerçekleşebilecekse ilk olarak bu koruma tedbiri uygulanmalıdır. Tutuklamada kişi özgürlüğü
hüküm verilmeden önce kısıtlanırken adli kontrol ile kişi özgürlüğü tamamen kısıtlanmadan,
kişinin öngörülecek bir veya birden fazla yükümlülüğe uyması ile muhakemenin sağlıklı bir
şekilde devam ettirilmesi amacı gerçekleştirilir.
Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, tutuklama sebeplerinin varlığı halinde,
şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir.
Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adlî kontrole ilişkin hükümler
uygulanabilir.
Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi
tutulmasını içerir:


Yurt dışına çıkamamak.
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Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak
başvurmak.



Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî
uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine
uymak.

 Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde
kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.

 Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından
arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine
tâbi olmak ve bunları kabul etmek.

 Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada
veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine
hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak.

 Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları
makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmek.

 Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi
belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî
veya kişisel güvenceye bağlamak.

 Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye
mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.

 Konutunu terk etmemek.
 Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek.
 Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek.
Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak cezadan
mahsup edilemez. Bu hüküm, “Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol
bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine
tâbi olmak ve bunları kabul etmek” şeklinde düzenlenen yükümlülükle ilgili uygulanmaz.
Kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle salıverilenler hakkında
adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.
Şüpheli, Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin kararı ile soruşturma
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evresinin her aşamasında adlî kontrol altına alınabilir. Hâkim, Cumhuriyet savcısının
istemiyle, adlî kontrol uygulamasında şüpheliyi bir veya birden çok yeni yükümlülük altına
koyabilir; kontrolun içeriğini oluşturan yükümlülükleri bütünüyle veya kısmen kaldırabilir,
değiştirebilir veya şüpheliyi bunlardan bazılarına uymaktan geçici olarak muaf tutabilir.
Şüpheli veya sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet savcısının görüşünü aldıktan sonra
hâkim veya mahkeme 110 uncu maddenin ikinci fıkrasına göre beş gün içinde karar verebilir.
Adlî kontrole ilişkin kararlara itiraz edilebilir.
Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında,
hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama
kararı verebilir. Bu hüküm, azami tutukluluk süresinin dolması nedeniyle verilen adli kontrol
tedbirinin ihlali hâlinde de uygulanabilir. Ancak, bu durumda tutuklama süresi ağır ceza
mahkemesinin görevine giren işlerde dokuz aydan, diğer işlerde iki aydan fazla olamaz.
Şüpheli veya sanık tarafından gösterilecek güvence, aşağıda yazılı hususların yerine
getirilmesini sağlar:
a) Şüpheli veya sanığın bütün usul işlemlerinde, hükmün infazında veya altına alınabileceği
diğer yükümlülükleri yerine getirmek üzere hazır bulunması.
b) Aşağıda gösterilen sıraya göre ödemelerin yapılması:
1. Katılanın yaptığı masraflar, suçun neden olduğu zararların giderilmesi ve eski hâle getirme;
şüpheli veya sanık nafaka borçlarını ödememeleri nedeniyle kovuşturuluyorlarsa nafaka
borçları.
2. Kamusal giderler.
3. Para cezaları.
Şüpheli veya sanığı güvence göstermeye zorunlu kılan kararda, güvencenin karşıladığı
kısımlar ayrı ayrı gösterilir.
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Uygulamalar
İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde
kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın
müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu
güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere
edilir.
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Uygulama Soruları
Müsadere hangi koşullarda yapılır? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde güvenlik tedbirleri, müsadere, tutuklama ve adli kontrol konuları
anlatılmıştır. Tutuklama ve adli kontrol birer koruma tedbiri olup Ceza Muhakemesi
Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ancak infaz hukuku bakımından da önem taşımaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kişinin kasten işlediği suçtan dolayı aldığı mahkumiyetin sonucu
olarak yoksun bırakılabileceği hususlaradn biri değildir?
a) Seçme ve seçilme ehliyetinden
b) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan
c) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi
veya denetçisi olmaktan
d) Herhangi bir eğitim kurumunda öğrenci olmaktan
2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinin neler olduğu ve ne suretle uygulanacakları ilgili
kanunda gösterilir.
b) Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı olarak
güvenlik tedbirine hükmedilir.
c) Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağlık
kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar.
d) Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları iyileştikten sonra tekrar suç
işleseler bile haklarında mahkumiyet hükmü verilmez.
3. İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan
veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın ne yapılmasına
karar verilir?
a) Imhasına
b) Ihtiyacı olanlara verilmesine
c) Müsaderesine
d) Hükümlüye verilmesine
4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır
sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında,
müsaderesine hükmedilmeyebilir.
b) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya,
müsadere edilir.
c) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar
verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsaderesine karar
verilir.
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d) Müsadere kararı sadece müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarla ilgili olarak verilir.
5. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin
bulunması halinde, şüpheli veya sanık hakkında hangi koruma tedbirine karar verilir?
a) Müebbet
b) Süreli hapis cezası
c) Tutuklama
d) Adli kontrol
6. Aşağıdakilerden hangisi tutuklama koşullarından biri değildir?
a) Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut
olgular varsa.
b) Şüpheli veya sanığın davranışları delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme
hususunda kuvvetli şüphe uyandırıyorsa
c) Şüpheli veya sanığın davranışları tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı
yapılması girişiminde bulunma, hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa.
d) Şüpheli veya sanığın işlediği iddia edilen suç kamuoyunda büyük tepki topladıysa
7. Aşağıdakilerden hangisi Kanunda hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde,
tutuklama nedeni var sayılabilecek olan suçlardan değildir?
a) Soykırım ve insanlığa karşı suçlar
b) Kasten öldürme
c) Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu
d) Silahla işlenmiş kasten yaralama
8. Aşağıdakilerden hangisi tutuklama kararı verilemeyecek hallerden biridir?
a) Sadece adli para cezasını gerektiren suçlar
b) Üst sınırı müebbet hapis cezası olan suçlar
c) Alt sınırı on beş yıldan fazla olan suçlar
d) Kamuya karşı işlenen suçlar
9. Aşağıdakilerden hangisi adli kontrol kararıyla birlikte şüphelinin tabi tutulabileceği
yükümlülüklerden biri değildir?
a) Yurt dışına çıkamamak
b) Hergün ibadet etmek
c) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak
d) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına
ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak
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10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak cezadan
mahsup edilemez.
b) Şüpheli, Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin kararı ile soruşturma
evresinin her aşamasında adlî kontrol altına alınabilir.
c) Hâkim, Cumhuriyet savcısının istemiyle, adlî kontrol uygulamasında şüpheliyi bir
veya birden çok yeni yükümlülük altına koyabilir.
d) Kamuoyunda çok tepki toplayan suçlar hakkında adli kontrol kararı verilemez.

Cevaplar
1) d, 2) d, 3) c, 4) d, 5) c, 6) d, 7) c, 8) a, 9) b, 10) d.
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13. İNFAZ MUHAKEMESİ VE İNFAZIN DENETLENMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.

İnfaz Muhakemesi
İnfazın Denetlenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İnfaz muhakemesi nasıl yapılır?
İnfazın denetlenmesi nasıl gerçekleşir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İnfaz muhakemesi

İnfazın denetlenmesi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İnfaz
muhakemesi İlgili kanun maddeleri
hakkında esaslar öğrenilir.
İnfazın
denetlenmesi İlgili kanun maddeleri
hususu öğrenilir.
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Anahtar Kavramlar
İnfaz muhakemesi, infazın denetlenmesi
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Giriş
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Bu bölümde infaz muhamesi ve infazın denetlenmesi konuları anlatılmıştır.
Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa,
cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da sonradan
yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehinde olursa, duraksamanın giderilmesi veya yerine
getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir.

13.1.

İnfaz Muhakemesi

İnfaz muhakemesine ilişkin hususlar CGTİHK’nın “İnfazla İlgili Kararlar” başlıklı
bölümünde yer almaktadır.
Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama
hali hususundaki düzenleme şu şekildedir:
Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama
olursa, cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da
sonradan yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehinde olursa, duraksamanın giderilmesi veya
yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir.
Cezasının ertelenmesi isteminin reddi hâlinde de aynı hüküm uygulanır.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca yapılan başvurular cezanın infazını ertelemez. Ancak,
mahkeme olayın özelliğine göre infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.
Birden fazla hükümdeki cezaların toplanması ise şu şekilde düzenlenmiştir:
Bir kişi hakkında hükmolunan herbir ceza diğerinden bağımsızdır, varlıklarını ayrı
ayrı korurlar. Ancak, bir kişi hakkında başka başka kesinleşmiş hükümler bulunur ise, 107 nci
maddenin uygulanabilmesi yönünden mahkemeden bir toplama kararı istenir.
Hastanede geçen sürenin cezadan indirilmesi konusu şu şekilde düzenlenmiştir:
Cezanın infazına başlandıktan sonra hastalık nedeniyle hükümlünün ceza infaz
kurumundan hastaneye kaldırılması hâlinde burada geçirdiği süre, cezadan indirilir.
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Ancak, cezanın infazını durdurmak için hükümlü, hastalığına kasten neden olmuşsa bu
hükümden yararlanamaz. Bu hâlde Cumhuriyet savcısı mahkemeden bir karar verilmesini
ister.
İnfaz sırasında verilecek kararların mercii ve usulü hakkındaki düzenleme şu
şekildedir:
Cezanın infazı sırasında, 98 ilâ 100 üncü maddeler gereğince mahkemeden alınması
gereken kararlar duruşma yapılmaksızın verilir. Karar verilmeden önce Cumhuriyet savcısı ve
hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir.
Cezaların toplanması gerektiğinde, bu hususta hüküm vermek yetkisi, en fazla cezaya
hükmetmiş bulunan mahkemeye, bu durumda birden çok mahkeme yetkili ise son hükmü
vermiş olan mahkemeye; hükümlerden biri doğrudan doğruya bölge adliye mahkemesi
tarafından verilmiş ise, bölge adliye mahkemesine, Yargıtay tarafından verilmiş ise Yargıtaya
aittir.
Bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan başka mahkemeler tarafından verilmiş olan bu
kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

13.2.

İnfazın Denetlenmesi

İnfaza ilişkin şikayetleri inceleyen merci infaz hakimlikleridir. İnfaz hakimliğiyle ilgili
hususlar 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanunu’nda yer almaktadır. Bu Kanunun amacı, infaz
hâkimliklerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.
Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular
hakkında yapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere yönelik şikâyetleri incelemek,
karara bağlamak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere kurulan infaz
hâkimliklerine ilişkin hükümleri kapsar.
Askerî ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ilişkin hükümler saklıdır.
İnfaz hâkimlikleri, Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun
olumlu görüşü alınarak, yargı çevresinde ceza infaz kurumu ve tutukevi bulunan ağır ceza
mahkemeleri ile coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak ilçe asliye ceza
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mahkemeleri nezdinde kurulur. İnfaz hâkimliğinin yetki alanı, kurulduğu yer ağır ceza veya
asliye ceza mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlıdır.
Gerektiğinde birinci fıkradaki usule göre bir yerde birden çok infaz hâkimliği
kurulabilir. Bu durumda infaz hâkimlikleri numaralandırılır.
İnfaz hâkimlikleri, kuruldukları yer adliye binasında görev yapar.
İnfaz hâkimliklerinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunur.
İnfaz hâkimliğine, atanacakları bölgeye veya bir alt bölgeye hak kazanmış adlî yargı
hâkim ve Cumhuriyet savcıları arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca iş ve kadro
durumuna göre atama yapılır veya o yerdeki hâkimlerden birine infaz hâkimliği yetkisi
verilebilir.
Doğrudan doğruya infaz hâkimi olarak atananların yükselmeleri, müfettiş hal kâğıtları
ile çıkardıkları iş miktarına göre Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yapılır.
Yetki verilenlerin bu çalışmaları ise, yükselmelerinde ayrıca değerlendirilir.
İnfaz hâkimliklerinin görevleri şunlardır :
1. Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul edilmeleri,
yerleştirilmeleri, barındırılmaları, ısıtılmaları ve giydirilmeleri, beslenmeleri, temizliklerinin
sağlanması, bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması amacıyla muayene ve tedavilerinin
yaptırılması, dışarıyla ilişkileri, çalıştırılmaları gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri
incelemek ve karara bağlamak.
2. Hükümlülerin cezalarının infazı, müşahedeye tâbi tutulmaları, açık cezaevlerine
ayrılmaları, izin, sevk, nakil ve tahliyeleri; tutukluların sevk ve tahliyeleri gibi işlem veya
faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.
3. Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin
cezalarının kanun, tüzük veya yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu iddiasıyla
yapılan şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.
4. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kendi yetki alanlarına giren
ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tespitleri ile ilgili olarak düzenleyip intikal
ettirdikleri raporları inceleyerek, varsa şikâyet niteliğindeki konular hakkında karar vermek.
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5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Kanunlarda başka bir yargı merciine bırakılan konulara ilişkin hükümler saklıdır.
İnfaz hâkimliğine şikâyet ve usulü ise şu şekilde düzenlenmiştir:
Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan
işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile
genelgelere aykırı olduğu gerekçesiyle bu işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren
onbeş gün, her halde yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla infaz
hâkimliğine başvurulabilir.
Şikâyet, dilekçe ile doğrudan doğruya infaz hâkimliğine yapılabileceği gibi;
Cumhuriyet başsavcılığı veya ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla da
yapılabilir. İnfaz hâkimliği dışında yapılan başvurular hemen ve en geç üç gün içinde infaz
hâkimliğine gönderilir. Sözlü yapılan şikâyet, tutanağa bağlanır ve bir sureti başvurana verilir.
Şikâyet yoluna, kendisi ile ilgili olmak kaydıyla hükümlü veya tutuklu ya da eşi, anası,
babası, ayırt etme gücüne sahip çocuğu veya kardeşi, müdafii, kanunî temsilcisi veya ceza
infaz kurumu ve tutukevi izleme kurulu başvurabilir.
Şikâyet yoluna başvurulması, yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini
durdurmaz. Ancak, infaz hâkimi giderilmesi güç veya imkansız sonuçların doğması ve işlem
veya faaliyetin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda
işlem veya faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.
Şikâyet başvurusu, 5 inci maddede yazılı sürenin geçmesinden sonra veya infaz
hâkimliğinin görev ve yetki alanı dışında kalan bir işlem veya faaliyete karşı ya da başvuru
hakkı olmayan kimselerce yapılmışsa infaz hâkimi, başvuru dilekçesini esasa girmeden
reddeder; şikâyet başvurusu başka bir yargı merciinin görevi içerisinde ise o mercie
gönderir.
Şikâyet başvurusu üzerine infaz hâkimi, duruşma yapmaksızın dosya üzerinden bir
hafta içinde karar verir; ancak, gerek gördüğünde karar vermeden önce şikâyet konusu işlem
veya faaliyet hakkında re’sen araştırma yapabilir ve ilgililerden bilgi ve belge isteyebilir;
ayrıca ceza infaz kurumu ve tutukevi ile ilgili Cumhuriyet savcısının da yazılı görüşünü alır.
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İnfaz hâkimi, inceleme sonunda şikâyeti yerinde görmezse reddine; yerinde görürse,
yapılan işlemin iptaline ya da faaliyetin durdurulmasına veya ertelenmesine karar verir.
İnfaz hâkimi, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre inceleme ve işlemlerini yürütür ve
kararını verir.
İnfaz hâkiminin kararlarına karşı şikâyetçi veya ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından,
tebliğden itibaren bir hafta içinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre acele
itiraz yoluna gidilebilir.
İtiraz, infaz hakimliğinin kurulduğu yer ağır ceza mahkemesine, ağır ceza
mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması halinde (2) numaralı daireye yapılır. İnfaz
hâkimi aynı zamanda bu mahkemenin üyesi olduğu takdirde itirazla ilgili karara katılamaz.
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Uygulamalar
Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama
olursa, cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da
sonradan yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehinde olursa, duraksamanın giderilmesi veya
yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenir.
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Uygulama Soruları
İnfazın muhakemesi nasıl yapılır? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Mahkûmiyet hükmünün yorumunda veya çektirilecek cezanın hesabında duraksama
olursa, cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülür ya da
sonradan yürürlüğe giren kanun, hükümlünün lehinde olursa, duraksamanın giderilmesi
veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için hangi merciden karar vermesi istenir?
a) Hükmü veren mahkemeden
b) İnfaz hakimliğinden
c) İnfaz savcılığından
d) Adli kolluktan
2. Cezanın ertelenmesi isteminin reddi halinde hangi merci karar vermeye yetkilidir?
a) Hükmü veren mahkeme
b) İnfaz hakimliği
c) İnfaz savcılığı
d) Adli kolluk
3. Cezaların toplanması gerektiğinde, bu hususta hüküm vermek yetkisi hangi merciye aittir?
a) En fazla cezayı vermiş olan mahkemeye
b) Adli kolluğa
c) İnfaz hakimliğine
d) Yargıtay’a
4. İnfaza ilişkin şikayetleri inceleyen merci aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hükmü veren mahkeme
b) İnfaz hakimliği
c) İnfaz savcılığı
d) Adli kolluk
5. İnfaz hâkimliğinin yetki alanı aşağıdakilerden hangisi ile sınırlıdır?
a) kurulduğu yer ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinin yargı çevresi
b) yaşadığı il yargı çevresi
c) hükümlünün yaşadığı il yargı çevresi
d) Adalet Bakanlığı’nın karar vereceği yargı çevresi
6. Aşağıdakilerden hangisi infaz hakimliklerinin görevlerinden biri değildir?
a) Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul edilmeleri,
yerleştirilmeleri,

barındırılmaları,

ısıtılmaları

ve

giydirilmeleri,

beslenmeleri,

temizliklerinin sağlanması, bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması amacıyla
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muayene ve tedavilerinin yaptırılması, dışarıyla ilişkileri, çalıştırılmaları gibi işlem
veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.
b) Hükümlülerin cezalarının infazı, müşahedeye tâbi tutulmaları, açık cezaevlerine
ayrılmaları, izin, sevk, nakil ve tahliyeleri; tutukluların sevk ve tahliyeleri gibi işlem
veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.
c) Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin
cezalarının kanun, tüzük veya yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu
iddiasıyla yapılan şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.
d) Hükümlülerin ne kadar süre cezalarının infaz edileceklerine karar vermek.
7. Şikâyet, dilekçe ile aşağıdakilerden hangi merciye yapılamaz?
a) infaz hâkimliğine
b) Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla
c) Adli kolluk aracılığıyla
d) ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla
8. Aşağıdakilerden hangisi şikayet yoluna başvurma hakkına sahip olan kişilerden değildir?
a) Hükümlünün Eşi
b) Hükümlünün anası, babası
c) Hükümlünün komşusu
d) Hükümlünün ayırt etme gücüne sahip çocuğu veya kardeşi
9. Şikayet üzerine infaz hakimi aşağıdakilerden hangisini yapar?
a) duruşma yapmaksızın dosya üzerinden bir hafta içinde karar verir
b) hükümlüye disiplin cezası verir
c) hükümlünün ziyaret hakkını askıya alır
d) hükümlünün müdafiine danışır
10. Aşağıdakilerden hangisi şikayet üzerine infaz hakiminin yapacaklarındandır?
a) ceza infaz kurumu ve tutukevi ile ilgili Cumhuriyet savcısının da yazılı görüşünü alır
b) şikayetle ilgili müdafiin görüşünü alır
c) şikayetle ilgili infaz hakiminin görüşünü alır
d) şikayetle ilgili Yargıtay’a başvurur
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Cevaplar
1) a, 2) a, 3) a, 4) b, 5) a, 6) d, 7) c, 8) c, 9) a, 10) a.
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14. DENETİMLİ SERBESTLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Denetimli Serbestlik
14.2. Denetimli Serbestlik Teşkilatı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Denetimli serbestlik nedir?
Denetimli serbestlik teşkilatını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Denetimli serbestlik

Denetimli
teşkilatı

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Denetimli serbestlikle ilgili İlgili kanun maddeleri
hususlar öğrenilir.

İlgili kanun maddeleri

sebestlik
Denetimli
serbestlik
teşkilatı hakkında bilgiler
edinilr.
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Anahtar Kavramlar
Denetimli serbestlik
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Giriş
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Bu bölümde denetimli serbestlik konusu ve denetimli serbestlik teşkilatı anlatılmıştır.
Denetimli serbestlik, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nda düzenlenmiştir.

14.1.

Denetimli Serbestlik

Denetimli serbestlikle ilgili esaslar 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
ile düzenlenmiştir. Bu Kanunun amacı; denetimli serbestlik ve koruma kurullarının kuruluş,
görev ve çalışma esas ve usûllerini düzenlemektir.
Bu Kanun; Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu, Denetimli Serbestlik
Daire Başkanlığı, denetimli serbestlik müdürlükleri ile koruma kurullarınca yapılacak yardım
ve infaz işlemleri hakkındaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin görev, yetki, hak ve
yükümlülüklerini düzenler.
Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerinde aşağıdaki ilkeler dikkate alınır:
a) İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; insan
haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine
getirirken aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz.
b) Gizlilik: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; suçtan zarar gören, şüpheli
veya sanık, hükümlü ya da bunların ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin gizliliğini
korumak zorundadır. Bu bilgiler kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye
verilemez.
c) Tarafsızlık: Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; görevleri ile ilgili belgeleri
inceleyebilir; ancak buradan elde ettiği bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ilkesine
uymak, tarafsızlığına gölge düşürecek davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın
taraflarına eşit uzaklıkta olmak zorundadır.
Hakkında herhangi bir tedbire hükmedilen kişi, karara uygun olarak müdürlüğün
hazırladığı programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerilerine
uymak ve katlanmak zorundadır. Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından yapılan çağrılara
veya hazırlanan denetim planına uyarıya rağmen uyulmaması, denetimli serbestlik tedbirine
ilişkin yükümlülük ihlali sayılır.
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14.2.

Denetimli Serbestlik Teşkilatı

Bu Kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdürlük bünyesinde
Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde denetimli
serbestlik müdürlüğü ile koruma kurulu kurulur.
Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine ilişkin danışma organı olarak
Bakanlıkta Denetimli Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu oluşturulur.
Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetleri, Bakanlık merkez teşkilâtında
daire başkanlığı, taşra teşkilâtında müdürlükler ve koruma kurulları tarafından yürütülür.
Daire Başkanlığı; bir Daire Başkanı, yeteri kadar tetkik hâkimi, uzman personel ve en
az üç şubeden oluşur.
Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Müdürlükler ile koruma kurullarının genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli
ve verimli çalışmalarını sağlamak.
b) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerini geliştirmek, hükümlülerin
yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri
güçlendirmek amacına yönelik çalışmalar yapmak.
c) Müdürlükler ve koruma kurullarınca hazırlanan yıllık iş programları ve projeleri ile
çalışma raporlarını Genel Müdürlüğe sunmak; Genel Müdürlükçe yayınlanacak yıllık faaliyet
raporunu hazırlamak.
d) Müdürlük bulunmayan ilçelerde büroların kurulmasını veya kaldırılmasını Genel
Müdürlüğe önermek.
e) Müdürlükler ve koruma kurullarının yönetim, denetim ve gözetim görevlerini
yürütmek.
f) Müdürlükler ve koruma kurullarının çalışmaları ile ilgili her türlü karar ve işlemi
yürütmek ve görevleri ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu
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niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen
gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.
g) Görev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemlerdeki ihtiyaçlara ilişkin inceleme
ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe öneride bulunmak, bu konuda gerekli tasarıları
hazırlamak.
h) Toplum için tehlike hâli taşıyanlara özel dikkat gösterilmesini sağlamak ve bunlara
özgü iyileştirme tedbirlerini geliştirmek.
ı) Görev alanına giren konularda çocuk ve gençlere özel dikkat gösterilmesini,
özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya bu etkiyi doğuran her türlü madde kullanma ve aile içi
şiddet söz konusu olduğunda, koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin özenle uygulanmasını
sağlamak.
i) Danışma Kurulunun yazı işleri hizmetlerini yürütmek.
j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Adalet komisyonunun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet başsavcılığına bağlı olarak bir
müdürlük kurulur. İş durumu ve coğrafi konum göz önüne alınarak Genel Müdürlüğün önerisi
ve Bakanlık onayı ile müdürlük bulunmayan ilçelerde de denetimli serbestlik ve yardım
hizmetlerini yürütmek üzere müdürlüğe bağlı büro kurulabilir.
Müdürlükler ve koruma kurullarının yetki alanı adalet komisyonunun, büroların yetki
alanı bulundukları ilçenin yargı çevreleri ile sınırlıdır.
Müdürlüklerde bir müdür, bürolarda bir şef, yeterli sayıda psikolog, sosyal çalışmacı,
sosyolog, öğretmen, benzeri alanlarda eğitim alan personel ile bu alanda özel hizmet içi
eğitim almış diğer unvanlardaki personel ve yönetim hizmetlerini yürütecek görevliler
bulunur.
Müdürlüğe, denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetleri için infaz ve koruma
memuru atanması veya görevlendirilmesinde bu hizmetlere yönelik en az iki ay süreli hizmet
içi eğitimi başarı ile tamamlamış olmaları koşulu aranır. Müdürlüklerden ceza infaz
kurumlarına veya adliyelere, ceza infaz kurumlarından veya adliyelerden müdürlüğe atama
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veya görevlendirmeye ilişkin adalet komisyonu kararları, ilgisine göre Genel Müdürlük veya
Personel Genel Müdürlüğüne gönderilerek alınacak Bakanlık onayı ile tamamlanır.
Müdürlüğün görevleri şunlardır:
a) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri, soruşturma ve kovuşturma
evreleri ile hükümden ve salıverilmeden sonra bir denetim plânı çerçevesinde yerine
getirmek.
b) Çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerine denetimli serbestlik, yardım ve koruma
hizmetleri alanında gözetim esaslarına göre yardımda bulunmak.
c) Kanunlarla öngörülen denetimli serbestlik tedbirine ilişkin görevleri yapmak.
Müdürlüğün soruşturma evresindeki görevleri şunlardır:
a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre adlî kontrol
altına alınan şüphelilerle ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine
ilişkin çalışmaları yürütmek.
b) Cumhuriyet başsavcılığınca gerekli görüldüğünde, şüpheli hakkında sosyal
araştırma raporu düzenleyip sunmak.
c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların
çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak.
d) İstek hâlinde şüpheliye psiko-sosyal danışmanlık yapmak.
Müdürlüğün kovuşturma evresindeki görevleri şunlardır:
a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre adlî kontrol
altındaki sanıklarla ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin
çalışmaları yürütmek.
b) Karar öncesinde mahkeme veya hâkimin isteği üzerine; sanığın geçmişi, ailesi,
çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal ve ekonomik durumu, ruhsal ve psikolojik durumu, topluma ve
mağdura karşı taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu hazırlayıp sunmak.
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c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların
çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak.
d) İstek hâlinde sanığa psiko-sosyal danışmanlık yapmak.
Müdürlüğün kovuşturma evresinden sonraki görevleri şunlardır:
a) Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının;
1) (c) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla
gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme,
2) (d) bendinde belirtilen belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan
yasaklanma,
3) (e) bendinde belirtilen ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir
meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma,
4) (f) bendinde ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen kamuya yararlı bir işte çalışma ile ilgili işlemleri
yapma,
Biçiminde seçenek yaptırımların gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla
işbirliği içinde kanunda belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.
b) Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinin dördüncü
fıkrasında belirtilen hapis cezasının ertelenmesi hükmüne bağlı olarak;
1) (a) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün bu amaçla
bir eğitim programına devam etmesi,
2) (b) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün bir kamu
kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında
ücret karşılığında çalışması,
3) (c) bendinde belirtilen çocuk hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini
sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam
etmesi,
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Kararı verilenlerin, denetim sürelerini, kanunda belirtilen usûl ve esaslara uygun
olarak geçirmelerini, güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesini gerektiğinde kolluk ve ilgili
diğer makamlarla işbirliği içinde sağlamak.
c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince
belli bir hak veya yetkinin kullanılmasının yasaklanması ve altıncı fıkrası gereğince meslek
veya sanatın icrasının yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması kararı verilenlerin
denetim sürelerini, kanunda belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak geçirmelerini, güvenlik
tedbirlerinin yerine getirilmesini gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği içinde
sağlamak.
d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 191 inci
maddesinin üçüncü fıkrası gereğince rehberlikle ilgili görevleri yerine getirmek.
e) (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki tedbirlerin uygulanması süresince hükümlüleri
izlemek, denetlemek ve yönlendirmek, hükümlülerin psiko-sosyal sorunlarını çözmek ve
bunlara yardımda bulunmak, izleme ve denetleme sonucunu ve yükümlülüğe uymayanları ya
da suç işleyenleri mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek.
f) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 96 ncı
maddesi gereğince salıverilmesine bir ay kalmış olan hükümlülere, verilen iş arama izni
süresince yardımcı olmak.
g) Hükümlülerin topluma kazandırılmasında ve salıverilmeye hazırlanmasında ceza
infaz kurumlarının psiko-sosyal servisleriyle işbirliği yapmak, gerektiğinde hükümlü ile
görüşerek salıverilme öncesi değerlendirme raporunun hazırlanmasına katılmak.
h) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110 uncu
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında düzenlenen hapis cezasının konutta infaz edilmesi
sırasında hükümlünün psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımda bulunmak, bu konuda
rapor düzenlemek, hükümlünün infazın gereklerine uymadığının belirlenmesi durumunda
Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek.
ı) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp da
haklarında güvenlik tedbirine hükmolunanlarla ilgili bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak.
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Kamu yararına çalışma yaptırımının infazında 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Uygulamalar
Hakkında herhangi bir tedbire hükmedilen kişi, karara uygun olarak müdürlüğün
hazırladığı programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve
önerilerine uymak ve katlanmak zorundadır. Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından
yapılan çağrılara veya hazırlanan denetim planına uyarıya rağmen uyulmaması, denetimli
serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülük ihlali sayılır.
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Uygulama Soruları
Denetimli serbestlik nedir? Açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bölüm Soruları
1. Denetimli serbestlikle ilgili esaslar aşağıdaki kanunlardan hangisiyle düzenlenmiştir?
a) Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
b) Borçlar Kanunu
c) Medeni Kanun
d) Anayasa
2. Aşağıadkilerden hangisi denetimli serbestlik hizmetlerinde esas alınacak ilkelerden biri
değildir?
a) Gizlilik
b) Tarafsızlık
c) İnsan onuruna saygı
d) Keyfilik
3. Aşağıdakilerden hangisi “Bu Kanunun uygulanmasında görev alanlar; insan haklarına
saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine getirirken
aşağılayıcı, onur kırıcı veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz.” İfadesiyle
düzenlenen ilkedir?
a) Gizlilik
b) Tarafsızlık
c) İnsan onuruna saygı
d) Keyfilik
4. Denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından yapılan çağrılara veya hazırlanan denetim
planına uyarıya rağmen uyulmaması aşağıdakilerden hangisi sayılır?
a) denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülük ihlali
b) koşullu salıverilme
c) disiplin cezasını gerektiren eylemler
d) şikayet yoluna başvuru
5. Aşağıdakilerden hangisi Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı’nın görevlerinden biri
değildir?
a) Müdürlükler ile koruma kurullarının genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli ve
verimli çalışmalarını sağlamak
b) Denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetlerini geliştirmek, hükümlülerin
yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri
güçlendirmek amacına yönelik çalışmalar yapmak.
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c) Müdürlükler ve koruma kurullarınca hazırlanan yıllık iş programları ve projeleri ile
çalışma raporlarını Genel Müdürlüğe sunmak
d) İnfaz süresine karar vermek
6. Aşağıdakilerden hangisi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün kovuşturma evresindeki
görevlerinden biri değildir?
a) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesine göre adlî kontrol
altındaki sanıklarla ilgili

olarak, kararda

belirtilen

yükümlülüklerin

yerine

getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.
b) Karar öncesinde mahkeme veya hâkimin isteği üzerine; sanığın geçmişi, ailesi,
çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal ve ekonomik durumu, ruhsal ve psikolojik durumu,
topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal araştırma raporu
hazırlayıp sunmak.
c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların
çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak.
d) İnfaz süresine karar vermek
7. Belli bir hak veya yetkinin kullanılmasının yasaklanması ve meslek veya sanatın icrasının
yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması kararı verilenlerin denetim sürelerini,
kanunda belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak geçirmelerini, güvenlik tedbirlerinin
yerine getirilmesini gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği içinde
sağlamak görevi aşağıdakilerden hangi mercinindir?
a) Adli kolluk
b) Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
c) Yargıtay
d) İnfaz hakimliği
8. Aşağıdakilerden hangisi salıverilmesine bir ay kalmış olan hükümlülere, verilen iş arama
izni süresince yardımcı olmak görevi olan mercidir?
a) Adli kolluk
b) Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
c) Yargıtay
d) İnfaz hakimliği
9. Hükümlülerin topluma kazandırılmasında ve salıverilmeye hazırlanmasında ceza infaz
kurumlarının psiko-sosyal servisleriyle işbirliği yapmak, gerektiğinde hükümlü ile
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görüşerek salıverilme öncesi değerlendirme raporunun hazırlanmasına katılmak görevi
aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?
a) Adli kolluk
b) Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
c) Yargıtay
d) İnfaz hakimliği
10. Hapis cezasının konutta infaz edilmesi sırasında hükümlünün psiko-sosyal sorunlarının
çözümüne yardımda bulunmak, bu konuda rapor düzenlemek, hükümlünün infazın
gereklerine uymadığının belirlenmesi durumunda Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek
görevi aşağıdaki mercilerden hangisine aittir?
a) Adli kolluk
b) Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
c) Yargıtay
d) İnfaz hakimliği

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) c, 4) a, 5) d, 6) d, 7) b, 8) b, 9) b, 10) b.
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