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ÖZET 
 

 7242 sayılı Yasa kapsamında ve bu Yasa’nın yürürlüğe girmesi ile oluşturulan yeni 
İdare ve Gözlem Kurulları tarafından yapılan Koşullu Salıverilme ile Denetimli Serbestlik 
işlemleri ayrıntılı şekilde anlatılmıştır. Yapılan değişikliklerle farklı şartlarda farklı koşullu 
salıverilme oranları, denetimli serbestlikten farklı yararlanma süreleri anlatılmış ve idare 
gözlem kurullarının oluşumu ve faaliyetleri değerlendirilmiştir.   
 
 5275 sayılı Yasa ile getirilen yeniliklerin 7242 sayılı Yasa ile ne derece korunduğu, 
idareye verilen takdir hakkının sınırları, “iyi hal”in nasıl ve ne şekilde sağlanacağı, ceza infaz 
kurumlarının yoğunluğu ve bu nedenle sosyal imkanların kısıtlılığı karşısında Yasa’nın 
uygulanabilirlik şartları ve Anayasa’ya uygunluk kriterleri belirlenmiş ve lehe kanun 
değerlendirmesi kapsamında uygulama hataları üzerinde durulmuştur.  
 

Anahtar Kelimeler ; 7242 sayılı Yasa, 5275 sayılı Yasa, Koşullu Salıverilme, Denetimli 
Serbestlik, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 

 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The Conditional Release and Probation procedures carried out by the new 

Administration and Observation Boards established within the scope of Law No. 7242 and the 
entry into force of this Law have been explained in detail. With the changes made, different 
conditional release rates under different conditions, different periods of use of the probation 
were explained and the formation and activities of the administrative observation boards were 
evaluated. 

 
The extent to which the changes introduced by Law No. 5275 are protected by Law No. 

7242, the limits of the discretionary right given to the administration, how and in what way to 
ensure “good condition”, the density of penal institutions and therefore the limitations of social 
opportunities, the conditions of the law's applicability and the Constitution and conformity 
criteria were determined and implementation errors were emphasized within the scope of the 
law evaluation in favor. 

 
Keywords ; Code of numbered 7242, Code of numbered 5275, Conditional Relase, 

Probation,  law on execution of sentences and security measures  
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GİRİŞ 
 

Belki ismi itibariyle Türkçe’ye çevirisi en iyi olan film Esaretin Bedeli’dir. “The 
Shawshank Redemption” isminin ne ifade ettiğini dahi bilmezken “Esaretin Bedeli” ismi 
hakkında neler yazılabileceğini izahtan vareste tutmak gerekir. Hele ki tarih boyunca sesi 
yüksek ve farklı çıkan kim varsa mutlaka bir bedel ödemesi gerekliliği/zorunluluğu karşısında, 
bu isim belki biraz da boğazların düğümlenmesine neden olabilir.  

 
Bu kadar girizgahtan sonra, bence filmin başrol oyuncusundan çok Morgan Freeman’ın 

hayat verdiği Ellis Boyd karakterini analiz etmek gerekir. Ana karakter her zaman yenilmeden 
dik durabilen ve bir şekilde yenilgilerden de sonuç çıkarabilen bir kişilik olmasına rağmen Ellis 
hayattan vazgeçmiş, yenilgiyi kabul etmiş ve bulunduğu noktayı koruma gayretiyle hayatını 
devam ettirmeye çalışan biridir. Tabi konumuzla ilgili de olması nedeniyle Ellis’in şartlı tahliye 
komisyonuna çıktığı zamanlarda yaptığı yapmacık rol (rol yaptığını gösterme başarısı) 
mükemmel bir oyunculuğun göstergesidir. Ancak üçüncü kez yani 40 yıl sonra aynı komisyon 
önüne çıktığında yaptığı uzun tirat hafızalara yer etmiştir. 

 
“ 
- Düzelmek mi? Bir düşüneyim. Bunun ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok artık.  
- Yani Bay Redding, topluma katılmaya hazır mısınız? 
- Ben bunun ne demek olduğunu biliyorum evlat. Ama bu kelime benim için sadece 

uydurulmuş politik bir kelime. Sizin gibi iş sahibi, takım elbiseli, kravatlı gençlerin 
bilmek istediği şey ne? Ne yapmamı istiyorsunuz? Yaptığım için pişman olmamı 
mı? 

- Pişman mısınız? 
- Pişman olmadığım bir gün bile yok ki. Burada olduğum ya da olmam gerektiğini 

düşündüğünüz için değil. O zamanları hatırlıyorum da küçük, aptal bir çocuğun 
işlediği korkunç suç. Şimdi onunla konuşmak istiyorum. Ama bunu yapamıyorum. 
O çocuk geçmişte, çok eskilerde kaldı. Bu yaşlı adam onun artığı. Bununla yaşamak 
zorundayım. Düzelmek mi? Bu çok saçma bir söz. Gidip formlarınızı damgalayın 
evlat ve boş verin gitsin, vaktimi harcamayın. Çünkü doğruyu söylemek gerekirse 
artık umurumda bile değil.1” 

 
Buraya uzun uzun bu cümleyi almak, karşınızdaki suçlu kişinin üstündeki suç zırhını 

kazıdığınızda altındaki insanı görmeyi başaracağınızdan önemli görmemizdendir. Tabi Ellis 
Boyd (Red) karakteri bu efsanevi konuşmayla koşullu salıverilmeyi alır. Tabi önceki iki 
değerlendirmesindeki konuşmaları da yaptığı rolü hissettirmesi nedeniyle efsanevidir.   

 
Bu bağlamda, mukayeseli Kanun’lar bakımından Türk İnfaz Hukuk sisteminde mevcut 

olan “koşullu salıverilme” kurumunun niteliği ve denetime ayrılmayı düzenleyen hükümleri 
itibariyle özellikle 7242 sayılı Kanun’la birçok ihtimalli ve çeşitli kurum ve düzenleme 
getirilmiş olup bu konuda sıkıntılar yaşanmaktadır.  

 
1Esaretin Bedeli; Orj.The Shawshank Redemption, 1994 ABD yapımı film. 
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Bu çalışmamızda da İnfaz Kanunu kapsamında hükümlülerin hangi koşul ve şartlarda 

açık ceza infaz kurumuna ayrılacakları, denetime ayrılacakları ve koşullu salıverileceklerini 
anlatıp ve bu konulardaki soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Çalışmamıza konu Kanun ve 
süreçler çok çeşitli olması sebebiyle elimizden geldiğince basitlikten uzaklaşmamaya 
çalışacağız.  
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A. KOŞULLU SALIVERİLME 
 

1. GENEL OLARAK 
 

Kanuni tabir olarak “koşullu salıverilme”; hakkında hapis cezası verilmiş olan 
hükümlünün, cezasının Kanun’da belirtilen kısmını iyi halli olarak geçirmesi şartıyla, kalan 
kısmını Ceza İnfaz Kurumu dışında özgür olarak geçirmesi, ancak bu sırada da kontrol altında 
tutulması olarak tanımlanabilir.  

 
Tüm modern ceza yasalarında “koşullu salıverilme” kuralları mevcut olup, hükümlünün 

Ceza İnfaz Kurumunun işleyişini bozmaması ve disipline olması için bir nevi ödüllendirme 
amacı güdülmektedir. Şartlı tahliyenin, mahkumun toplumla planlı, yardımlı ve gözetimli 
bütünleşmesini sağlayarak, yeniden suç işlemeyi önlemede ve topluma yeniden katılmayı 
desteklemede en etkili ve yapıcı araçlardan birisi olduğu kabul edilmiştir2 

 
Koşullu Salıverilme ülkemiz Kanunlarına göre herhangi bir inceleme yapılmaksızın, 

disiplin cezası almamış ve kurum kurallarına aykırı davranmamış hükümlüler hakkında 
istisnasız uygulanmaktadır. Bu hususta yerleşik Yargıtay kararları ve uygulama, Koşullu 
Salıverilme Kurullarının takdir haklarını kısıtlamış ve şartları taşıması halinde hükümlünün 
şartla tahliye edilmesi gerektiğine hükmetmiştir.  

 

2. KOŞULLU SALIVERİLME SÜRELERİ 
 

a. 5275 sayılı Kanun; 
 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un yürürlüğe 
konduğu 29/12/2004 tarihinde 647 sayılı Kanun ile suç işleyen kişilerin ceza infaz kurumunda 
ya hiç kalmadan ya da çok kısa süre ceza infaz kurumuna alınıp çıktıkları, bu Kanun’un adil ve 
tatmin edici olmadığı, gerçek infaz sisteminin basit, nitelikli ve hem ceza hem de tatmin edicilik 
açısından yeterli olması gerektiği hususlarında birçok yazılı ve sözlü fikir beyan edilmiştir3. 

 
2 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Şartlı Tahliye Hakkında Bakanlar Komitesi'nin Üye 

Devletlere (2003) 22 Sayılı Tavsiye Kararı. Bu tavsiye kararına göre şartlı tahliye, “kişiselleştirilmiş̧ tahliye 
sonrası şartlar altında hüküm giymiş̧ mahkumların erken tahliye edilmesi” olarak tanımlanmıştır. 

3   Mustafa Nuri AKBULUT (Erzurum Milletvekili); 13/12/2004 tarihli TBMM Genel Kurul konuşmasında; 
“Değerli milletvekilleri, ülkemizde hapis cezalarının yerine getirilmesi sırasında çok farklı problemlerle 
karşılaşıldığı hepinizin malumudur.” 
Hasan Fehmi GÜNEŞ (İstanbul Milletvekili); 13/12/2004 tarihli TBMM Genel Kurul konuşmasında; “Son 
yıllarda, ceza politikalarında, ceza hukuku alanında değişiklik yapan ülkelere baktığımızda ilginç gelişmeler, 
benzerlikler görülmektedir. İlginç eğilimler söz konusu; mesela, son yıllarda -belki, farklı söylemek gerekir; 
ama, öyle değil- cezalandırma konusunda daha sert bir tutum genelleşmeye başlamıştır; yani, daha cezacı bir 
anlayış hâkim olmaya başlamıştır, daha çok ceza verme eğilimi öne çıkmıştır, cezalandırmada kesinlik gibi bir 
kavram öne geçmiştir, yargıcın takdir hakkı daha azaltılmıştır; hesap makinesiyle tespit edilmişçesine ceza 
verme eğilimi, artık, genelleşmeye başlamıştır. Bizim yaptığımız değişikliklere de bu eğilimin yansıdığını 
görmekteyiz.  
Bir başka eğilim, hapis cezalarının daha uzun süre hapishanelerde geçirtilmesi doğrultusundadır; yani, şartla 
tahliye gibi, infazda, kolaylıklar getirerek hapis cezalarının az bir kısmını, mümkün olduğu kadar az bir kısmını 
cezaevinde geçirerek, iyi hallilik gibi kavramların tespit edilmesi üzerine salıverilme eğilimi, artık, terk 
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Bu tarihten önce genel ceza sistematiği basit bir tabirle verilen cezanın öncelikle ½ sinin 

indirimi ve sonra da yatılan her aydan 6 gün indirim şeklinde düzenlenmekteydi. Bu şekilde 
cezanın yaklaşık 1/3’ü yatılıyordu. Değişikliğe gidildikten sonra, 5275 sayılı Yasa’nın ilk 
halinde ise verilen cezaya göre şartla tahliye tarihinden en çok yararlanan hükümlülerin dahi 
cezanın 2/3 lük kısmını Ceza İnfaz Kurumunda geçirmesi gerekiyordu. Kanunun ilk şeklinde 
Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen 
suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde hükmolunan cezanın 3/4 lük kısmının Ceza İnfaz 
Kurumunda geçirilmesi gerekmekte olup, 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 hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.  

 
b. 671 sayılı KHK; 
 
Her ne kadar İnfaz Kanunları temel Yasa niteliğinde olup ve KHK ile düzenleme 

yapılamayacağı tartışmaları olsa da4 17/08/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe 
giren KHK’nın 32. maddesi ile; “1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82), üstsoya, 
altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 
bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, 
cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104, 105), özel hayata ve hayatın 
gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138), uyuşturucu veya uyarıcı 
madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, 
Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, bu Kanunun;… b) 107 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte iki”lik oran “yarısı”, olarak uygulanır” hükmü 
getirilmiştir.  

 
Bu şekilde 01/07/2016 tarihine kadar işlenen ve istisna kapsamına girmeyen suçlar 

bakımından şartla tahliye süresi ½ olarak uygulanacaktır.  
 
c. 7242 sayılı Kanun; 

 
7242 sayılı Kanun’un 48. maddesi ile İnfaz Kanunu sistematiği ikili bir ayrıma gidilmiş, 

ayrıca bunun dışında özel Kanun’lara da atıf yapılmıştır. Bu hususları aşağıda şema şeklinde 
sunacağız ancak burada da makalemiz sistematiğine uygun olması hasebiyle anlatmakta fayda 
görüyoruz.  

 
edilmektedir; yani, daha uzun süreyi cezaevlerinde geçirtme eğilimi baskın gelmeye başlamıştır.” şeklinde 
beyanda bulunmuştur. 

4 Prof. Dr. Ersan ŞEN tarafından kaleme alınan ve “https://www.haber7.com/yazarlar/prof-dr-ersan-
sen/2256905-khkdan-kanun-olur-mu” adresinde yayınlanan “KHK’dan Kanun Olur mu?” başlıklı yazı. 
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i. İnfaz Kanunu’nda ve özel yasalarda herhangi bir özel durum belirlenmemişse 

yeni cezasının ½ lik kısmını iyi halli geçiren hükümlü koşullu salıverilmeden 
faydalanabilecektir.  

 
ii. Kasten öldürme (TCK’nın 81, 82, 83), kasten yaralama (TCK’nın 87/2-d), 

işkence (TCK’nın 94, 95), eziyet (TCK’nın 96), cinsel saldırı (TCK’nın 102 (2.fıkra hariç)), 
reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK’nın 104 (2. ve 3.fıkra hariç)), cinsel taciz (TCK’nın 105), 
cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK’nın 102, 103, 104 ve 105), özel hayata ve 
hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK’nın 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138), uyuşturucu veya 
uyarıca madde imal ve ticareti suçu (TCK’nın 188), devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk 
suçları (TCK’nın 326 ila 339), suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün 
faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek ya da 
örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile TMK kapsamına giren suçlardan mahkum olan 
çocuklar ile 2937 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarda koşullu salıverilme oranı 5275 sayılı 
Kanun’un 107/2-a, b, c, d, e, f, g, h son fıkraları gereği istisnai olarak 2/3 olarak uygulanacaktır.  

 
iii. 5275 sayılı Yasa’nın 108/9. maddesine getirilen ek cümle ile TCK’nın 102. 

maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı suçundan, 103. maddesinde tanımlanan 
çocukların cinsel istismarı suçundan, 104. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında tanımlanan 
reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan, 188. maddesinde tanımlanan uyuşturucu veya uyarıca 
madde imal ve ticareti suçundan dolayı hapis cezasına mahkum olanlar hakkında koşullu 
salıverilme oranı ¾ olarak uygulanır. Yine 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 
verilen cezalara mahkum olanlar hakkında da koşullu salıverilme oranları ¾ olarak 
uygulanacaktır.  

 
Görüldüğü gibi yeni Kanun’la üçlü bir koşullu salıverilme sistemi getirilmiş, ana kural 

olarak koşullu salıverilme süresi ½ olarak belirlenmiş, daha sonra istisnalar ile bu süreler 2/3 
ve ¾ olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. (Tekerrür ve özel hükümlerde cezasının tümünü 
yatacağı durumlar çok istisnai olduğundan burada dile getirilmemiştir.) 

 
iv. 7242 sayılı Kanun’un 65. maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 

17. maddesine “Ancak, süreli hapis cezaları bakımından düzenlenen koşullu salıverilme oranı, 
dörtte üç olarak uygulanır” hükmü getirilmiş ve şu an itibariyle uygulamada düzenlenen 
müddetnameler bu madde hükmü gereği cezanın ¾ ü infaz edilecek şekilde hazırlanmaktadır.  

 
 Lehe Kanun değerlendirmesi yönüyle, 5275 sayılı Kanun’un 107/4. maddesindeki ¾ 

tabiri 7242 sayılı Kanun’un 48. maddesiyle 2/3 olarak değiştirilmiştir. Suç tarihi itibariyle “suç 
işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan 
dolayı mahkumiyet halinde” süreli hapis cezasının 3/4’ünün çekilmesi gerekirken değişiklikle 
2/3’lük orana çekilmesi karşısında devam 65. madde ile Terörle Mücadele Kanunu’na hüküm 
getirilmesi (iki ayrı Kanun’a iki ayrı düzenleme) her iki ayrı Kanun yönünden de lehe durum 
değerlendirmesini gerektirecektir.  

 



 8 

 Bu hususta, özellikle 647 sayılı Kanun’un yürürlükten kaldırılıp 5275 sayılı Kanun 
yürürlüğe konulduğu dönemde birçok tartışma ortaya çıkmış ancak Yargıtay her iki Kanun’un 
da kısmi olarak lehe bölümlerinin alınabileceğini hükme bağlamıştır5.  

 
Bu durumda; hükümlü, hem temel cezası belirlenirken lehe olan 5237 sayılı Kanunun 

uygulanması sebebiyle mülga 765 sayılı Kanun m.81’de öngörülen ceza artırımından muaf 
olmakta ve hem de tekerrürün infazında koşullu salıverilme yönünden mülga 647 sayılı Kanun 
hükümleri lehe olduğundan, 5237 sayılı TCK m.58/9 ve 5275 sayılı Kanun m.108’de öngörülen 
ağırlaştırılmış koşullu salıverilmesinden muaf olmaktadır6.  

 
 Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde, 5275 sayılı Yasa’nın 107/4. 

maddesindeki lehe düzenlemenin göz önüne alınarak yeni müddetname tanzimi gerekecektir. 
Ayrıca Terörle Mücadele Kanunu’nda yapılan değişiklik ise lehe kanun değerlendirmesi göz 
önünde bulundurularak burada uygulanmamalıdır.  

 

3. KOŞULLU SALIRVERİLME KARARINI VERECEK MAKAM 
 
 5275 sayılı Kanun’un 107/11. maddesi gereği bir hükümlünün koşullu salıverilmesi 

hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, hükmü veren 
mahkemeye; hükümlü başka yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemeye 
arz edilir. Mahkemece, bu rapor uygun bulunursa hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya 
üzerinden karar verilir, raporun uygun bulunmadığı takdirde gerekçesini kararında gösterirdi. 
Bu kararlara karşı CMK’nın 267 ve 268. maddeleri gereği itiraz yoluna gidilebilirdi7. 

 
5Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin 17.10.2012 tarihli, 2012/25368 E. ve 2012/43977 K. sayılı kararında; 
“765 sayılı Yasanın 81/1. maddesinde, beş seneden fazla süreyle mahkumiyet halinde cezanın infaz edildiği ya 

da düştüğü tarihten itibaren on sene ve diğer cezalarda beş sene içinde başka bir suç işlenmesi halinde, yeni 
suça verilecek cezada altıda bire kadar artırım yapılacağı, 5237 sayılı Yasanın 58/1. maddesinde ise önceden 
işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde tekerrür 
hükümlerinin uygulanacağı, bunun için cezanın infaz edilmiş olmasının gerekmediği ve aynı maddenin 6. 
fıkrasında da tekerrür halinde hükmolunan cezanın, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirileceği 
düzenlenmiş olup, 5237 sayılı Yasanın 7/3. maddesinde ise hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve 
tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümlerin derhal uygulanacağı belirtilmekle, yeni yasada 
infaz rejimi kapsamında kabul edilen tekerrür yönünden, infaz hükümlerinin derhal uygulanırlığı ilkesi geçerli 
olmayıp, sanık lehine olan hükmün uygulanması gerekecektir. 

Sonuç: 765 sayılı Yasada tekerrür, cezada artırım nedeni olarak öngörülmüş iken, yeni yasada öngörülen 
mükerrirlere özgü infaz rejimi, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Yasanın 108. 
maddesinde düzenlenmiş ve koşullu salıverilme süresinin, süreli hapis cezasında, cezanın dörtte üçü olarak 
kabul edilmesi suretiyle, infaz koşulları ağırlaştırılarak, koşullu salıverilme süresini de etkileyecek şekilde bir 
infaz rejimi kurumu olarak düzenlenmiştir. Buna göre, 5237 sayılı Yasanın lehe olduğu kabul edilerek 
yapılan uygulamalarda, aleyhe olan ve infazı ilgilendiren bu hükmün uygulanma olanağı 
bulunmadığından kanun yararına bozma istemi yerinde görülmekle, … Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilip 
kesinleşen … sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 
BOZULMASINA, aynı maddenin 4. fıkra (d) bendinin verdiği yetkiyle hükümde yer alan sanık H. hakkında 
cezanın 5237 sayılı TCK'nın 58/6. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine 
ve infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına ilişkin kısmın hüküm 
fıkrasından ÇIKARILMASINA,” hususlarını hükme bağlamıştır.  

6 Ersan ŞEN; https://www.hukukihaber.net/tekerrurde-lehe-kanun-uygulamasi-makale,7777.html. 
7Av. Erhan GÜNAY; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat, Seçkin 

Yayınları, Ankara-2006, s. 206 
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7242 sayılı Kanun’la 5275 sayılı Yasa’nın 107/11. maddesi değişmiştir. Maddeye göre; 
“Hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanan 
gerekçeli rapor, infaz işlemlerinin yapıldığı yer infaz hakimliğine verilir. İnfaz hâkimi, bu 
raporu uygun bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya üzerinden karar verir; raporu 
uygun bulmadığı takdirde gerekçesini kararında gösterir. Bu kararlara karşı itiraz yoluna 
gidilebilir.” hükmü getirilmiş ve hükmün infazı aşamasındaki tüm yetkilerde olduğu gibi 
koşullu salıverilme yetkisi de İnfaz Hakimliği’ne devredilmiştir.  

7242 sayılı Kanun’la değişik 5275 sayılı Yasa’nın 107/11. maddesi kapsamında; şartla 
salıverilmeden yararlanacak hükümlü hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanan 
iyi hale ilişkin gerekçeli rapor, şartla salıverilme kararını verecek olan infaz hakimliğine 
gönderilir. Bu işlemlerin müddetnamede yazılı şartla salıverilme tarihinden birkaç gün önce 
yapılması (hükümlünün aleyhine olarak ceza infaz kurumunda meşruten tahliye süresinden daha 
fazla kalmasını engellemek düşüncesiyle) yerinde olacaktır. İnfaz hakimliği incelemesini dosya 
üzerinden yürütür8. Ancak İnfaz Hakimi’nin gerekli görmesi durumunda hükümlüyü 
dinleyebileceği sabittir9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8Prof. Dr. A. Caner YENİDÜNYA; Şartla Salıverilme: Karar Verilmesi, Denetim Süresi, Sonuçları, 

https://caneryenidunya.medium.com/şartla-salıverilme-karar-verilmesi-denetim-süresi-sonuçları-
d026a880e284 

9Nurullah KUNTER-Feridun YENİSEY; Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 11. Bası, 
İstanbul 2000, s.1017. 
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B. DENETİMLİ SERBESTLİK 
 

1. TANIM 
 

“Denetimli Serbestlik” kanuni tabir olarak; Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını 
sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla 
koşullu salıverilme tarihlerine kadar olan belli bir sürenin çeşitli yükümlülüklerle Ceza İnfaz 
Kurumu dışında geçirilmesi olarak tanımlanabilir. 

 
Denetimli Serbestlik hizmetleri ilk olarak 5402 sayılı “Denetimli Serbestlik Hizmetleri 

Kanunu” ile 03/07/2005 tarihinde hukuk dünyamıza girmiştir. Kanun ilk yürürlüğe girip 
Denetimli Serbestlik Müdürlükleri faaliyete başladığı sırada, asıl amaç koşullu salıverilen ve 
mahkemece veya soruşturma aşamasında denetim altına alınan, adli kontrol tedbirine tabi 
tutulan suça sürüklenen çocuk, şüpheli, sanık veya hükümlülerin işlemlerini yürütmek olarak 
tanımlanabilir.  

 
05/04/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6291 sayılı Kanun ile 

5275 sayılı İnfaz Kanunu’na eklenen 105/A maddesi ile Türk İnfaz Sistemi yepyeni bir olgu ile 
karşılaşmış ve koşullu salıverilmesine belli bir süre olan hükümlünün de şartları taşıması ve bu 
hususta talepte bulunması kaydı ile denetimli serbestlik tedbirine tabi tutularak koşullu 
salıverilme zamanına kadar olan cezasını dışarıda denetim altında çekebileceği hükme 
bağlanmıştır.  

 
Bu süreçten sonra infaz sistemimiz çeşitlenmiş, infaz aşamalarında karar alan organlar 

farklılaşmış ve hükümlülerin/hükümlü yakınlarının başvuru yapacak kurumlar nezdinde ne 
işlem yapacakları karışmıştır.  

 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok tartışmaya sebep olan örtülü af 

tartışmaları bu maddenin esnetilmesi ile bambaşka bir hal almıştır. Bu şekilde yukarıda 
bahsedilen şartla tahliye süreleri 1 yıl geriye çekilmiştir. Ayrıca toplam cezaları 1 yıl 6 aydan 
az olan hükümlülere örtülü bir af niteliği getirilmiş ve bu kişiler Ceza İnfaz Kurumunda hiç 
yatmadan denetime ayrılma hakkına sahip olmuşlardır. 

 
7242 sayılı Kanun’la getirilen bir başka yenilik ise koşullu salıverilmede iyi halin 

saptanması şartlarıdır. Bu hususu düzenleyen 89. madde kapsamlı bir değişikliğe uğramıştır. 
 
Bu nedenle konuyu sıralı şekilde düzenlenen Kanuni düzenlemelerle ele alıp yukarıda 

da belirttiğimiz gibi çalışmamızın sonunda bir tablo halinde takdirlerinize sunacağız.  
 

2. DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİ 
 
a. 6291 sayılı Kanun; 
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Kanun ile 5275 sayılı Yasa’nın 105/A maddesi getirilmiştir. Bu maddeye göre istisnasız 
olarak koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talebi 
halinde, koşullu salıverilmelerine kadar kalan kısmın denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak 
suretiyle infazına İnfaz Hakimleri tarafından karar verilebilir10.  

 
   Kanun’un 105/A-3. maddesi ile istisnai iki durum getirilmiş ve “sıfır-altı yaş grubunda 

çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler ve 
maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik ve kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame 
ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl ve daha az süre kalan hükümlülerin” bu maddeden 
yararlanacakları hükme bağlanmıştır.  

 
Madde halen yürürlükte olup zaman içerisinde yukarıda belirttiğimiz örtülü af şeklinde 

bir kısım değişikliklere uğramıştır.  
 
b. 671 sayılı KHK; 
 
Her ne kadar İnfaz Kanunları temel Yasa niteliğinde olup ve KHK ile düzenleme 

yapılamayacağı tartışmaları olsa da 17/08/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe 
giren KHK’nın 32. maddesi ile örtülü bir af çıkarılmış ve madde ile; “1/7/2016 tarihine kadar 
işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten 
öldürme suçları (madde 81, 82), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh 
bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama 
ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar 
(madde 102, 103, 104, 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve 
İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan 
suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar 
hariç olmak üzere, bu Kanunun; a) 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık 
süre “iki yıl”, …. olarak uygulanır” hükmü getirilmiştir. Bu şekilde süre iki yıla çıkarılmıştır.  

 
Yine bu KHK ile 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadınlar ile yetmiş yaşını bitirmiş 

hükümlülere uygulanan süreler “dört” yıl olarak değiştirilmiştir.  
 
c. 6757 sayılı Kanun; 

 
Bu Kanun ile 671 sayılı KHK onaylanmış ve Kanun olarak yayınlanmıştır.  
 

d. 7242 sayılı Kanun; 
 
Bu Kanun ile 30/03/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; “26/9/2004 tarihli 

ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), üstsoya, 
 

10 Her ne kadar Yasa’nın bu ilk halinde bir şart olarak “açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını 
kesintisiz olarak geçiren” şartı aranmış ise de, aynı Kanun ile getirilen Geçici 3 ve 4. maddeleri ile bu şart 
sürekli şekilde ertelenip uygulanmamıştır.  
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altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 
bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, 
neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87, fıkra iki, bent d), işkence suçu (madde 
94 ve 95), eziyet suçu (madde 96), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 
104 ve 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 
137 ve 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak 
üzere, 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre, “üç yıl” olarak uygulanır” 
hükmü getirilmiştir.  

 
e. Mevcut durum; 
 
 Mevcut durum itibariyle yukarıda sunum yapıldığı gibi şartla tahliye süreleri itibariyle 

üçlü bir ayrıma gidilmekte, denetimli serbestlik süreleri ile ilgili olarak ise istisnalar hariç “bir 
yıl”lık süre korunmaktadır.  

 
Bu haliyle suç tarihleri önem arz etmekte ve suç tarihi itibariyle farklı uygulamalar 

ortaya çıkabilmektedir.  
 
15/08/2016 tarihinden önce işlenen suçlar, 14/04/2020 tarihinden önce işlenen suçlar ve 

14/04/2020 tarihinden sonra işlenen suçlar için ayrı ayrı hesaplamalar yapılması gerekmekte 
olup, yine 0-6 yaş çocuğu olan kadınlar, çocuklar, 65 yaşından büyükler, 70 yaşından büyükler 
ve ağır hastalığı olanlar için farklı infaz modellemeleri getirilmektedir.  

 
Sistemin ilk kuruluş aşamasında 647 sayılı Kanun’un karmaşıklığından şikayet edilmiş 

olmasına rağmen bugün itibariyle aynı karmaşıklığa geri dönülmüş ve bu hususta yeni koşullu 
salıverilme kurulları, takdir makamlarının farklı ve çeşitli olması hükümlü, Ceza İnfaz Kurumu 
ve İnfaz Savcılığı açısından ciddi sıkıntılar doğurmaktadır.  

 

3. İYİ HÂLİN SAPTANMASI 
 

a. 5275 sayılı Kanun kapsamında değerlendirme  
 
7242 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce iyi halin saptanması kuralı 5275 sayılı 

Kanun’un 89. maddesi kapsamında “Hükümlünün, Kanunun 107 nci maddesinde öngörülen 
süreleri, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle 
uyarak, haklarını iyi niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek geçirmiş ve 
uygulanan iyileştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin 
kurulunun görüşü alınarak idare kurulunca saptanmış bulunması gerekir.” şeklinde 
düzenlenmişti. 

 
Bu sistemde şartla tahliye kapsamında “iyi hal” tespiti sadece kağıt üzerinde 

yapılmaktaydı. Bu hususta uygulama (halen de böyle olduğunu savunmaktayız), ceza infaz 
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kurumunda cezasını infaz etmekte olan hükümlünün disiplin cezası alıp almadığı ve disiplin 
cezası almış ise İnfaz Kanunu’nun 48/4. maddesi gereği iyi halin kazanılması gereken sürenin 
geçip geçmediği hususunda değerlendirme yapmaktan ibaretti.  

 
Özellikle hükümlü ve tutuklu sayısının ceza infaz kurumu istihdam sayısının çok 

üzerinde olması, hükümlü ve tutukluların tümünün iyileştirme programlarına katılımlarının 
sağlanmaması, spor faaliyetleri imkanlarının yetersiz olması, kültür-sanat programları için talep 
eden hükümlülere sıra gelmemesi gibi nedenlerle bu hususta hükümlünün kurum disiplinini 
bozmadan cezasını yatıp yatmadığı hususları değerlendirilmekteydi.  

 
Tabi ki asıl olan amaç, suç işleyen kişinin cezasını infaz yanında, topluma 

kazandırılmasının sağlanması ve tekraren suç işlemesinin önlenmesi olmasıdır. Ancak cezaevi 
kapasite oranları ve personel yetersizlikleri göz önünde bulundurulduğunda ne yazık ki 
yukarıda belirtilen şekilde faaliyetlere katılma ve iyileştirme koşulları sağlanamamaktadır.  

 

Ayrıca 6411 sayılı Kanun’la getirilen geçici uygulama şeklinde (açık ceza infaz 
kurumunda 6 ay kesintisiz kalmadan denetimli serbestlik ceza infaz usulünün uygulanması) hükümlü 
ceza infaz kurumunda iyi halinin tespit edilmesine yetecek bir süre ceza infaz kurumunda kalmaması 
nedeniyle iyi halin tespiti imkansız olmaktaydı11.  

 
b. 7242 sayılı Kanun kapsamında “iyi hal”in saptanması 
 
Bahse konu düzenleme ile Kanun yine basitlikten uzaklaşmış ve ikili bir değerlendirme 

yapma yoluna gitmiştir.  
 
7242 sayılı Kanun ile İdare ve Gözlem Kurulu’nun yapısı da örtülü olarak değiştirilmiş, 

29/12/2020 gün ve 31349 sayılı Resmi Gazete ile “Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile 
Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.  

 

i. 7242 sayılı Kanun ile değişik 5275 sayılı Kanun’un 89/1. fıkrası kapsamında 
kalan hükümlüler 

 Düzenleme ile hükümlünün iyi halini belirlemek üzere “idare ve gözlem kurulu” en geç 
altı ayda bir hükümlüyü değerlendirmeye tabi tutacaktır. 

Yapılacak değerlendirmede ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla 
konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, 
yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre 

 
11 Prof. Dr. Faruk TURHAN, Arş. Gör. Abdurrahim ALTIKAT; “Yeni Bir Ceza Usulü Olarak Denetimli 
Serbestlik ve Bu Usulden Yararlanma Şartları”; SDÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, C.2, Sayı.2, s.15. 
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toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına 
zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususları incelenecektir.  

İdare ve Gözlem Kurulu (29/03/2020 gün ve 31083 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak 
yürürlüğe giren “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Yönetmelik”’in 22. maddesi gereği) kurum müdürünün başkanlığında, gözlem ve 
sınıflandırmadan sorumlu ikinci müdür, idare memuru, cezaevi tabibi, psikiyatrist, bir psikolog 
ve psiko-sosyal yardım servisinde görevli diğer unvandan bir personel, öğretmen, infaz ve 
koruma baş memuru ile kurum müdürü tarafından teknik personel arasından seçilen bir 
görevlinden oluşmaktadır. Bu personelin tamamı kurumda yok ise kurul mevcut olanlardan 
oluşacaktır. 

Bu hususta getirilen en önemli yenilik hükümlünün, iyi halinin belirlenmesine esas 
olmak üzere en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak olmasıdır.   

Yine yukarıda da belirttiğimiz gibi Ceza İnfaz Kurumlarının yoğunluğu göz önünde 
bulundurulduğunda, değerlendirmenin objektif yapılıp yapılmayacağı, tüm hükümlülerin 
iyileştirme programlarından yararlanıp yararlanamayacağı, kurum psikolog, sosyolog, sosyal 
çalışmacı ve öğretmenleri gibi görevlilerinin her hükümlüyle hak ettikleri derecede ilgilenip 
buna göre tespit, teşhis ve kanaat belirleme işlemi yapıp yapamayacağı hususları muallaktadır. 
  

ii. Toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar ile terör suçları, 
örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında islenen 
suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı islenen suçlar ve uyuşturucu veya 
uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar hakkında yapılacak işlemler. 

 7242 sayılı Kanun’la bu hükümlüler için özel bir düzenleme getirilmiştir. Bu 
düzenlemeye göre, bu tip hükümlülerin değerlendirilmesi sırasında İdare ve Gözlem Kurulu’na 
Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği bir Cumhuriyet savcısı başkanlık edecektir.  

Ayrıca, idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir 
izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il veya 
ilçe müdürlükleri tarafından belirlenen birer uzman kişinin katılması sağlanacaktır.  

iii. İdare ve Gözlem Kurulu’nun inceleme ve değerlendirme esasları 

 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Yönetmelik’in 16. maddesinde konu ayrıntısıyla belirlenmiştir. Bu maddeye göre;  

 “(1) Hükümlüler ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda; ceza infaz 
kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını iyi 
niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülükleri eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan 
iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme 
ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında; idare ve 
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gözlem kurulu tarafından, iyi hâlin belirlenmesine esas olmak üzere bir değerlendirmeye tabi 
tutulur. 

 (2) Yapılan değerlendirmede; infazın tüm aşamalarında hükümlülerin katıldığı eğitim-
öğretim, psiko-sosyal yardım ve destek programları ile sosyal ve sportif faaliyetler, kültür ve 
sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, diğer hükümlü ve tutuklular ile 
ceza infaz kurumu görevlileri ve dışarıyla olan ilişkileri, işlediği suçtan dolayı duyduğu 
pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına uyumu, 
yükümlülüklerine riayeti, kurum güvenlik ve düzenine katkısı, aldığı disiplin cezaları ve ödüller 
dikkate alınır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.  

Burada dikkat edilmesi gereken husus “tekrar suç işleme”, “mağdura veya başkalarına 
zarar verme”, “toplumla bütünleşmeye hazır olma” ve “işlediği suçtan dolayı duyduğu 
pişmanlık” hususlarında objektif değerlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgilidir.  

 Önceki Yönetmelik hükümleri bu hususta daha objektif kriterlere yer vermekteydi. 
Önceki Yönetmelik hükümlerinde kurul hükümlünün yapılan değerlendirmeler neticesinde 
somut ve kaydi olarak kurumdaki davranış ve hali değerlendirilip, herhangi bir disiplin cezası 
almamış veya aldığı disiplin cezaları kaldırılmış olan kişilerin şartla tahliye edilmesi 
yönündeydi.  

Mevcut düzenleme bu haliyle Yasa’da belirtilmeyen kriterler belirlemesi, bu hususta 
şikayetlerin adil incelenemeyecek olması (kurul ve ceza infaz kurumu karalarına karşı İnfaz 
Hakimliği’ne başvurulabilir), Kanunsuz suç ve cezanın olmayacağı ilkesi, keyfi uygulama 
hususlarında sıkıntı yaratabilecek niteliktedir.  

iv. İyi halin saptanmasında suç tarihi faktörü 

Yukarıda anlatıldığı şekilde mevcut düzenlemenin aleyhe sonuçlar doğurduğu ve bu 
şekliyle idareye geniş bir takdir hakkı tanıdığı açıktır. 

Türk Ceza Kanunu’nun 7/3. fıkrası, “Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme 
ve tekerrürle ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal uygulanır” hükmünü 
getirmiştir. Yasa bu üç kurumu maddi ceza hukukuna ilişkin zaman bakımından uygulanma 
kurallarına tabi kılmıştır. İnfaza ilişkin bu üç kurum bakımından “suç tarihinde” yürürlükte olan 
hüküm lehe ise bu hükmün uygulanması gerekecektir12. Bu üç müessese cezanın infazına ilişkin 
olmasına rağmen geriye uygulama yasağına tabidir13. Bu hususta 5275 sayılı Kanun yürürlüğe 
konduktan sonra dahi lehe yönleriyle 746 sayılı Kanun uygulamaya devam etmiştir.  

TCK sisteminde hapis cezasının ertelenmesi, koşullu salıverilme ve tekerrür bakımından 
getirilen infaz rejimini ağırlaştırıcı sonuçlar doğuran hükümlerin uygulamada yol açacağı 
sorunlar giderilmiştir14. Mevcut düzenlemeye bakıldığında koşullu salıverilme ile ilgili yeni bir 

 
12İzzet ÖZGENÇ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 16. Bası, s.147. 
13Mahmut KOCA-İlhan ÜZÜLMEZ, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, s.74. 
14 Ali PARLAR-Muzaffer HATİPOĞLU, Türk Ceza Kanunu Yorumu, 3. Baskı, s. 150. 
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düzenleme getirildiği göz önünde bulundurularak lehe olan hüküm araştırmasına gidilmeye 
ihtiyaç vardır.  

TCK’nın 7/3. Maddesi gereği infaza ilişkin hükümler bir blok halinde 
uygulanamayacağına göre eski ve yeni düzenlemeye ilişkin hükümler bir blok halinde değil 
kendi aralarında değerlendirilmelidir15 

Bu hususu yukarıda “koşullu salıverilme” bölümünde ayrıntılı değerlendirdiğimizden 
buraya tekrar almıyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
15 Sedat BAKICI, Ceza Hukuk Genel Hükümler, 1. Baskı, s.72. 
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C. ŞEMATİK SUNUM 
 

Suç Tarihi Genel 
Uygulama 

Denetim 
Süresi 

Koşullu Salıverilme 
istisnası Denetim Süresi İstisnası 

01/07/2016 öncesi Hükmolunan 
Cezanın ½’si 

2 yıl 671 s. KHK 32; 2/3. (16) 671s.KHK 32; 1 yıl (17) 

30/03/2020 ve 
öncesi 

Hükmolunan 
Cezanın ½’si 3 yıl 5275; 107/2-4.; 2/3 (18) 

Faklı Kanunlar; 3/4 (19) 

5275;  G.6/1 1 yıl (20) 
5275; G. 6/2-a 4 yıl (21) 
5275; G. 6/2-b (süresiz) (22) 

30/03/2020 sonrası 
Hükmolunan 
Cezanın ½’si 1 yıl 15 ve 16 no.lu dipnotlar 

5275; 105/A-3.a 2 yıl (23) 
5275; 105/A-3.b 3 yıl (24) 

 

 
1626/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82), üstsoya, altsoya, 

eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı 
işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen 
suçlar (madde 102, 103, 104, 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 
136, 137, 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü 
Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar. 

17 7 numaralı dipnottaki suçlar. 
18Kasten Öldürme suçları (TCK 81, 82, 83), 2. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra 

iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, İşkence suçu (TCK 94 ve 95), Eziyet suçu (TCK 96), Cinsel 
saldırı (TCK 102/1), Reşit olmayanla cinsel ilişki (TCK 104/1), Cinsel taciz (TCK 105), Devletin sırlarına 
karşı suçlar (TCK 326-339 arası), Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlenen suçlar, Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138),  

    Çocuklar için: 
   Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK 102, 103, 104, 105), Uyuşturucu suçları (TCK 188), Terör suçları 

(3713 sayılı TMK uygulananlar), Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlenen suçlar. 

19 Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK 102/2, 103, 104/2-3), Uyuşturucu suçları (TCK 188), Terör suçları 
(3713 sayılı TMK uygulananlar). 

20Kasten Öldürme suçları (TCK 81, 82, 83), Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK 87, fıkra iki, bent 
d), İşkence suçu (TCK 94 ve 95), Eziyet suçu (TCK 96), Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK 102, 
103, 104, 105), Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (TCK 188), Özel hayata ve hayatın gizli 
alanına karşı suçlar (TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138), Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302-339 
arası), 1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 
kapsamına  giren suçlardan mahkûm olanlar, Terör suçları (3713 sayılı yasa). 

21Türk Ceza Kanunu'nun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar 
(madde 102, 103, 104 ve 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 
136, 137 ve 138) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde 
tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere; 

a) Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında 105/A 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki yıl”lık süre, “dört yıl” olarak uygulanır. 

22b) Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen altmış 
beş yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken 
süreler, azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri 
uygulanmak suretiyle infaz edilebilir. 

23 0-6 yaş çocuğu olan kadınlar 
24 Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler  
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SONUÇ 
 
 7242 Kanun kapsamında yapılan değişikler ile Türk İnfaz Sistemi 5275 sayılı Yasa’nın 

ilk yürürlüğe girdiği 2005 tarihindeki basitlikten tekrar uzaklaşmıştır.  
 
Özellikle 30/03/2020 tarihinden önce işlenmiş ve sonuç olarak 6 yıl ceza almış bir 

hükümlü hiç Ceza İnfaz Kurumunda kalmadan koşullu salıverilebilecek ve denetime 
alınabilecektir. Bu durum örtülü af niteliğindedir. Kamuoyuna “Rahşan Affı” olarak geçen 
4616 sayılı Yasa’da da indirim oranı 10 yıl olarak görülmüş ve bu şekilde tahliye olan 
hükümlülere koşullu salıverilme hükümleri uygulanmıştır. 

 
Yeni sistemde İnfaz Kanunu gereklerinden olan “tatmin” ve “cezalandırma” amacı 

karşılanamamaktadır. Bu durum suç ve ceza kriterleri açısından çeşitli sorunlar yaratmakta, 
yargı makamları hak etmedikleri şekilde suçlanmakta, Yasama organı olan TBMM üyeleri dahi 
verilen cezalar karşısında ceza infaz kurumunda yatılacak sürelerin azlığından yakınmaktadır.  

 
Tüm bu eleştiriler diğer yandan, suç işleyen kişinin derhal tutuklanması sonucunu 

doğurmakta ve toplumsal tatmin bu şekilde karşılanmaktadır. Bu kapsamda yerine göre 
toplumsal tepki karşısında tutuklama yasağı gibi kurumlar dahi hiçe sayılabilmektedir.  

 
Yukarıda ayrıntısı ile anlatıldığı şekilde, işlenen suçun niteliği, oluşturulan koşullu 

salıverilme komisyonlarının farklılıkları ve koşullu salıverilme sürelerindeki farklılıklar İnfaz 
Yasası’nın tıpkı selefi 647 sayılı Kanun’da olduğu gibi, kısa süre içerisinde toplumsal ihtiyacı 
karşılayamayacağı yönünde işaretler vermektedir.  

 
Yaptığımız çalışma farklı infaz ve ceza durumlarında uygulanacak sistemi anlatmakta, 

Yasal süreçleri ayrıntısı ile belirlemektedir.  
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