
MADDE METİNLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI TABLOSU 

I. TCK DEĞİŞİKLİĞİ: KASTEN YARLAMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİNE 

“CANAVARCA HİSLE İŞLENMESİ”NİN EKLENMESİNE DAİR DEĞİŞİKLİK  

Kasten yaralama (3) 
Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren   veya   

sağlığının   ya   da   algılama   yeteneğinin bozulmasına neden 

olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
 
(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama 

fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle 

giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti 

üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına 

hükmolunur. 
(3) Kasten yaralama suçunun; 

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, 

b)Beden veya ruh bakımından kendisini 

savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, 

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 

d)Kamu görevlisinin sahip bulunduğu  nüfuz kötü 

ye kullanılmak suretiyle, 

e)Silahla, işlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek 

ceza yarı oranında artırılır. 

 

Kasten yaralama (3) 

Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya 

sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan 

kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

(2)  (Ek  fıkra:  31/3/2005  –  5328/4  md.)  Kasten 

yaralama fiilinin kişi   üzerindeki   etkisinin basit   bir   tıbbî 

müdahaleyle  giderilebilecek  ölçüde  hafif  olması  hâlinde, 

mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya 

adlî para cezasına hükmolunur. 

 

(3) Kasten yaralama suçunun; 

a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, 

b)Beden veya ruh bakımından kendisini 

savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, 

c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye 

kullanılmak suretiyle, 

e) Silahla, 

f) Canavarca hisle, 

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı 

oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır. 

 

 

 

II. KADINLARIN CEZALARININ İNFAZINA VE ADLİ KONTROL 

DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLERE DAİR MADDE METNİ; 

5275 sayılı CGTİK’te Yeni Doğum Yapan Kadınların Cezasının İnfazı Hakkında Değişiklik 



 

 

 

III. KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI 

SUÇLARININ CEZALARININ İNFAZI HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 

 

1. 1. İyi Hal İncelemesinin İnfazın Tüm Aşamalarında Yapılacağına Dair Düzenlemeye İlişkin 

Madde Metni  

 

Hapis cezasının infazının  hastalık  nedeni  ile ertelenmesi 

 

Madde 16-(1)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. 

 

(2) 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. 

 
(3) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen geri bırakma kararı, Adlî Tıp 

Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam 

teşekküllü   hastanelerin sağlık  kurullarınca  düzenlenip  Adlî  Tıp  

Kurumunca 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.  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.  

 

(4) 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. 

 

(5) (Ek: 24/1/2013-6411/3 md.) 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. 

 

(6)  (Ek:  24/1/2013-6411/3  md.)  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.   

 

Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi 

 

Madde 16- (1) 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. 

 

(2) 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. 

 

(3)Yukarıdaki fıkralarda  belirtilen  geri  bırakma kararı,   Adlî   Tıp   

Kurumunca   düzenlenen   ya   da   Adalet Bakanlığınca  belirlenen  tam  

teşekküllü  hastanelerin  sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp 

Kurumunca 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. 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. (2) 

 

(4) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 

bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. 

Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan 

itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur. 

 

(5)  (Ek:  24/1/2013-6411/3  md.)  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. 

 

(6) (Ek: 24/1/2013- 6411/3 md.) 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 mahkumun cezasının infazı üçüncü fıkrada 

belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir. 

 



Koşullu salıverilmede iyi hâlin saptanması  

Madde 89- 

 (1) 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. Hükümlülerin değerlendirilmesi ve iyi 

hâlin belirlenmesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koşullu salıverilmede iyi hâlin saptanması  

MADDE 89-  

(1) Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm 

aşamalarda, 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 toplumla bütünleşmeye 

hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına 

zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve 

gözlem kurulu tarafından iyi hâlin belirlenmesine esas olmak üzere 

en geç altı ayda bir değerlendirmeye tabi tutulur 

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak değerlendirmede, infazın tüm 

aşamalarında hükümlülerin katıldığı iyileştirme ve eğitim-öğretim 

programları ile spor ve sosyal 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 ve aldığı disiplin cezaları dikkate alınır. 

 (3) Toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile 

terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak 

suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme 

suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu 

veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar 

hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, denetimli 

serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşullu 

salıverilmeye ilişkin değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna 

Cumhuriyet başsavcısı veya belirleyeceği bir Cumhuriyet savcısı 

başkanlık eder. 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 5275 sayılı Kanunun 89. maddesinde yapılan değişiklik ile 

hükümlülerin iyi hal incelemesinin infazın tüm aşamalarında 

yapılması öngörülmektedir. Buna göre; - Hükümlülerin, 

hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden önceki yaşamına 

ilişkin bilgi ve belgeler dahil ceza infaz kurumlarında bulunduğu 

tüm aşamalarda, idare ve gözlem kurulu tarafından iyi hâlin 

belirlenmesine esas olmak üzere, en geç 6 ayda bir 

değerlendirmeye tabi tutulması, - Toplam on yıl ve daha fazla hapis 

cezasına mahkum olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek 

veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen 

suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen 

suçlar ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 

suçlarından mahkûm olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz 

kurumuna ayırmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak 

cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ilişkin 

değerlendirmelerde, idare ve gözlem kuruluna, Cumhuriyet 

başsavcısı veya belirleyeceği bir Cumhuriyet savcısı başkanlık 

etmesi; - İdare 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 uzmanın katılması, 

Öngörülmektedir. 45 müdürlükleri tarafından belirlenen birer 

uzman kişi katılır.  

(4) İdare ve gözlem kuruluna Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile izleme kurulundan katılan üyelere 

katıldıkları her bir toplantı günü için memur maaş katsayısının 

(500) rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı 



ödenir.  

(5) Kanunlarda iyi halliliğin arandığı durumlarda, hükümlülerin 

tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi bakımından bu madde 

hükümleri uygulanır. 

 (6) Açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, denetimli serbestlik 

tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye 

ilişkin olarak tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen 

hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tâbi tutulma süreleri bir 

yılı geçemez.  

(7) İdare ve gözlem kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelere 

esas olacak ilkeler ve kurulun bu maddeye ilişkin çalışma usul ve 

esasları ile tutum ve davranışları olumsuz değerlendirilen 

hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tâbi tutulma süreleri 

yönetmelikle düzenlenir. 

 

 

 

 

2. Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Edilecek Cezalara Dair Değişiklik 

Açık ceza infaz kurumları  

 

Madde 14- (1) 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.  

(2) Hükümlülerin açık cezaevlerine ayrılmalarına ilişkin esas ve 

usûller yönetmelikte gösterilir.  

 

(3)İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis 

cezasına hükümlü bulunanların cezaları doğrudan açık ceza 

infaz kurumlarında yerine getirilebilir. 

 

(4) Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerden 

kınamadan başka bir disiplin cezası alanlar ve hükümlü 

oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama 

kararı (…)(1)olanlar ile yaş, sağlık durumu, bedensel veya  

yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum 

sağlayamayacakları saptananlar, kurum yönetim kurulunun 

kararı ile kapalı ceza infaz kurumlarına geri gönderilirler. Bu 

karar, infaz hâkiminin onayına sunulur.   

 

 

 

 

Açık ceza infaz kurumları  

 

Madde 14- (1) 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. 

 

(2) Aşağıdaki hallerde hükümlüler hakkında verilen cezalar 

doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilir: 

 

a) Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak 

suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ve cinsel 

dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar ile ikinci 

defa mükerrir olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması 

nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı 

suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkûm olanlar 

 

b) Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis 

cezasına mahkûm olanlar. 

 

c) Adlî para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler. 

 

d) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince 

tazyik hapsine tabi tutulanlar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

(3) Hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz 

kurumuna ayrılmalarına 89 uncu madde uyarınca yapılan 

değerlendirme sonucunda karar verilir. 

 

(4) Toplam on yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar ile 

terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak 

suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme 

suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu 

veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkûm olanların 

kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna 

ayrılmalarına ilişkin idare ve gözlem kurulu kararları, infaz 

hâkiminin onayından sonra uygulanır. 

 

(5) Doğrudan açık ceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere 

bu kurumlarda bulunan hükümlülerden; 

a) Firar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama 

kararı verilenler idare ve gözlem kurulu kararıyla,  

b) Kınamadan başka bir disiplin cezası alıp, bu cezası kesinleşmiş 

olanlar veya asayiş ve düzenin sağlanması amacıyla disiplin cezası 

kesinleşmemiş olsa bile eylemi kurum düzeni ya da kişi güvenliği 

bakımından tehlike oluşturanlar idare ve gözlem kurulu kararıyla,  

c) Açık ceza infaz kurumu şartlarına veya çalışma koşullarına uyum 

sağlayamayacakları saptananlar idare ve gözlem kurulunun kararı ve 

infaz hâkiminin onayıyla, 

kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilirler. 

 

(6) Hükümlülerin, suç ve ceza türlerine göre, açık ceza infaz 

kurumlarına ayrılıp ayrılmamalarına, açık ceza infaz kurumlarında 

geçirecekleri sürelere, kapalı ceza infaz kurumlarına 

gönderilmelerine, doğrudan açık ceza infaz kurumlarına 

alınmalarına, doğrudan açık ceza infaz kurumlarına alınanların 

kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine ve diğer hususlara 

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 

 

 

 

2. CGTİK 97. Madde İzinden Dönmeme veya Geç Dönme ile İlgili Yapılan Değişikliğe Dair 

Madde Metni  

İzinden dönmeme, geç dönme  

 

Madde 97- (1) İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre 

geçtikten sonra dönen hükümlüler hakkında Türk Ceza 

Kanununun 292 nci ve izleyen maddelerinde yazılı hükümler 

uygulanır.  

 

(2) İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüler 

hakkında disiplin işlemi yapılır. İzinli iken firar eden hükümlüye 

bir daha izin verilmez. 

İzinden dönmeme, geç dönme 

 

İzinden dönmeme, geç dönme 

 

Madde 97- (1) İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre 

geçtikten sonra dönen hükümlüler hakkında Türk Ceza 

Kanununun 292 nci ve izleyen maddelerinde yazılı hükümler 

uygulanır. Salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlik 

durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç 

dönen hükümlülere ceza verilmez. 

 

(2) İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüler 

hakkında disiplin işlemi yapılır. 

 

(3) İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten 

sonra dönen hükümlüler ile firar eden hükümlülere bir daha özel 

izin verilmez. 

 

 

 

 

 



3. Koşullu Salıverilmeye İlişkin Değişikliklere Dair Madde Metni; 

Koşullu salıverilme  

 

Madde 107- (1) Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için 

mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi 

gerekir. 

 

(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar 

otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmi 

dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar 

cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu 

salıverilmeden yararlanabilirler. 

 

(3) 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 

yirmi sekiz yıldır. 

 

(4) 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 otuz 

dört,  

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 otuz dört, 

e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla 

otuz iki,  

Yıldır. (Ek cümle: 22/7/2010 - 6008/9 md.) Bu fıkra hükümleri 

çocuklar hakkında uygulanmaz. 

 

(5) Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün on 

beş yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki 

gün olarak dikkate alınır. 

 

(6) Koşullu salıverilen hükümlünün tâbi tutulacağı denetim süresi, 

yukarıdaki fıkralara göre infaz kurumunda geçirilmesi gereken 

sürenin yarısı kadardır. Ancak süreli hapislerde hakederek tahliye 

tarihini geçemez. 

 

(7) Hükümlü, denetim süresinde, infaz kurumunda öğrendiği meslek 

veya sanatı icra etmek üzere, bir kamu kurumunda veya özel olarak 

Koşullu salıverilme  

 

Madde 107- (1) Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için 

mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi 

gerekir 

 

2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş 

olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş 

olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm 

edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri 

takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ancak, Türk 

Ceza Kanununun; 

a) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli 

hapis cezasına mahkûm olanlar, 

 

b) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, 

fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, 

 

c) İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan 

(madde 96) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, 

 

d) Cinsel saldırı (madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla 

cinsel ilişki (madde 104, ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel 

taciz (madde 105) suçlarından süreli hapis cezasına mahkûm 

olanlar,  

 

e) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 

103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar, 

f) Özel hayata ve hayatın gizliliği alanına karşı suçlardan madde 

132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138 süreli hapis cezasına 

mahkûm olanlar, 

g)Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 

(madde 188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar, 

 

h) Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 

326 ilâ 339) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, 

 

Cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, 

koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ayrıca, suç işlemek 

için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti 

çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamına giren suçlardan mahkûm olan çocuklar ile 1/1/1983 

tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli 

İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum 

olanlar hakkında koşullu salıverilme oranı üçte iki olarak 

uygulanır.  

 

(3) 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 otuz altı,  

b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde 

otuz,  

c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis 

cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz altı,  



aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında, 

ücret karşılığında çalıştırılabilir.  

 

(8) On sekiz yaşından küçük olan hükümlüler, denetim süresinde 

eğitimlerine, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir kurumda 

devam ederler.  

 

(9) 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.  

 

(10) 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.  

 

(11) 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; hüküm veya hükümlerden biri bölge 

adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmiş ise 101 inci 

maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ilk derece mahkemesine; 

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. 

 

(12) 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.  

 

(13) Koşullu salıverilme kararının geri alınması hâlinde 

hükümlünün;  

 

a) Sonraki suçu işlediği tarihten itibarenkalan 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. 

 

(14) Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi hâlli olarak 

geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.  

 

(15) Hükümlü, geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı 

hapis cezasına mahkûm edilirse ya da bağlı tutulduğu 

yükümlülükleri yerine getirmezse hükmü veren ilk derece 

mahkemesi, cezaların toplandığı hâller ile hükmün bölge adliye 

mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmiş olması hâlinde ise 101 

d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına 

mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz, 

e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en 

fazla yirmi sekiz yıldır.  

 

(4) Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da 

örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı 

mahkûmiyet hâlinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 

mahkûm edilmiş olanlar otuz altı yılını, müebbet hapis cezasına 

mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, süreli hapis cezasına 

mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz 

kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden 

yararlanabilirler. Koşullu salıverilme oranı üçte ikiden fazla 

olan suçlar bakımından ise tabi oldukları koşullu salıverilme 

oranı uygulanır. 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 

otuz dört,  

 

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 otuz dört, 

e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en 

fazla otuz iki,  

 

Yıldır. (Ek cümle: 22/7/2010 - 6008/9 md.) Bu fıkra hükümleri 

çocuklar hakkında uygulanmaz. 

 

(5) Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, 

hükümlünün on beş yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda 

geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır. 
 

(6) Koşullu salıverilen hükümlünün tâbi tutulacağı denetim 

süresi, yukarıdaki fıkralara göre infaz kurumunda geçirilmesi 

gereken süre kadardır. Ancak süreli hapislerde hak ederek 

tahliye tarihini geçemez. 

 

(7) 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.  

 

(8) On sekiz yaşından küçük olan hükümlüler, denetim 

süresinde eğitimlerine, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan 

bir kurumda devam ederler.  

 

(9) İnfaz hâkimi, 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 



inci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenen ilk derece mahkemesi 

tarafından koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dosya 

üzerinden karar verilir. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır. 

 

(16) 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 

 

düzenleyerek infaz hâkimine verir. İnfaz hâkimi ayrıca, iki yılı 

geçmemek üzere denetim süresi içinde hükümlünün denetimli 

serbestlik müdürlüğünce belirlenecek yükümlülüklere tabi 

tutulmasına karar verebilir. Bu karar gereğince denetimli 

serbestlik müdürlüğü, risk ve ihtiyaçlarını dikkate alarak 

hükümlüyü; 

a) Belirli bir bölgede denetim ve gözetim altında bulundurma, 

b) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme, 

c) Belirlenen programlara katılma, 

Yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutar. 

Denetimli serbestlik müdürlüğü hükümlünün risk ve 

ihtiyaçlarını dikkate alarak yükümlülükleri değiştirebilir. 

 

 

(10) İnfaz hâkimi, 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. 

 

(11) Hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz 

kurumu idaresi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, infaz 

işlemlerinin yapıldığı yer infaz hâkimliğine 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. 

 

(12) Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis 

cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine 

yüklenen yükümlülüklere, infaz hâkiminin uyarısına rağmen, 

uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri 

alınır.  

 

(13) Koşullu salıverilme kararının geri alınması hâlinde 

hükümlünün;  

 

a) Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren başlamak ve hak 

ederek tahliye tarihini geçmemek koşuluyla sonraki işlediği her 

bir suç için verilen hapis cezasının iki katı sürenin, 

 

b) (Değişik: 25/5/2005-5351/8 md.) Yükümlülüklerine aykırı 

davranması hâlinde, bu yükümlülüklere uymama tarihi ile hak 

ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşuluyla 

ihlalin niteliğine göre 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. 

 

(14) Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi hâlli olarak 

geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.  

 

(15) (Değişik: 20/07/2017-7035/25 md.)Hükümlü, geri kalan 

süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına 

mahkûm edilirse ya da bağlı tutulduğu yükümlülükleri yerine 

getirmezse hükmü veren ilk derece mahkemesinin bulunduğu 

yer infaz hâkimliği, cezaların toplandığı hâller ile hükmün 



bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay tarafından verilmiş 

olması hâlinde ise 101 inci maddenin ikinci fıkrasına göre 

belirlenen infaz hâkimliği tarafından koşullu salıverilme 

kararının geri alınmasına dosya üzerinden karar verilir. Bu 

kararlara karşı itiraz yolu açıktır. 

 

(16) 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. 

 

 

 

4. Geçici 9. Maddeye İlişkin Düzenlenen Madde Metni  

 GEÇİCİ MADDE 9-  

(1)5237 sayılı  Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım 

Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde ve 220 nci 

maddesine düzenlenen suçlardan, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen 

suçlardan ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan hükümlü 

ve tutuklu olanlar ile Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası 

kapsamında kalan hükümlü ve tutuklular hakkında verilenler hariç 

olmak üzere; 30/03/2020 tarihinden önceki eylemler nedeniyle 

Kanunun 39 ila 46 ncı maddeleri uyarınca verilen disiplin cezası ve 

tedbirleri, infaz edilmeleri kaydıyla 48 inci maddedeki süre ve karar 

şartı aranmaksızın idare ve gözlem kurulunca verilecek iyi hal kararı 

üzerine kaldırılır. 55 nci madde hükümleri saklıdır. 

 

(2) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 89 uncu maddede yapılan 

değişiklikler, 1/1/2021 tarihinden itibaren uygulanır. 

 

(3) 105/A maddesinin altıncı fıkrasında yer alan beş günlük süre, 

1/1/2021 tarihine kadar yirmi beş gün olarak uygulanır. 

 

(4) 5237 sayılı Kanunun 102, 103, 104, 105 ve 188 inci maddelerinde 

düzenlenen suçlardan 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 

yürürlüğe girdiği 28/6/2014 tarihinden önce işlenmiş olanlar için 

verilen süreli hapis cezaları bakımından koşullu salıverilme oranı 

üçte iki olarak uygulanır. 

 

(5) Covid-19 salgın hastalığının Ülkemizde görülmüş olması 

sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza 

infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya 

hak kazanan hükümlüler, 105/A maddesi kapsamında denetimli 

serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen 

hükümlüler ve 106 ncı madde veya diğer kanunlar uyarınca denetimli 

serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31/5/2020 tarihine 

kadar izinli sayılır. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık 

Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her 

defasında iki ayı geçmemek üzere üç kez uzatılabilir. 

 

 
 

 



4. CGTİK Denetimli Serbestlik 105/A ve Geçici 6. Madde Değişikliklerine Dair Madde Metni; 

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı 

 

Madde 105/A- (1) 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. 

 

(2) 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. 

 

(3) Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen infaz usulünden; 

 

a) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine 

iki yıl veya daha az süre kalankadın hükümlüler,  

 

b) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle 

hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl 

veya daha az süre kalanhükümlüler, 

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. 

 

(4) (Değişik: 18/06/2014-6545/80md.) Adli para cezasının 

ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen hükümlüler yukarıdaki 

fıkralardaki infaz usulünden yararlanamazlar. 

 

(5) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının 

infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar; 

a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması, 

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. 

 

(6) Hükümlünün; 

 

a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği 

denetimli serbestlik müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi, 

.Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı 

 

Madde 105/A- (Ek:5/4/2012-6291/1 md.) 

 (1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle 

bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek 

amacıyla, açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitim evinde 

bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan 

iyi halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu 

salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik 

tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu 

idaresince hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, 

hükmün infazına ilişkin işlemleri yapan Cumhuriyet 

başsavcılığının bulunduğu yer infaz hâkimi tarafından karar 

verilebilir.  

 

(2) 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, diğer şartları da taşımaları 

halinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden 

yararlanabilirler. 

 

(3) Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen infaz usulünden; 

 

a) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın 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 ve daha az süre kalan hükümlüler, 

diğer şartları da taşımaları halinde 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.  

 

(4) (Değişik: 18/06/2014-6545/80md.) Adli para cezasının 

ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen hükümlüler 

yukarıdaki fıkralardaki infaz usulünden yararlanamazlar. 

 

(5) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının 

infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine 

kadar; 

a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması, 

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. 

 

 

(6) Hükümlünün; 

 

a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği 

denetimli serbestlik müdürlüğüne beş gün içinde müracaat 



 

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. 

 

 

(7) Hükümlü hakkında; 

a) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 9/4/2014 tarihli ve E.: 2014/14, K.: 

2014/77 sayılı Kararı ile.) 

b) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 26/12/2013 tarihli ve E.: 2013/133, 

K.: 2013/169 sayılı Kararı ile.) 

c) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 26/12/2013 tarihli ve E.: 2013/133, 

K.: 2013/169 sayılı Kararı ile.) 

(İptal birinci ve ikinci cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 9/4/2014 tarihli 

ve E.: 2014/14, K.: 2014/77 sayılı 

Kararı ile.)  

 

 

(8) 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. 

 

(9) 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. 

 

(10) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ilişkin 

esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir 

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 açık 

ceza infaz kurumuna gönderilmesine, denetimli serbestlik 

müdürlüğünün bulunduğu yer infaz hâkimi tarafından karar 

verilir. 

 

(7) Hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya 

başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir 

yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan 

dolayı kamu davası açılmış olması hâlinde, denetimli serbestlik 

müdürlüğünün talebi üzerine infaz hâkimi tarafından, 

hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar 

verilir. Kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer 

olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi hâlinde, 

hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri 

uygulanarak devam olunmasına infaz hâkimi tarafından karar 

.verilir. 

 

(8) Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken 

sürenin bitiminden itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın 

müracaat etmeyenler ile 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. 

 

(9) 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. 

 

(10) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına 

ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir 

 

Geçici Madde 6- 

 

 (1) 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;  

 

GEÇİCİ MADDE 6-  

 

(1) 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten 

öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), üstsoya, 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, 



a) 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre “iki yıl”, 

 

b) 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte iki”lik oran 

“yarısı”, 

 

Olarak uygulanır. 

 

 

 

 

 

 

 

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 maddede 

değişiklik yapan Kanunla değiştirilen 105/A maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre, “üç yıl” olarak 

uygulanır. 

 

(2)30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, Türk 

Ceza Kanununun 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 bu maddede 

değişiklik yapan Kanunla değiştirilen 105/A maddesinin 

üçüncü fıkrasında yer alan “iki yıl”lık süre, “dört yıl” olarak 

uygulanır.  

 

 

b) Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama 

nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen altmışbeş 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. Ağır 

hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adalet Bakanlığınca 

belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca 

veya Adlî Tıp Kurumunca düzenlenen bir raporla 

belgelendirilir. 

 

(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri, iyi halli olmak 

koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan 

hükümlüler hakkında da uygulanır. 

 

(4)30/3/2020tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, tabi 

olduğu infaz rejimine göre belirlenen koşullu salıverilme 

süresinin hesaplanmasında, hükümlünün on beş yaşını 

dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği bir gün, 

üç gün; on sekiz yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz 

kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır. 

 

 


