
 

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 

zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum 

sağlayamayacakları saptananlar, kurum yönetim kurulunun 

kararı ile kapalı ceza infaz kurumlarına geri gönderilirler. Bu 

karar, infaz hâkiminin onayına sunulur. 

 

 

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. 

 

 

 


