
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 yirmidört 

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 

yirmisekiz, 

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 otuzdört,  

c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına 

mahkûmiyet hâlinde en fazla kırk,  

d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet 

hâlinde en fazla otuzdört, 

e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla 

otuziki,  

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

çocuklar hakkında uygulanmaz. 

 

 

 

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 yirmidört 

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) İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) 

süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, 

 

c) 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,  

 

d) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 

104 ve 105) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar, 

 

e)Özel hayata ve hayatın gizliliği alanına karşı suçlardan madde 132, 

133, 134, 135, 136, 137 ve 138 süreli hapis cezasına mahkum olanlar, 

f) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 

188) hapis cezasına mahkûm olan çocuklar, 

 

g) 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 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 otuzaltı,  

b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz,  

c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına 

mahkûmiyet hâlinde en fazla otuzaltı,  

d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet 

hâlinde en fazla otuz, 

e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla 

yirmisekiz, 

Yıldır.  

 

(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 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 otuzdört,  

c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına 

mahkûmiyet hâlinde en fazla kırk,  

d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet 

hâlinde en fazla otuzdört, 

e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla 

otuziki,  

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

çocuklar hakkında uygulanmaz. 

 

 

(5) Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün onbeş 

yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün 

olarak dikkate alınır. 



 

(5) Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün onbeş 

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 

aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında, ücret 

karşılığında çalıştırılabilir.  

 

(8) Onsekiz 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 itibaren kalan cezasının aynen,  

 

 

 

b) Yükümlülüklerine aykırı davranması hâlinde, bu yükümlülüklere 

uymama tarihi ile hak  ederek  salıverilme  tarihi  arasındaki  süreyi  

geçmemek  koşuluyla  takdir  edilecek  bir sürenin, 

 

Ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. Koşullu salıverilme 

kararının geri alınmasından sonra aynı hükmün infazı ile ilgili bir daha 

koşullu salıverilme kararı verilmez. 

 

(6) Koşullu salıverilen hükümlünün tâbi tutulacağı denetim süresi, 

yukarıdaki fıkralara göre infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre 

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 

aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında, ücret 

karşılığında çalıştırılabilir.  

 

(8) Onsekiz 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 

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) 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) 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 



 

(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 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. 

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. 

 

Mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli 

serbestlik tedbiri 

Madde 108- (1) Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm 

olunan;  

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının,  

b) Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,  

 

c) Süreli hapis cezasının dörtte üçünün,  

 

İnfaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda, koşullu 

salıverilmeden yararlanılabilir.  

 

 

 

(2) Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, 

tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz.  

 

(3) İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, 

hükümlü koşullu salıverilmez.  

 

 

(4) Hâkim, mükerrir hakkında cezanın infazının tamamlanmasından 

sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere denetim süresi belirler. 

 

 

 

(5) Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu 

salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır.  

 

(6) Hâkim, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına karar 

verebilir. Denetim süresi en fazla beş yıla kadar uzatılabilir.  

 

(7) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Cezanın infazı tamamlandıktan sonra 

devam eden denetim süresi içinde, bu madde hükümlerine göre 

kendilerine yüklenen yükümlülüklere ve yasaklara aykırı hareket eden 

mükerrirler, infaz hâkimi kararı ile disiplin hapsine tabi tutulur. 

Disiplin hapsinin süresi on beş günden az ve üç aydan fazla olamaz.  

(8) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Çocuğa karşı işlenen bir suçtan 

dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya müebbet hapis 

cezasına mahkûmiyet hâlinde birinci fıkradaki koşullu salıverilme 

süreleri uygulanır.  

 

(9) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Birinci fıkradaki koşullu salıverme 

süreleri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 

nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı suçundan, 

103 üncü maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı 

suçundan, 104 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında 

tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan, 188 inci maddesinde 

tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 

dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında da uygulanır. 188 inci 

madde hariç olmak üzere bu suçlardan dolayı hapis cezasına mahkûm 

olanlar hakkında, cezanın infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri 

takdirde denetim süresi içinde, aşağıdaki tedavi veya 

Mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli 

serbestlik tedbiri 

Madde 108- (1) Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm 

olunan;  

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının,  

b) Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,  

 

c) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla 

otuziki yılının, 

 

d) Süreli hapis cezasının üçte ikisinin, 

 

İnfaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda, koşullu 

salıverilmeden yararlanılabilir. Ancak, koşullu salıverilme oranı üçte 

ikiden fazla olan suçlar bakımından tabi oldukları koşullu salıverilme 

oranı uygulanır.  

 

(2) Tekerrür nedeniyle koşullu salıverme süresine eklenecek miktar, 

tekerrüre esas alınan cezanın en ağırından fazla olamaz.  

 

(3) İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, 

hükümlü koşullu salıverilmez. Hükümlü hakkında ikinci defa tekerrür 

hükümlerinin uygulanacağı hükümde belirtilir. 

 

(4) İnfaz hâkimi, mükerrir hakkında cezanın infazının 

tamamlanmasından sonra başlamak ve bir yıldan az olmamak üzere 

denetim süresi belirler. 

 

(5) Tekerrür dolayısıyla belirlenen denetim süresinde, koşullu 

salıverilmeye ilişkin hükümler uygulanır.  

 

(6) İnfaz hâkimi, mükerrir hakkında denetim süresinin uzatılmasına 

karar verebilir. Denetim süresi en fazla beş yıla kadar uzatılabilir.  

 

(7) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Cezanın infazı tamamlandıktan sonra 

devam eden denetim süresi içinde, bu madde hükümlerine göre 

kendilerine yüklenen yükümlülüklere ve yasaklara aykırı hareket eden 

mükerrirler, infaz hâkimi kararı ile disiplin hapsine tabi tutulur. 

Disiplin hapsinin süresi on beş günden az ve üç aydan fazla olamaz.  

(8) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Çocuğa karşı işlenen bir suçtan 

dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya müebbet hapis 

cezasına mahkûmiyet hâlinde birinci fıkradaki koşullu salıverilme 

süreleri uygulanır. 

 

(9) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Birinci fıkradaki koşullu salıverme 

süreleri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 

nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı suçundan, 

103 üncü maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı 

suçundan, 104 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında 

tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan, 188 inci maddesinde 

tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 

dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında da uygulanır. Ancak, 

süreli hapis cezaları bakımından koşullu salıverilme oranı, dörtte üç 

olarak uygulanır. 188 inci madde hariç olmak üzere bu suçlardan 



yükümlülüklerden bir veya birkaçına infaz hâkimi tarafından karar 

verilir: 

a) Tıbbi tedaviye tabi tutulmak 

b) Tedavi amaçlı programlara katılmak 

c) Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde 

ikamet etmekten yasaklanmak 

d) Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak 

e) Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan 

yasaklanmak 

f) Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren 

faaliyet icra etmekten yasaklanmak 

(10) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Dokuzuncu fıkra hükümleri 

çocuklar hakkında uygulanmaz.  

(11) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Bu maddenin dokuzuncu fıkrasının 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının görüşü 

alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle 

düzenlenir.  

dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında, cezanın infazı 

sırasında ve koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde, 

aşağıdaki tedavi veya yükümlülüklerden bir veya birkaçına infaz 

hâkimi tarafından karar verilir: 

a) Tıbbi tedaviye tabi tutulmak 

b) Tedavi amaçlı programlara katılmak 

c) Suçun mağdurunun oturduğu ve çalıştığı yerleşim bölgesinde 

ikamet etmekten yasaklanmak 

d) Mağdurun bulunduğu yerlere yaklaşmaktan yasaklanmak 

e) Çocuklarla bir arada olmayı gerektiren bir ortamda çalışmaktan 

yasaklanmak 

f) Çocuklar hakkında bakım ve gözetim yükümlülüğünü gerektiren 

faaliyet icra etmekten yasaklanmak 

(10) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Dokuzuncu fıkra hükümleri 

çocuklar hakkında uygulanmaz.  

(11) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Bu maddenin dokuzuncu fıkrasının 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının görüşü 

alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle 

düzenlenir.  

 

 

………………. GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 

işlenen suçlar nedeniyle verilen mahkumiyet kararları bakımından 

105/A maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak,  bu maddeyi ihdas 

eden Kanunla söz konusu maddede yapılan değişiklikten önceki ve 

sonraki hükümler bir bütün olarak ayrı ayrı değerlendirilir ve 

hükümlünün lehine olan düzenleme uygulanır. 105/A maddesinin 

değişiklikten önceki hükümleri değerlendirilirken, birinci fıkrasının 

(a) bendinde ve ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık süre şartı ile birinci 

fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezanın belirli bir süre infaz 

edilmesine ilişkin şart uygulanmaz. 

 

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

değişiklikler, 1/9/2020 tarihinden itibaren uygulanır. 

 

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

1/9/2020 tarihine kadar yirmibeş 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. 

 

(6) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, 

Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, Terörle 

Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti 

kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, toplam hapis cezası on 

yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve daha fazla olanlar ise üç ayını 

kapalı ceza infaz kurumunda geçirmiş olan iyi halli hükümlülerden 

ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına bir 

yıl veya daha az süre kalanlar, talepleri halinde açık ceza infaz 

kurumlarına gönderilebilirler. Bu hükümlüler, açık ceza infaz 

kurumlarında barındırılır. İlgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz 

kurumlarına ayrılmaya, beşinci fıkrada belillilen süreler içinde hak 

kazandıkları takdirde beşinci fıkra uyarınca izinli sayılırlar. Beşinci 

fıkrada belirtilen sürenin tamamlanmasından sonra ise açık ceza infaz 

kurumlarına ayrılmaya hak kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın, 

95 inci maddede düzenlenen izin hakkından yararlanırlar. Bu fıkra 

hükmü 31/12/2020 tarihine kadar uygulanır. 

 

  


