
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 kalan kadın hükümlüler,  

 

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

hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl 

veya daha az süre kalan hükümlüler, 

diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Ağır hastalık, 

engellilik veya kocama hâli, Adlî Tıp Kurumundan alınan veya Adalet 

Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık 

kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla 

belgelendirilmelidir. 

 

(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, 

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.)  

 

 

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı 

Madde 105/A- (1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, 

aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek 

amacıyla, koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri 

gereken sürenin beşte dördünü ceza infaz kurumunda geçiren ve açık 

ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan 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. Bu fıkra uyarınca denetimli serbestlik tedbiri 

uygulanmak suretiyle infaz süresi üç yılı geçemez. 

 

 

(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 hükümlüler, 

 

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

hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler,  

koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken 

sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumunda geçirmeleri ve 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. Bu 

fıkra uyarınca denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz 

süresi dört yılı geçemez. 

 

(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 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.verilebilir. 

 

(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 



(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. 

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;  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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, 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) 105/A maddesinin altıncı ve yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak 

üzere, bu madde uyarınca 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 soruşturma başlatılması hâlinde, denetimli 

serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine infaz hâkimi tarafından, 

hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar 

verilebilir. Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı 

verilmesi hâlinde, hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik 

tedbiri uygulanarak devam olunmasına infaz hâkimi tarafından karar 

verilir. 

 

(5) 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, tabi olduğu 

infaz rejimine göre belirlenen koşullu salıverilme süresinin 

hesaplanmasında, hükümlünün onbeş yaşını dolduruncaya kadar ceza 

infaz kurumunda geçirdiği bir gün, üç gün; onsekiz yaşını 

dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün 

olarak dikkate alınır. 

 


