
 

 

 

 

YASALAŞAN İNFAZ PAKETİNİNİN KADINLAR YÖNÜNDEN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun teklifinin kadına yönelik şiddet suçları, suçların infazı ve kadın 

hükümlülerin cezalarının infazı yününden değerlendirilmesi 

AKP ve MHP Grup Başkan Vekilleri ve bir grup milletvekili tarafından 30 Mart 2020 günü 

TBMM Başkanlığı’na sunulan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair teklif 04.04.2020 tarihinde sabaha karşı kimi 

değişikliklerle birlikte TBMM Adalet Komisyonundan geçti1. Ardından yine kimi 

değişikliklerle birlikte 14.04.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 

15.04.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandı2.  

Yasa kamuoyunda “af yasası” “korona yasası” gibi tartışılmışsa da, infaza ilişkin kalıcı 

düzenlemeler içermekte olup salgın nedeniyle hapishanelere dair atılması gereken pek çok acil 

adım hala atılmadı. İktidar her zamanki yasa yapma mantığı ile demokratik bir tartışma ortamı 

yaratmadan, sürecin taraflarının kendisini ifade etmesine olanak sağlamadan, bütünsellikten 

uzak parça başı bir düzenleme yaptı.  

Yine yasa ile “terör suçları” olarak cezalandırılan düşünce suçlarının infazında eşitlik ilkesi 

ihlal edilerek bir değişikliğe gidilmedi. Yargı pratiğinde, iktidara muhalif her kesim “terörist” 

olarak yargılanmakta; gazeteciler, siyasetçiler, yerel yöneticiler, öğrenciler ağır cezalarla 

cezalandırılmakta, ağır bir infaz rejimine tabi tutulmaktadır. Yasa değişikliği ile devlet “düşman 

hukukunu” sürdürmektedir. 

Hasta mahpusların durumu, DGM’lerde yargılanıp AİHM ve AYM kararları doğrultusunda 

haklarında yeniden yargılama kararı verilmesi gerekirken ayrımcılığa uğrayarak talepleri 

reddedilen hükümlülerin durumu, cezaevlerinin fiziki koşulları gibi pek çok sorun siyasi 

iktidarın insan yaşamını ve uluslararası hukuki standartları yok sayan yaklaşımı nedeniyle hala 

çözülmedi. Bu konularla ilgili derhal adım atılması gerekmektedir. 

Bu aşamada, bütün mahpusların yaşam hakkını korumanın devletin sorumluluğu olduğunu 

hatırlatarak sirkülasyonun yoğun olduğu, aşırı kalabalık ve hijyenik koşullardan yoksun 

cezaevlerinde salgının yayılmaması için gerekli acil tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini 

hatırlatırız. Tutukluluğun bir tedbir olmaktan çıktığı ve özellikle iktidarın muhalifleri 

cezalandırma aracına dönüştürdüğü ülkemizde fikirlerinden dolayı tutuklanarak hapishanelerde 

özgürlüklerinden yoksun bırakılanların, salgın sürecinde risk altında oldukları da 

değerlendirilerek, CMK hükümleri uyarınca tutukluluklarının gözden geçirilmesi ve serbest 

bırakılmaları gerekmektedir. Ayrıca hapishanelerde tutuklu ve hükümlülerin temizlik ve hijyen 

malzemelerine erişmekte güçlük çektiği, hapishanelerde corona vakalarının görülmeye 

                                                           
1 Komisyon raporu için: https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss207.pdf 
2 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200415-16.htm 

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss207.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200415-16.htm


 

başladığına dair bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.3 Yaşam ve sağlık hakkı çerçevesinde 

gerekli tedbirler acilen alınmalıdır. 

Yasa teklifine ilişkin en genel anlamda değerlendirmeye 07.04.2020 tarihli bilgi notumuzda yer 

verilmiş4 ve bilgi notunda teklif maddeleri kadına ve çocuğa yönelik suçların infazı bakımından 

incelenmişti. Bu metinde de yasanın tamamı inceleme konusu edilmeyecektir5. Yasa teklifinde 

TBMM genel kurul görüşmeleri sırasında yapılan son değişikliklerle birlikte yasanın 

kanunlaşmasıyla kadın ve çocuğa yönelik şiddet suçlarının infazındaki değişikliklerle, önceki 

bilgi notumuzda yer verilmeyen Ceza Kanununda canavarca hisle yaralama suçunun 

düzenlenmesi ile kadın ve çocukların cezalarının infazına ilişkin maddeler yönünden bir 

değerlendirme yapılacaktır.6 

I. TCK DEĞİŞİKLİĞİ: KASTEN YARLAMA SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİNE 

“CANAVARCA HİSLE İŞLENMESİ”NİN EKLENMESİNE DAİR DEĞİŞİKLİK:  

Teklifin 11. maddesiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun “kasten yaralama” suçunu düzenleyen 86. 

Maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik yapılmıştır. Maddenin üçüncü fıkrasına eklenen (f) bendi ile 

suçun “canavarca hisle” işlenmesi suçun nitelikli halleri arasında sayılarak cezanın, yarı oranı yerine bir 

kat artırılması öngörülmüştür. TCK 87. Maddede yapılan değişiklikle 86. Maddenin 3. fıkrasında sayılan 

yaralamanın nitelikli halleri sonucu ölüm gerçekleşmesi durumunda verilecek cezanın üst sınırı 16 

yıldan 18 yıla çıkarılmıştır.  

“Kezzap atma” ile gündeme gelen ve tartışılan madde değişikliği her ne kadar olumlu gözükse de kadına 

yönelik şiddetin önlenmesine dair bütünlüklü bir politikanın ve ceza politikasının sonucu olmadığı için 

tek başına bir anlam taşımayacak olup ayrıca kavramın belirsizliği nedeniyle de uygulamada sorunlar 

yaşanabilecektir.  

 

II. KADINLARIN CEZALARININ İNFAZINA VE ADLİ KONTROL 

DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 

 

1. 5271 Sayılı Kanun’un “Adli Kontrol”ü Düzenleyen 109. Maddesinde Yapılan değişiklik 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin mülga dördüncü fıkrasında yapılan 

düzenleme ile “gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin 

tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebileceği” düzenlenmiştir. Adli kontrol 

tedbiri şüpheli yahut sanığın, tutuklama koşullarının varlığı halinde, ölçülülük ilkesi çerçevesinde, 

tutuklama ile ulaşılabilecek amaçlara uygun olduğu takdirde, kanunda sayılı bir veya birkaç 

yükümlülüğe tabi tutulması şeklinde uygulanması gerektiğinden, bu düzenleme olmasaydı da savcıların 

ölçülülük ilkesi gereği gebe veya yeni doğum yapmış kadınlarla ilgili adli kontrol kararı verme olanağı 

bulunmaktaydı. Ülkemizde tutuklama tedbiri gibi adli kontrol tedbirinin de bir cezalandırma aracı olarak  

 

                                                           
3 Covid-19 Haftalık Hapishane İzleme Bülten 1 ve 2 -Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Çağdaş Hukukçular 
Derneği, İnsan Hakları Derneği, MED Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu 
https://cagdashukukcular.org/manset/covid-19-haftalik-hapishane-izleme-bulten-1/ 
https://cagdashukukcular.org/manset/covid-19-haftalik-hapishane-izleme-bulten-2/ 
4http://www.toplumsalhukuk.net/infaz-yasasi-kadina-siddet-ve-cocuk-istismarinda-neleri-degistiriyor.html 
5 İnfaz Kanunu değişikliği hakkında yasa henüz Adalet Komisyonunda görüşülürken İHD tarafından yayınlanan 
rapor kapsamalı bir değerlendirme içermektedir:https://www.ihd.org.tr/infaz-kanunu-degisikligi-hakkinda-
ihdnin-gorus-ve-onerileri/ 
6 Değişiklikler siyasi suçluların cezalarının infazı bakımından ayrımcı uygulamalar da içermekle birlikte(hamile ve 
yeni doğurmul kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere) maddeler bu yönleriyle incelenmemiştir.  

https://cagdashukukcular.org/manset/covid-19-haftalik-hapishane-izleme-bulten-1/
https://cagdashukukcular.org/manset/covid-19-haftalik-hapishane-izleme-bulten-2/
http://www.toplumsalhukuk.net/infaz-yasasi-kadina-siddet-ve-cocuk-istismarinda-neleri-degistiriyor.html
https://www.ihd.org.tr/infaz-kanunu-degisikligi-hakkinda-ihdnin-gorus-ve-onerileri/
https://www.ihd.org.tr/infaz-kanunu-degisikligi-hakkinda-ihdnin-gorus-ve-onerileri/


 

 

 

kullanılıyor olması, özellikle “terör” soruşturmalarında yasal koşullar oluşmadan tutuklama kararı ve 

her durumda adli kontrol kararı verildiğinden, yasalarda bu tip gereksiz düzenlemeler yapılabilmektedir.  

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin mülga dördüncü fıkrası aşağıdaki 

şekilde yeniden düzenlenmiştir: 

“(4) Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını 

yalnız idame ettiremediği 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya 

doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adlî 

kontrol altına alınmasına karar verilebilir. Hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili 

olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, UYAP kayıtlarını incelemek 

suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de adlî kontrol kararı verebilir.” Şeklindedir.  

2. 5275 sayılı CGTİK’te Yeni Doğum Yapan Kadınların Cezasının İnfazı Hakkında 

Değişiklik 

Yasanın 19.maddesiyle 5275 sayılı CGTİK’in “Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile 

ertelenmesi” başlıklı 16. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.  Maddenin 4 fıkrasının eski haline göre; 

hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 6 ayı geçmemiş bulunan kadınlar 

hakkında geri bırakılacakken; değişiklik ile gebe olan veya yeni doğum yapan kadınların cezasının 

infazının 6 ay yerine, 1 yıl 6 ay ertelenmesi öngörülmektedir. 

Maddenin 5. Fıkrasındaki “eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli sayılanlar hakkında dördüncü fıkra 

hükümleri uygulanmaz.” düzenleme nedeniyle siyasi hükümlüler yönünden ayrımcı uygulamalar 

olabileceği değerlendirilmektedir.  

19/4. Maddenin değişiklik işlenmiş hali:  

“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.” 

III. KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI 

SUÇLARININ CEZALARININ İNFAZI HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 

 

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

5275 sayılı CGTİK in “açık ceza infaz kurumlarını düzenleyen 14. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.  

Maddenin eski haline göre “İki yıl ve daha az hapis cezası alanlar için cezanın doğrudan açık cezaevinde 

infaz edilmesi” mümkün iken yasa teklifi ile “kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına 

mahkûm olanların” cezalarının doğrudan açık cezaevinde infazı düzenlenmektedir.  

Her ne kadar cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve ikinci defa mükerrir olanlar kapsam dışı 

tutulmuşsa da; mağduru kadın olan kasten yaralama, şantaj(TCK 107), tehdit(TCK 106/2) gibi suçlardan 

verilen cezalar kapsama girdiğinden değişiklik kadına yönelik şiddet faillerinin infaz koşullarının 

iyileştirmesi, bu suç tipleri yönünden cezanın doğrudan açık cezaevinde infazı anlamına gelecektir. 

Madde değişikliği ile “İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlar”ın da doğrudan açık 

cezaevine götürüleceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda nafaka yükümlüleri de doğrudan açık ceza infaz 

kurumlarına alınacaktır. Nafaka hakkının sınırlandırılmasına yönelik pek çok kampanyanın ardından, 

henüz hakkın sınırlandırılmasına yönelik bir düzenleme yapılmış olmasa da nafaka ödenmesinin  



 

 

neredeyse tek güvencesi olan tazyik hapsinin doğrudan açık cezaevinde infazına yönelik düzenleme 

nafaka ödemeyen erkekleri rahatlatacak bir düzenlemedir. Bu düzenleme Kadın Dayanışma Vakfı’nın 

“Nafaka Raporu”nda yer alan veriler ışığında değerlendirilmelidir. Rapora göre Mahkemeler tarafından 

hükmedilen nafakaların yüzde 20,7’si nafaka yükümlüleri tarafından ödenirken, söz konusu nafakaların 

yüzde 0,7’si kısmen ödenmiş, yüzde 50,7’si ise hiç ödenmemiştir.7 

2. İyi Hal İncelemesinin İnfazın Tüm Aşamalarında Yapılacağına Dair Değişiklik: 

Kanunun 36. Maddesi ile 5275 sayılı Kanunun 89 uncu madde başlığı ile birlikte değiştirilmiştir. Madde 

eski haliyle “Koşullu salıverilmede iyi halin saptanmasını” düzenlerken, yasa değişikliği ile 

hükümlülerin ceza infaz kurumunda bulunduğu tüm aşamalara ilişkin “hükümlülerin değerlendirilmesi 

ve iyi halin saptanması” düzenlenmiştir. 

Değişiklik genel anlamda şartla salıverilme koşullarının eski düzenlemeden daha olumsuz biçimde 

düzenlenmesi, siyasi mahpuslar açısından zaten çok uzun olan şartla salıverilme süresinin tümüyle 

ortadan kaldırılmasına yol açacak biçimde, iyi hal ve infaz indirimi değerlendirmesini gözlem ve idare 

kurullarının insafına bırakmak büyük bir keyfiliğe yol açacağı, hükümlülerin ceza infaz kurumlarında 

geçirdiği tüm sürelerin iyi hal incelemesine esas alınmasın kabul edilemeyeceği ve özellikle uzun süre 

ceza infaz kurumlarında kalan mahpuslara verilen disiplin cezalarının iyi hale engel olacağı gibi 

gerekçelerle eleştirilip, geri çekilmesi talep edilmişse de yasalaşmıştır. 

Maddenin 3. Fıkrasında idare ve gözlem kuruluna savcıların ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından belirlenen birer uzman kişi katılacağı 

suçlar arasında “cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar”a da yer verilmiştir. Genel anlamda olumsuz 

bir düzenlemenin tek başına cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlülerin iyi halinin 

belirlenmesi sürecinde olumlu sonuçlar doğurup doğurmayacağı tartışmalıdır. Ayrıca “cinsel 

dokunulmazlığa karşı” suçların önlenmesine ilişkin bütüncül bir yaklaşımın parçası olmayan 

düzenlemenin tek başına olumlu bir sonuç doğurması beklenmemelidir. Yasa henüz Meclis genel 

kurulundan geçmişken çocuk istismarını evlilik ile aklamaya çalışan yasa değişikliği teklifinin yeniden 

gündeme getirilmesi, kamu kurumlarındaki siyasi kadrolaşma kapsamında bu değerlendirmelerin nasıl 

yapılacağı konusunda da kuşku uyandırmaktadır.  

3. CGTİK 97. Madde İzinden dönmeme veya geç dönme ile ilgili değişiklik: 

Yasanın 40. Maddesi ile CGTİK’in 97. Maddesinde yapılan değişiklikle “Salgın hastalık, doğal afet, 

savaş veya seferberlikten kaynaklanan mücbir sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen 

hükümlülere ceza verilmez” şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme sonrası özellikle Covid salgını 

gerekçesiyle verilen izinlerin süresi bitiminde dönüşün nasıl sağlanacağı ve kadınlar ve çocukların 

güvenliğinin hangi tedbirlerle alınacağı yönünden eleştirilmiştir. Kadına yönelik şiddet suçlarının 

cezalarının infazı süreçlerinin açık ve şeffaf olmadığı, raporlanmadığı ve istatistiklerinin paylaşılmadığı 

sürece madde hükmünün istismara açık olacağı ortadadır. 

Madde hükmü yeni düzenlenen haliyle:  

 “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  

                                                           
7 Kadın Dayanışma Vakfı’nın “Yoksulluk Nafakası Araştırması” Raporu için: Mahkemeler tarafından hükmedilen 
nafakaların yüzde 20,7’si nafaka yükümlüleri tarafından ödenirken, söz konusu nafakaların yüzde 0,7’si kısmen 
ödenmiş, yüzde 50,7’si ise hiç ödenmemiştir. 



 

 

 

uygulanır. (Ek cümle:14/4/2020-7242/40 md.)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. (Mülga cümle:14/4/2020-7242/40 md.) (İzinli iken firar eden hükümlüye bir daha izin 

verilmez) 

(3) (Ek:14/4/2020-7242/40 md.)İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen 

hükümlüler ile firar eden hükümlülere bir daha özel izin verilmez.” 

4. Koşullu Salıverilmeye İlişkin Değişiklikler: 

Koşullu salıverilmeye ilişkin düzenlemeler; Kanunun 48. Maddesiyle 5275 sayılı Kanunun 107. 

Maddesinde koşullu salıverilme sisteminde yapılan indirimler ve Kanunun 49. Maddesiyle 5275 sayılı 

Kanunun 108. Maddesinde infaz ve koşullu salıverilme sürelerinde yapılan değişiklikler ve Kanunun 

53. Maddesiyle ve 5275 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 9 ile yapılmıştır.  

- Kanunun 48. Maddesiyle 5275 sayılı kanunun 107. Maddesinde değişiklik yapılarak 

Koşullu salıverilme için 2/3 oranı ½’te indirilirken:  

Kadına yönelik şiddet ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan Türk Ceza Kanunu’nun; 

-Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, 

-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,  

-Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapis cezasına mahkûm 

olan çocuklar, 

-Özel hayata ve hayatın gizliliği alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) 

süreli hapis cezasına mahkûm olanlar, 

Cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden 

yararlanabilecekleri düzenlemesi ile bu suçlar için 2/3 koşullu salıverilme oranı eski şekliyle 

korunmuştur 

- Yine yasanın 49. Maddesiyle 5275 sayılı Kanunun “Mükerrirlere ve bazı suç faillerine 

özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri” başlıklı108. Maddesinde değişiklik 

yapılmıştır. 

Yasa değişikliği ile; mükerrirler bakımından koşullu salıverilme oranı 3/4’ten , 2/3’e indirilmiştir. 

Ancak koşullu salıverilme oranı üçte ikiden fazla olan suçlar bakımından, bu suçların tabi oldukları 

koşullu salıverilme oranının uygulanacağı belirtilmiştir.  

Nitelikli cinsel saldırı TCK 102/2, TCK 103 üncü maddesinde tanımlanan çocukların cinsel istismarı 

suçundan, 104 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki 

suçunda süreli hapis cezaları bakımından koşullu salıverilme oranı, dörtte üç olarak uygulanır 

düzenlemesi ile bu suçlar bakımından da infaz süresi ¾ olarak korunuyor. 

Ancak madde metninde mükerrirlere özgü koşullu salıverilme için cezanın ¾’ünün infaz edilmiş olması 

oranının 2/3’e indirilmiş olması, kasten yaralama, tehdit, şantaj gibi kadına yönelik sıklıkla ve mükerrer 

olarak işlenen suçların cezalandırılmasında infaz indirimine gidilmesi anlamına gelmektedir.  



 

 

 

 

- Kanunun 53. Maddesi ile 5275 sayılı Kanuna eklenen Geçici 9. Maddenin 6. Fıkrası önemlidir: 

Öncelikle Kanuna eklenen Geçici 9/4. Madde ile ilgili açıklama yapılacak olursa:  

“Geçici 9/4: 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”düzenlemesi 28.06.2014 tarihinden önce işlenen bu suçlar bakımından infaz indirimi 

anlamına gelmemektedir. Bu tarihten önce maddede belirtilen suçlar bakımından İnfaz Kanununda2/3 

infaz düzenlemesi bulunduğu ve cezada kanunilik gereği yeni kanun aleyhe olacak şekilde eskiye 

yürümediğinden 2014 öncesi cezaların infazına ilişkin bu düzenleme bir açıklamadan ibarettir.  

Ancak komisyon görüşmeleri sırasında madde teklifine eklenen 6. fıkra ile açık cezaevine ayrılma 

koşulları kasten öldürme ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve diğer suçlar bakımından da 

genişletilmiştir.  

Fıkra hükmü; 

“(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 hâlli hükümlülerden 

ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına bir yıl veya daha az süre kalanlar, 

talepleri hâlinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilirler. Bu hükümlüler, açık ceza infaz 

kurumlarında barındırılır. İlgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya, beşinci fıkrada 

belirtilen 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.” Şeklindedir. 

Madde düzenlemesi ile “toplam hapis cezası 10 yılın altında olanlar bir ayını, 10 yıldan fazla olanlar ise 

3 ayını kapalı infaz kurumunda geçirmiş iyi halli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz 

kurumuna ayrılmalarına 1 yıl ve daha az süre kalanların talepleri halinde açık ceza infaz kurumuna 

gönderilecekleri belirtilmektedir.  

Madde metninden, düzenlemenin açık cezaevinden doğrudan Covid-19 nedeniyle özel izin gerekçesiyle 

salıverilme sonucu doğuracağı anlamı çıkmaktaysa da Komisyon görüşmelerinde amacın bu olmadığı 

ve uygulamanın buna dönük olmayacağı açıklanmıştır. Madde gerekçesi olarak, açık cezaevlerinin 

boşaltılması nedeniyle açık cezaevinde bulunan hükümlülerce yapılan işlerin sürekliliğinin 

sağlanabilmesi belirtilmiştir.    

- Açık cezaevinde bulunanlar ve denetimli serbestlik hükümleri uyarınca cezaları infaz 

edilenlerin, kadına yönelik suçlar bakımından İstanbul Sözleşmesi ve diğer mevzuat 

uyarınca gerekli tedbirler alınmadan izinli sayılması 

CGTİK’e eklenen Geçici 9. Maddenin 5. Fıkrası ile açık cezaevinde bulunan hükümlülerin veya 

denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerin 31.05.2020 tarihine kadar izinli sayılmaları 

düzenlenmiştir. İki aylık izin süresinin en fazla 3 kez uzatılabileceği belirtilmiştir. 

Salgın nedeniyle tedbirden izin düzenlemesi getirilmekteyse de izin sürecinde kadınları ve çocukları 

güvence altına alacak tedbirlere ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Aksine HSK kararı ile  



 

 

 

6284 sayılı Kanun dahi salgın sürecinde uygulanmaz hale getirilmek istenmiştir. Yasa uygulaması ile 

birlikte bu durum şiddet mağduru pek çok kadın açısından sorun yaratmıştır.  

5. CGTİK Denetimli Serbestlik 105/A ve Geçici 6. Madde Değişiklikleri: 

Denetimli serbestlik koşullarında değişiklik:  

Kanunun 46. maddesiyle 5275 sayılı Kanun’un denetimli serbestliği düzenleyen 105/A maddesinde 

değişikliğe gidilerek, açık cezaevinde bulunup da koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre 

kalanların cezalarının denetimli serbestlikte infazına imkân veren düzenleme değiştirilmeden açık ceza 

infaz kurumu ile çocuk eğitim evinde geçirilmesi gereken asgari süreler kaldırılmıştır.  

Kanun teklifinde ve Adalet Komisyonundan geçen metinde her türlü suç için 1 yıl olan denetimli 

serbestlik süresinin koşullu salıverilme miktarına göre oransal eşitlenmesine yönelik düzenleme 

mevcuttu. Adalet Komisyonundan geçen teklife göre, tüm hükümlüler cezalarının 4/5 ini tamamlamış 

olmak şartıyla kalan süreyi denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olabilmesi, kalan 1/5 lik sürenin 

her halde 3 yılı geçemeyeceği düzenlenmişti. Teklif maddesi, Cumhurbaşkanına hakaret TCK 301 

kapsamında cezalandırılanların da cezalarının hapishanede infaz edileceğine ilişkin tartışma yaratmıştı. 

Meclis genel kurulunda maddenin Adalet Komisyonundan geçen halinde değişiklik yapılarak, temelde 

denetimli serbestlik uygulamasında esaslı bir değişikliğe gidilmedi. 

Maddeye gelen itirazlar, infaz uygulamasının genel mantığından çok, ifade hürriyeti kapsamındaki ifade 

açıklamalarının ve toplanma özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin sıklıkla cezalandırılıyor olmasıydı. Bu 

nedenle teklife itirazlar yükseltilirken, kadına yönelik “basit” şiddet suçlarının var olan düzenlemeyle 

“cezasız” bırakılması sorunu varlığını korumaya devam etti. Kanunun teklifinin bu maddesine ilişkin 

tartışmalar da ülkemizde yargı bağımsızlığı ve bütüncül olmayan ceza ve infaz politikalarının yarattığı 

çelişkilerin bir göstergesi oldu.  

CGTİK Geçici 6. Madde ile denetimli serbestlik süresinin bir defaya mahsus olarak yükseltilmesi:   

Kanunun 52. Maddesi ile 5275 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi tamamen değiştirilmiştir. Geçici 6. 

Maddede yapılan değişiklikle 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından bu maddede değişiklik 

yapan Kanunla değiştirilen 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre, “üç yıl” olarak 

uygulanır denilmekle birlikte:  

TCK 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) hariç tutuluyor. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kapsamına giren 

Suçlar da hariç tutuluyor.  

Madde değişikliği ile denetimli serbestlik süresi üç yıla çıkartılırken, kasten yaralama suçunun 

nitelikli halleri, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve özel hayta ve hayatın gizli alanına karşı 

suçlar kapsam dışı tutulmuş oluyor.  

6. Özel İnfaz Usulleri Değişikliği 

Yasanın 50. Maddesiyle 5275 sayılı Kanunun 110 uncu maddesi değiştiriliyor. Özel infaz usullerinin 

uygulanamayacağı suçlar arasında cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar da yer alıyor.  


