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KADINA ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARINA İLİŞKİN GETİRİLEN İNFAZ DÜZENLEMELERİ DAİR RAPOR 

AKP ve MHP Grup Başkan Vekilleri ve bir grup milletvekili tarafından 31 Mart 2020 günü TBMM 

Başkanlığı’na verilen "Ceza ve Güvenlik tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifi 04 Nisan 2020 tarihinde sabaha karşı kimi değişikliklerle birlikte 

TBMM Adalet Komisyonundan geçti. 

Yasa kamuoyunda "af yasası" "korona yasası" gibi tartışılmaktaysa da, teklif infaza ilişkin düzenlemeler 

içermekte olup, salgın nedeniyle hapishanelere dair atılması gereken pek çok acil adımın hala 

atılmadığını görüyoruz. Atılmayan adımlardan en önemlilerini; tutukluların durumuna ilişin bir 

düzenleme yapılmaması, savcılıkların ve mahkemelerin salgın olmasına rağmen, CMK hükümleri 

uyarınca tutuklu olan bireylerin, tutukluluğana ilişkin değerlendirme yapmaması oluşturuyor. 

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 iktidar muhaliflerinin cezalandırılma aracına 

dönüştüğü 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.  

Yasa teklifine ilişkin en genel anlamda değerlendirme yapılacak olursa, iktidar her zamanki yasa 

yapma mantığı ile; demokratik bir tartışma ortamı yaratmadan, sürecin taraflarının kendisini ifade 

etmesine olanak sağlamadan, bütünsellikten uzak parça başı bir düzenleme yapmaktadır. Salgınla 

birlikte gündeme gelen teklifte salgından bağımsız olarak infaz rejimine dair kalıcı, eşitsiz 

düzenlemeler yapılmaktadır. Yasa teklifi “kadına yönelik şiddet faillerine ve çocuk istismarcılarına” 

örtülü af getirilip getirilmeyeceği, düşünce suçlularının özgür bırakılmasına yönelik düzenlemelerin 

pakette yer alıp almayacağına dair tartışmalar devam ederken 31 Mart 2020 tarihinde TBMM’ye 

sunulmuştur.  

Kadın hareketinin tepkileri üzerine “kadına yönelik şiddet suçları ve çocuk istismarının” paket dışında 

bırakıldığı belirtilmesine rağmen Ceza Kanununda “kadına yönelik şiddet suçları” şeklinde bir suç tipi 

olmadığından kadına yönelik şiddet suçlarının pakette yer almadığını söylemek mümkün değildir. Bu 

husus aşağıda maddeler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.  

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

edilerek bir değişikliğe gidilmemektedir. Yargı pratiğinde iktidara muhalif her kesim “terörist” olarak 

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

cezalandırılmakta, ağır bir infaz rejimine tabi tutulmaktadır. İnfaz paketi ile devlet “düşman 

hukukunu” sürdürmektedir. 

Pakette ayrıca İnfaz kanunundaki disiplin cezaları maddelerinde değişikliğe gidilmekte, haberleşme, 

ziyaret yasağı yanında hücre cezası biçiminde ağır cezaların “Cezaevi Disiplin Kurulu” tarafından 

verilmesi düzenlenmektedir. 

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 çözülememektedir. Bu doğrultuda 

derhal adım atılması gerekmektedir. 

Bu metin ile yasa teklifi kadına yönelik suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların infazına 

ilişkin düzenlemeler boyutuyla incelenecektir.   
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TASARIDA KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARINA İLİŞKİN GETİRİLEN İNFAZ DÜZENLEMELERİ 

 

1. DOĞRUDAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNDA İNFAZ EDİLECEK CEZALARA DAİR DEĞİŞİKLİK 

Teklifin 18. Maddesiyle 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; kasten yaralama, özel hayatın gizliliğinin, tehdit(TCK 106/2) ihlali 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.  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
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(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. 

 

 

 

 

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. 
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2.  İZİNDEN DÖNMEME VEYA GEÇ DÖNME İLE İLGİLİ DÜZENLEME 

Taslağın 40. Maddesi ile CGTİK 97. Madde İzinden dönmeme veya geç dönme ile ilgili düzenleme 

yapılmıştır. 

Komisyondan geçen teklifte “Salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlik durumunda bu 

sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmez” düzenlemesi 

yer almıştır. Uygulamanın istismara açık olacağı değerlendirilmektedir. 

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 

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 SALIVERİLMEYE İLİŞKİN DÜZENLEME: 

Koşullu salıverilmeye ilişkin düzenlemeler 5275 sayılı Kanunun 107. Ve 108. Maddesi değişikliği ile 

Kanuna eklenen Geçici 9. Madde kapsamında yapılıyor. Teklifin Adalet Komisyonundaki görüşmeleri 

sırasında 5275 sayılı Kanuna eklenmesi teklif edilen Geçici 9. Maddeye 6. fıkra eklenerek maddenin 

kapsamı genişletiliyor: 

- Teklifin 48. Maddesiyle 5275 sayılı kanunun 107. Maddesinde değişiklik yapılarak Koşullu 

salıverilme için 2/3 oranı ½’te indirilirken:  

Türk Ceza Kanununun; 

-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 mahkum olanlar 

 



 

 

Sayfa 5 / 17 

 

 

 

Cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden 

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

korunuyor.  

- Yine teklifin 49. Maddesiyle 5275 sayılı Kanunun “Mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz 

rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri” başlıklı 108. Maddesinde değişiklik yapılıyor. 

Teklif ile maddenin dokuzuncu bendinde yapılan değişiklikle; 

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 maddede mükerrirler için cezanın ¾’ünün infaz edilmiş olması oranının 2/3’e indirilmiş olması, 

kasten yaralama, tehdit, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi kadına yönelik sıklıkla ve mükerrer olarak 

işlenen suçların cezalandırılmasında infaz indirimine gidilmesi anlamına geliyor.  

- Teklifin 53. Maddesi ile Kanuna eklenen Geçici 9. Maddenin 6. Fıkrası önemlidir: 

“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” 

Hükmü getirilmekle birlikte 2014’ten önceki İnfaz Kanunu’nda bu suçlar bakımından zaten 2/3 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 teklif edilen geçici 9. Maddeye eklenen 6. fıkra ile denetimli 

serbestlikten faydalanma koşulları kasten öldürme ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve diğer 

suçlar bakımından da genişletilmektedir. Fıkra hükmü 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 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 

Teklif ile infaz kanuna 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 tedbiren 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.  
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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, 

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,  
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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. 

 

 

 

 

(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.  

 

 

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. 
 

(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  
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(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.  

 

 

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. 
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(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. 

 

(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. 

 

 

(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 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. 
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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  

 

 

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. 
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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 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.  

 

 

(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 

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 
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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. 
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4. DENETİMLİ SERBESTLİK 105/A VE GEÇİCİ 6. MADDE DÜZENLEMESİ: 

Teklifin 46. Maddesi ile 5275 Kanun’un denetimli serbestliği düzenleyen 105/A maddesinde 

değişikliğe gidilerek, uygulamada her türlü suç için 1 yıl olan denetimli serbestlik süresi, koşullu 

salıverilme miktarına göre oransal eşitlenmekte. Buna göre, tüm hükümlüler cezalarının 4/5 ini 

tamamlamış olmak şartıyla kalan süreyi denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye olabilecek. Kalan 

1/5 lik süre her halde 3 yılı geçemez. (Bu madde CB hakaret TCK 301 kapsamında cezalandırılanların 

da cezalarının infaz biçimine dair tartışma yaratmıştır.) 

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. 

 

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. 

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. 
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(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. 

 

 

(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, 



 

 

Sayfa 15 / 17 

 

 

 

(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. 

 

 

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 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. 
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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  
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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. 
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