
 
 

7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Kapsamında Yeni İnfaz Düzenlemesi  

 

7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15.04.2020 tarih ve 31100 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanarak tüm maddeleri itibarıyla aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu 
yazımızda bu kanunla 5275 Sayılı Cezaların İnfazı kanunun çeşitli maddelerinde 
yapılan infaz iyileştirmelerini kısaca sizlere özetlemek istedik.  

Bu kanunda cezaların infazına ilişkin iyileştirmeler, 48. Maddeden başlayarak 52. 
Maddeye kadar yapılan düzenleme ile belirlenmiştir. Şimdi bu maddeleri tek tek 
incelemek istiyoruz.  

Madde 48 :  Bu maddede 5275 Sayılı kanunun 107. Maddesinin 2. Fıkrası ve 
devamında koşullu salıverilme süreleri açısından bazı iyileştirmeler yapılmıştır. 
Bu maddenin eski ve yeni halleri aşağıdadır.  

MADDENİN ESKİ HALİ  MADDENİN YENİ HALİ  
(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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama 
suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli 
hapis cezasına mahkûm olanlar, 
c) İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve 
eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis 
cezasına mahkûm olanlar, 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)Suç işlemek için örgüt kurmak veya 
yönetmek ya da örgütün faaliyeti 
çerçevesinde işlenen suçtan dolayı 
mahkûmiyet hâlinde; ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş 

d) 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, 
e) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen 
suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) 
hapis cezasına mahkûm olan çocuklar, 
f) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı 
suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 
137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkûm 
olanlar, 
g) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve 
ticareti suçundan (madde 188) hapis 
cezasına mahkûm olan çocuklar, 
h) 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 ile 
1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet 
İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan 
mahkûm olanlar hakkında koşullu 
salıverilme oranı üçte iki olarak uygulanır. 
 
 
 
 
 
 
(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 



 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

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, Türk Ceza Kanununun; 
a) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 
82 ve 83) süreli hapis cezasına mahkûm 
olanlar, 
b) Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama 
suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) süreli 
hapis cezasına mahkûm olanlar, 
c) İşkence suçundan (madde 94 ve 95) ve 
eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis 
cezasına mahkûm olanlar, 
d) 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, 
e) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen 
suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) 
hapis cezasına mahkûm olan çocuklar, 
f) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı 
suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 
137 ve 138) süreli hapis cezasına mahkûm 
olanlar, 
g) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve 
ticareti suçundan (madde 188) hapis 
cezasına mahkûm olan çocuklar, 
h) 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 ile 
1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet 
İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan 
mahkûm olanlar hakkında koşullu 
salıverilme oranı üçte iki olarak uygulanır 

Bu maddede yukarıdaki belirlemeler çerçevesinde yapılan iyileştirmeleri kısaca 
açıklamak gerekirse; 

Maddenin yeni halinde Türk ceza kanunun çeşitli maddelerinde düzenlenen 
suçlar açısından Koşullu Salıverilme süreleri farklı düzenlenmektedir.  

Burada 2. Bent gereği 4. Bentte yer alan suçlar haricindeki tüm suçlar açısından 
koşullu salıverilme süresi eski kanunda 2/3 iken yeni kanunda yarıya indirilmiştir. 
Bu suçlar; 

Örneğin T.C.K.’nun 247/1 ve 2. Bentlerinde düzenlenen Zimmetin açığa 
çıkmamasını sağlamaya yönelik hileli davranışlarla, Zimmet suçunu işleyen ve 7,5 
yıl hapis cezasına mahkum edilen hükümlü cezasının yarısı olan 3 yıl 7 ay 15 
gününü cezaevinde geçirdikten sonra koşullu salıverilmeye hak kazanacaktır. 
(Yazımızda daha sonra anlatacağımız Denetimli Serbestlik süresi olan 3 yıl 
düşürüldükten sonra bu hükümlünün cezaevinde kalacağı süre 7 ay 15 gündür.) 

 4. Bentte ise farklı bir uygulamaya gidilmiş ve aşağıdaki suçlar açısından cezanın 
2/3 ünü çekmek sureti ile hükümlünün koşullu salıvermeden faydalanabileceği 
hüküm altında alınmıştır. Bu suçlar: 

 SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMAK VEYA YÖNETMEK YA DA ÖRGÜTÜN 
FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENEN SUÇTAN DOLAYI MAHKÛMİYET, 

 KASTEN ÖLDÜRME (MADDE 81, 82 VE 83), 
 NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA (MADDE 87, FIKRA İKİ, BENT 

D)  
 İŞKENCE (MADDE 94 VE 95), 
 EZİYET (MADDE 96), 
 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102, İKİNCİ FIKRA HARİÇ),  



 
 

 REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (MADDE 104, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ FIKRA 
HARİÇ) - CİNSEL TACİZ (MADDE 105), 

 CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDAN HAPİS CEZASINA 
MAHKUM OLAN ÇOCUKLAR (MADDE 102, 103, 104 VE 105),  

 ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDAN BİR 
KISMI (MADDE 132, 133, 134, 135, 136, 137 VE 138),  

 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇUDAN 
(MADDE 188) HAPİS CEZASINA MAHKÛM OLAN ÇOCUKLAR, 

 DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR VE CASUSLUK SUÇLARI (MADDE 326 İLÂ 
339), 

 SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMAK VEYA YÖNETMEK YA DA ÖRGÜTÜN 
FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE İŞLENEN SUÇLAR İLE TERÖRLE MÜCADELE 
KANUNU KAPSAMINA GİREN SUÇLARDAN MAHKÛM OLAN ÇOCUKLAR. 

Bu suçların tümünde ise koşullu salıverilme süresi 2/3’tür.  

Buna göre örneğin; 

T.C.K. nun 94/1-2 bentleri gereğince “Bir Avukata İşkence” suçundan 8 yıl süreli 
hapis cezasına mahkum edilen hükümlü, bu cezasının 2/3’ü olan 5 yıl 4 ayını 
cezaevinde yattıktan sonra koşullu salıverilmeye hak kazanacaktır. Veya  

T.C.K.’nun 104. Maddesinde düzenlenen “Reşit Olmayanla Cinsel ilişki” suçundan 
6 yıl hapis cezasına mahkum olan hükümlü bu cezasının 2/3’ü olan 4 yılı 
cezaevinde çektikten sonra koşullu salıvermeden yararlanacaktır.  

Ancak burada bu suçlar açısından Denetimli Serbestlikteki 3 yıllık süreden 
yararlanma hakları bilahare 52. Maddenin anlatımında değerlendirilecektir.    

Madde 49: Bu madde ile 5275 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin birinci fıkrasına 
(b) bendinden sonra gelmek üzere birtakım iyileştirilmeler ve değişiklikler 
yapılmıştır. Maddenin eski ve yeni hali aşağıda yer almaktadır; 

MADDENİN ESKİ HALİ  MADDENİN YENİ HALİ  
Madde 108- (1) Tekerrür hâlinde işlenen 
suçtan dolayı mahkûm olunan;  
 

Madde 108- (1) Tekerrür hâlinde işlenen 
suçtan dolayı mahkûm olunan;(2) 



 
 

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. 
 

a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 
otuzdokuz yılının, 
b) Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının, 
c) (Ek:14/4/2020-7242/49 md.)(2) Birden 
fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet 
hâlinde en fazla otuziki yılının, 
d) Süreli hapis cezasının üçte ikisinin,(2) 
İnfaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi 
durumunda, koşullu salıverilmeden 
yararlanılabilir. (Ek cümle:14/4/2020-
7242/49 md.) 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. (Ek cümle:14/4/2020-7242/49 
md.) 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.(3) 
(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.(3) 
(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 



 
 

(8) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Çocuğa 
karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına veya müebbet hapis 
cezasına mahkûmiyet hâlinde birinci 
fıkradaki koşullu salıverilme süreleri 
uygulanır. 
 
(9) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Birinci 
fıkradaki koşullu salıverme süreleri, 
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 102 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı 
suçundan, 103 üncü maddesinde tanımlanan 
çocukların cinsel istismarı suçundan, 104 
üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında 
tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki 
uçundan, 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 yasaklanma 
f) Çocuklar hakkında bakım ve gözetim 
yükümlülüğünü gerektiren faaliyet icra 
etmekten yasaklanmak 

süresi on beş günden az ve üç aydan fazla 
olamaz. 
(8) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Çocuğa 
karşı işlenen bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına veya müebbet hapis 
cezasına mahkûmiyet hâlinde birinci 
fıkradaki koşullu salıverilme süreleri 
uygulanır. 
(9) (Ek: 18/6/2014-6545/82 md.) Birinci 
fıkradaki koşullu salıverme süreleri, 
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 102 nci maddesinin ikinci 
fıkrasında tanımlanan cinsel saldırı 
suçundan, 103 üncü maddesinde tanımlanan 
çocukların cinsel istismarı suçundan, 104 
üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında 
tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki 
uçundan, 188 inci maddesinde tanımlanan 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve 
ticareti suçundan dolayı hapis cezasına 
mahkûm olanlar hakkında da uygulanır. (Ek 
cümle:14/4/2020-7242/49 md.) 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 



 
 

 
(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. 

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. 

Bu değişiklikleri ve iyileştirmeleri aşağıda kısaca açıklıyoruz.  

Söz konusu değişiklik ile tekerrür halinde işlenen suçlar için koşullu salıvermeye 
ilişkin değişiklik yapılmıştır. Burada öncelikle T.C.Kanunun 58. Maddesinde 
düzenlenen tekerrür konusuna kısaca yer vermek istiyoruz. Anılan maddede; 

“T.C.K.  Madde 58- (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm 
kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri 
uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez. 
(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı; 
a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz 
edildiği tarihten itibaren beş yıl, 
b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet 
halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl, 
Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz. 
 (3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak 
hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur. 
(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında 
tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, 
dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya 
kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke 
mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz. 
(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar 
dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz. 



 
 
(6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre 
çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli 
serbestlik tedbiri uygulanır. 
(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz 
rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin 
uygulanacağı belirtilir. 
(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik 
tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır. 
(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli 
serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu 
suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.”  
 
denilmektedir.  
 
Bu madde anlatımından özetle; 

Bir hükümlünün daha önce işlediği bir suçtan dolayı bir mahkemece verilen 
cezasının kesinleşmesinden itibaren, kanunda belirlenen süre içerisinde ikinci bir 
suç işlemesini ifade etmektedir. Suçta tekerrür olması için ilk işlenen suçun 
cezasının kesinleşmemiş olması gerekir.  

Maddenin ikinci fıkrasında ise süreler belirlenmiştir.  

Buna bir örnek vermek gerekirse; 

Hükümlü T.C.K.’nun 86. Maddesinde düzenlenen kasten yaralamadan dolayı bir 
suç işlemiş ve hakkındaki verilen ceza 15.12.2019 tarihinde kesinleşmiş olsun. Bu 
hükümlü 58. Maddenin 2. fıkrasında belirlendiği üzere cezanın infazından sonraki 
süreçte kasıtlı bir suç işlemesi durumunda; bu madde devreye girecek ve 
hükümlünün yeni verilecek cezası ile ilgili olarak bu hüküm çerçevesinde 
cezasının mükerrerlere özgü infaz rejimine göre cezasının çektirilmesine karar 
verilecektir.  

İşte 7242 sayılı yasa ile yapılan yeni düzeleme ile tekerrür hükümleri uygulanan 
hükümlülerle ilgili Şartla Tahliye süreleri yeniden düzenlenmiştir. Yapılan 
değişikliklerle;  



 
 

 Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde cezaevinde 
geçirilebilecek en fazla hapis süresi  otuz iki yıl ile sınırlandırılmıştır, 

  Eski kanunda koşullu salıverilme için belirlenen dörde üç oranı, üçte iki 
olarak değiştirilmiştir.  

 Koşullu salıverilme oranının üçte ikiden fazla olduğu suçlarla (Örneğin 
yetişkinlerle ilgili Uyuşturucu Madde Ticareti suçunda koşullu salıverilme 
süresi halen dörtte üçtür.) ilgili o sürenin uygulanacağı belirlenmiştir.  

 İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunun kararda 
belirtilmesi gerektiği hükmü maddeye eklenmiştir.  

  Maddenin 9. Fıkrasında ise her ne kadar cinsel saldırı, çocukların cinsel 
istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal 
ve ticareti suçundan dolayı hapis cezasına mahkûm olanlar hakkında 1. 
Fıkranın uygulanacağı maddenin eski halinde yer almakta ise de buraya 
eklenen bir yeni bent ile süreli hapis cezaları bakımından koşullu 
salıverilme oranı, dörtte üç olarak uygulanacağı maddeye eklenmiştir. 
Daha kısa bir anlatımla bu madde ile anılan suçların tekerrür halinde 
işlenmesi durumunda koşullu salıverilme süresinin dörtte üç uygulanacağı 
belirlenmiş olmaktadır.  

  Ayrıca  bu maddede “Hakim” sözcükleri “İnfaz Hakimi” olarak değiştirilmiş 
olup  başka bir incelememizde daha detaylı açıklanacak olan İnfaz 
Hakimine de söz konusu süreler doğrultusunda koşullu salıverme 
hükümlerini uygulama yetkisi verilmiştir. 

Madde 52: Bu madde ile de; 5275 sayılı Kanuna geçici 6. Madde eklenmiş 
bulunmaktadır.  

MADDENİN ESKİ HALİ  MADDENİN YENİ HALİ  
Eski kanunda bulunmamaktadır.  
 
 
 

Geçici 6. Madde; 
(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, 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 105/A maddesinin 
üçüncü fıkrasında yer alan “iki yıllık 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 hâlli 
olmak koşuluyla kapalı ceza infaz 
kurumlarında bulunan hükümlüler 
hakkında da uygulanır. 
(4) 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. 

Söz konusu madde ile 5275 sayılı kanunun 105/a maddesinde düzenlenen 
denetimli serbestlik sürelerinde 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlar 
açısından bir takım iyileştirmelere yer verilmiştir. Bu maddeye göre; 

Aşağıda belirlenen suçlar haricinde kalan suçlardan dolayı 30.03.2020 tarihinden 
önce işlenen suçlarla ilgili olarak mahkum olan veya davaları halen devam eden 
ve bilahare mahkum olacak tüm suçlular için- denetimli serbestlik süresi 3 yıla 
çıkarılmıştır. Bu iyileştirme 30.03.2020 tarihine kadar işlenen tüm suçları 
kapsamaktadır. Bilindiği üzere daha öncede 17.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 
671 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenim 32. Maddesi ile 01.07.2016 tarihine 
kadar işlenen suçlarla ilgili olarak bazı suçlar haricinde denetimli serbestlik süresi 
1 yıldan 2 yıla çıkarılmıştı. Yapılan bu değişiklikle bu iki yıllık sürede doğal olarak 
üç yıla çıkmış bulunmaktadır. Yani 01.07.2016 tarihinden önce suç işleyen ve 
cezası henüz infaz edilmemiş hükümlülerde bu değişiklik ile üç yıllık denetimli 
serbestlikten yararlanacaklardır.  

Bu maddeden yararlanamayacak suçlar ise; 

 Kasten öldürme (TCK m.81, 82, 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 (TCK m.87/2-d), 
 İşkence 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), 
 TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci 

Bölümünde tanımlanan Millete ve Devlete karşı suçlar, 
 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarıdır.  

 
Bu suçlardan mahkum olanların üç yıllık denetimli serbestlikten 
yararlanamayacaklardır.  
 
Yine bu madde ile yapılan bir başka değişiklikle yukarıdaki suçlar haricinde 
30.03.2020 tarihine kadar herhangi bir suçu işleyen sıfır-altı yaş grubu çocuğu 
bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında daha 
önce iki yıl olarak belirlenen denetimli serbestlik süresinin dört yıl olarak 
uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.  

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. 

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerinin, iyi hâlli olmak koşuluyla kapalı ceza infaz 
kurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanacağı, 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 alınacağı da hüküm altına alınmıştır.  

Kanunun bu maddesinde yapılan bu iyileştirme ile 30.03.2020 ye kadar işlenen 
suçlarla ilgili olarak (yukarıda belirlenen istisna suçlar haricinde) 6 yıla kadar ceza 
alan veya davaları devam etmekte olan ve bu sürede ceza alacak hükümlülerle 
ilgili cezaların infazında önce 107. Maddenin ikinci fıkrası gereğince cezanın yarısı 
belirlenerek koşullu salıverilme süresi  3 yıl olarak belirlenecek ve kalan üç yıllık 
süre içinde denetimli serbestlik tedbirinden faydalanmak sureti ile bu cezalarını 
çekmekten tamamıyla kurtulacaklar, sadece açık cezaevinde  azami üç gün 
kalarak iyi halli oldukları saptanarak  serbest bırakılacaklardır. Halen cezaevinde 
olan ve 6 yıla kadar cezası bulunan tüm hükümlülerde kanuna eklenen geçici 9. 
Maddenin 5. Bendi uyarınca COVİD salgını nedeni ile 31.05.2020 tarihine kadar 
izinli sayılmak sureti ile derhal tahliye edileceklerdir. Bu tarihe kadarda infaz 
işlemleri tamamlanacaktır.  

Madde 46: Burada yukarıdaki değişikliklerle bağlantılı olarak 7242 sayılı kanunun 
46. Maddesi ile 5275 sayılı kanunun 105/a maddesinde yapılan değişikliği de 
kısaca özetlemek gerektiği kanaatindeyiz. Anılan bu maddenin eski ve yeni haline 
aşağıda yer verilmektedir.  
 
 

MADDENİN ESKİ HALİ  MADDENİN YENİ HALİ  
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. 

Madde 105/A  
(1) (Değişik:14/4/2020-7242/46 md.) 
Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını 
sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini 
ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla, 
açık ceza infaz kurumunda veya çocuk 
eğitimevinde bulunan ve 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 
hazırlanan değerlendirme raporu dikkate 
alınarak, hükmün infazına ilişkin işlemleri 



 
 

(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: 18/6/2014-6545/80 md.) 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; 

yapan Cumhuriyet başsavcılığının bulunduğu 
yer infaz hâkimi tarafından karar verilebilir. 
(2) (Değişik:14/4/2020-7242/46 md.) 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 
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: 18/6/2014-6545/80 md.) 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 



 
 

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.: 2013/33, K.: 2013/69 sayılı Kararı 
ile.) 
c) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 26/12/2013 
tarihli ve E.: 2013/33, K.: 2013/69 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. 

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 verilebilir. 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. 
(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, 107nci ve 108 inci maddeler uyarınca 
işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye 
gönderilir. 



 
 

(10) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak 
cezaların infazına ilişkin esas ve usuller 
yönetmelikle düzenlenir. 
 

(10) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak 
cezaların infazına ilişkin esas ve usuller 
yönetmelikle düzenlenir. 
 

 

Madde metninden görüleceği üzere, -burada da birtakım değişiklikler olduğu gibi 
aynı zamanda Geçici 6. Madde ile daha detaylı açıkladığımız üzere özellikle 
süreler anlamında bir takım değişiklikler olmuştur.  

Öncelikle denetimli serbestlik konusuna ilişkin genel bir bilgi vermek gerekirse; 

Denetimli Serbestlik; cezalarını çekmekte olan hükümlülerin aileleri ile bağlarını 
sürdürebilmeleri ve dış dünya ile uyum sağlayabilmeleri amacı ile kanunla 
belirlenen sürede cezasını sosyal hayat içerisinde çeşitli denetimlere tabi 
tutularak çektirilmesi müessesesi olarak özetlenebilir. 

Denetimli Serbestlik yukarıda değişiklikleri belirlenen 5275 sayılı yasanın 105/A 
maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yapılan değişiklikleri aşağıda kısaca 
özetlemek istiyoruz.  

Maddenin 1. bendinde yapılan değişiklikle daha önce “Açık ceza evinden 
cezasının son altı ayını kesintisiz geçirme” şartı madde metninden çıkarılmış ve 
gerek açık ceza infaz kurumunda gerekse de çocuk eğitim evinde bulunan ve 
koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi 
hâlinde denetimli serbestlikten yararlanmaları hüküm altına alınmıştır.  

 Bu durumda hükümlünün denetimli serbestlik tedbirinden yararlanması için;  

 Hükümlünün koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalması,  
 İyi halli olması ve  
 Açık cezaevinde veya Çocuk Eğitim evinde bulunması gerekmektedir,  

Burada “Açık ceza evinden cezasının son altı ayını kesintisiz geçirme“ şartının 
kaldırılmış olması Geçici 4. Maddenin de uygulanma olanağını ortadan kaldırmış 
bulunmaktadır. Geçici 4. Maddede; 



 
 
“Bu Kanunun 105/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve ikinci 
fıkrasında belirtilen altı aylık süre şartı ile birinci fıkrasının (b) bendinde 
belirtilen cezanın belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin şart 31/12/2020 
tarihine kadar uygulanmaz.”  

denilmektedir.  

Bu konuyu daha detaylı bir şekilde bir başka yazımızda inceleyeceğiz.  

Maddenin 2. Bendinde yapılan değişiklik ile maddenin daha önceki halinde yer 
alan şartlardan “açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarının oluşmasından 
itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumu,” madde metninden 
çıkarılmıştır. 
 
Maddenin 6. Fıkrasının a bendinde hükümlünün ceza infaz kurumundan 
ayrıldıktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvuru süresi 3 günden 5 
güne çıkarılmıştır.  
 
Maddenin 6. Fıkrasının c bendinde ise önceki halinde kapalı infaz kurumuna 
gönderilmesi hali değişiklikten sonra  açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine 
olarak değiştirilmiş ve buna da  denetimli serbestlik müdürlüğünün bulunduğu 
yer infaz hâkimi tarafından karar verileceği şeklinde değişikliğe gidilmiştir.  
 

Maddenin 7. Bendi değişiklikten önce Anayasa Mahkemesinin çeşitli kararları ile 
iptal edilmiş bulunduğundan yeniden düzenlenmiş ve denetimli serbestliğe 
ayrılan hükümlünün alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren 
kasıtlı bir suçtan dolayı hakkında kamu davası açılmış olması hâlinde, denetimli 
serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine infaz hâkimi tarafından, hükümlünün 
açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebileceği, kovuşturma 
sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme 
kararı verilmesi hâlinde, hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik 
tedbiri uygulanarak devam olunmasına yeniden  infaz hâkimi tarafından karar 
verileceği maddeye 7. Fıkra olarak eklenmiştir.  



 
 
Maddenin 8. Bendinde ise Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne a bendi gereğinde 
beş gün içerisinde müracaat etmeyen hükümlü hakkında bu süreden  itibaren iki 
gün geçmiş olmasına karşın yine müracaat etmemesi durumunda 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 hükümlerin uygulanacağı 
şeklinde değiştirilmiştir.  

Sonuç olarak; 7242 Sayılı Kanun ile 5275 sayılı kanunun çeşitli maddelerinde 
düzenlenen Şartla Tahliye Koşulları ve Denetimli Serbestlik koşulları ile ilgili 
iyileştirmelerle ilgili hususları iş bu yazımız ile sizlere sunuyoruz.   

Saygılarımızla…   

 

Hazırlayanlar 

Avukat Hasan Adil ATABAY 

Avukat Orkun ATABAY 

 


