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ABSTRACT
This thesis examines the need for alternative sanctions to alleviate the problem of prison overcrowding.

The Alternative Sanctions are eligible and suitable non-violent defendants who have been convicted criminal
cases.  Some examples of  alternative  sanctions  currently  in  use  are:  community  service,  intensive  supervised  probation,
electronic surveillance/electronic monitoring, boot camps, day reporting centers, day fines, drug courts, house arrest,  drug
rehabilitation,  halfway  houses,  alcohol  treatment  programs,  halfway  houses,  gambling  addiction  treatment  programs,
probation, restitution, restorative justice. These sentencing options allow defendants  to  remain employed and to  preserve
community ties. These are a deterrent as powerful as incarceration.  Alternative sentences  are  an option for  misdemeanor
criminal convictions

There are many advantages of staying out of jail. When you lose your freedom to a prison sentence, every
aspect of your life could be at risk: your job, your career, your marriage, your future, your life itself. You can make another
New Turkish Lira but you can’t make another day. Alternative sanctions are often the best option for the courts, for society,
and for offender. 

For the last 30 years, Turkey has been experiencing an increase in prison/jail  populations with many now
exceeding 100% of prison capacity.  Nationwide,  to  deal  with these  problems,  Turkey  has  put  into  practice  alternative
sentencing. Turkey has considered the statewide expansion of corrections options. Owing to alternative sanctions,  Turkey
successfully will reduce bed space and decrease recidivism rates for non-violent offenders  and reduce  state  prison costs.
Turkey experienced benefits  brought  about  by the  gradual  judicial  adoption  of  alternative  sanctions.  The  most  popular
approach to reducing the demand for bed space in Turkey's prisons is alternative sanctions.

. In Turkey, alternative sentencing options include: A system of day-fines,  community service,  house arrest/
home detention, probation, intensive supervision, restitution, instituted in the 2005. 

Alternative sanctions in sentencing in the 21st century seem to be promising practices. In the long run, fully
implemented  correctional  options  may  reduce  the  state's  demand  on  prison  bed  space  and  lower  recidivism  rates  of
offenders. But, their acceptance and use must become a  higher priority for  Turkey policymakers and practitioners  in the
short run. 

Konu:      Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hapis Cezalarına Alternatif 
     Yaptırımlar

Yazar:      Hüseyin İNCE

ÖZET
Bu tez cezaevi kalabalıklaşması probleminin azaltılması için alternatif yaptırımlara olan ihtiyacı incelemektedir.

Alternatif yaptırımlar, suç olayları ile suçlanan şiddet  kullanmayan ve aşırı olmayan sanıklar  için uygundur.
Yaygın  olarak  kullanılan  alternatif  cezalandırmaların  bazıları,  toplum  hizmetinde  çalıştırma,  yoğun  gözetim  altında  tutma,
elektronik aletle izleme, sıkı askeri  talim kampı,  günlük rapor  verilen  merkezler,  para  cezası,  uyuşturucu  mahkemesi,  ev
hapsi,  uyuşturucu rehabilitesi,  yarıyol evler,  alkol  tedavi  programları,  kumar  bağımlılarının  tedavisi  programları,  denetimli
serbestlik, mağdurun zararının karşılanması ve onarıcı adalettir. Bu cezalandırma seçenekleri, suçluların işine devam etmesine
müsaade eder ve toplumla olan bağlarını korumalarını sağlar. Bunlara hapsetme kadar  caydırıcıdır.  Alternatif cezalar,  hafif
suç işlemiş suçlular için bir seçenektir. 

Cezaevinin dışında kalmanın bir çok avantajı vardır. Hapis  cezası karşısında özgürlüğünüzü kaybettiğinizde
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hayatınızın bir çok yönü risk altında olabilir: işiniz, kariyeriniz, evliliğiniz, geleceğiniz, hayatınız. Bir başka Yeni Türk Lirasını
kazanabilirsiniz  fakat  bir  başka  günü  kazanamazsınız.  Alternatif  yaptırımlar,  mahkemeler,  toplum  ve  suçlular  için  en  iyi
seçeneklerdir.

Son otuz yıldır Türkiye, kapasitesinin yüzde yüzünü aşan cezaevlerindeki nüfus arışı ile karşılaşmaktadır. Bu
problemlerin ülke genelinde halledilmesi için Türkiye alternatif  cezalandırmaları  uygulamaya  koydu.  Türkiye  cezalandırma
seçeneklerinin  ülke  çapında  yaygınlaşmasını  düşünmektedir.  Alternatif  yaptırımlar  sayesinde,  Türkiye  başarılı  bir  şekilde
cezaevlerindeki yatak alanlarını azaltacak, şiddetli olmayan suçluların oranını ve devlet cezaevlerindeki maliyeti düşürecektir.
 Türkiye alternatif yaptırımların adli sistemde benimsenmesiyle bir çok fayda ile tanışmıştır. Türkiye’nin cezaevlerindeki yatak
alanındaki talebin azaltılması için en popüler yaklaşım alternatif yaptırımlardır.

Türkiye’deki 2005’te kurulan alternatif cezalandırma seçenekleri, gün-para cezası sistemi, toplum hizmetinde
çalıştırma, ev hapsi, denetimli serbestlik, yoğun gözetim, mağdurun zararının karşılanmasıdır.

21. yüzyılda cezalandırmadaki alternatif yaptırımlar umut verici uygulamalar  dalgası olarak  görünmektedir.
Uzun  dönemde  seçenek  cezalandırmaların  tam  olarak  uygulanması  suçluların  mükerrirlik  oranının  azaltılması  ve
cezaevlerindeki yatak  yerine olan talebi  azaltabilir.  Fakat  onların  kabulü  ve  kullanımı,  Türkiye’nin  kanun  yapıcılarının  ve
uygulayıcıların kısa dönemde ilk önceliği olmalıdır. 

ÖNSÖZ

Çağdaş  ceza  infaz  sisteminin  temel  amacı,  hükümlünün  sosyalleşmesini  teşvik  etmek,  yeniden  suç  işlemesini

engelleyici etkenleri güçlendirmek, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir  yaşam biçimine

uyumunu kolaylaştırmak, böylece özel ve genel önlemeyi sağlamak, toplumu suça karşı korumaktır.

Bahsettiğimiz bu amaçları en etkili ve yararlı bir şekilde yerine getirecek olan alternatif  yaptırımlar çağdaş  infaz

hukukunun  ilgilendiği  konuların  başında  gelmektedir.  Türkiye’de  bu  konuda  birkaç  tez  çalışmasının  dışında  eser

bulunmaması, yazılanların da önceki infaz dönemindeki düzenlemeleri içermesi nedeniyle bu tez çalışmamızın gerek araştırma

yapanlara ve gerekse uygulayıcılara yararlı olacağı kanaatini taşıyoruz. 

Ancak bu konulardan bazısının Türk Ceza  Sistemine  yeni  girmiş  olması,  Yargıtay’ın  ve  diğer  kurumların  bu

konularla ilgili görüşlerinin henüz oluşmaması ve bu konulardan bahseden yazarların da konuyu çok yüzeysel anlatmalarından

dolayı tez ile ilgili kaynak temininde sıkıntı yaşadığımı itiraf etmek isterim. Değerli hocam Füsun SOKULLU-AKINCI belki

de  bu konuda Türkiye’de  makale ve  kitap  yazan tek  kişidir.  Eserleri,  tezimizin  omurgasını  oluşturmuş  ayrıca,  diğer  yan

konuların açılımı adına orijinal fikirlere kaynaklık etmiştir. Tezimizin eksiklik ve hatalarını bularak gelişimine katkıda bulunan

herkese teşekkür etmek bizim için bir borçtur.

Nihayet  Kars  gibi  Türkiye’nin  serhat  şehrinde  görev  yaparken  tezimizi  kaleme  aldığımız  sırada  İstanbul  ve

Ankara’daki kütüphanelerde araştırma ve inceleme yaparken, sabrıyla ve destekleriyle yanımda bulunan eşime ve çocuğuma

da içten teşekkürlerimi sunarım. 
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BM : Birleşmiş Milletler
C : Cilt
CGTİHK : Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 
CGK : Ceza Genel Kurulu
CİKYCGTİHT: Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik 
                          Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
CD : Ceza Dairesi
CMK              : Ceza Muhakemesi Kanunu
Çev : Çeviren
ÇKK               : Çocuk Koruma Kanunu 
DEÜHFD       : Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
DSYMKKK    : Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları 
                          Kanunu
E. : Esas
HD : Hukuk Dairesi
HGK : Hukuk Genel Kurulu
İBD : İzmir Barosu Dergisi
İBK                : İçtihadı Birleştirme Kararı
İHFM : İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası
K : Karar
m                    : Madde
p.                    : page
RG : Resmi Gazete
s. : Sayfa
ss. : Sayfalar
sy.                   : Sayı
SBF : Siyasal Bilgiler Fakültesi
TBBD : Türkiye Barolar Birliği Dergisi
TCK : Türk Ceza Kanunu
TODAİ           : Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi
vb.                  : ve benzeri 
vd.                  : ve devamı
Yay. : Yayınları
YCGKK         : Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararı
YİBGK : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu
YİBK : Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı
YKD : Yargıtay Kararları Dergisi
yy.               : Yüzyıl

GİRİŞ

Sosyal  barışa  gereksinim  duymayan  insan  topluluğu  yoktur.  Çünkü  sosyal  barış  olmaksızın  toplumların

hayatiyetlerini devam ettirmeleri mümkün değildir. Toplumlar sosyal düzeni sağlayan normlarla ortak yaşantı alanı yaratırlar.

Ancak, insanların toplumsal yaşantılarının düzeni yani sosyal barış sadece sosyal düzen ile sağlanamaz. Sosyal düzenin hukuk

düzeni ile tamamlanması,  düzeltilmesi ve  güçlendirilmesi  gerekir.  Hukuk,  sosyal  ilişkileri  düzenleyerek  ve  böylece  sosyal

oluşumu sağlayarak sosyal düzene yardımcı olur. 

Öte yandan kişilerin zarar verici eylemlerine veya tehlikeli, antisosyal davranışlarına karşı tepki gösterilmesi her

toplumda bulunan bir  unsurdur.  Zarar  verici ve  hukuka aykırı eylemler her  insan topluluğunu  tehdit  eder;  zira,  toplumsal
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hayatı koruyan kurallar içgüdüsel değil, süreklilik arzeden ve zorlayıcı olan kurallarla oluşturulmuştur. 

Günümüz ceza hukukunda cezanın amaçları genel önleme, özel  önleme ve tasfiye olarak  ortaya  konmaktadır.

Cezanın gerek kanunlarda yer alması, gerekse uygulamasının gösterdiği korkutucu niteliği ile suç işleme eğiliminde olan kişiler

bakımından  genel  önleme  fonksiyonu  vardır.  Bu  şekilde,  toplumsal  barışın  sağlanması  için,  suç  işleyenlerin

cezalandırılacakları inancının  yerleşmesi  amaçlanmak  suretiyle,  suçun  işlenmesini  engellemek  bakımından  bireylere  mesaj

verilmektedir.  Cezanın  suçlunun  ileride  tekrar  suç  işlemesini  önlemeyi  amaçlayan  özel  önleme  (korkutma-uslandırma)

fonksiyonu, suçlunun kişiliği üzerinde etkili olmak suretiyle gerçekleştirilmeye çalışılır.  Bu nedenle suçlu,  infaz kurumlarında

birtakım  yoksunluklara  tabi  bırakılırken,  aynı  zamanda  onun  iyileştirilmesi  suretiyle  yeniden  topluma  kazandırılması

amaçlanmaktadır. Cezanın bu iki amacının yanında suçluyu tasfiye etmek amacı var ise de, çağdaş ceza hukukunda genellikle

ölüm cezasına yer verilmediğinden, cezanın bu fonksiyonu gittikçe önemini yitirmektedir.

Ceza  hukuku  yaptırımlarından  en  önemlisi  olan  hürriyeti  bağlayıcı  cezaların  genel  önleme  yönünden  önemli

derecede etkin oldukları, çünkü özgürlükten yoksun bırakılma korkusunun çoğu kimseyi suç işlemekten engelleyeceği bu gün

de kabul edilmektedir. Buna karşılık, hürriyeti bağlayıcı cezaların önem kazandığı 19. yüzyılın ikinci yarısından bu yana,  bu

cezaların  cezanın  özel  önleme  yönünden,  uygulamada  iyi  sonuçlar  vermek,  suçluyu  uslandırmak  bakımından  yeterli  etki

yapmadıklarının anlaşılması karşısında, cezanın “özel önleme” fonksiyonu yönünden hürriyeti bağlayıcı cezaların etkinliğinin

kuşku  ile  karşılanmasına  sebep  olmuş  ve  mahkumların  uslandırılmasının,  eğitiminin  ve  resosyalizasyonun  sağlanması  için

gerekli  tedbirlerin  alınması  zorunluluğunu  doğurmuştur.  Ancak  özgürlükten  yoksunluğun  bu  amaçların  gerçekleşmesi

açısından elverişli olmadığı kabul  edilmektedir.  Zira,  en iyi koşullar içinde olsa  dahi,  cezaevindeki infazın tabi  olduğu özel

sosyolojik ve psikolojik yasalar, mahkumların resosyalisazyonunu güçleştirir. Bu nedenle özgürlüğü kısıtlayıcı cezaların zararlı

etkileri,  sadece  infaz  kurumlarının  koşullarının  iyileştirilmesi  ile  önlenemeyeceği,  bu  cezaların  infazının  belirtilen  amaç

doğrultusunda sınırlandırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Buna paralel olarak hürriyeti bağlayıcı cezaların sakıncalarının,  bu

cezalara  seçenek  olabilecek kurumlarla giderilmesi ve  hürriyeti bağlayıcı cezalara  en son başvurulması şeklinde bir  eğilim

kendini göstermiştir.

Türk Ceza Hukuku’nda kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara  alternatif  yaptırımları incelediğimiz bu tezimizde;

birinci bölümde, ceza sistemimizde yaptırım olarak düzenlenen hürriyeti bağlayıcı cezaları ve güvenlik tedbirlerini incelemeye,

bunlar arasındaki ortak  yanları  ve  farkları  ortaya  koymaya  çalıştık.  Bazı  ülkelerde  1970’li  yıllarda  uygulamaya  konulan

seçenek  kurumları ve  alternatif  kurumlara  benzer  kurumları  inceledik,  ayrıca  bu  ülkelerde  var  olan  bazı  özel  ceza  infaz

usullerini de  bu bölümde incelemeye çalıştık.  Gerçekten  de,  19.  yüzyılın  ikinci  yarısından  bu  yana,  ceza  kavramında  ve

güvenlik tedbirlerinde büyük değişme ve gelişme  gerçekleştirilmiş;  cezanın  amaç  ve  nitelikleri  konusunda  yeni  görüşlerin

ortaya çıkması ve çağdaş ceza hukukunun faydacı yönünün benimsenmiş  bulunması,  yepyeni düşünce ve kurumları ortaya

çıkarmıştır.  Bu  kurumlara,  çeşitli  felsefi  görüşler  ve  etmenler  kaynaklık  etmiş,  ayrıca  ceza  hakkındaki  faydacı  görüş  ve

özellikle hürriyeti bağlayıcı cezanın uygulamada doğurduğu  hayal  kırıklığı  güç  vermiştir.  Bunun  yanında,  ceza  hukukunun

insancıllaşması da başta gelen sebeplerden biri olmuştur. 

19.  yüzyılda  ceza  hukukunun  temel  yaptırımı  olan  hürriyeti  bağlayıcı  cezaların  infazının,  hükümlüyü  yeniden

topluma kazandırmaktan çok, toplumdan uzaklaştırmaya yönelik bir etki meydana getirdiği, bu nedenle bu cezalara son çare
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olarak baş vurulması gereği ortaya çıkmış ve basit suçluluk alanlarında alternatiflerin ne olması gerektiği konusunda arayışlara

neden olmuştur. 

Yukarıda  belirtilen  etki  olaylar  hürriyeti  bağlayıcı  cezalara  seçenek  olan  çeşitli  kurumların  çağdaş  ceza

hukukunca kabul edilip uygulanması sonucunu doğurmuş bulunmaktadır. Bu olayların gelişmesi çağdaş infaz anlayışına hakim

olmaya başlayan şu esaslardan güç almıştır. 

a.    Mümkün olduğu ve sosyal  savunma  gerekli  kıldığı  takdirde  suçluyu  serbest  bırakmak,  ancak  hakkında

serbestlik ile bağdaşabilen tedavi ve iyileştirme tedbirlerini uygulamak,

b. Hürriyeti bağlayıcı cezaların infazından beklenen yararların gerçekleşmesi halinde uygulamalarına son verip,

suçlunun serbest hayata iadesini mümkün kılan kurumları benimsemek.

Öte  yandan ceza  evlerinin aşırı kalabalıklaşması sorunu,  Avrupa  Konseyinin  de  üzerinde  çalıştığı  konulardan

biridir. Bu konuyla ilgili olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nce 30 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen, “ceza evlerinin

aşırı  kalabalıklaşması  ve  ceza  evi  nüfusu  enflasyonu”  başlıklı  R  (99)  22  sayılı  tavsiye  kararında,  cezaevlerinin  aşırı

kalabalıklaşmasının ve cezaevi  nüfusundaki artışın,  hem insan hakları hem ceza  kurumlarının  etkili  bir  şekilde  yönetilmesi

açısından,  ceza  evi  yönetimlerine  ve  ceza  adaleti  sistemine  yönelik  büyük  bir  tehdit  oluşturduğu  vurgulanmıştır.  Tavsiye

kararının ekindeki  temel ilkeler arasında,  kişinin özgürlüğünün elinden alınmasının,  en son başvurulacak  bir  yaptırım veya

tedbir olarak görülmesi ve bu nedenle,  sadece  suçun ciddiyetinin, diğer  yaptırım veya tedbirleri  açıkça  yetersiz bırakması

halinde uygulanması gerektiği belirtilmiştir. 

Bu  sorunların  giderilmesi  adına  ortaya  konan  ve  cezalandırma  sistemini  tamamlayan,  ceza  muhakemesi

hukuku ile ilgili ve hürriyeti bağlayıcı cezalara seçenek kurumlara benzer, bu kurumlara örnek verecek olursak; “önödeme”,

“uzlaşma”, “kamu davasının açılmasının ertelenmesi”, “duruşmanın ertelenmesi”, “mahkumiyet kararının verilmesinin/hükmün

ertelenmesi”ni gösterebiliriz. Maddi ceza hukuku ile ilgili olarak kısa süreli hapis cezası verilmesi durumunda bu cezanın “adli

para cezasına çevrilmesi”, “failin sebebiyet verdiği mağdura ait veya kamuya ait zararın yine faile ödettirilmesi veya önceki

haline getirtilmesi suretiyle mağduriyetin giderilmesi”, “toplum hizmetinde çalıştırma”, “belirli yerlere  gitmekten  veya  belirli

etkinlikleri  yapmaktan  yasaklanma”,  “ilgili  ehliyet  veya  ruhsat  belgelerinin  geri  alınması  veya  belli  bir  meslek  ve  sanat

yapmaktan yasaklanma gibi alternatif yaptırımlara çevrilmesi sayılabilir. Bunlara ek olarak infaz hukuku ile ilgili olarak; “hapis

cezasının ertelenmesi”, “koşullu salıverilme”, belli bir süreye kadar mahkum olunan hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının “özel

infaz  usulleri”yle  (geceleri,  hafta  sonu  ve  konutta  infaz)  yerine  getirilmesi  sayılabilir.  Bu  seçenek  yaptırımlar  hükümlü

sayısındaki artışın engellenmesinde ve cezanın bireyselleştirilmesinde kullanılabilecek etkili birer yöntemlerdir.

Çağdaş  ceza  infaz  sisteminin  temel  amacı,  hükümlünün  sosyalleşmesini  teşvik  etmek,  yeniden  suç  işlemesini

engelleyici etkenleri güçlendirmek, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir  yaşam biçimine

uyumunu kolaylaştırmak, böylece özel ve genel önlemeyi sağlamak, toplumu suça karşı korumaktır.  Çağdaş  bir  ceza  infaz

kurumunun amaçları arasında ise; güvenliğin sağlanması, düzenin korunması hükümlülerin çağdaş  penoloji  düzenlerine göre

iyileştirilmesi  ve  adaletin  yerine  getirilmesi  bulunmaktadır.  Ancak,  bu  amaçlara  ulaşılabilmesi  için  ceza  yargısının  altında

bulunduğu ağır  iş  yükü azaltılmalı,  mahkemelere zaman kazandırılarak mahkemelerin etkinliği arttırılmalı ve  suçluların ceza

evine girişi mümkün olduğu ölçüde önlenmelidir. Zira,  ceza  evleri kalabalıklaştıkça  çağdaş  ceza  adaleti  sistemi amaçlarına
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ulaşamamaktadır.  Bu  ortamda  ceza  evi  sayısının  arttırılmasının  kalıcı  bir  çözüm  olmadığı  açıktır.  Suçlular  ceza  evinde

kaldıkları sürece daha kötü bir yapıya sahip olmaktadırlar.  Oysa,  infaz müesseselerinde bulunan kişilerin topluma yeniden

kazandırılmaları ve infaz kurumundan çıktıktan sonra  tekrar  suç  işlemelerinin önlenmesi gereklidir.  Suçluların iyileştirilmesi,

onların  sosyal  hayata  yeniden  uyum  sağlayabilecekleri  şartlara  tabi  tutulmalarıyla  mümkün  olur.  Bu  nedenle,  hürriyeti

bağlayıcı cezalar, uygulamacılar tarafından zorunlu görüldüğü takdirde  uygulanmalı ve  hürriyeti bağlayıcı cezalara  mümkün

olduğu kadar alternatif çözümler üretilmelidir. Bu düşünceler ışığında yukarıda saymış olduğumuz, modern ceza  hukukunda

yaptırım  teorisi  içinde  değerlendirilen  ve  cezalar  yerine  uygulanan;  böylece  cezaların  sakıncalarını  ortadan  kaldırma,

cezaevlerindeki  kalabalıklaşmayı  azaltma  ve  cezanın  bireyselleştirilmesi   hedefine  hizmet  eden  “cezalara  seçenek  olan

kurumların” uygulanmasına etkinlik kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Tez çalışmamızın ikinci bölümünde; birinci bölümde ele alınan tezimizin ana  konusunu anlamayı kolaylaştıracak

ve ona ufuk açacak konulardan sonra tezimizin asıl konusunu oluşturan Türk Ceza Hukuku’nda kısa süreli hapis cezalarına

seçenek kurumlar olan, kısa süreli hapis cezasının “adli para cezasına çevrilmesi”, “failin sebebiyet verdiği mağdura ait veya

kamuya  ait  zararın  yine  faile  ödettirilmesi  veya  önceki  haline  getirtilmesi  suretiyle  mağduriyetin  giderilmesi”,  “toplum

hizmetinde çalıştırma”, “belirli yerlere  gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma”,  “ilgili ehliyet  veya  ruhsat

belgelerinin  geri  alınması  veya  belli  bir  meslek  ve  sanat  yapmaktan  yasaklanma  gibi  alternatif  yaptırımlara  çevrilmesi

kurumlarını detaylı bir şekilde incelemeye çalıştık. 

Bu bağlamda Türk Ceza ve İnfaz Sistemlerinde köklü değişikliğe gidilmiş; 647 sayılı Yasa’nın 4. maddesinde var

olan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara seçenek yaptırımların sayısı ve  niteliği arttırılarak yeniden,  5237  sayılı TCK’nın

50. maddesinde düzenlenmiş, 51. maddede ise erteleme kurumuna yeni bir işlerlik kazandırılmıştır.  Önceki sistemimizde bu

iki müessese infaz kanununda düzenlenmiş  iken,  yeni sistemde ceza  kanununda düzenlenmiş  sadece  infazla  ilgili  ayrıntılar

İnfaz  Kanununda  düzenlenmiştir.  Böylece  yıllar  önce  İçel’in  üzerinde  durduğu  bu  müesseselerin  ceza  kanununda

düzenlenmesi gerektiği hususu gerçekleşmiştir. Maddi ceza hukuku açısından kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara seçenek

kurum  olmamakla  birlikte,  aynı  kanunun  73.  maddesinin  8.  fıkrasında  düzenlenen  uzlaşma  kurumu  ile  75.  maddede

düzenlenen  önödeme  kurumu  da  kişinin  cezaevi  damgası  yemesini  önleyen,  mahkemelere  daha  ciddi  davalara  vakit

ayırmalarını sağlayan, hapis cezalarının sakıncalarını gidermeye yönelik ve  sonuç itibariyle de  seçenek  kurumların gördüğü

görevi gören kurumlardandır.

 Suç şüphesi altında bulunan çocukların hürriyeti kısıtlanmadan, savcılık  tarafından belli bir  süre  gözlemlendiği,

kişinin bu gözlemleme süresi  içerisinde iyi halli olması durumunda belli bir  süre  kamu davasının açılmayacağının kendisine

bildirildiği  ve  şüphelinin  bu  süreyi  iyi  halli  geçirmesi  ve  yeni  bir  suç  işlememesi  durumunda,  hakkında  kamu  davası

açılmasından  tamamen  vazgeçildiği  kamu  davası  açılmasının  ertelenmesi  kurumu,  hukukumuzda  daha  önce  bulunmayan

ancak 03.07.2005 tarihli 5395  sayılı Çocuk  Koruma Kanunu’nun 19.  maddesi  ile uygulama alanı bulan bir  müessesedir.

Aynı şekilde, yargılamanın tamamlanıp yargılama konusundaki ispat faaliyeti bittikten ve hukuki tavsif de yapıldıktan sonra,

kişiyi  damgalama  sürecini  erteleyerek  hükmün  tefhiminin  ertelemesini  ve  böylece  de  infaza  geçilmesini  önleyen  hükmün

açıklanmasının  geri  bırakılması  müessesesi  de  5395  sayılı  Çocuk  Koruma  Kanunu’nun  24.  maddesi  ile  uygulama  alanı

bulmuştur. 
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Tez çalışmamızın üçüncü bölümünde ise, 5237 sayılı TCK’da düzenlenmeyen ve maddi ceza hukuku açısından

da kısa süreli hapis cezalarına alternatif yaptırım olarak değerlendirilemeyecek, ancak cezalandırma sistemini tamamlamaları

açısından seçenek kurumların görevini üstlenmiş, ceza  muhakemesi hukuku ile ilgili ve  hürriyeti bağlayıcı cezalara  seçenek

kurumlara  benzer,  “kamu  davasının  açılmasının  ertelenmesi”,  “duruşmanın  ertelenmesi”,  “mahkumiyet  kararının

verilmesinin/hükmün  ertelenmesi”,  “önödeme”,  “uzlaşma”,  konuları  ile  infaz  hukuku  ile  ilgili  olarak;  “hapis  cezasının

ertelenmesi”, “koşullu salıverilme” konularını inceledik.  

Bazı ülkelerdeki alternatif yaptırımları incelediğimiz birinci bölümde;  bahsedilen kurumların ülkemiz mevzuatında

yer  almaması,  akademik  İngilizceden  ziyade  genel  İngilizceden  yararlanılarak  tercüme  edildiği  için,  okuyucunun  hangi

kurumdan bahsettiğimizi daha iyi anlamasını sağlamak amacıyla ve kavramların Tükçe karşılığını tam olarak veremeyeceğim

düşüncesiyle parantez içerisinde İngilizce karşılıklarını da yazdık.

BİRİNCİ BÖLÜM

HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR İLE SEÇENEK YAPTIRIM VE GÜVENLİK

TEDBİRLERİ

I.HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

A. HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR 

        

1. Kavram ve Hukuki Niteliği

Genel  anlamda  hürriyeti  bağlayıcı  cezalar  denilince,  hükümlünün  bir  yere  kapatılması  suretiyle  hürriyetinin

kısıtlandığı hapis cezaları akla gelmektedir. Hapis cezası (özgürlüğü bağlayıcı ceza), kişinin özgürlüğünün kısıtlanması suretiyle

yerine getirilen cezadır. Hapis cezaları, toplumun hukuka güveninin tekrar oluşmasını sağladığı ve  uygun eğitim programları

uygulanmasıyla suçlunun ıslahına olanak tanıdığı düşünülen cezalardır. 

Hürriyeti bağlayıcı ceza,  hukuki  nitelik  olarak  suçlunun  yalnız  hürriyetini  elinden  alan  bir  cezadır.  Bu  itibarla

suçlunun hayatına, sıhhatine ve haysiyetine dokunamaz. 

Hürriyeti bağlayıcı cezanın Alman İnfaz Hukuku’na göre iki amacı vardır: failin yeniden sosyalleşmesi ve  diğer

suçlardan toplumun  korunmasıdır.  Hürriyeti bağlayıcı cezanın İsviçre hukukuna göre  üç amacı vardır: kefaret  ve  yeniden

iyileştirme, toplumun savunması ve güvenliği, mahkumu iyileştirme.
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Birleşmiş Milletler ile Avrupa Konseyi’nin belgelerinden, hürriyeti bağlayıcı cezanın insan hakları ile bağdaşan bir

ceza olduğu, insan onuruna aykırı olmadığı anlaşılmaktadır. Ancak, çok aşırı derecede yüksek hürriyeti bağlayıcı cezalar ile

bu cezanın insanlık onurunu rencide eden infaz şekillerinin AİHS’ye aykırı olduğu düşünülmektedir.

2. Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Tarihçesi

Hürriyeti bağlayıcı cezaların tarihçesi ile cezaevlerinin tarihçesi  iç  içedir.  Bu bakımdan hapishanelerin tarihçesi,

aynı zamanda  hürriyeti  bağlayıcı  cezaların  da  tarihçesi  hakkında  bize  bilgi  verecektir.  İlk  çağlardan  beri  kişi  hürriyetine

yönelik  cezalar  mevcut  olmakla  birlikte,  hapishaneler;  hürriyeti  bağlayıcı  cezaların  infaz  edildiği  bir  kurum  değil,  sanığın

yargılama  sırasında  el  altında  tutulması  için  bir  tutukevi,  cezanın  infazına  kadar  mahkumun  kapatıldığı  mekan  olarak

kullanılmıştır. 

 Suçlulara uygulanan cezalar, yere ve zamana göre farklılıklar göstermiş, genellikle de toplumsal kültür ile yakın

ilişki içinde olmuştur. Eski toplumlarda en çok uygulanan cezalar; işkenceli öldürme ve organ kesimi idi.  İşkenceli  öldürme

biçimleri; suda boğmak, diri diri gömmek, kazanda kaynatmak, fırına atmak, yırtıcı hayvanlara parçalatmak vb... idi.

Kefaret  ve  para  cezaları orta  çağın erken  dönemlerinde pratik  tek  ceza  türü  iken,  orta  çağın  sonuna  doğru

canavarca  bedeni  ve  hayati  cezalar  görülmeye  başlamış,  son  aşama  olarak  da  17.  y.y.’da  hürriyeti  bağlayıcı  cezalar

uygulanmaya başlanmıştır.  Suçluların kırbaçlanması,  kazığa  oturtulması,  dövülmesi,  taşlanması  gibi  cezalar  zamanla  yerini

özgürlüğü kısıtlayan cezalara bırakmışlardır.

Özellikle Fransız İhtilali’yle birlikte özgürlüğün insan için paha biçilmez bir değer oluşunun anlaşılmasıyla hürriyeti

bağlayıcı  cezalar  cezalandırma  sisteminin  esası  haline  gelmiştir.  Bunda,  hürriyeti  bağlayıcı  cezanın  infazındaki  hapishane

şartlarının  bedenin  dokunulmazlığını  garanti  etmesi  ve  hürriyetten  yoksunluk  vasıtasıyla  zengin  ile  fakiri  aynı  tarzda

buluşturması nedeniyle tercih ediliyor olması ve hürriyeti bağlayıcı cezanın hesaplanmasının doğru olabilmesi etken olmuştur.

Kültür düzeyinin toplumlarda gelişmesi sonucu,  ölüm cezası ve  bedene  karşı  uygulanan  cezalar  eski  değerini

kaybetmiştir. Bedeni cezaların aşağı yukarı her yerde ortadan kalkmasından ve  ölüm cezasının uygulanma hallerinin kayda

değer bir şekilde azalmasından bu yana hürriyeti bağlayıcı cezalar, infaz listesinin başında yer almıştır.

Ceza  sistemleri  tarihi  süreç  içerisinde,  önceleri,  sadece  failin  cezalandırılarak,  toplum  ve  mağdurun  intikam

dürtülerinin tatminini ve  muhtemel suçluları suç  işlemekten vazgeçirmeyi amaçlamışken,  daha  sonra,  kişi  hürriyeti  gibi  bir

nimetten mahrum ederek cezalandırmayı, günümüzde ise, suçluyu topluma yeniden kazandırmayı hedeflemektedir.

İlk cezaevlerinin durumuna bakıldığında; yerleşik site toplumlarında sarayların varlığı ile beraber cezaevlerinin de

ortaya  çıktığı  görülmektedir.  İlk  cezaevleri,  tapınakların  eklentileri  içerisinde  veya  sarayların  arkasında  yapılmıştır.

Ortaçağdaki cezaevleri ise derebeylerin şatoları veya kalelerin kuleleri içinde bulunuyordu. İlk cezaevleri, Ulpianus’un deyimi

ile:  “İnsanları  cezalandırmak  için  değil,  tutmak  içindi.”.  Cezaevleri  sadece  hapis  cezalarının  infazı  için  inşa  edilmemişti.

Cezaevinin, ceza çektirmek maksadı ile ne zaman ve ne suretle kullanılmaya başlanıldığı tam olarak belli değildir. 
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Cezaevlerinin  gelişimini,  dolayısıyla  da  hürriyeti  bağlayıcı  cezaların  doğuşunu  üç  aşamalı  olarak  ele  alabiliriz:

birinci dönem, sadece  kefaretin değil, hükümlünün iyileştirilme ve yeniden sosyalleştirilmesinin benimsendiği  Hollanda’dan

tüm dünyaya yayılan Amsterdam hapishanelerinin ortaya çıkması. Bu dönem, 16. yy.’ın sonlarından Fransız İhtilaline kadar

sürer. İkinci dönem, aydınlanmadan Birinci Dünya Savaşı’na kadar devam eden dönem ve üçüncü dönem olarak  da  ceza

infaz  kurumlarının  açılması  ve  20.  yy.’ın  ikinci  yarısında  hükümlülere  muamelede  asgari  standartların  hukuken

gerçekleştirilmesi olarak ele alınabilir.

Çağdaş anlamda cezanın amacına uygun olarak cezaevinin kullanılmaya başlanılması 16. yy’da olmuştur. Fakat

bu şerefin ilk olarak  hangi ülkeye ait  olduğu tartışmalıdır.  16.  yy.’ın sonuna kadar  olan dönemde intikam düşüncesi esas

olduğundan, ölüm ve bedeni cezalar vardı. Yani, hürriyeti bağlayıcı cezalar henüz bilinmiyordu.  Cezaevi fikri Avrupa’da ilk

kez, 1557 yılında Londra’da Bridgewell çalışma evinin kurulması ile ortaya  çıkmıştır.  Bazı yazarlara göre  ilk infaz kurumu

1595 yılında ağır suç işlemiş erkek hükümlülerin cezalarının infazı için Amsterdam’da inşa  edilmiş, bunu takiben 1597 yılında

kadınların  cezalarının  infazı  için  bir  kadın  cezaevi  yine  Amsterdam’da  yapılmıştır.  Bazıları  ise  bunun  1596’da  ilk  defa

gerçekleştiğini söylemekteyse de,  bu şerefin ilk olarak  Hollanda’ya ait  olduğunu  fakat  olarak  1556  yılı  olduğunun  kesin

olduğunu söyleyen yazarlar da  vardır. 

Amsterdam cezaevleri, ilk defa modern hürriyeti bağlayıcı ceza düşüncesinin gerçekleştiği Kıta Avrupası’nın ilk

modern  cezaevleri  olmuşlardır.  Amsterdam  cezaevlerinin  doğuşundaki  ana  düşünce,  işlenen  fiilin  cezalandırılması  değil,

bilakis suçlunun yeniden sosyalleştirilmesi ve  iyileştirilmesinin takip  edildiği amaçlardı.  Gerçekten  Amsterdam cezaevlerinin

doğuşu  ile  16.  yy.’dan  itibaren  korkutma  ve  yeniden  sosyalleştirme  düşüncesi  önem  kazanmış  ve  17.yy.’da  Avrupa’yı

etkilemiştir.  Erkekler  için oluşturulan  Amsterdam  Hapishanelerinin,  kabiliyetsiz  gençleri,  çalışma  yeteneği  olan  dilencileri,

serseri  ve  avareleri,  dürüst  ve  Tanrı’dan  korkan  insanlar  olarak  yetiştirmek  ve  böylece  hükümlünün  topluma  yeniden

kazandırılmasını mümkün kılmayı amaçlayan görevleri vardı. 

Hollanda’nın açtığı bu çığır diğer Avrupa ülkelerinde örnek alınmış İtalya’da çocuk ıslahevi ve kadın cezaevi inşa

edilmiştir.  1772  yılında yapılan Gand cezaevinde gündüzleri bir  arada  çalıştırma  sistemi  uygulanmış,  çalışmayana  yiyecek

verilmemesi,  suçluların  ahlâkî  derecelerine  göre  sınıflandırılması,  birbirleriyle  konuşturulmaması  ilkeleri  benimsenmiştir.

Gerçekten de ceza politikası yenilikleri Hollanda ile sınırlı kalmadı ve Almanya’nın ilk cezaevleri 1609’da Bremen, 1613’te

Libeck, 1614’te Bern, 1617’de Kase, 1622’de Hamburg, 1629’da Danzig, 1637’de Zürih, 1687’de Spandau ve 1712’de

Berlin’de açılmıştır. 1786’da Almanya’da en az 60 cezaevi bulunuyordu. 16. yy.’da hürriyeti bağlayıcı cezaya İsviçre’nin her

yerinde rastlanıyordu.

Bilimsel anlamı ile infaz sisteminin doğuşunu insanlık bilhassa Howard’a  borçludur.  Bedford  yargıcı olan İngiliz

John Howard (1726-1790), cezaevlerinin durumunu ve bu konuda yapılması gereken düzenlemeleri belirlemek amacıyla 12

yıl boyunca kendi memleketi ve Kıta Avrupasını kapsayan 42.000 millik bir seyahat yaparak, çeşitli şehir ve topluluklardaki

farklı  ceza  sistemlerinin  durumunu  araştırmıştır.  John  Howard  1773  yılında  Bedfordshire  sheriff’i  olarak  seçilmiş,

cezaevlerinin o zamanki halini anlatarak bunları şiddetle eleştirmiş  ve  eleştirilerini 1777’de  yazdığı “Cezaevlerinin Durumu”

adlı eserinde yayınlamıştır.  Howard’a  göre,  hükümlüler çalışma ve dinden faydalanılarak  uslandırılmalı;  ayrıca  hükümlüler
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sağlıklı bir bina, sistematik denetleme yöntemi ve uygun bir besi rejimine tabi tutulmalıdır. Howard, iyi bir infaz rejimi için dört

ilke koymuştur:  Güvenilir  ve  sağlıklı  bir  bina,  sistemli  teftiş,  mahkumdan  ücret  alınmaması  ve  uslandırıcı  rejim.  Howard

açısından reform için hareket  noktası,  hükümlülerin  cezaevinde  gece  gündüz  kesin  ayrılması  ve  tecridi  idi.  Hükümlülerin

çalışması, Howard’ın reform önerilerinde temel bir yer işgal eder. Beccaria’nın ceza hukukundaki yol gösterici tesiri ne ise,

ceza infaz biliminde Howard’ın tesiri de öyle olmuştur.

Howard’ın fikirleri İngiltere’den evvel Amerika’da  tatbik  edilmiştir.  Amerika’da  ilk  cezaevi  reformunu,  1862

yılında Avrupa gezisinden dönen Pensilvanya eyaletinin kurucusu Penn gerçekleştirmiş, mahkumlara yumuşak  davranılması,

cezaevlerinin atölyeye dönüştürülmesi ve çocuklara bir sanat öğretilmesi için gayret göstermiştir. 1773 yılında Filadelfiya’da

kurulan Walnut Street  cezaevinde ağır suçlular hücrelere konulmuş, hafif suçları işleyenler ise topluluk rejimi ile atölyelerde

bir arada çalıştırılmıştır.

20. yüzyılda hükümlünün kişiliği ön planda tutulmuş ve infazdaki amaç, mahkumun topluma kazandırılması olarak

belirlenmiştir.  Bu dönemde başta  gelen ana  tema cezaevlerindeki “eğitim” olmuştur.  Almanya’da  1  Ocak  1977  tarihinde

yürürlüğe  giren  Ceza  İnfaz  Kanunu,  ceza  infaz  tarihinde  yeni  bir  dönem  açmıştır.  Federal  Alman  CİK’i,  hükümlülerin

haklarını ve  infaz makamlarının müdahale yetkilerini,  tehlikeli suçluların kesin bir  muhafazasını kanuni temelde açık  olarak

ortaya koymuştur. Ayrıca tedavi ve yeniden topluma kazandırma düşüncesi, daha kuvvetli olarak vurgulanmıştır.

Almanya’da Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların ve Hürriyeti Sınırlayıcı Emniyet Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

ile hürriyeti bağlayıcı cezaların infazında, mahkumun ileride suç işlemeden, sosyal sorumluluk içinde bir yaşam sürmeye yatkın

hale getirilmesi hedef olarak konmuş, ayrıca hapis cezalarının infazı ile de kamunun suçlara karşı korunmasına hizmet etmesi

amaçlanmıştır.

Hürriyeti bağlayıcı cezalara iyi yöndeki bakışın, dolayısıyla cezaevlerinin iyileştirilmesi yolundaki gayretlerin 20.

yy.’ın ilk yarısında ortaya çıkan iki Dünya Savaşı ve infazın iyileştirilmesi düşüncesine karşı çıkan totoliter sistemler tarafından

önemli ölçüde engellendiği gözlenmiştir. Ancak, 20. yy.’ın ikinci yarısında uluslar arası reform hareketleri  ortaya  çıkmış ve

Birleşmiş  Milletlerce 1955’te  Cenevre’de  düzenlenen “Suçların Önlenmesi  ve  Hükümlülere  Muamele”  konulu  Kongrede

alınan  “  Hükümlülere  Muamelede  Asgari  Esaslar”  ve  “İnfaz  Kurumu  Açma”  tavsiyeleri,  infaz  hukukundaki  iyileştirme

hareketlerine  ivme  kazandırmıştır.  Bunun  sonucu  olarak  da  31  Temmuz  1957’de  Birleşmiş  Milletlerce  “Hükümlülere

Muamelede Uygulanacak Asgari Standart Kurallar” kabul edilmiştir. 

Avrupa Konseyi  Bakanlar  Komitesi  12  Şubat  1987’de  kabul  ettiği yeni tavsiyeler ve  daha  önce  kabul  ettiği

kuralların revize edilmesi suretiyle 100  adet  “Avrupa Ceza  İnfaz Kuralı” belirlemiştir.  Ceza  infazının hükümlünün topluma

yeniden sosyalleşerek dahil olmasına hizmet etmesi şeklindeki görüş  ilk defa   1966  tarihli Uluslar arası Medeni  ve  Siyasi

Haklar Sözleşmesinin 10/3 maddesi’nde yer almıştır.

3. Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Türleri

a. Bazı Ülkelerdeki Düzenlemeler
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Hürriyeti bağlayıcı  cezalar,  milli  geleneklere  göre  farklılık  göstermekte;  iki,  üç  ve  genellikle  beş  yıldan  fazla

hürriyeti bağlayıcı cezalar uzun süreli olarak kabul edilmektedir. Avrupa Konseyi, 76(2) sayılı kararında beş yıldan fazla olan

hürriyeti bağlayıcı cezaları uzun olarak kabul etmiştir. Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar Avrupa devletlerinin bir kısmında

(İsviçre, Hollanda, İskandinav devletleri) yaptırım sisteminin merkez ve vazgeçilmez kısmı olarak görüldüğü halde,  bu ceza

türü geçmişte  Almanya’da  daima kaldırılmak istenmiştir.  Ancak  günümüzde  Alman  Ceza  Hukuku’nda  hürriyeti  bağlayıcı

cezanın alt sınırı bir aya çıkartılmış ve altı aydan az hürriyeti bağlayıcı cezaya sadece istisnai hallerde hükmedilebilmesi kabul

edilmiştir.

1950 La Haye 12’inci Uluslar arası Ceza Hukuku Kongresi’nde kısa  süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar,  üç  aya

kadar olanlar, olarak tespit edilmişken, bu üst sınır 1960 Londra  Suçların Önlenmesi ve  Suçlulara Uygulanacak Muamele

Hakkında Birleşmiş Milletler Kongresi’nde altı aya çıkarılarak kabul edilmiştir.

b. Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme

aa. İnfaz Süresi ve İnfaz Koşulları Bakımından

Türk Ceza Sisteminde, kabahatler ceza kanunundan çıkarılmış, suç karşılığı olarak uygulanabilecek yaptırımlar,

ceza  ve  güvenlik  tedbirleri  olarak  belirlenmiştir.  Ceza  olarak  ise  sadece  hapis  ve  adli  para  cezası  uygulanacaktır.  Bu

düzenleme ile “asli ceza”  ve “fer’i ceza” ayrımı kaldırılmıştır. 

5237 sayılı TCK’nın 46-49. maddelerine göre  hapis  cezası sadece  infaz süresi  ve  infaz koşulları bakımından;

ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası, süreli hapis cezası şeklinde bir ayrıma tabi tutulmuştur. Ancak bu

hapis cezaları arasında, cezanın amacı veya hak yoksunluğu bakımından herhangi bir ayrım öngörülmemiştir.

(1). Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Türk  Hukuk  Sisteminde  ölüm  cezası  kaldırılmıştır.  Bunun  yerine  sıkı  güvenlik  rejimine  göre  infaz  edilecek

ağırlaştırılmış  müebbet  hapis  cezası  kabul  edilmiştir.  “Ağırlaştırılmış  müebbet  hapis  cezası  ve  müebbet  hapis  cezası

hükümlünün hayatı boyunca devam eder,  kanun ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine  göre  çektirilir.”.  Ağırlaştırılmış

müebbet hapis cezasının, müebbet hapis cezasından temel farkı infaz rejiminin sıkı güvenlik rejimine tabi tutulmuş olmasıdır.

Buna ilişkin hükümler 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerin İnfazına Dair Kanunu’nun 25 maddesinde ve 2006/10218

Karar Sayılı 06.04.2006 tarihli Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük

’ün 47. maddesinde  yer almaktadır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanların cezasının infazında görülen en ayırıcı özellik, mahkumun

yalnızlaştırılması ve hak ve hürriyetlerinden  yararlanma sınırının en aza indirilmesidir. Bunun yanında, müebbet hapis cezasına

mahkum  edilen  bir  hükümlünün  yeniden  özgürlüğüne  kavuşabilme  umudunun  bulunmasının,  ağırlaştırılmış  müebbet  hapis

cezası için de geçerli olduğunu ileri sürenler olmuştur. 
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(2). Müebbet Hapis

TCK’nın 48. maddesine göre; müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder. Bu ceza,  süreli

hapis cezasına uygulanan infaz rejimine göre infaz edilir. Hükümlünün yeniden topluma dönme umudunu besleyecek koşullu

salıverilme bu ceza açısından mümkündür.

(3). Süreli Hapis

       Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hâllerde bir aydan az,  yirmi yıldan fazla olamaz.  Suç  tanımına

ilişkin hükümde hapis  cezasının alt  ve  üst  sınırının gösterilmediği hallerde,  bu genel sınırlar göz önüne alınır.  Bu maddede

belirtilen üst sınır, sadece ilgili suçtan dolayı temel cezanın üst sınırının belirtilmediği hallerde üst sınır olarak anlaşılmalıdır. Bu

itibarla, bu maddedeki üst sınır kavramını sonuç cezanın üst sınırı olarak anlamamak gerekir. Bu konuda kanun koyucu özel

bir hüküm koymuştur. Süreli hapis cezası, tüzükte belirtilen infaz rejimine göre yerine getirilir.

Süreli  hapis  cezasını  gerektiren  bir  suçtan  dolayı  hakim  tarafından  hesaplanan  sonuç  ceza  otuz  yıldan  fazla

olamayacaktır.(m. 61, f. 7).

bb. Hükmolunan Hapis Cezasının Süresi Bakımından 

Kanunda, somut olayda hükmolunan hapis cezasının süresi bakımından uzun ve kısa süreli hapis cezası ayrımına

gidilmiştir. Buna göre,  hükmedilen bir  yıl veya daha  az süreli hapis  cezası,  kısa  süreli hapis  cezası olarak  kabul  edilmiştir

(TCK,  m.49/2  ve  CİKYCGTİHT,  m.  49/2).  Cezanın  kısa  süreli  olup  olmadığını  belirlemek  için  yargılama  sonucunda

hükmedilen somut ceza  esas  alınır.  Birden fazla cezaya mahkumiyet halinde, her  bir  cezanın süresi  ayrı  ayrı  göz  önünde

bulundurulur.  Bu  ayrımın  önemi,  kanunun  kısa  süreli  hapis  cezalarına  seçenek  yaptırımların  uygulanabilmesi  olanağını

tanımasından kaynaklanmaktadır.

4.Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Hakkındaki Görüşler

a. Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Lehindeki Görüşler

      Cezaların uygulanmasında  gözetilen başlıca  amaçların; korkutma,  toplumu koruma ve özellikle mahkumların

ıslah olduğu, cezanın uygulanmasıyla varılmak istenen amaçları en  iyi karşılayan cezaların hürriyeti bağlayıcı cezalar  olduğu

ileri sürülmüştür. Günümüzde, suç olarak kabul edilen, toplum düzenini bozan veya ciddi şekilde bozulma tehlikesiyle karşı

karşıya bırakan fiilleri  icra  edenlere  uygulanacak  cezalar  dikkate  alındığında,  halihazırda  uygulanabilecek  en  iyi  ve  etkili

cezanın hürriyeti bağlayıcı cezalar, yani hapis cezaları olduğu kabul edilmektedir.

      Hürriyeti bağlayıcı cezalar suçluyu ıslahta vazgeçilemeyecek etkiye sahip isabetli bir ceza, suçlunun işlediği suç ile

doğruya ve sağlıklı bir yaşama dönüşü arasında bir köprü olduğu belirtilmektedir. 
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Suç siyasetine göre,  suçla mücadelede suçluya yönelik  amaç;  suç  işlemesini  önlemek,  işlemişse  ıslah  etmek;

topluma  yönelik  amaç  da  toplumu  suçtan  ve  suçluların  etkisinden  korumaktır.  Hürriyeti  bağlayıcı  ceza,  kötü  unsurları

toplumdan tecrid  etmekle  iyi  vatandaşların  huzur  ve  sükununu  güvence  altına  almış  ve  bu  sayede  sosyal  korunmayı  da

sağlamış olur. Toplum düzenini bozan suçlu, hürriyeti bağlayıcı cezanın uygulanması ile toplumun otoritesini de kabullenmek

zorunda kalmaktadır.  Ciddi  suçluların izole edilmesi sayesinde  toplum  için  gösterecekleri  tehlike  hali  de  bertaraf  edilmiş

olabilmektedir.

 Hürriyeti bağlayıcı cezalar failin kusuru ile orantılı olarak cezalandırılmasında derecelendirmeye uygun bir cezadır.

Bu tür  cezalar,  süre  yönünden taksim edilebilir,  yani bir  günden  başlayarak  süreli  ve  hatta  müebbet  olabilir.  Ayrıca,  bu

cezalarda çektirildiği sırada arzu edilen ve tecrübelere göre en uygun rejimlerin uygulanmasının sağlanması ve  bu rejimlerin

özelliklerine göre sıralama ve düzenlemenin de mümkün olması hürriyeti bağlayıcı cezaların yararları arasında gösterilebilir.

Sonuç olarak, etkili ve amaçlanan şekilde uygulanan hapis cezalarının hala adli suçlar karşılığında uygulanan en

esaslı ceza olduğunu kabul etmek gerekir. Bugün alternatifi henüz bulunamayan ve ülkelerin işlenen suçlar karşılığında kabul

ettiği hapis cezalarının bir çok suçun işlenmesinin önlenmesinde ve işlenmesi halinde de  faillerinin uslandırılmasında en etkili

yaptırımı oluşturduğu ileri sürülmektedir.

 
b. Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Aleyhindeki Görüşler

      Hürriyeti bağlayıcı cezalara  yapılan eleştiriler  cezanın  kendisine  değil  daha  çok  süresine  veya  infaz  şekline

ilişkindir. Çağdaş ceza hukukunda hürriyeti bağlayıcı cezalar süreleri açısından uzun veya kısa hapis şeklinde tasnif edilse de

bunların infazı genellikle aynı şekilde olmaktadır. İnfazı benzer metotlarla yapıldığından hapis cezası tenkit edilmeye ve bunun

yerine  konabilecek  seçenekler  aranmaya  başlanmıştır.  Hapis  cezaları  konusunda  olumsuz  düşünenleri  ve  görüşlerini  şu

kategorilerde ele alarak inceleyebiliriz.

Günümüzde cezanın, yahut daha genel bir deyimle suçlular konusunda alınacak tedbirlerin toplumsal fonksiyonu;

suçluda,  onu kanuna saygılı ve  kendi  kendine  yetinir  bir  hayata  sevk  edecek  tutum,  davranış  ve  iradenin  yerleşmesidir.

Ancak Önder’e göre, hürriyeti bağlayıcı cezaların bu günkü infaz şekli, ne ıslah edici ne  de  korkutucudur.  Bazılarına göre,

hapis cezası infaz rejiminde gerçekleştirilmiş bütün insancıl gelişmelere,  mahkumun yeniden sosyalleştirilmesi için gösterilen

bütün  çabalara  rağmen  çoklukla  amacına  ulaşamamakta,  tam  tersine  herkes  için  geçerli  olmasa  da  hapis  cezası  suça

yönlendirmekte  ve  düşünülen  amacına  ters  sonuçlar  doğurmaktadır.  Hapse  konan  suçlu  suçunu  düşünerek  pişmanlık

duymasından ziyade genellikle kendisine haksızlık yapıldığına inanmaktadır.

Bazı hukukçulara göre,  cezaevi  adeta  bir  suçluluk okulu konumunda olup,  tesadüfi  suçlular,  tehlikeliliği en  az

kimseler  bile  buralara  girince  en  usta  suçlu  olarak  çıkmaktadır.  Dönmezer-Erman’a  göre,  ceza  toplu  halde  çekilmekte

olduğundan,  mahkum  diğer  suçlularla  temas  halinde  bulunduğundan  kötülükler  ona  geçer  ve  dolayısıyla  o  da  ahlâken

bozulmaya yüz tutar. Bu sebeple cezaevleri suç okulu sayılmıştır. Hükümlü kısa bir  süre  için girdiği cezaevine alışır;  ileride
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tekrar  suç  işlemekten  çekinmez.  Hapis  cezası  kişiyi  normal  toplumdan  ayırmakta,  kötülükleri  en  fazla  olanlar  seslerini

yükselterek  kendi   davranış  biçimlerine  diğerlerini  de  uydurmaktadırlar.  Suça  ve  metotlarına  alışmış,  belirli  suçlarda

uzmanlaşmış olanlar ve basit suçlular bir arada kalınca acemilere uzmanlar tarafından suç eğitimi verilmekte, suç işleme ruhu

aşılanmaktadır. İlk defa suç işleyenlerle daha az cezayı gerektiren suçlardan mahkum olanların cezaevine girmeden önce suç

ve  suçludan  iğrenirken  cezaevindeki  ağır  suçlular  arasına  karışınca  onlara  alışıp,  tahliye  olunca  da  suçluları  sevdikleri,

sabıkalılarla arkadaşlık ettikleri ve bununla övündükleri bir gerçektir 

Yücel’e göre, cezanın infazındaki amaçlardan bir tanesi de mahkumun cezaevi sonrası yaşantısında sorumluluğa

sahip bir kimse durumuna gelmesidir. Cezanın gayesi;  mahkumun iyileştirilmesi ve  eğitimi iken,  mahkum hürriyeti bağlayıcı

cezanın infazı sonrasında hapishanede alıştığı rehavet  ve  hazırcılık  yaşantısı sebebiyle iyice çocuklaşmakta,  tahliye sonrası

yeme,  giyme,  ve  tedavi  gibi  ihtiyaçlarını  gidermede  karşılaşacağı  problemlerden  dolayı  adeta  yeniden  cezaevine  dönme

arzusunu  taşımaktadır.  Bu  sebeple  özellikle,  topluma  entegre  olamayanlar,  bir  kin  ve  ihtiras  olmadan,  sırf  cezaevindeki

tembellik ortamına kavuşmak için suç işleyen eski mahkumlar, azımsanmayacak ölçüde çoktur.

Dönmezer’e  göre;  hürriyeti  bağlayıcı  ceza  süresi  uzayınca  mahkumun  zaman,  mekan  ve  kendi  öz  benliği

konusundaki  idrakleri  zaafa  uğra,  kişiliği  imha  edilmiş  olur,  rehabilitasyon  güçleşir.  Selde’ye  göre  ise;  bilhassa  erkek

hükümlüler, tabii  ihtiyaç ve normal cinsi münasebetlerden mahrum bırakıldığında,  hapishanelerin bu uslandırıcı ve  münzevi

hayatı onların yaşama ve çalışma güçlerini geriletmekte ve frenlemektedir.  Yücel,  hükümlülerin  normal  cinsel  ilişkiden  de

yoksun bırakılmalarından dolayı, cezaevinde homoseksüel ilişkinin artması olayının yanısıra, hükümlünün ileride heteroseksüel

ilişkiye geçişinin de güçleşebilmekte olduğunu söylemektedir.

Cezaevlerindeki zorunlu ve sınırlandırılmış hayat şartları insanlarda bedensel ve ruhsal çöküntüye ve yorgunluğa

neden  olmaktadır.  Hükümlünün  zamanla  umutsuzluğa  düştüğü  ve  özellikle  orta  yaşlı  mahkumların  yaşamlarının  demir

parmaklıklar arasında tükenip gittiğini düşündükleri söylenmektedir.

Ceza infaz kurumları, nitelikleri gereği kişiyi zorla belirli hususları kabule ve yapmaya mecbur kılan cebri zorlayıcı

kuruluşlar olduklarını belirterek hapis cezasının niteliği gereği hükümlünün kendi kişiliğine karşı saygılı ve  kişisel sorumluluk

duygusunu azaltıcı nitelikte olduğunu söyleyenler de vardır.

Ayrıca,  hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı sırasında karşılaşılan yoksunlukların verdiği acı  ve  ızdırap  sonucunda

hükümlülerde  can  sıkıntısı,  asabilik  vb.  psikolojik  değişimin  yanısıra,  psikozlar  ve  hatta  intihar  olaylarına  sıkça

rastlanmaktadır.

Bunlara ek olarak, Dönmezer’e  göre,  hapis  cezası,  özellikle katı disiplin uygulandığında kişinin zihni etkinliğini

azaltmakta, mahkumda çöküntü ve kuruntu hali yaratmakta, saldırganlığı, nevrozları, negatif değerleri tahrif etmektedir

Selde’ye göre, kısa sürelerle de olsa bir araya gelen hükümlülerin konuştukları dil, sarf ettikleri sözler, hareketler

ve bunun sonucunda oluşan argo dil,  temiz  atmosferi  kirletmekte,  ahlâk  ve  âdâba  aykırı  çok  kötü  neticeler  doğurarak,

hükümlüleri olumsuz yönde etkilemektedir.
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Soyaslan’a göre, cezaevleri farklı kültür yapısı ve sosyal tabakalardan gelen mahkumların,  özellikle kapasitenin

üstünde toplandığı, bir arada tutulduğu yerler olduğundan, temizlik şartları ve zorunlu beraberlik bulaşıcı hastalıkların çabuk

yayılmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca toplu yaşanılan bu gibi yerlerde deri hastalıkları, zührevi hastalıklar ve romatizmal

hastalıklarda artış olmaktadır.   

Hürriyeti  bağlayıcı  cezalar  yalnız  suçluya  zarar  vermekle  kalmamakta,  bir  elin  emeğinden  toplumu  mahrum

etmektedir.  Bazen  suçlunun  işini  kaybetmesine  sebep  olmakta,  suçlu  mahkum  edilmekle  toplum  tarafından  da  suçu

onaylanmakta artık  toplumun kabul  edilmeyen bir  üyesi haline gelmekte ve bu damgalanma sonucunda da  daha  sonra  iş

bulması zorlaşmaktadır.

Dönmezer-Erman’a  göre,  cezaevlerinde  bulunan  hükümlülerin  çok  büyük  bir  çoğunluğunu  kısa  süreli  hapis

cezası  olan  mahkumlar  teşkil  eder.  Bunların  cezaevlerinde  alıkonulmalarında  tretman  yönünden  iyi  bir  sonuç  elde

edilememektedir. Buna karşılık, devlet gereksiz olarak büyük bir mali külfet altına girmiş bulunmaktadır. Cezada bulunması

gereken bir özellik de, devlete mümkün olduğu kadar az yük getirmesidir. Oysaki hürriyeti bağlayıcı cezalar devlete aşırı yük

getirmektedir.  Turgut’a göre, hükümlü veya tutuklunun, devlete bir yatılı öğrenciden ve devlet memurundan daha pahalıya

mal olduğunu belirtmektedir..    

Artuk’a göre, cezanın şahsiliği ilkesi uyarınca, yaptırım sadece suç işleyen faile uygulanmalıdır. Bunun dışındaki

kimseler üzerinde cezanın doğrudan doğruya etkili olmasından  kaçınılmalıdır.  Oysaki  hürriyeti  bağlayıcı  cezanın  infazıyla,

hükümlünün  aile  başkanı  olması  durumunda,  geçimlerini  sağlayan  kol  gücünden  yoksun  kalan  aile  de  cezadan

etkilenmektedir. Böylece cezaların kişiselliği ilkesi zedelenmiş olmaktadır. 

Sokullu-Akıncı’ya  göre,  hükümlü  hem  ailesinden  uzaklaşmakta,  hem  de  işini  ve  kazanç  kaynaklarını

kaybederek,  ailesine çocuklarına bakamamakta,  mahkumun  yakınları  muhtaç  kimseler  ise  nafakadan  mahrum  kalmakta,

hatta mahkuma bir miktar masraf yapmak zorunda kalmaktadırlar.  Hapis  cezası,  mahkumun yakınlarını sefalete  düşürerek

dolaylı yoldan suçluların üremesine sebebiyet vermektedir. Uzun süre mahkum ailesi olmak; aile fertlerini toplum tarafından

iyi bakılmayan bir  statünün psikolojik ezikliğine itmekte eşin hapsedilmesi çocukların terbiye ve  diğer  haklardan  mahrum

kalmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum mahkumdan çok, yakınlarını cezalandırılmakta, bu da cezaların şahsiliği ilkesini

zedelemektedir. 

Batı ülkelerinde suç siyasetinin amacı, hapis cezalarına bir takım seçenek tedbirler bulmak, mümkün olduğunca

hürriyeti  bağlayıcı  cezaların  uygulanmasından  kaçınmak,  suçlunun  cezaevi  dışında  ıslah  edilmesi  ve  sosyalleştirilmesini

sağlamak olmuştur.  Bu durum özellikle tekerrür  bakımından olumlu sonuçlar  vermiştir.  Üzerinde  tartışılan  ve  uygulamaya

geçirilmeye çalışılan alternatif seçenekler ne olursa olsun hapis cezasını bazı hallerde uygulamaktan başka çare yoktur. Hapis

cezasının tümü ile terk  edilmesi henüz mümkün değildir. Hürriyeti bağlayıcı cezaların tümüyle ortadan  kaldırılması şimdilik

mümkün  görünmemekle  birlikte,  bu  ceza  türüne  ancak,  diğer  yaptırımların  yetersiz  ve  yararsız  olduğu  durumlarda

başvurulmalıdır. Ancak toplumun korunması gerektiği durumlarda bu ceza türüne başvurulmalıdır.
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B. GÜVENLİK TEDBİRLERİ 

1. Kavram

1982 Anayasamız 38. maddesinde “… ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri …” ifadesini kullanmış, Yargıtay

’ın  bazı  kararlarında  ise  “emniyet  tedbiri”  olarak  isimlendirildiği  olmuştur.  Bazı  suçluların  tehlike  haline  karşı  toplumun

menfaati gereği alınan bir  önlem olan “güvenlik tedbiri” ya  da  “emniyet tedbirleri”nin ceza  kanunlarına girişi modern ceza

hukukunun önemli bir yeniliğidir.

Anayasa Mahkemesi’ne  göre,  güvenlik  tedbiri,  “suç  karşılığı  olan  ve  suçludaki  tehlikelilik  haliyle  orantılı  bir

biçimde hükmedilen suça ve suçluya karşı toplumun savunmasına yönelmiş bulunan yaptırımlar”dır. 

Güvenlik tedbiri, işlediği suçtan dolayı kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın,  suç  işleyen kişi hakkında ya da

suçun konusu ile veya suçun işlenmesinde kullanılan araçla ilgili olarak uygulanan, koruma veya iyileştirme amacına yönelik

ceza hukuku yaptırımıdır. Önder’e göre ise, güvenlik tedbiri,  kanunda öngörülen tolumsal savunma vasıtaları olup,  toplum

için tehlike oluşturan suçun işlenmesinden sonra fail hakkında hakim tarafından hükmedilen yaptırımdır.

      Dönmezer-Erman’a  göre  ise,  güvenlik tedbirleri,  suçludaki tehlike haliyle orantılı olarak  hükmedilen ve esas

itibariyle sosyal  savunma amacına yönelmiş  bulunan yaptırımlardır.  Günümüzde, ceza  hukukunda güvenlik tedbirlerine yer

vermeyen bir doktrin veya ceza kanunu bulunmamaktadır. Güvenlik tedbirleri ahlaki, manevi mülahazalara dayanmayan ve

tehlike hali arzeden kişilerin suç işlemeleri ihtimalini karşılayan kurumlardır.

     Güvenlik tedbirlerini, tehlikeli failler hakkında ceza yerine veya ceza ile birlikte hükmolunan tehlikelilik ile orantılı

olan, genellikle failin iyileştirilmesi amacını ön planda tutan,  kanunla belirlenen ve hakim tarafından hükmolunan yaptırımlar

olarak tanımlayanlar da vardır. Toroslu’ya göre  ise,  güvenlik tedbirleri,  duruma göre  eğitmek veya tedavi  etmek suretiyle

suçlunun sosyal hayata yeniden uyum sağlamasını amaçlayan tedbirlerdir.

2. Güvenlik Tedbirlerinin Amacı

Güvenlik tedbirleri, suç oluşturan fiili işleyen kişi hakkında, koruma, iyileştirme, eğitilme ve ıslahı amacıyla, suç

oluşturan fiili işleyen kişinin çevresine ve hatta  ailesine karşı korunması,  suç  işleyen kişiden toplumun korunması amacıyla

uygulanabilir. Güvenlik tedbirlerinin uygulanmasındaki asıl amaç,  ödetme veya korkutma değil; önleme olmakla birlikte bu

tedbirler  değişik amaçlara  hizmet etmektedirler.  Gerçekten,  bir  tedbir  kişinin iyileştirilmesini ön planda  tutmuş  olabileceği

gibi, toplumu korumak ve kişiyi toplum bakımından zararsız hale getirme hedefini de gütmüş olabilir.

Cezaların kendilerinden beklenen önleme görevini yerine getiremedikleri durumlarda güvenlik tedbirleri devreye

sokularak  cezanın  tamamlanması  sağlanmış  olabilir.  Bu  durumlarda  güvenlik  tedbirlerinden  beklenen  gaye,  fiil  ve  failin

kişiliğinden kaynaklanan tehlikelilik halinin önlenmesidir. Bu da failin eğitilmek, tedavi  edilmek veya koruma altına alınması

suretiyle mümkün olur. Failin iyileştirilmesi amacının yanında toplumun failden korunmasının amaçlandığı güvenlik tedbirleri de
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vardır ki bu açıdan bakıldığında her tedbirin amacının ayrı ayrı değerlendirildiğinde ortaya çıkacaktır. Nitekim akıl hastaları

hakkında uygulanacak önlemlerde hem failin iyileştirilmesi hem de toplumun failden korunması amaçlanmakta olduğu halde,

uyuşturucu madde tutkunlarının ise bir kuruma gönderilmesinde amaç yalnızca failin iyileştirilmesidir.  

3. Güvenlik Tedbirlerinin Tarihçesi

Güvenlik tedbirlerinin tarihi gelişimi ile ilgili yapılan açıklamalar sağlam temellere oturmamakla birlikte,  okullar

mücadelesinden ve pozitivist okulun esaslarının  ortaya  çıkmasından  önce  de  sistematik  bir  şekilde  mevcut  olmasa  dahi,

toplumun suçludan korunması fikri mevcuttu ve cezanın ödetici  olma  niteliği  yanında  önleyici  amaçlara  hizmet  etmesi  de

bilinmekteydi. Güvenlik tedbirleri kavramının kaynağını Platon’a kadar götüren yazarlar vardır.

Pozitivist  hukuk  bakımından  1893  İsviçre  Ceza  Kanunu  tasarısını  hazırlayan  Carl  Stoos  eserinde  ilk  defa

güvenlik tedbirlerinden ilmi bir  şekilde bahsetmiştir.  Bu tasarı yüzyılımızın  başında  yürürlüğe  giren  bütün  ceza  kanunlarını

etkilemiştir.  Bu konuda Von Listz’den de  bahsetmeden geçemeyiz.  Bu iki yazar  cezalar  ile güvenlik  tedbirlerini  amaçları

yönüyle birbirinden kesin olarak ayırmayı ve her iki yaptırım çeşidine de farklı fonksiyonlar yüklemeyi uygun görmüşlerdir.

Güvenlik tedbirlerinin ilk olarak 24.11.1933’te eski Alman Ceza Kanunu’na alındığını da ileri sürenler vardır.

4. Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği

       Güvenlik tedbirleri, suçlunun tehlike hali kavramına bağlı olan yaptırımlardır. Güvenlik tedbirleri sadece suçluyu

uslandırma yolu ile sosyal yararı sağlamak amacı ile uygulanır ve böyle bir tehlike haline karşı uygun tedbirlerle  önleyici bir

tepki  göstermek  amacını  güderler.  Ancak  suç  işleyen  kişinin  hürriyetine  ilişkin  güvenlik  tedbirlerinin,  infazında,  hürriyeti

bağlayıcı cezalara benzer etkileri olduğu da bir gerçektir. Güvenlik tedbirleri, özünde cezaya benzese bile, bir ceza yaptırımı

değildir. Çünkü bunlar, bir bastırma değil, sadece önleme tedbirleridir.

     Nitekim Ceza Genel Kurulu 1994  yılında vermiş  olduğu bir  kararında kararı veren mahkemenin veya hazırlık

soruşturması sırasında sulh ceza  hakimince  verilen  sanığın  tedbiren  akıl  hastanesine  gönderilmesini  beraat  hükmü  olarak

telakki  etmediği  gibi,  bir  mahkumiyet  hükmü  olarak  da  değerlendirmemiştir.  Ancak  bu  Nuhoğlu  bu  düşünceye

katılmamaktadır. O’na göre, suçu işlediği sabit olan kişi hakkında verilen karar mahkumiyettir. Ceza hukuku yaptırımlarının

yerine getirilebilmesi de, mahkumiyet hükmünün verilmesine bağlıdır. 

     Anayasa Mahkemesi de bir kararında, güvenlik tedbirlerinin bir ceza hukuku yaptırımı olmadığını kabul etmiştir.

Buna göre  önleyici tedbir  olarak  suç  işlememiş  bir  kimse  hakkında,  yaşadığı  hayat  tarzı  bakımından  toplum  için  tehlike

oluşturduğu gerekçesi ile güvenlik tedbiri uygulanmasında Anayasa’ya bir aykırılık yoktur.

      Güvenlik tedbirleri  kanunla tespit  olunur ve  kanunilik prensibi  egemendir.  Nitekim  1982  Anayasamızın  38.

maddesinde “güvenlik tedbirleri kanunla konulur” denmek suretiyle bu prensibe atıfta bulunulmuştur.

      Güvenlik  tedbirlerine  hükmedilebilmesi  için  bir  suçun  işlenmiş  olması  gerekir.  Ancak,  bu  suçun  işlenmesi
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dolayısıyla kişinin kusurlu olması şart  değildir.  Kusurlu  bulunma  cezaya  hükmedilmeyi  gerektirirken   bazı  olaylarda  hem

cezaya hem de güvenlik tedbirine hükmedilebilir. Fakat kişi kusurlu değilse hakkında cezaya hükmedilemeyeceğinden bazı

durumlarda sadece güvenlik tedbiri uygulanabilir.

      Güvenlik önlemleri, işlenmiş olan suç ve bu sebeple failin cezalandırılmasını değil, toplum bakımından gösterdiği

tehlike sebebiyle geleceğe yönelik, toplumu ilerideki suçlulardan koruma amacını güder.  Esas bu olunca, güvenlik tedbirinin

belirli bir süre ile sınırlandırılabilmesine imkan yoktur, “süresi önceden belirli olmayan hüküm” usulünün uygulanması gerekir;

fail toplum bakımından bir tehlike teşkil etmediği anlaşılınca serbest bırakılacaktır. Bu açıdan bakıldığında güvenlik tedbirinde

fiil  sebebiyle  failin  kınanması  gibi  bir  durum  olmadığı  gibi,  güvenlik  tedbirinin  çeşidi  ve  derecesini  ne  suç  ne  de  failin

sorumluluk derecesi belirler. Bu nedenle tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

 Güvenlik tedbirlerinin infazı idari bir nitelik taşısa da,  hükmedilişleri yönünden yargısal nitelik taşırlar.

II.CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARASINDAKİ ORTAK NİTELİKLER

Ceza ve güvenlik tedbirlerinde bir çok ortak yön vardır. Örneğin, kişi özgürlüğünü sınırlandırması, acı ve ızdırap

vermesi ve failin iyileştirilmesi ve ıslahının sağlanması açısından cezalar ve güvenlik tedbirleri arasında fark bulunmamaktadır.

Bazen ortak yönlerin fazla olması yaptırımların türlerinin bile karıştırılmasına yol açtığı olmakta, hangilerinin güvenlik tedbiri,

hangilerinin ceza  oldukları konusunda görüş  ve  uygulama birliği  sağlanamamaktadır.  Güvenlik  tedbirlerinin  sayısı  ülkeden

ülkeye farklı tespit edilmektedir. Örneğin, 1930 İtalyan Ceza  Kanunu 41,  Yeni Küba  Kanunu 19,  Romanya Kanunu 21,

Brezilya Kanunu 26 madde içinde güvenlik tedbirlerini düzenlemiştir. Bununla birlikte güvenlik tedbirlerini çok sınırlı sayıda

düzenleyen ülkeler de vardır.

Güvenlik  tedbirleri  ile  cezalar  arasındaki  benzerlikleri  şu  açılardan  inceleyebiliriz:  Kanunilik  ilkesi,  konu,

gerçekleştirilen fiil ve yetkili makam. 

Ceza kanun tarafından tespit olunur, aynı şekilde az sayıda aykırı fikir bulunmakla birlikte güvenlik tedbirleri de

kanunilik prensibine tabidir. Hakim , suç teşkil eden bir fiil işlenmedikçe ve kanunen belli hal ve durumlar mevcut olmadıkça

güvenlik tedbirine karar  veremez.  Bunun yanında kanunda  yazılı  olmayan  güvenlik  tedbirine  de  karar  veremez.  Nitekim

Anayasanın 38.  maddesinde,  cezalar  ile güvenlik tedbirlerinde  kanunilik  ilkesinin  geçerli  olduğu  vurgulanmış,  5237  sayılı

TCK’nın 2. maddesinde de kanunilik ilkesi sayılmıştır.

Cezalar  ve  güvenlik  tedbirleri  kişilerin  hürriyetine,  malvarlığına  ve  bazı  haklarının  kısıtlamasına  yöneliktir.

Özellikle güvenlik tedbirinin kişi hürriyetini sınırlandırdığı hallerde, cezadan bir farkı yoktur; bir çok güvenlik tedbiri cezadan

daha çok kişiye acı ve ızdırap verir. Her ikisinde de ortak amaç özel önlemenin sağlanmasıdır. Ayrıca güvenlik tedbirlerinin

uygulanmasında amaç, kişiye acı ve ızdırap vermek değil, kişinin uslandırılması sağlanmak istendiğinden, infazda failin olağan

yaşam koşullarından uzaklaştırılmamasına dikkat etmek gerekir.

     Güvenlik tedbirleri de fail hakkında işlediği bir suçtan sonra uygulanır. Cezaların ve güvenlik tedbirlerinin tatbiki
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için bir suçun veya hukuka aykırı bir eylemin gerçekleşmiş olması gerekir. Ancak güvenlik tedbirlerinin tatbikinin zorunlu bir

şartını oluşturan suçun,  tamamlanmış olması şart  değildir. Suçun icra  hareketlerine  başlanması  failin  tehlikeli  halini  tespite

yeterlidir.

     Cezalar  gibi,  güvenlik  tedbirlerinin  uygulanmasına  ceza  mahkemelerince  karar  verilir.  Doktrinde  güvenlik

tedbirlerine idari makamların hükmedebileceği şeklinde görüşler ileri sürülmüş ise de baskın olan görüş, güvenlik tedbirlerinin

de  hakim kararıyla uygulamaya konulabilmesidir.  Ancak,  bazı  hallerde  güvenlik  tedbiri  bir  mahkeme  hükmüne  istinaden

değil, bir hakim kararına istinaden de uygulanabilmektedir.

III.CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARASINDAKİ 

FARKLAR

     1. Cezanın amacı, kefaret, özel ve genel önleme ile birlikte failin cezalandırılmasıdır. Bu amaçlar geneldir. Halbuki

güvenlik önleminde ön planda gelen amaç,  kişinin terbiyesi  ve  ıslahıdır.  Bu sebeple  ceza  objektif  bir  nitelik taşıdığı halde

güvenlik önlemleri subjektif bir niteliğe sahiptir. Her suçlunun kişilik ve karakterine göre bu önlemler tespit edilebilirler. Suça

karşılık olarak uygulanan cezanın amacı geçmişte işlenen fiile karşılık kefaret, gelecek bakımdan ise, özel ve genel önlemedir.

Güvenlik tedbiri  ise  sadece  ileriye yöneliktir.  Ancak Öztürk’e  göre,  güvenlik tedbirleri  ile cezalar  amaç bakımından değil

yalnızca bunların sınırlanmaları konusunda birbirinden ayrılmaktadırlar. 

    2. Cezanın uygulanabilmesi için failin kusurlu hareket  etmesi ve  kusura  ehil olması gerekir.  Buna karşı güvenlik

tedbirlerinde failde kusurun bulunması aranmayıp, esas toplumun korunmasıdır. Güvenlik tedbiri, kusur yeteneğine sahip olan

faillere  uygulandığı  kadar  olmayan  faillere  de  uygulanabilir.  Örneğin,  tam  akıl  hastası  bir  fail  kusur  yeteneğine  sahip

olmadığından  kusurlu  değildir,  bu  nedenle  de  eylemi  suç  oluşturmaz;  kendisine  ceza  verilmez,  zira  suç  olmadan  ceza

verilemez. Bu tür kişilere ise güvenlik tedbiri uygulanır.

     3. Ceza geçmiş için verildiği halde, güvenlik tedbirleri failin gösterdiği tehlike sebebiyle gelecek için uygulanır ve

suç  işlenmesini  engellemeyi  amaçlar.  Güvenlik  tedbirleri  failin  tekrar  suç  işlemesini  önlemeye  ve  dolayısıyla  toplumu

korumaya çalışır. 

      4.  Cezanın uygulanma  sebebi  ve  şartı  için  bir  suçun  gerçekleştirilmiş  olması  gerekir.  Güvenlik  tedbirlerinin

uygulanabilmesinin gereği maksada uygunluk içinde bulunmasıdır. Güvenlik tedbiri  için bir  suçun işlenmesine gerek  yoktur.

İtalyan CK’nun 202/2 maddesine göre, emniyet tedbirleri toplumsal bakımdan tehlikeli şahıslara kanun tarafından suç olarak

tanımlanmayan fiilleri nedeniyle emniyet tedbirleri uygulanabilecektir. Ancak, bugün hakim olan görüş, “suçlunun tehlike hali

suç şeklinde ortaya çıktıktan sonra güvenlik tedbirleri uygulanmalıdır” şeklindedir. 

      5. İki yaptırım arasında rejim açısından da fark vardır. Cezada, işlenmiş olan fiil meydana gelen zarar ve netice

önemlidir. Halbuki güvenlik tedbirlerinde fiil bir  semptom olsa  dahi,  uygulanmasının  sebebini  oluşturmaz.  Ceza,  kusur  ile

orantılıdır ve kusur tespit edilerek cezanın süresi buna göre tayin edilir. Güvenlik tedbirinde ön planda tutulan, gerekliliğidir ve

gerekli olduğu süre içinde uygulanabilir. Bu sebeple baştan itibaren süresinin tespit ve tayini imkansızdır.  Bazı teorisyenlere
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göre, güvenlik tedbiri, işlenen suçun ağırlığı ile orantılı olarak değil, tehlikelilik göz önünde bulundurularak uygulanan bir ceza

hukuku yaptırımıdır. Bu yönü itibariyle güvenlik tedbiri  cezadan farklılık  arz  eder.  Zira,  güvenlik tedbirinden farklı olarak,

ceza işlenen suçun ağılığı ile orantılı olarak hükmedilir.

      6. Ceza, objektif nitelikte olunca, kanunda yazılı olan ceza  yine kanunda belirtilmiş  olduğu biçimde uygulanır.

Genellikle cezaların gerek nev’i gerek uygulanış şekli bir kaçı geçmez. Güvenlik tedbirleri ise her şahsa göre değişik şekil ve

uygulanış özelliği gösterir.  Kişiye güvenlik tedbirlerinden birinin başlanmış olması sonuna kadar  aynı tedbirin uygulanacağı

anlamına gelmez, kişinin konulan tedbire göstereceği reaksiyona göre bir başka tedbirin uygulanmasına da geçilebilir. 

7. Ceza af ile ortadan kaldırılabilir. Güvenlik tedbiri  affa konu oluşturmaz. Ceza  yaptırımı ile beraber  güvenlik

tedbiri de alındığı zaman, ceza,  afla ortadan  kalksa  bile tedbir  varlığını sürdürür.  Zaman itibariyle uygulama, af,  erteleme,

zamanaşımı gibi konular güvenlik tedbirleri bakımından geçerli değildir.

       Çağdaş  ceza  hukukunda  cezalar  ile  güvenlik  tedbirleri  her  gün  biraz  daha  fazla  olmak  üzere  birbirine

yaklaşmaktadır.  Gerçekten  de  cezanın  kefaret  teşkil  edici  niteliğini  gittikçe  kaybettiğini  ve  her  gün  biraz  daha  fazla

uslandırmaya ve önlemeye yöneldiğini görmekteyiz.  Bu da  güvenlik tedbirlerinin önemini daha  da  arttırmakta ve yukarıda

bahsedilen ortak özelliklerden dolayı da her geçen gün birbirlerine yaklaşmaktadırlar.

IV. BAZI ÜLKELERDE HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARA SEÇENEK YAPTIRIMLAR 

A. GENEL OLARAK

1970’li yılların başlarında, hapis cezasının çektirilmesinin şekli konusunda yeni bir  suç  politikasının arayışlarına

girilmiştir.  Bunun  en  başta  gelen  sebebi,  sanayileşmiş  batılı  ülkelerde  ve  gelişmekte  olan  ülkelerde  olağanüstü  artan

suçlululuğun tehdit edici boyutlara ulaşması ve tekerrür oranının giderek artış göstermesidir. Suçluluk oranındaki artış, birçok

ülkede yargı organlarının iş yükünün giderek artması sonucuna yol açmıştır. 

Amerika  Birleşik  Devletlerindeki  seçenek  yaptırımların  uygulamaya  konulmasının  tarihçesine  bir  bakacak

olursak; 1970’li yıllar hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de  Avrupa’da,  bugün dahi karşılaşmaya devam ettiğimiz

cezaevlerinin ciddi bir şekilde aşırı kalabalıklaşması probleminin habercisi olmuştur. Bunun sonucunda hakimlerde uzun süreli

hapis  cezaları  ile  mücadele  etme  gayreti  ortaya  çıkmıştır.  Tüm  suç  oranlarındaki  artışın  doruğa  vardığı  1973  yılında

cezaevinde bulunanların oranı çoktan  kapasitenin  dört  katına  çıkmıştı.  1997  yılının  sonunda  36  eyaletteki  cezaevinin  ve

federal  cezaevinin %100  kapasitenin üzerinde çalıştığı rapor  edilmiştir.  Federal  sistemin kapasitesinin %19’unun  üzerinde

çalıştırıldığı,  tüm  eyaletlerdeki  cezaevlerinin  ise  kapasitelerinin  %15  üzerinde  işletildiği  tahmin  ediliyordu.  Ülke  çapında

tutukevleri  kadar  cezaevleri  de  kalabalıklaşmayla  karşılaşmışlardır.  Cezaevine  kapatılan  insanların  sayısı  1990’lı  yılların

başında neredeyse kriz boyutuna ulaşmıştı. 1970’li yıllardan beri kabarıklaşması devam eden cezaevi nüfusu 1983 ile 1993

yılları arasında iki katına çıktı. Bu durum karşısında 150 cezaevi mahkeme kararı ile kapatılmak zorunda bırakılmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, uyuşturucu ve alkolle mücadele politikası,  cezaevi  nüfusunun artışında önemli
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bir rol oynamıştır. 1987 yılında Kongre, daha sonra diğer eyaletlerin de örnek alacağı, katı, sert ve  zorunlu olan en düşük

cezaları federal uyuşturucu kanununa sokmuştur. Uyuşturucu ile mücadele Bush ve Clinton yönetimi zamanında da  kongre,

uyuşturucu ile mücadele için milyarları tahsis etmesi için sıkıştırılarak bu konudaki kanunların uygulanmasına devam edilmiştir.

Uyuşturucu ile mücadele,  ulusal cezaevlerinin uyuşturucu kanununu ihlalden suçlu bulunan suçlularla tıka  basa  dolması  ile

sonuçlanmıştır. 2000 yılında eyalet  mahpuslarının %23’ünü uyuşturucu suçlarından mahkum olanlar  oluştururken,  bu sayı

federal cezaevlerinde %60’a tırmanmıştır.. 

Amerika’daki eyaletler özellikle çok tehlikeli olmayan uyuşturucu suçluları için hangi kaynakların kullanması

durumunda   cezaevindeki  ve  gözetim  altındaki  suçluların  rehabilite  edilebilecekleri  hususunda  yeniden  durumu  gözden

geçirmeye başlamışlar,  ve  mükerrirlik  oranını  düşürme  çareleri  aramışlardır.  Bunun  sonucunda  da  alternatif  yaptırımların

değeri anlaşılmıştır.

Almanya’daki  gelişmelere bakacak  olursak;  Almanya’da  bu  yüzyılın  yarısından  itibaren  1970’li  yıllarda  genç

suçlular açısından 2  gün  ile  4  hafta  arasındaki  hapis  cezaları  için,  uygulamaya  koyduğu,  alternatif  yaptırımlar  (erteleme,

gözetim altında tutma, toplum hizmetinde çalıştırma ve gün para  cezası uygulamaları) sayesinde 1982 ile 1990 yılları arasında

çocuk suçluların hapse  girmesi oranında %50  (9.500’den 4.500’e)  bir  düşme sağlamış,  ancak  bu yıllar arasında yetişkin

kişilerin hapse girmesi oranında bu denli bir düşme yaşanmamıştır. (39.000’den 33.000’e düşmüştür.) Almanya’daki

çalışmalar, genç suçluların cezaevine gönderilenlerinin, alternatif yaptırım uygulananlara göre daha fazla mükerrir  olduklarını

göstermiştir.  Çünkü  sosyal  çalışmacıların  onlara  karşı  gösterdikleri  davranış  şekilleri  ve  onlarla  olan  destekleyici  iletişim

şekilleri onları yeniden suç işlememe yönünde olumlu olarak etkilemiştir. Gençlerin toplumdan uzaklaştırılması, cezaevinde iş

imkanı  olsa  dahi,  serbest  kaldıklarında  onların  iş  bulma  yeteneklerini  olumsuz  bir  şekilde  etkilemiştir.  Hapis  cezasının

uygulandığı yerlerde suçluların oranında %13’lük artış kaydedilirken,  alternatif  cezaların uygulandığı yerlerde ise  suçluların

oranlarında % 7’lik bir düşüş gözlenmiştir.

1970’li yıllarda cezaevlerindeki iş eğitimlerinin suçluların rehabilitasyonunda umut verici olduğu düşünülmekteydi.

Ancak yapılan bir başka çalışma gösterdi ki, 1980’li yılların ilk zamanlarında mükerrirlerin oranı %70 ile %80 arasında idi.

Suç işleyenlerin suç işledikleri sırada %40’ı işsiz iken bu rakam cezaevinden çıktıktan sonra  3 ay içinde %60 olmuştur. İş

eğitimi ve iyi niyetlere rağmen cezaevlerinin normal hayata göre kişilerin yeteneklerini körelttiği sonucuna varılmıştır.

Belçika’da kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar, artık infaz edilmemektedir.  Hürriyeti bağlayıcı ceza  altı aydan

fazla değilse, savcılık infazı iki ay için ertelemekte ve bu süre geçtiğinde hükümlü, özel af talebinde bulunabilmektedir. Fransa

’da  da  durum  benzerdir.  Savcılar  bazen  mahkumiyeti  takip  etmemekte  ve  cezaevlerindeki  kalabalık  nedeniyle  infazı

reddetmektedirler.

İngiltere’de,  kısa  süreli  hapis  cezalarının  azaltılmasına  yönelik  bu  yüzyılın  başlarından  bu  yana  yürütülen  suç

politikası  sonucunda,  cezalar  içerisinde  hapis  cezalarının  oranı  %6  oranında  olmuştur.  Yürütülen  politikaya  göre,  hapis

cezaları  başvurulması gereken en son yaptırım olarak  belirlenmiştir.  Buna göre  ilk defa  suç  işleyen yetişkinler  için  hapis

cezasına,  ancak  diğer  cezalar  elverişli görülmüyorsa hükmedilebilmektedir.  Bunun sonucunda da,  hapis  cezalarının  yerine

diğer seçenekler ön plana çıkmaktadır. 
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B. SEÇENEK YAPTIRIMLARIN AVANTAJLARI

Çağdaş ceza politikası, “intermediate sanctions”, “alternative sanctions”, “intermediate punishment”, “alternatives

to incarceration”, sentencing alternatives”, ve bir başka başlıkla isimlendirilen alternatif yaptırımları öve öve bitirememektedir.

Orta  dereceli  cezaların bir  çok  gayeleri  vardır.  Kişiyi  serbest  denetim  altında  tutma,  hapsetme,  cezaevine  almaya  karşı

alternatifler oluşturma, suç işlemekten caydırmak, hükümlüyü rehabilite etmek, ve kişinin hak ettiği cezayı vermek gibi.

Alternatif yaptırımların yukarıdakilere ek bazı avantajlarına suçlular açısından bakacak olursak;

1.  Hükümlülerin  alternatif  yaptırımları  tercih  etmelerindeki  en  önemli  sebep,  alternatif  yaptırımların  suçluları

cezaevi dışına daha çabuk  yönlendirmesi nedeniyle cezaevlerindeki kalabalıklaşmayı azalttığına inanılması ve suçluların evde

tutma (house arrest), yarıyol evler (halfway houses) ve toplum hizmeti (community service) gibi yaptırımlarla toplum içinde

yer alma imkanına sahip olmalarıdır. 

2. Alternatif yaptırımlar suçlunun kendisini toplum içinde rehabilite edebilmesi için daha iyi imkan ve şans sağlar. 

3. Alternatif yaptırımlar, suçlunun normal hayatta yapması gereken işine devama etmesi,  ailesiyle görüşmesi ve

yaratıcı faaliyetlere ve toplumdaki onu ilgilendiren diğer  aktivitelere katılmasını sağlar.  Hapis  cezası ise,  bu değerli şeylere

engel olur ve cezaevinden çıktıktan sonra hükümlülerin kendilerini yenilemelerini iki kat zorlaştırır. 

 4.  Alternatif  yaptırımlar,  kişinin  hapis  damgasını  yemesinin  önüne  geçer.  Cezaevinde  yatmanın  verdiği  yüz

kızarıklığı gerçek hayat boyunca devam eder, hapis cezasının verdiği bu utanç duygusuna suçsuz olan aile bireyleri suçludan

daha fazla katlanmak zorunda kalırlar. 

5.  Hapis  cezasında  herhangi  bir  yanlışlık  olduğunda,  bu  cezanın  cezaevindeki  infaz  açısından,  alternatif

yaptırımların infaz şekline göre daha fazla telafisi imkansız sonuçlar doğurabilir. 

6.  Kişinin cezaevine veya tutukevine konarak  özgürlüğünü kaybetmesi  sonucu hayatının birçok yönü,  örneğin

kişinin işi, evlilik hayatı ve kişisel hayatı vs. risk altına girer. Kişi bir başka parayı yeniden kazanabilir, ancak bir başka günü

kazanamaz. Oysa ki alternatif yaptırımlarda böyle bir risk yoktur. 

Toplum açısından bakacak olursak;

1. Toplumun yapıcı bir hayat süren kişilere karşı açık bir ilgisi vardır ve bu kişileri sahiplenir. Bunun sebebi ise,

topluma yük olmaktan ziyade onun ekonomik varlığına katkı sağlayan yararlı bir  işle uğraşmalarındandır.   Bundan dolayı

alternatif yaptırımlar sayesinde toplum harcama yapmayacak, aksine serbest olarak çalışma imkanı bulan hükümlünün getirisi

ile zenginleşecektir.

2.  Alternatif  yaptırımlar  klasik  cezaevindeki  infaza  göre  daha  masrafsızdır.  Ekonomik  olarak,  alternatif

yaptırımlar kurumsal eğitimden daha az masraflıdır.
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Hükümet açısından ise;  alternatif  yaptırımların uygulanmasında tretman işi ile görevli resmi  kurumlar  rehabilite

çalışmaları açısından tüm toplumsal imkanları kullanma yoluna gidebilirler.

Başlangıçta, alternatif yaptırımlar denetimli serbestlik ile hapis  cezası arasında ara  yaptırım olarak  düşünülmüş,

denetimli  serbestlik  ile  hapis  cezası  arasındaki  boşluk  alternatif  yaptırımlarla  doldurulmak  istenmiştir.  Çünkü  alternatif

yaptırımlar, denetimli serbestliğe göre daha şiddetli, sert ve acı veren; fakat hapis cezasına göre daha yumuşaktır. Ancak yine

de, bu boşluğun pratikte alternatif yaptırımlarla doldurulması mümkün görülmemektedir. Çünkü alternatif yaptırımlar da kendi

arasında katılık ve şiddet yönüyle farklılık gösterirler.

Oklahama’da bir infaz kurumunda Ekim 1995 tarihinde cezalandırma sistemleri ile ilgili olarak toplam 415 (181

erkek  ve 224  kadın,  10  kişi cinsiyeti hakkında bilgi vermemişlerdir)  tehlike arzetmeyen,  o  güne  kadar  hiç  şiddet  içeren

davranış göstermemiş ve en fazla 5  yıl hapis  cezası verilmiş  hükümlüler üzerinde yapılan bir  araştırmaya göre;  hükümlüler

önce  kişisel yönden aynı seviyeye getirilmiştir.  Zaten seçilen denekler  mümkün olduğunca aynı hayat  standartlarına  sahip

kişiler arasından seçilmiş ve önce orta güvenlikli bir cezaevinde 4 ay boyunca izlenmişlerdir. Bu dört ay boyunca deneklerin

şartlara katlanabilme yetenekleri ölçülmüştür. Daha sonra bu denekler 4 ay, 8 ay ve 12 aylık periyotlarla cezaevinde

Reason 1 2 3 4
Hükümlü cezaevi dışında bir iş sahibidir.     % 76.0 %12.8 %5.8 %5.3

Hükümlünün cezaevi dışında kalan bir eşi vardır. %61.3 %15.3 %10.9 %12.4

Hükümlünün cezaevinin dışında çocukları vardır. %83.9 %5.4 %5.6 %5.1

Hükümlü  cezaevindeki  diğer  mahkumlar  tarafından
mağdur edilmekte ve zor anlar geçirmektedir.

%30.2 %19.8 %26.5 %23.5

Suçlu ilk kez cezaevinde cezasını çekmektedir. %56.5 %21.1 %14.0 %8.4

Cezaevi  idaresinin  mahkumlar  üzerinde  çok  sıkı
davranması

%24.9 %23.4 %25.4 %26.3

Alternatifler  cezaevine  göre  daha  iyi  hayat  stili
sunar.

%58.3 %17.6 %12.9 %11.2

Alternatifler  mahkumlara  cezaevi  dışında
yaşamalarını sağlar.

%71.2 %14.5 %7.6 %6.7

Alternatifler mahkumlar arasında iyi bir ün sağlar. %41.5 %23.2 %14.8 %20.5

Alternatifler suçluları daha başarılı rehabilite eder. %56.7 %19.5 %13.3 %10.6

Suçlu bir kadındır. %30.9 %12.2 %18.5 %38.4

Alternatifler  cezaevi  sürecine  göre  daha  kolay
tamamlanır. 

%40.4 %22.1 %18.1 %19.4

Alternatifler kişinin daha sonraki dönemde cezaevine
girmesinden kaçınmasını sağlar.

%63.4 %15.6 %11.0 %10.0

 tutulmuşlardır.  Yapılan bu geniş  çaplı,  Oklahama’daki  8  ceza  infaz  kurumunu  kapsayan,  araştırmaya  göre;  hükümlülere

sorulan “sizin alternatif yaptırımları seçmenizde aşağıdakilerden hangi sebep daha etkili olmuştur” sorusunda verilen cevaplar

aşağıdadır:

Tablo 1   Hükümlülerin Alternatif Yaptırımları Tercih Sebepleri

1. Çok önemli bir sebep, 2. Çekici, normal bir sebep, 3. Biraz önemli sebep, 4. Çok önemli değil.

34



C.MADDİ CEZA HUKUKU İLE İLGİLİ YAPTIRIM TÜRLERİ

Cezalandırma sistemi bakımından dünya çapındaki trendlerden bazısı;  hükümlülerin  cezaevine  gönderilmesinin

sınırlandırılması,  hapis  cezasının  yerine  yeni  alternatiflerin  bulunması  ve  halihazırda  uygulanan  para  cezası  sisteminin  ve

cezaevine gönderme dışındaki cezaların ıslahı ve düzeltilmesi ve koruyucu tedbirlerin geliştirilmesidir.

Dünyanın bir çok  ülkesinde artık  cezaevlerinin hükümlü üzerinde olumsuz etkileri  ve  hükümlüye olduğu kadar

topluma da verdiği zararlar düşünülünce, hapis cezasının yerine başka alternatif yaptırımların uygulanmasının gerekliliği ortaya

çıkmaktadır. Bu alternatif yaptırımlar olarak; kamu davasının açılmasının ertelenmesi, açılmış kamu davasının muhakemesinin

ertelenmesi,  hükmün açıklanmasının ertelenmesi,  cezanın ertelenmesi,  denetimli serbestlik,  şartla  tahliye, ayrıca  kısa  süreli

hapis  cezalarının  infazı  ile  ilgili  ortaya  konan,  konutta  cezanın  infazının  şekilleri,  sıkı  talim  kampı  olarak  tercüme

edebileceğimiz boots camps, para cezası vs. sayılabilir. Şimdi bu alternatif yaptırım veya tedbirlerden maddi ceza hukuku ile

ilgili olanları sırasıyla inceleyelim.

1. Gün Para Cezası (Day Fine)

 

Gün para cezası, kişinin her gün ödemesi gereken bir miktar paranın ödenmesi sistemi üzerine kuruludur. Kişinin

kira, ulaşım, yiyecek ve günlük kullanması için ayıracağı parayı düştükten sonra, geriye kalan paranın gün para cezası olarak

ödenmesi gerekmektedir. Örneğin, kişi harcamaları sonrası geriye elinde $20 kalıyorsa,  o kişiye, hakim tarafından ödenmesi

istenecek gün para cezası miktarı, her gün için $20’dır.  Eğer  hakim suçluya 90  gün gün para  cezası vermiş  ise  ve  kişinin

günlük ödemesi  gereken miktar $20  ise,  o  kişinin toplam ödeyeceği miktar $1800’dır.  Gün  para  cezasının  ödenmemesi

durumunda hükümlü tekrar cezaevine gönderilir.

Günümüzde gerçek anlamda kısa süreli hapis cezaları yerine seçenek olarak uygulanan yaptırım, para cezasıdır.

Almanya, Avusturya ve İtalya’da para cezasına başvurmada, hapis cezalarına göre bir öncelik vardır. 

Örneğin, Alman CK  §  47  I’e  göre,  mahkeme, 1  aydan fazla ve  6  aydan az kısa  süreli hapis  cezalarına belli

koşullarda hükmedebilir,  koşullar bulunmadığında hapis  cezası  yerine  para  cezasına  hükmetme  imkanı  vardır.  Avusturya

Ceza  Kanunu §  37’de,  5  yıla kadar  hapis  cezasını gerektiren suçlar  için para  cezaları lehine biçimsel bir  öncelik  koşulu

öngörülmektedir.  İtalya’da  1981  tarihli  bir  kanuna  göre,  hakim  bir  aya  kadar  hapis  cezası  yerine  para  cezasına

hükmedebilmektedir.  Fransa’da  1983  tarihli  kanun,  hapis  cezasına  seçenek  olarak  herhangi  bir  öncelik  koşuluna  yer

vermeden gün para cezası öngörmektedir. 

Amerika’da, para cezası, özellikle ilk defa suç işleyen suçluların çok  ciddi  olmayan suçlarında yaygın bir  ceza

çeşididir. Az miktarda esrar maddesi bulundurmak, dükkan veya mağazalardan eşya çalmak, trafik kurallarını ihlal ve alkollü

vaziyette araç kullanmak suçları klasik olarak para cezası verilen suçlardandır. Daha ciddi suçlarda veya suçlunun daha önce

de suç işlemesi durumunda, bir çok hakim para cezasını diğer cezalarla (hapis, toplum hizmeti, denetimli serbestlik) birlikte 

vermektedir. Ülkenin bir çok yerinde, kanunlar belirli suçlar  için verilebilecek para  cezasının üst  sınırını açıkça  belirtir.  Bu

yüzden hakim para cezasının üst haddini belirlerken bağımsızdır ancak, kanunda belirtilen miktarı geçmemesi gerekir.
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Endonezya’da para cezası çok önemli bir hapis cezasına alternatif  cezadır.  Para  cezasının hapis  cezasına göre

çok daha verimli yönleri vardır. Çünkü para cezası kişide sosyal bir damgalanmaya sebep olmaz. Ceza kanununda, suçlunun

ödeme kapasitesi ölçü alınarak, para cezasını daha kolay ve umutlu bir şekilde ödemesi  için bazı düzenlemeler vardır.

Endonezya’da, hakim üç ay ve daha az hapis cezaları yerine para cezası uygulayabilir. Ancak hakim para cezası

uygulamadan önce suçlunun kişisel ve sosyal  şartlarını araştırmalıdır.  Hakim kararında mahkumun verilen para  cezasını iki

aydan fazla olmayacak şekilde taksitle de ödemesini şart koşabilir. En fazla verilebilecek para cezası enflasyon oranlarındaki

artışa göre verilebilir. Hakim para  cezasını uygulamadan önce  verilen para  cezasının hükümlünün ödeme gücünün üstünde

olup olmadığını da çok özenle incelemek zorundadır.

2. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma (Community Service Labor Program)

a. Genel Olarak

Kamu  yararına  çalıştırma  müessesesi,  hapis  cezasına  seçenek  yaptırımlardan  yeni  bir  müessesedir.  İlk  defa

İngiltere’de, yeni bir ceza türü bulunması için görevlendirilen bir  komisyon tarafından 1972  yılında ortaya  atılmıştır.  Kamu

yararına çalışmayı birer kanunla kabul eden ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, İtalya, Portekiz, Fransa

ve Lüksemburg’tur.  Bu uygulamayı Hollanda ve İsviçre gibi,  İngiltere, Fransa,  İskandinav  devletleri  de  ceza  hukukunda

bağımsız bir yaptırım olarak önceden beri sürdürmektedirler

.

Kişi toplum hizmetinde çalışma cezasına çarptırıldığında evde yaşar ve bir iş sahibi olabilir. Bununla birlikte bazı

zamanlar parasız bir  şekilde  hüküm  giyilen  suç  için  de  çalışılması  gerekir.  Hükümlü  resmi  bir  işte  veya  bazı  kar  amacı

gütmeyen yerel  organizasyonlarda  çalışabilir  ancak,  hangi  işte  veya  nerede  çalışılacağı  konusunda  hükümlünün  bir  şansı

yoktur.  Hakim hükümlünün çalışması gerektiği çalışma gün ve saati  konusunda karar  verir.  Eğer  kişi,  kendisine yüklenen

günlerde ve saatlerde çalışması konusunda başarısız olursa, cezaevine geri gönderilebilir.

Suç toplum düzenini bozan bir  eylem olarak  düşünüldüğünde tüm suçlarda  ortak  bir  mağdur  vardır;  toplum.

Örneğin; dolandırıcılık ve emniyet-i suistimal gibi suçların dolandırılan ve güveni kötüye kullanılan mağdurlar dışında, topluma

da  zarar  verdiği bir  gerçektir.  Gerçek  kişilerin  zararı  aynen  iade  veya  tazmin  suretiyle  karşılanmasına  rağmen  toplumun

mağduriyeti  giderilememektedir.  Bu  konuda  en  etkili  yöntem  topluma  zarar  verenlerin  toplum  adına  ücretsiz  bir  işte

çalıştırılmasıdır.

       b. İsviçre’deki Uygulama

       İsviçre’de günlük sekiz saatlik kamuya yararlı bir  işte  çalışma bir  günlük hürriyeti bağlayıcı cezanın  karşılığı

olarak  hesaplanmaktadır.  Danimarka’da  kamuya  yararlı  bir  işte  çalıştırılmaya  mahkum  edilenlerin  tekerrür  oranının,

cezaevinden salıverilenlere göre yarı oranında düşük olduğu deneyimlerle sabittir.  
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       c. Fransa’daki Uygulama

Fransız Sistemi’nde kamu yararına çalışma; ceza mahkemeleri tarafından kısa süreli hapis cezaları yerine verilen

ve bu şekilde asıl cezanın ertelenmesini sağlayan bir infaz şeklidir. Hükümlüye bu cezanın verilebilmesi için, hükümlünün beş

sene öncesine kadar tecilsiz dört ayı aşan bir hükümlülüğünün bulunmaması gerekir. 1983 tarihli bir kanunla, 40 saatten 240

saate kadar hapis cezası yerine hükümlünün kamu yararına ücretsiz olarak çalıştırılmasına yer verilmiştir.

d. İngiltere’deki Uygulama

      İngiltere’de  bu sistem on yedi yaş  üzeri hükümlülerde 1972  yılından bu yana uygulanmaktadır.  Bu  sistemin

başarısının altında yatan sebep; hükümlünün kendi meslek ve becerisine uygun bir işte çalıştırılmasıdır. Öyle ki,  bu  sistemin

başarısı başka ülkelere de örnek olmuş ve uygulanmaya başlayalı daha on yıl olmadan hapis cezası alacak olup da cezasını

kamu yararına çalışarak infaz eden hükümlü sayısı 22.000 kadar olmuştur.

       Mahkumlar  40-240  saat  arası  kamu  hizmetinde  ücretsiz  çalıştırılmaya  mahkum  edilebilmektedirler.  Bu

mahkumlara  yarı  özgürlük  sistemi  uygulanmamakla  birlikte,  çalışma  biçimleri  ve  şartlarını  bu  sistemin  idarecileri

belirlemektedirler. İngiltere İçişleri Bakanlığınca yapılan bir araştırmaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde tutkunu, alkolik

ve  şiddet  içeren  suçlar  işlemiş  mahkumların  dahi  kamu  yararına  çalıştırılmak  suretiyle  hapis  cezalarının  infazında  önemli

ölçüde başarı sağlanmıştır.

e. İtalya’daki Uygulama

İtalyan İnfaz Kanunun 47.  maddesinde bu müessesenin nasıl  uygulanacağı  ayrıntılı  bir  şekilde  düzenlenmiştir.

Bunda amaç; suçlunun yeniden eğitimi ve başka suçları işlemesi tehlikesinin önüne geçmektir. Bu amaca ulaşılacağı kanaati

oluştuğunda  bu  yaptırım  devreye  sokulacaktır.  İtalyan  sistemine  göre  mahkum  olunan  hürriyeti  bağlayıcı  ceza  3  yılı

geçmiyorsa,  hükümlünün çekeceği cezaya denk  gelecek bir  süre  kamu  hizmetinde  çalıştırılmasına  karar  verilebilir.  Fakat

bunun için hükümlünün belli bir gözetim döneminden sonra bir özgürlük dönemine hak kazanmış olması gerekir  ve  gözetim

mahkemesinde de bir kanatın oluşması gerekir. Bunun için hükümlü önce  gözetim kurumunda en az bir  ay süreyle,  sosyal

davranışları ve  kişiliği gözlemlenir. Ancak toplum hizmeti kurumunda  gözlem  yapılmaksızın  da  bu  yaptırımın  uygulanması

mümkündür. Fakat bu şekildeki bir uygulama için hükümlünün bir koruma tedbiri döneminden sonra bir özgürlük dönemine

hak kazanmış olması gerekir görevlilerde mahkum için başka suçları işleme tehlikesini önlemenin mümkün olduğu hususunda

bir kanaatin oluşması gerekmektedir.

İtalyan infaz sistemine göre, kamu hizmetinde ücretsiz çalıştırılma, hapis cezasına bir seçenek yaptırımdan ziyade

hapis cezasının infazı ile ilgili bir kurumdur. Mahkeme önce hapis cezasına hükmeder, daha sonra  cezanın infazı hususunda

emir verilmezden önce mahkumun yetkili savcının veya sulh hakiminin bulunduğu yerdeki gözetim mahkemesine başvurması

ile değerlendirmeye alınır. Başvuru yapıldıktan itibaren gözetim mahkemesi hakiminin bu hususta vereceği karara kadar hapis

cezasının infazı ertelenmiş olur. Başvurunun 45 gün içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Değerlendirme sonucu hakim hapis cezasının toplum hizmetinde çalışarak infazına karar verirse, hükümlü gözetim

kurumundan çalışmak için serbest  bırakılırken düzenlenen tutanağa  hükümlünün  uyması  gereken  şartlar  ve  çalışacağı  işin

gerektirdiği özellikler ayrıntılı olarak yazılır.

Hükümlünün  kamu  yararına  çalışması  tek  başına  infazın  tamamlanması  için  yeterli  değildir.  Çalışma  süreci

içerisinde mahkumun dışında da  belli kurumlar  aktif  olmak  zorundadır.  Sosyal  Hizmet  Kurumu,  bu  süreçte  hükümlünün

davranışlarını gözlemler ve denetler. Ailesi ve sosyal çevresi  ile iletişim halinde olarak  mahkumun sosyal  hayata  uyumu ve

karşılaşabileceği  diğer  problemlerin  aşılmasında  yardımcı  olur.  Sosyal  Hizmet  Kurumundaki  görevli  periyodik  olarak

hükümlünün davranışları ve kurallara riayet edip etmediği hususlarında gözetim mahkemesine rapor sunar. Eğer mahkum için

faydalı olacağını görürse veya hükümlünün davranışlarına göre değiştirilmesini zaruri gördüğü şartlar varsa gözetim hakimi her

zaman için yeni şartlar ve yükümlülükler koyabileceği gibi var olan hükümleri de değiştirebilir.

Hükümlü davranışları ile serbest bırakılma sırasında kendisine tebliğ edilen kurallara uyduğunu ispat  ederse  ve

toplum hizmeti çalışma  dönemi  aksamadan  tamamlanırsa  mahkumun  almış  olduğu  hapis  cezası  tüm  sonuçları  ile  birlikte

ortadan  kalkar.  Fakat  hükümlünün  davranışı  yasaya  ve  tutanakta  belirlenen  koşullara  aykırılık  gösterdiğinde  ve  toplum

hizmetinin  uygulanması  ile  bağdaşmaz  olduğu  ortaya  çıktığında,  gözetim  hakimi  bu  infaz  şekline  son  vererek  mahkumu

cezaevine gönderir. 

f. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Uygulama

Amerika Birleşik Devletleri’nde, kamu yararına çalıştırmada failin sebep olduğu zararın karşılanmasında fail aktif

olarak  devreye  sokulmaktadır.  Kamu  yararına  çalıştırma  müessesesi,  mağdurun  zararının  giderilmesi  yaptırımının  şartları

oluşmadığı durumlarda veya koşullar oluşmakla birlikte failin zararı giderebilecek maddi durumunun bulunmadığı durumlarda

uygulanabilecek alternatif bir ceza yaptırımıdır. 

Bu yaptırım çok  önceleri  Boston’da  sarhoşluk suçunu işleyen  işsiz  güçsüz  takımına  park  ve  korularda  odun

kestirmek  şeklinde  infaz  edilirken  60’lı  yıllarda  California’da  bugünkü  anlamda  kamu  yararına  çalıştırma  yaptırımı

uygulanmaya  başlanmıştır.  Özellikle  trafik  suçu  işleyen  kadın  sürücülerin  cezaları,  hükümlülerin  toplum  hizmetinde

çalıştırılması  suretiyle  infazı  yoluna   gidilmiştir.  Sarhoş  vaziyette  araç  kullanan  sürücülere  doğrudan  kamu  hizmetinde

çalıştırılma şeklinde yaptırımlar öngören kanunlar dahi vardır. 

Amerikan  Yüksek  Mahkemesi,  para  cezasına  mahkum  olup  da  bunu  isteği  dışında  ödeyememiş  olan

hükümlülerin cezalarının mahkemelerce hapis cezasına çevrilmesini yasaklayarak, ödenmeyen para cezalarının kamuya yararlı

bir  işte  çalıştırma  yoluyla  infaz  edilmesi  gerektiğine  karar  vermiştir.  Yüksek  Mahkeme  1983  yılında  vermiş  olduğu  bir

kararında ise zararın giderilmesine mahkum edilen suçluların, bu ödemeyi yapmamaları halinde, kamuya yararlı bir  hizmette

çalıştırılmaları gerektiğini belirtmiştir. 

Kamu yararına bir işte çalışma yaptırımında mahkeme suçun ağırlığına göre günlük veya haftanın belirli günlerinde

belirli bir saat çalışmak üzere hükümlünün çalışma programını tespit etmekte veya hükümlünün sebep  olduğu,  zarar  verdiği
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malı temizlemek ya da  onarmak şeklinde bir  yaptırımla belirli bir  işin tamamlaması şeklinde bir  karar  da  verebilmektedir.

Mahkeme her halükarda programın makul olup olmadığını ve hükümlünün iş saatleri ile ailesine ayıracağı zamanı da dikkate

almak zorundadır. ABD’de bazı yerlerde, sekiz saat çalışma bir  gün hapis  cezasının karşılığı olarak  hesaplanmakta ancak

bazı durumlarda mahkeme suçun mağdurunun tekliflerini de  dikkate  almakta,  mağdurun zararının karşılanmasından ziyade

hükümlünün bir kamuya yararlı işte  çalıştırılmasını istemesi durumunda hakim bu yaptırıma karar  verebilmektedir.  Toplum

hizmetinde çalıştırma, işlediği suç nedeniyle kişinin topluma karşı olan borcunu ödeme düşüncesinden kaynaklanır. Mahkuma

toplum hizmetinde ücretsiz olarak  çalışmaya ek  olarak,  denetimli serbestlik,  para  cezası veya mağdurun  zararının  tazmini

cezaları da verilebilmektedir.

g. Endonezya’daki Uygulama

 

Endonezya’da toplum hizmetinde çalıştırılmanın gereklilikleri şunlardır:

Hakim, altı ay  ve  daha  az  süreli  hapis  cezalarını,  hükümlünün  cezasını  toplum  hizmetinde  ücretsiz  çalışmaya

çevirebilir. Hakim, toplum hizmetinde çalışma uygulamasını devreye sokmadan önce şu hususları göz önünde bulundurmak

zorundadır: 

Her  şeyden önce  toplum hizmetinde çalışma sadece  sanığın suçunu itiraf etmesi  halinde  mümkündür.  Hakim,

sanığın  çalışabilme  yaşında  olup  olmadığını,   bu  uygulama  açısından  rızasının  bulunup  bulunmadığını,  suçlunun  sosyal

tarihçesini,  toplum hizmetinde çalışma uygulamasının,  suçlunun  dini  ve  siyasi  inançlarına  engel  olup  olmadığını  düşünmek

zorundadır. Suçlunun yerine getirdiği işler ne ücretli ne de kar amaçlı olmalıdır. Çalışma güvenliği sigortası olmalıdır. 

Toplum hizmetinde çalışma, verilen para cezalarını ödeyememesi nedeniyle suçlunun talepte  bulunması sonucu 

ödenmeyen para cezalarının yerine uygulanabilir.

Çalışma saatlerinin miktarı on  sekiz yaş  ve  üstü  suçlularda  en  az  7,  en  fazla  240  saat  olmalı,  on  sekiz  yaş

altındaki  suçlular  için  saat  miktarı  120  saat  olmalıdır.  Toplum  hizmetinde  çalışma  uygulaması  en  fazla  12  ayda

tamamlanmalıdır.  Toplum  hizmetinde  çalışma  yaptırımının  tam  olarak  yerine  getirilmemesi  durumunda  ilk  cezanın

uygulanmasına karar verilir.

h. Avantajları 

Uygulama olanağı sınırlı da  olsa,  kamu  yararına  çalışma  müessesesinin  bir  çok  yararı  vardır:  Sosyal  çalışma

vasıtasıyla  topluma  tazmin  sağlanır;  mahkumun  sosyal  bağlantılarının  saldırı  vasıtasıyla  rahatsız  edilmeden  yeniden

sosyalleştirilmesi bu şekilde kolaylaşır  ve  teşvik edilir,  devamlı  çalışma  ile  çalışma  davranışını  öğrenir,  sosyal  sorumluluk

duygusu gelişir ve daha çok kendine güveni oluşur.  

Kamu  yararına  çalıştırma,  devlet  bütçesinden  yapılacak  harcamaların  da  önüne  geçmekte  olduğu  gibi  ülke

ekonomisine katkısı da  yadsınmayacak kadar  çoktur.  Örneğin; New York,  Genessee  County  Şerifi,  yeni  bir  cezaevinin

inşasından uyguladığı toplum hizmeti programı ile kurtulabilmiştir. Bu program kapsamında 15000 saat iş yapılmış ve  2500
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saat hapis cezasının neden olacağı 75000 dolarlık maliyet yükünün altına girmekten devlet kurtulmuştur.

Konuyu  anlatırken  değindiğimiz  ülkelerde  yaygın  bir  şekilde  uygulanan  kamu  yararına  çalışma  tedbiri  ile;

kabiliyetleri  geliştirme,  keşfetme,  sorumluluğu  hatırlatma,  hükümlüyü  cezaevine  koyup  masraf  etmeden  istenilen  amaca

yöneltmek ve onu ıslah etmek mümkündür. Böylece hem suçlu ıslah olacak  hem  de  kamu  için  faydalı  işler  yapılacaktır.

Mahkum bir  kurumda veya  özel  kişilerin  yanında  ücretsiz  olarak,  belirli  saati  dolduracak  kadar  çalışacağından  böylece

topluma  vermiş  olduğu  zararı  ödemiş  olacaktır.  Müeyyidenin  bahsedilen  yararının  yanında  kamuyu  suçların  önlenmesi

hususunda  bizzat  ilgilendirmiş  bulunması  bir  başka  faydalı  yönüdür.  Zira  böylece  kamu  adeta  bir  gözetim  delegesi  gibi

faaliyette bulunabilmektedir. 

3. Mağdurun Zararının Karşılanması

a. Genel Olarak

Hukuk  sistemleri  genelde  mağduru  unutup,  sadece  sanık  ile  ilgilenmektedirler.  Halbuki  ceza  yargılamasında

devlet, toplum adına koruma sağlamaya çalıştığı gibi mağdurun da korunmasını sağlamalıdır. Çünkü bir  suçun işlenmesinde

hakları birinci derecede ihlal edilen, infazla acı çeken  mağdurun kendisidir.  Mağdurun ceza  yargılamasında ve faile verilen

cezadan sonra da korunup kollanması, durumlarında iyileştirmeler yapılması gerekmektedir. 

Çağdaş hukuk sistemlerinde artık mağdurun sanık tarafından sebebiyet verilmiş zararlarının giderilmesi daha fazla

uygulanmakta ve ceza adaletinin bu suretle daha iyi bir şekilde sağlandığı düşünülmektedir. Onarıcı adalet (restitutive justice)

olarak tanımlanan bu sistemde “suçluya bir  şey yapılmamakta”, “suçlunun bir  şey yapması” beklenmektedir.  Bu sistemde

suçlu-devlet ilişkisinden ziyade suçlu-mağdur ilişkisi ön plandadır. 

Aynen iade veya tazmin, karşılaştırmalı hukukta bir ceza yaptırımı olarak  düzenlenmiştir.  Hukukumuzda ise bu

müessese cezadan çok, seçenek tedbir niteliğindedir. 5237 sayılı TCK’nın 50/1-b maddesine göre kısa süreli hapis cezası,

suçlunun  kişiliğine,  sosyal  ve  ekonomik  durumuna,  yargılama  sürecinde  duyduğu  pişmanlığa  ve  suçun  işlenmesindeki

özelliklere göre;  mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade,  suçtan önceki  hâle  getirme  veya  tazmin  suretiyle,

tamamen giderilmesine çevrilebilecektir.

Mağdurun  zararının  tazmini  müessesesi  kişisel  zararın  ön  planda  bulunduğu  suçlarda,  örneğin;  mal  aleyhine

işlenen suçlar ile bazı müessir fiil suçlarında uygulanmalıdır.

b. Avantajları

Mağdurun zararının giderilmesi, cezanın ve tretmanın amaçlarına en uygun bir  yaptırımdır.  Suçlulara uygulanan

başka  yaptırımlara nazaran mağdurun zararının giderilmesinde suçludan bir  şey  yapması  istenmekte  olup  suçluya  bir  şey

yapılmadığından bu durum suçluda toplumun bir parçası olduğu bilincinin yerleşmesini sağlayacak böylece  toplumsal uyum

sağlanmış olacaktır. Bu sistemde suçlu ve mağdur aynı platformda karşılaştırılıp  yüzleştirildiğinden resmi ve soğuk ilişkiden
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ziyade birbirlerinin halinden anlama duygusu gelişmiş olacak ve suçlu, mağdurun ne denli acı ve ızdırap çektiğini, ne miktarda

zarara uğradığını bizzat görmüş olacaktır.

Mağdura yargılama sürecinde şahsi dava, kamu davasına müdahale gibi bazı haklar tanınmış olsa da mağdurun

suçtan gördüğü zararı karşılamasında devlet büyük ölçüde ilgilenmemekte, pek çok mağdur da taleplerini avukat yardımıyla

elde etmeye çalışmaktadır. Uygulamada hukuk mahkemelerinin hükmettiği maddi ve manevi tazminatın daha yüksek olması

da, tazminat için hukuk mahkemelerinin tercih edilmesine yol açmaktadır. Bu da daha fazla uğraş gerektirmektedir. Halbuki

yargılama  sürecinde  verilen  hapis  cezası  yerine  mağdurun  zararının  karşılanması  yaptırımı  mağduru  daha  fazla  tatmin

edecektir. 

c. Uluslar arası Belgelerde Mağdurun Zararının Karşılanması

Mağdurun  zararının  tazmini  ile  ilgili  olarak  Avrupa  Konseyi  çeşitli  çalışmalarda  bulunmuştur.  1974  yılında

oluşturulan alt komite, 1978’de mağdurların zararlarının tazmini için 13  maddelik tavsiye listesi oluşturmuştur.  Daha sonra

1983  yılında  Şiddet  Suçlarının  Mağdurlarının  Zararlarının  Tazmini  Hakkında  Avrupa  Sözleşmesi  yapılmıştır.  28  Haziran

1985’te Avrupa Konseyi Ceza ve Ceza Usul Hukukunda mağdurun durumuna ilişkin olarak, bir tavsiye kararı {R(85) 11}

almıştır.  Avrupa  Konseyi  Bakanlar  Komitesinin  Üye  Devletlere  Kamusal  Cezalar  ve  Tedbirler  Hakkında  Avrupa

Kurallarının Uygulanmasının Geliştirilmesi Konusunda R (2000) 22 sayılı Tavsiye Kararı’na EK-II kararının 1. maddesinde 

alternatif  yaptırım ve  tedbirler  arasında  mağdurun  tazmini/  zararın  tamiri  de  sayılmıştır.   Aynı  şekilde,  Avrupa  Konseyi

Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere,  Cezaevinin Aşırı Kalabalıklaşması ve  Cezaevi  Mevcudu Enflasyonu Hakkındaki R

(99) 22 sayılı Tavsiye Kararı’nda cezaevlerindeki aşırı kalabalıklaşmasının ve cezaevi nüfusundaki şişkinliğin indirilmesi için

uygulanmasını önerdiği alternatif tedbirler arasında mağdurun tazmin edilmesi de  yer almaktadır.

d. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Uygulamalar 

Para  cezaları  eyalete  (veya  federal  veya  yerel  yönetimin  soruşturduğu  suçlarda  o  yönetimlerin  kasalarına)

giderken,  suçlu tarafından ödenen tazminat,  mağdura  veya  eyaletin  tazminat  fonuna  gitmektedir.  Bazı  davalarda  mağdur

toplumdur. Örneğin, çok fakir, yaşlı ve işsiz kişilere ödenmesi için ayrılmış bir parayı (welfare and Medicare)  dolandırıcılık

ve sahtekarlıkla alan suçluya bu parayı eyalet  tazminat fonuna ödemesi  cezası verilebilir.  Daha yaygın ve genel olan,  hem

eyalet hem de federal ceza sisteminde suçluların çaldıkları parayı geri ödemeleri, mağdura verdikleri fiziksel yaralanmalar için

tıbbi ve psikolojik tedavi masraflarını veya işlenen suç sonucunda mağdur öldü ise,  cenaze masraflarını ödemeleri  şeklinde

tazminat  türünden  cezalar  verilebilmektedir.  Tazmin  cezasının  tek  olarak  verildiği  davalar  yanında,  genellikle  tazminat

cezasının verilen bir  cezanın bir  parçası olarak,  (hapis  cezası,  toplum  hizmeti cezası,  denetimli serbestlik  veya bir  başka

cezanın) uygulandığı davalar da vardır. Bazen suçlunun, mahkemede, suçluluğunu kabul edip işlediği ciddi olmayan suçlardan

açılan  davalar,  suçlu  tarafından  suçunun  kabul  edilmesi  ve  mağdurun  çalınan  parasının  karşılanması  veya  zarar  verilen

arabasının tazmini durumunda, ceza davası tüm sonuçlarıyla düşürülür. Bu düzenleme sivil uzlaşma “civil compromise” olarak

da adlandırılır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde mağdur ile suçlu gerçeklerin daha iyi anlaşılması amacıyla aynı ortamda yüz yüze
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getirilerek mağdurun zararının karşılanması alternatif seçeneğinin uygulandığı davalar vardır. Fail ve mağdurun aynı mekanda

yüzleştirilmesi bu sistemin işlerliğini arttırmaktadır. Çünkü mağdura derdini anlatabilme ve sebebiyet verilen zararın kendisini

nasıl ve ne şekilde etkilediğini faile ifade edebilme imkanı sağlanmaktadır. 

D. SEÇENEK KURUMLARA BENZER CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDAKİ KURUMLAR

1. Failin Cezadan Bağışık Tutulması (Adli Af)

Adli af, kamu yararının, hükmedilen cezanın infaz edilmemesini gerektirdiği hallerde cezanın adli  yolla ve  şartlı

olarak af edilmesi demektir. Faile ceza verilmemesi kurumu, af yetkisinin suçlunun durumunu daha iyi bilen yargıca verilmesi

yönünden çağdaş düşünceyi temsil etmektedir.

Almanya’da  bu seçenek,  bir  yıla kadarki  hürriyeti bağlayıcı cezalar  için  öngörülmüştür.  Fiilin  failde  meydana

getirdiği zararlar,  bir  cezaya hükmedilmesinin isabetsizliğini  açıkça  ortaya  koyacak  derecede  ağırsa,  mahkemece  cezaya

hükmedilmeyecektir. Örneğin, bir trafik suçunda failin ağır şekilde yaralanmasında bu hüküm uygulanır. Aynı şekilde taksirle

yangına sebebiyet verme suçunda failin ağır maddi zarara uğraması halinde de cezaya hükmedilmeyecektir. Bundan başka,

failin  sebebiyet  verdiği  bir  trafik  kazasında  eşinin  veya  çocuklarının  ölmesi  bir  yıla  kadarki  hürriyeti  bağlayıcı  cezanın

hükmedilmemesinin nedeni olacaktır. Bu ilginç hüküm taksirli suçlarla sınırlı olmayıp,  kasıtlı suçlarda da  uygulanır.  Örneğin

çocuğunu düşürme suçunu işleyen ve fakat bu fiili sonucunda ağır hastalığa yakalanan bir kadına bu hükme dayanılarak ceza

verilmeyecektir.

İtalya’da ise 18 yaşından küçüğün işlediği, en çok iki yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir  suçtan

dolayı,  yeni suçlar  işlemeyeceği kanısına varılırsa,  belirli koşullarla, bir  defaya özgü olmak üzere suçlu,  mahkemeye  sevk

edilemeyeceği gibi mahkemece de aynı nedenle hüküm verilmeyebilecektir. 

Bu seçenek çok yerindedir. Gerçekten işlediği fiilin sonuçları itibariyle esasen gerekli cezayı görmüş bir kimsenin,

devlet tarafından bir defa daha cezalandırılması cezanın genel önleme ve özel önleme amaçlarıyla bağdaşmadığından, böyle

bir müesseseye gereksinim bizim hukukumuzda da kendini göstermiş olduğundan, 5237 sayılı TCK’nın bir çok maddesinde

failin işlemiş olduğu suçtan dolayı cezadan bağışık tutulmasını öngören hükümler konmuştur.

2. Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi

Savcının, failin kişiliğini ve işlenen suçun niteliğini göz önünde bulundurarak, belirli koşullar içinde kamu davasının

açılmasını erteleme müessesesi, maslahata uygunluk sisteminin olağan sonucu olarak  ortaya  çıkmıştır.  Norveç’te,  Japonya’

da, Danimarka’da, Finlandiya’da, Hollanda’da, Belçika’da savcının dava açmayı erteleme yetkisi vardır.

Finlandiya ve Belçika’da kamu davası açılmasının ertelenmesi hususunda savcıya mutlak yetki  tanımıştır.  Buna

göre savcı, bir başka merciin kararına (onay veya iznine) gerek  olmaksızın kamu davasının açılmasını erteleyebilmektedir.
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Örneğin, Finlandiya’da kamu davası açmamaya karar  veren  savcı,  kararını gençlerin korunması ile ilgili gerekli  önlemleri

alma konusunda görevli olan belediyenin sosyal yardım komisyonuna bildirir. Deneme süresini  başarısızlıkla geçiren şüpheli

hakkında kamu davasını açar.

Hollanda ve Danimarka’da  ise,  kamu davasını açma konusunda savcılar Finlandiya ve Belçika’dakiler  kadar

serbest  değildir. Savcıların bu konuda verdiği karar  belirli bir  merci tarafından verilmeden  önce  veya  sonra  onaylanması

gerekir.  Örneğin,  Hollanda’da   İl  Gençlik  Mahkemelerinin  yetkili  olduğu  davalarda  savcı  Gençleri  Koruma  Makamını

dinlemek ve  ayrıca  genç  yargıcın  görüşünü  veya  iznini  de  almak  zorundadır.  Buna  karşın,  savcılık  makamı  ilçe  gençlik

mahkemelerinin yetkili olduğu kabahat  suçlarının kovuşturulmasında mahkeme ve Gençleri  Koruma Makamının katılımları

olmaksızın  kamusal  yarar  düşüncesiyle  kamu  davası  açmaktan  vazgeçebilmektedir.  Hakim  koşulsuz  olarak,  şüpheliye

herhangi bir yükümlülük yüklemeden kamu davasını açmayı erteler fakat bazı durumlarda küçükten belli şeyleri yapması da

verilen kararda bildirilebilir.

Karşılaştırmalı  hukukta,  özellikle  Danimarka,  Norveç  gibi  ülkelerde  sistem  olarak  kamu  davası  açılmasının

ertelenmesi  kararı  verebilmek  için  sanığın  rızası  aranmaktadır.  Şüphelinin  bunu  kabul  etmemesi  durumunda  hakkında,

davanın açılmasının ertelenmesi yoluna gidilememektedir. 

Karşılaştırmalı  hukukta,  kamu  davasının  açılmasının  ertelenmesine  karar  verilen  suçlar,  türü  ve  miktarı  çok

önemli olmayan suçlardır. Az önemli işlerde kamu yararı düşüncesiyle buna karar verilebilmektedir. Örneğin, Finlandiya’da

işlenen suçun kanunda öngörülen cezası para cezası veya 3 ayı geçmeyen hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirmesi durumunda

buna hükmedilebilir. Fakat bazen eylemin türüne ve cezanın miktarına bakılmadan da bu konuda karar verildiği olmaktadır.

Savcı hazırlık  soruşturmasında sanığın iyi hareket  etmesi koşulu ile kamu davasını açmayabilmektedir.  Bunun  için

sanığa  bir  takım yükümlülükler  yüklenmekte,  hatta  kimi  ülkelerde  bir  gözetim  görevlisinin  gözetim  ve  denetimine  tabii

tutulmaktadır.

Kamu  davasının  açılmasının  ertelenmesi  müessesesinin  bir  örneği  de  Almanya’da  mevcuttur.  Savcı,  “cünha

Vergehen”  niteliğinde  bir  suçta  sanığın  ve  son  soruşturma  için  yetkili  mahkemenin  muvafakatini  alarak  kamu  davasının

açılmasını  erteleyebilmektedir.  Kanun,  bu  müessesenin  bir  yıla  kadarki  hürriyeti  bağlayıcı  cezaları  veya  para  cezasını

gerektiren “cünha” suçlarında uygulanabilmesini kabul etmiştir. Bu takdirde savcı, faile fiilden doğan zararın giderilmesi için

belirli bir edim ifa etmek; bir meblağı kamuya yararlı bir kuruma veya devlet kasasına ödemek; diğer kamuya yararlı edimler

ifa  etmek  yükümlülüklerini  yükleyebilmektedir.  Bu  yükümlülükleri  sanık  yerine  getirdiğinde,  hakkında  kovuşturma

yapılmamaktadır.

Kamu  davasının  açılmasının  ertelenmesi  müessesesi,  özellikle  mağdur  hakları  ile  ilgisi  açısından  ve  sanığın

damgalanmadan cezanın amaçlarının gerçekleştirilmesi gerçeğinden dolayı modern bir görünüm sergilemektedir.

Yabancı ülkelerdeki uygulanışında çok  olumlu sonuçlar  veren bu müessese,  hakimin iş  yükünü azaltıp,  önemli

davalara  daha  fazla vakit  ayırmasını ve  önem vermesini sağladığından  küçük suçlularda savcıya kamu  davasını  erteleme
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yetkisi verilmesi maslahata uygunluk (oportunite) sisteminin hukukumuzda da kabulü yerinde olmuştur. 15.07.2005 tarihinde

yürürlüğe  giren  5395  sayılı  Çocuk  Koruma  Kanunu  hukukçuların  çok  önceden  beri  uygulanmasını  istedikleri,

mahkemelerdeki iş yüküne karşı bir çözüm önerisi olarak ileri sürdükleri kamu davasının açılmasının ertelenmesi müessesesini

düzenlemiş  ve  çocuk  suçlular açısından uygulanmaya başlamıştır.  Fakat  bu  müessesenin  yalnız  suça  sürüklenen  çocuklar

açısından düzenlenmesi bir eksikliktir. Tehlike arzetmeyen suç failleri açısından da büyüklerin de faydalanacakları bir  kamu

davası açılmasının ertelenmesi müessesesinin düzenlenmesi yerinde olacaktır.

3. Muhakemenin Ertelenmesi

Muhakemenin  ertelenmesi,  kamu  davası  açıldıktan  sonra  bazı  koşulların  varlığı  halinde  söz  konusu

olabilmektedir. Bu durumda, sanığa belirli bir deneme süresi verilmekte ve bir  takım mükellefiyetler yüklenmektedir.  Hatta

sanık bu deneme süresi içinde bir gözetim görevlisinin gözetim ve denetiminde tutulmaktadır.

Muhakemenin ertelenmesi yetkisi çoğu ülkelerde mahkemeye verilmişken, Norveç’te bu yetki savcılığa aittir.

Hukukumuzda muhakemenin ertelenmesi müessesesi  genel bir  kural  olarak  kabul  edilmemiştir.  Muhakemenin

ertelenmesi; 765 sayılı TCK’nın yürürlükte olduğu dönemde kaçırma, alıkoyma, ırza geçme ve tasaddi suçlarında mağdurun

zararının giderilmesi amacıyla kullanılabilmekte idi. Muhakemenin ertelenmesinin asıl amacı failin bir  daha  suç  işlemeyecek

şekilde ıslahıdır. Mağdurun zararının giderilmesi ise bir önkoşul olarak sanığa yüklenebilir.

Karşılaştırmalı  hukukta  orta  süreli  hürriyeti  bağlayıcı  cezalarda  uygulanabilen  “muhakemenin  ertelenmesi”

müessesesi  suçluyu  toplumdan  tecrit  etmeksizin  ve  suçlunun  ıslahı  amacıyla  uygulanmasına  rağmen  adaletin  sağlanması

açısından çok da sağlıklı sonuçlar elde edilebileceğini düşünmemekteyim. Zira duruşmanın ertelenmesi durumunda, aradan

geçen sürelerde delillerin yok olması veya karartılması gibi durumlar olabilecektir ve hakimin elde ettiği bilgiler unutulacaktır

ve belki bir süre sonra tekrar o yargının, son soruşturmanın yenilenmesi gerekecektir. 

4. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi

İngiliz  kökenli  olan  probation  sisteminde  sanık  hakkında  soruşturma  yapılır  suçu  tespit  edilir,  ancak  ceza

verilmesi ertelenir.  İngiltere’  de  1842’  den  bu  yana  bu  usül  çocuk  ve  genç  suçlular  ve  ilk  kez  suç  işleyenler  hakkında

uygulanmıştır. İngiliz ceza adalet  yasasına göre,  hüküm 6  ay süre  ile birlikte ertelenebilmekte ve failin bu süre  içinde bazı

yükümlülükleri yerine getirmesi,  örneğin mağdura  tazminat vermesi gerekmektedir.  Hatta  Amerika gibi ülkelerde,  bu süre

içinde bir gözetim görevlisinin gözetim ve denetimi de öngörülmektedir.

Aynı şekilde Fransa’da da mahkeme suçluluğu tespit ettikten sonra, sanığın topluma uymakta olduğunu, zararın

tazmin  edilmekte  olduğunu  ve  suçtan  doğan  huzursuzluğun  sona  ermekte  olduğunu  saptaması  durumunda  ceza  tayin

edilmesini bir yıl kadar erteleyebilmektedir. Bu koşulların yerine getirilmesi durumunda mahkemece, sanığın cezadan bağışık

tutulmasına karar verilebilmektedir.
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Mevzuatımızda daha önce bulunmayıp da Çocuk Koruma Kanunu ile hukukumuza giren bu müessese, özellikle

küçük suçluların hürriyeti bağlayıcı cezalarına seçenek olabilecek yararlı bir müessese olarak kabul edildiğinden çok yerinde

bir düzenleme olmuştur. 5395 sayılı kanunun 23. maddesine göre çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda

belirlenen ceza, en çok üç yıla kadar (üç yıl dâhil) hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, belli koşullar sanık tarafından

yerine getirildiğinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verebilmektedir.

Yargılamanın tamamlanıp yargılama konusundaki  ispat  faaliyeti bittikten ve hukuki tavsif de  yapıldıktan sonra,

kişiyi damgalama sürecini erteleyerek hükmün tefhimini ertelemek ve böylece de infaza geçilmesini önlemek oldukça çağdaş

bir yaklaşımı sergilemektedir.

E. SEÇENEK KURUMLARA BENZER CEZA İNFAZ HUKUKUNDAKİ KURUMLAR

1. Denetimli Serbestlik (Probation)

a. Kavram ve Hukuki Niteliği

Denetimli serbestlik kurumu şöylece tanımlanabilir: “Denetimli serbestlik özel şekilde seçilmiş suçlular hakkında

kamu davasının açılmasının veya duruşma yapılmasının  ya  da  cezanın  hükmedilmesinin  şartlı  olarak  geri  bırakılmasını  ve

serbest bırakılan suçlu hakkında onun kişiliğini hedef tutan bir kontrol, yöneltme ve idare sisteminin uygulanmasını belirleyen

bir tedbirdir. Bu tedbirler, hapis cezasının öncelikli alternatifi olarak ceza sistemini tamamlarlar. Denetimli serbestlikte dava,

duruşma veya cezaya hükmedilmesi şartlı  olarak  geri  bırakılır.  Cezanın  şartlı  olarak  geri  bırakıldığı  dönem  içinde,  suçlu

hakkında özel  bir  kontrol  memuru  (probation  afficer)  aracılığıyla  gözetim  görevi  yürütülür  ve  suçlunun  topluma  yeniden

kazandırılması amaçlanır. Denetimli serbestlik, cezaevinde çekmesi gereken hapis cezasının yerine, suçluya takılmış bir tasma

  (leash) dır.  Kısacası, denetimli serbestlik, ceza yargılamasının parçası ve bir ceza infaz yöntemi olarak tanımlanabilir.

Denetimli serbestlik,  genel anlamda suçluların toplumda gözetimi ve  izlenmesini ifade etmekte  olup,  suçluların

toplumda  gözetimi,  sosyal  yardım yöntemlerinin  uygulanmasını  suçlunun  sorunlarının  olumlu  bir  biçimde  çözümlenmesine

engel olan zorlukların giderilmesini, şahsın çevresine  uyumunu  sağlamayı  ve  suçluyu,  sosyal  ve  hukuksal  sorumluluklarını

yerine getirmeye yöneltmeye ilişkin işlem ve faaliyetleri kapsadığı ifade edilmektedir.

Denetimli  serbestlik,  mahkeme  tarafından  hapis  cezasının  verilmesinin  ertelenmesi  anlamına  da  gelir.  Hüküm

verilmediği için fail, hükmün ertelendiği dönem bitinceye kadar ve bu süre içinde yaşamaya devam eder. Bu sistem, her şeyi

denetimli serbestlik altındaki kişiye bırakır ve denetimli serbestliği basit  bir  polis  süreci  haline getirir.  Bu nedenle denetimli

serbestlik fail açısından faile yeni bir şans verir ayrıca failin davranışlarını düzeltmemesi halinde cezalandırılma tehditi altında

tutulmasını sağlar.

b. Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Tarihçesi 
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Denetimli serbestlik,  ilk önceleri  İngiltere ve  Amerika’da  uygulanmaya başlanan daha  sonra  Kıta-Avrupasına

geçen, mahkumiyet hükmünün ertelenmesine ilişkin farklı yöntemlerin doğrudan sonucu olarak ortaya çıkmış bir uygulamadır.

Denetimli serbestlik hakkında ilk yasa, 1878 yılında Massachysetts eyaletinde kabul edilmiş, 1891 yılında aynı eyalette ceza

mahkemelerinin denetimli serbestliği daha geniş ölçüde kullanmalarını öngören ikinci bir  yasa  yürürlüğe  koyulmuştur.  1933

yılından itibaren 13 eyalet dışında bütün eyaletler yetişkinlere yönelik denetimli serbestlik  yasalarına ve Wyoming dışındaki

bütün eyaletler de küçüklere yönelik denetimli serbestlik yasalarına sahip hale gelmişlerdir. 

Denetimli serbestlik  uygulaması,  Amerika ve İngiltere’deki  kadar  hızlı bir  gelişme gösterememiş  ise  de,  Kara

Avrupası’nda da 19. y.y.’ın ikinci yarısından itibaren başlayan ve tedrici bir biçimde gittikçe genişleyip, değişikliğe uğrayan

bir yaklaşımla bu günkü durumuna erişebilmiştir.  Günümüzde, cezaevlerinin bazı suçlular için  uygun  ortamlar  olmadığı  ve

orada bulunanlar üzerinde olumsuz neticeleri görüldüğünden bu uygulama desteklenmektedir. 

c. Denetimli Serbestlik Süreci Aşamaları

1. Bu sürecin ilk aşaması mahkemeye denetimli serbestlik kararını vermede yol gösterecek  olan hüküm öncesi

raporun hazırlanması ve sunulmasıdır.

Gözetimli  erteleme,  ceza  mahkemelerinde  görülen  bir  hizmet  olup;  suçluluğu  saptanan  sanık  hakkında

psikososyal   bir  anket  yapılmasını ve  bu müesseseden yararlandırıldığında hükümlünün toplumda gözetimi ile tabi  olacağı

hürriyet rejiminin koşullarını içermektedir.

Her suç işleyen birey gözetim altında serbestiden yararlanabilir. Gözetim delegesi tarafından hazırlanacak ayrıntılı

bir psikososyal inceleme raporu bu konuda yol gösterici olabilir. Bireyin işlediği suç, ailesi ve  toplumdaki diğer  kurumlarla

ilişkileri, psikososyal özgeçmişi, fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin bilgileri dinamik bir biçimde kapsayan inceleme raporunda,

onun gözetim altında serbesti uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı da değerlendirilir. Hüküm öncesi  yapılan anket

raporunun amacı, sanığın kişiliğinde yer alan olumlu ve olumsuz faktörleri belirterek, yargıcın, suçlunun gelecekteki  tabiatını

tahmin ve ona uyarlı ceza yaptırımı verebilmesini sağlamaktır.

Uygulamada  çoğunlukla,  hükmü  veren  hakim,  fail  hakkında  hapis  cezasını  içeren  bir  mahkumiyet  hükmü

verdikten sonra, bu hükmün yerini getirilmesini erteler ve faili denetimli serbestliğe havale eder.  Denetimli serbestliğe  ilişkin

bu karar genellikle bir uyuşturucu ya da alkol tedavi merkezine devam zorunluluğu, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak

amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da  bulunan bir  eğitim kurumuna devam etme,  belirli yerlere  gitmekten  veya  belirli

etkinlikleri yapmaktan yasaklanma ve gönüllü olmak şartıyla kamuya yararlı bir  işte  çalıştırılma gibi hapis  cezası dışındaki

diğer bir tedbirle birlikte uygulanır.

2. Denetimli serbestlik sürecinde ikinci aşama, mahkemenin belirleyebileceği koşullara göre, belirli bir  süre  için

fail hakkında verilecek hükmün ertelenerek failin cezaevi yerine toplum içinde tutulmasıdır.

Denetimli  serbestliğe  tabi  tutulan  suçlular,  hükmü  veren  hakimce  belirlenen  bazı  kurallara  uymayı  kabul
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etmelidirler.  Denetimli  serbestliğin  koşulları,  failin  bir  kamu  işinde  ücretsiz  çalışması,  ailesine  bakması  ve  onları  ihmal

etmemesi, alkollü içeceklerin satıldığı yerlerden uzak durması, kontrol memuruna düzenli olarak bilgi vermesi ve herhangi bir

suç işlememesi olabilir.  Denetimli serbestlik  kararı hakim tarafından verilmiş  bir  karar  olduğundan şartlar  ihlal edildiğinde,

hakim denetimli serbestliği kaldırarak faili cezaevine gönderebilir.

Amerika’da  denetimli serbestlik  kurallarının ihlal ederken  hükümlünün polis  veya denetimli serbestlik  görevlisi

tarafından  yakalanması  halinde,  hükümlünün  hakkında  verilen  denetimli  serbestlik  kararı  kaldırılarak  ertelenmiş  cezanın

tamamının veya bir kısmının cezaevinde çektirilmesine karar verilir. Hükümlü çok küçük bir suçtan dolayı suçlansa dahi, hem

işlediği suç nedeniyle ceza alır hem de denetimli serbestlik kurallarını ihlal ettiği için. Denetimli serbestliğin ihlal edildiği ortaya

çıktığında veya rapor edildiğinde, mahkeme denetimli serbestliğin kaldırılması duruşması açar.  Eğer  denetimli serbestlik  bir

kanun ihlali ile suç işlenmesi neticesinde kaldırılacaksa, yeni suçtan kurtulduktan yani yeni suç ile ilgili hüküm verildikten sonra

denetimli serbestliğin kaldırılması duruşması yapılır. Eğer denetimli serbestlik kurallarının ihlali, kanunun ihlali şeklinde değilse,

(örneğin,  hakim  suçluya  belirli  insanlarla  iletişim kurmasını  yasakladığı  hallerde,  bunu  ihlali  gibi.),  bu  durumda  mümkün

mertebe ihlalin rapor  edildiği anda  denetimli serbestliğin kaldırılması duruşması  yapılabilir.  Suçlulara  denetimli  serbestliğin

kaldırılmasına sebebiyet veren ihlalin zamanı ve yeri ile sebepleri tebliğ edilir.

3. Denetimli serbestlik sürecinde üçüncü aşama, denetimli serbestlik altında bulunan failin, iyi eğitilmiş bir kontrol

memuru tarafından denetlenmesidir.

Amerika  Birleşik  Devleti’nde  denetimli  serbestlik  görevlisi,  hükümlüyü  işinde  veya  evinde,  önceden  haber

vererek veya vermeden her zaman kontrol edebilir. Hükümlü uyuşturucu kullanmaktan ceza almış ise, belirli bir süreye tabi

olmadan araştırma veya teste tabi tutulmaya bağımlı olarak yaşar. 

Sosyal hizmet uzmanlarının gözetim devresindeki sorumluluğu,  suçluların toplum ve yargıç  tarafından konulmuş

kayıtlar çerçevesinde yaşamasını sağlamak; suçluların olumlu bir  biçimde topluma uyumlarını temin etmek üzere iyileştirme

yöntem ve servislerinden yararlanmasını temin etmektedir.  İyileştirme süreci,  yargıç  tarafından konulan  çerçeve  içerisinde

yürütülmelidir.

Probationun başarısı, gözetim altında bulunan suçlunun bir kontrol memurunun kontrolünden çok, suçlunun kendi

hareketlerini kendisinin kontrol etmesiyle sağlanabilecektir.

d. Denetimli Serbestlik Örgütü

Probation merkezî bir  örgüt  tarafından organize edilmelidir. Bu merkezî örgütün Ceza  ve Tevkif Evleri Genel

Müdürlüğü  yapısı  içerisinde  yer  alması  iyileştirme  hizmetlerinde  birlik  sağlanması,  suçluların  bazen  cezaevi  ve  bazen  de

cezaevi dışında tretmana tabi tutulması nedeniyle takiplerinin temini yönlerinden yararlı olacaktır. Merkezî örgüte bağlı olarak

da  her  ağır  ceza  teşkilatında  mahalli  bürolar  bulunmalıdır.  America  Birleşik   Devleti’ndeki  Florida  eyaletinde  alternatif

yaptırım koordinatörü, yönetici pozisyonundaki şef hakimin direktifleriyle her bir alternatif yaptırım için hizmet eder, buna ek

olarak adliye,  yerel  resmi kurum, bölge yatılı okulu ve yerel  olarak  hukuku uygulamakla görevli kurum arasında  bağlantı
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kurarak koordineyi sağlar. 

e. Denetimli Serbestlik Sisteminin Avantajları

Probationun yararlı bir çok yanları vardır; ekserisi suçlular için umut verici bir kontrol ve iyileştirme yöntemidir.

Aile birliğinin devamını sağlar; kişinin ekonomik yönden bağımsızlığını garanti eder ve topluma yeniden intibakını geliştirmek

konusunda yardımcı olur.   Denetimli serbestliğin en önemli özelliği,  hakimin bunun koşullarını her  suçlunun özelliğine göre

belirleyebilmesidir. Hapis  cezası gibi,  suçluyu ekonomik anlamda tam anlamı ile tabi  hale getirmez, tersine kendi  geçimini

sağlamakta devam etmesini ve ayrıca cezaevinin kötü etkilerinden korunmasını sağlar. 

f. İngiltere’de Denetimli Serbestlik Uygulamaları

İngiltere’de,  en  az  16  yaşında  olan  her  suçlu  kabul  ettiği  taktirde  altı  aydan  üç  yıla  kadar  kontrol  altında

serbestliğe  mahkum edilebilmektedir.  Endonezya’da  hakim işlediği suç  nedeniyle sonuç olarak  yedi yıl  ve  daha  az  hapis

cezası alan mahkumlara gözetim altında denetimli serbestlik cezasını uygulayabilir. (1915 Ceza Kanunu, 14A-14F).

g. Amerika Birleşik Devletleri’nde Denetimli Serbestlik Uygulamaları

Denetimli serbestlik  (probation),  Amerika Birleşik Devletleri’nde en çok  başvurulan ve verim  alınan  seçenek

yaptırımlardan biridir. Yargıç bu yaptırıma başvururken ölçülülük kriterini gözden uzak tutmamalıdır. Örneğin; 1984 yılında,

Kuzey Carolina’da 40 yaşında bir hekim içkili olarak otomobil kullandığı bir sırada, bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi olan

bir kişinin ölümü ile sonuçlanan bir trafik kazası sonucu, beş yıl süreyle denetimli özgürlük rejimine tabi tutulmasına ve bu süre

boyunca iki mağdurun ailesine 30 yıl boyunca, yılda 25.000 dolar ödemesine karar verilmiştir. 

Probation,  en  çok  başvurulan  seçenek  ceza  olsa  da,  çoğu  eyalet  denetimli  serbestlik  uygulamasının  alanını

sınırlandırmıştır.  Örneğin,  bazı  eyaletler,  eğer  suçlunun  ilk  defa  olsa  dahi  kokain  satmasından  dolayı  ceza  almış  olması

halinde, bu suçlulara denetimli serbestliğin uygulanmasını hakimlere yasaklamışlardır. Hakimler, denetimli serbestliği uygulama

durumunda muhakkak suçlunun sabıkasını ve suçun tehlikeliliğine bakacaklardır. Hakim ayrıca, suçun şiddetli olup olmadığı,

suçlunun topluma zararlı olup olmadığı, suçlunun mağdurun zararını karşılamada istekli olup olmadığını ve mağdurun kısmen

kusurlu olup olmadığı konularını göz önüne almalıdır.

Gözetim  altında  serbesti  en  çok,  gözetim  delegelerine  düşen  aşırı  vakıa  sayısı,  her  vakıaya  ayrılan  zamanın

yetersizliği  ve  dolayısıyla  gözetimin  amaçlarına  tam  olarak  ulaşılamaması  gibi  nedenlerle  eleştiriye  uğramıştır.  Nitekim

Amerika Birleşik Devletleri’nde California’da probation uygulanan hükümlülerin sayısının artmasına karşılık hükümetin bu iş

için ayırmış olduğu mali desteğin azalması ve personel sayısındaki azalma nedeniyle hükümlülerin denetlenmesi ancak  ayda

bir yapılabilmiş ve bu müesseseden beklenen verim düşmüştür.

Probationdaki bu olumsuzlukların giderilmesi adına ABD’de yoğun gözetim, İtalya’da ise yarı serbestiyet sistemi

geliştirilmiştir. 
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h. Denetimli Serbestliğin Özel Uygulanma Sistemleri

aa.Yoğun Gözetim Sistemi (Intensive Supervision Probation)

Yoğun  gözetim,  düşük  risk  gurubunun  kontrol  altına  alınması  ile  toplumun  korunması  esasına  dayanır.  Bu

sistemin  başarısı  iyi  yetişmiş  gözetim  görevlilerinin  varlığına  bağlıdır.  Zira  hükümlüler  bu  sistemde  çalışmak  zorunda

olduklarından ve de hükümlünün alkol, uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklardan kurtarılmaya çalışılması hedef olduğundan 

en küçük bir kurallara riayetsizlikte seçenek yaptırımın hapse dönüşebileceği göz önüne alındığında, hükümlüler çok sıkı bir

surette takip edilmek zorundadır. Sistem, nitelikli ve verimli çalışabilecek gözetim elemanlarının üzerine bina edildiğinden kişi

başına  düşen  iş  yükünün  çok  fazla  olmamasına  dikkat  etmek  gerekir,  aksi  halde  hükümlülerin  yoğun  olarak  gözetimi

olanaksızlaşır.

Yoğun Gözetim Programı, suçlunun sağlam olarak dengede tutulması ve  gözetim altında tutulmasına odaklanır.

Ayrıca  standart  gözetime  göre  daha  yoğun  gözaltında  tutmayı  öngörür,  şart  koşar.  Program,  uyuşturucu  suçlularının

izlenmesinde kullanılır.

Yoğun gözetim altında denetim, düzenli ve standart denetim altında tutmaktan daha  sıkı kurallara sahiptir.  Kişi

cezaevine gönderilmez, evde kalabilir. Fakat, denetimli serbestlik  görevlisi,  bazen hergün kontrol  eder  ve  kişinin kendisini

geliştirmesi için bazı eğitici ve  tedavi  edici  programlara katılması gerekmektedir.  Hükümlünün tüm hayat  parçaları işte  ve

evde olunduğu zamanlarda izlenir. Denetimli serbestlik görevlisi, kişinin işyerine veya evine günün veya gecenin herhangi bir

saatinde gelerek kişiyi konrol edebilir. Bazı zamanlar hükümlü kendisinin geçirdiği zaman ile ilgili her gün denetimli serbestlik

görevlisine rapor verir. Görevlinin raporunun olumsuz olması veya bir başka kuralları ihlal durumu, kişinin yeniden cezaevine

gitmesine neden olmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Milwaukee Count’ta mükerrir alkollü sürücülere yoğun gözetim altında denetimli

serbestlik programı (Intensive Supervision Probation)  uygulanmaktadır.  Suçlular ortalama olarak  haftada iki kez  denetimli

serbestlik elemanı ile irtibat kurmak zorundadırlar. Bu program (ISP), suçluların alkol  alışkanlığından kurtulmalarına çalışır.

Ayrıca program sayesinde hapishanelerdeki nüfus yoğunluğu azaltılmaya çalışılmıştır. 

bb. İtalya’daki Uygulama ve Yarı Özgürlük Sistemi

İtalyan sisteminde ise yarı özgürlük rejimi uygulanmak suretiyle hükümlünün bir  işte  çalışması  veya  bir  eğitim

müessesesine devam etmesi şeklinde aktivitelere imkan sağlayacak şekilde günün belirli saatlerini infaz kurumunun dışında

geçirmesi  kabul  edilmiştir.  Bu  hükümlüler  normal  mahkumların  kaldığı  odalarda  değil,  özel  odalarda  kalırlar.  Bu  infaz

rejiminden yararlanabilecek olanlara örnek vermek gerekirse; üç yaşından küçük bir çocuğu olan hükümlü anneler, cezasının

en  az  yirmi  yılını  çekmiş  olan  müebbet  hapis  hükümlüleri  ve  hapis  cezası  kamu  yararına  çalışma  seçenek  yaptırımına  

dönüştürülen hükümlülerden bu alternatif yaptırıma uyum sağlayamayacağı anlaşılanlardan mafya tipi örgütlü suçlar dışındaki

suçlardan hükümlü olanların cezalarının yarı özgürlük sistemine göre çektirilmesine karar verilebilmektedir. 
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İtalyan  İnfaz  Yasasının  48,  50  ve  51.  maddeleri  probasyonun  özel  bir  türü  olan  yarı  özgürlük  rejimini

düzenlemektedir. Bu sistemde hükümlünün iş, eğitim veya topluma uyum sağlayacağı faaliyetleri yapabilmesi için günün bir

bölümünü  kurum  dışında  geçirmesi  kabul  edilmiştir.  Cezasının  yarı  özgürlük  rejimine  göre  çektirilmesine  karar  verilen

hükümlüler  ya  özel  cezaevlerinde  veya  normal  cezaevlerinin  özel  bölümlerinde  tutulurlar.  Bunların  kıyafetleri  de  normal

kıyafettir.

Yarı özgürlük rejimine geçmenin de  şartları vardır.  Hükümlü kamu yararına ücretsiz çalıştırma seçeneğine tabi

tutulmuşsa, hafif hapis ve altı aydan fazla olmayan hapis cezasını yarı özgürlük rejiminde geçirebilir. Bunun dışında hükümlü

cezasının  en  az  yarısını  cezaevinde  çektikten  sonra  yarı  özgürlük  rejimine  geçirilebilir.  Suçun  niteliğine  göre  mahkumun

cezaevinde geçirmesi gereken daha uzun tutulabilir. Örneğin; mafya tipi örgütlü suçlarda mahkumun yarı özgürlük sistemine

tabi tutulabilmesi için cezasının 2/3’ünü cezaevinde geçirmesi gerekmektedir. Müebbet hapis hükümlüsü, cezasının 20  yılını

çekmesinden sonra yarı özgürlük rejimine tabi tutulmaktadır. 

Yarı özgürlük sistemine geçirilen hükümlünün tabi olduğu bu sistem, mahkumun kendisine şart koşulan kurallara

uymaması durumunda her  zaman ortadan  kaldırılabilir. Hükümlünün haklı bir  neden olmaksızın 12  saati  geçmemek üzere

kurumda bulunmaması disiplin cezasını gerektirse  de,  daha  uzun bir  süre  ayrı kalma firar suçu olarak  kabul  edilmekte ve

kendisine firar suçu ile ilgili ceza müeyyideleri tatbik edilmektedir.

i. Uluslar arası Belgeler 

1.  Birleşmiş  Milletler  “Hükümlülerin  İyileştirilmesi  İçin  Asgari  Standart  Kurallar”ın  79,  80,81.  maddeleri;

hükümlülerin  salıverilme  sonrasında  topluma  kazandırılmalarını  ve  buna  kamu  kurumu  dışındaki  gönüllü  kuruluşların  da

yardım etmesini, çalışacakları bir iş sağlanmasını öngörmektedir. 

2.  Avrupa  Konseyi  Bakanlar  Komitesince  R  (87)  3  sayılı  “Avrupa  Cezaevi  Kuralları”nın  87,  88  ve

89.maddeleri  ile  üye  memleketlerin  probationu  ceza  sistemlerine  almalarını  veya  sistemlerinde  var  ise,  uygulama  alanını

genişletmelerini önermiştir. 

3. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R (2000) 22 sayılı “Kamusal Cezalar ve Tedbirler Hakkında Avrupa

Kurallarının  Uygulanmasının  Geliştirilmesi  Tavsiye  Kararında”;  üye  devletlere,  hapis  cezası  dışında  çeşitli  tedbirler

düzenlemelerini ve kısa süreli hapis cezalarından kaçınmalarını önermektedir. 

2. Cezanın Ertelenmesi

19.  yüzyılda  hapis  cezalarının  sakıncalarının  görülmesi  üzerine,  özellikle  basit  ve  orta  suçluluk  alanlarında

seçeneklerin  ne  olması  gerektiği  konusunda  arayışlar  başlamıştır.  Cezanın  ertelenmesi,  hükümlüye  bir  deneme  süresi

tanıyarak,  cezanın yerine getirilmesini bu sürenin  sonuna  bırakan,  bu  süreyi  suç  işlemeden  geçiren  hükümlünün  mahkum

olduğu cezanın infaz edilmiş olduğunu kabul eden yasal bir olanak olarak düşünülmüştür. Az bir cezaya mahkum olan kişiyi

cezaevinin beklenen kötülüklerine bulaştırmamak, işinden gücünden etmemek düşüncesi ertelemenin temel fikridir. Niteliği ne

şekilde izah edilirse edilsin, infazı ertelemenin günümüz ceza hukukunda yararı inkar edilemez. Örneğin ilk defa suç işlemiş bir
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kişinin,  iyi  yolda  görülmesi  halinde  bir  defaya  mahsus  olmak  üzere  hoşgörü  ile  karşılanması,  kendisi  konusunda  ihtarla

yetinilmesi ceza politikası bakımından daha uygundur. Erteleme, tekerrürü önleyici rol oynamaktadır. 

      Cezaların ertelenmesinin ilk olarak  kanunlarda düzenlenmeye başlaması,  19.yy.  sonlarına  denk  gelmektedir.

Erteleme,  önce  Belçika’da  (1888  Lejeune  Kanunu)  ve  Fransa’da  (1891  Berenger  Kanunu),  sonra  Hollanda,  Kuzey

ülkeleri,  İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya gibi bir  çok  ülkede düzenlenmiştir.  Kara  Avrupası’nda  hükmün  tesisinden

sonra  cezanın  infazının  ertelenmesi  kabul  edilmesine  rağmen  İngiliz-Amerikan  hukuk  sisteminde  ise  fail  hakkında  daha

mahkumiyet  kararı  verilmeden  cezası  belirlenip  ancak  hükmün  açıklanmasının  ertelenmesi  şeklinde  erteleme  müessesesi

uygulanmıştır. Kara Avrupası sisteminde cezası ertelenen hükümlü her hangi bir gözetime tabi tutulmadan serbest bırakılıdığı

halde,  İngiliz-Amerikan  hukuk  sisteminde  ise  failin  cezası  ertelendiğinde  ona  bir  denetim  süresi  verilmekte  ve  bu  süre

içerisinde  sanık  bir  kontrole  tabi  tutulmaktadır.  Zamanla  Kara  Avrupası  sisteminde  de  cezası  ertelenen  hükümlüye  bir

deneme süresi öngörülmekte ve hükümlünün gözetimi sağlanmaya başlanmıştır.

     Cezanın  ertelenmesi  durumunda,  bir  deneme  süresi  öngörülmektedir.  Bu  süre  içerisinde  mahkeme,  cezası

ertelenen hükümlüye bir  takım yükümlülükler yükleyebilmektedir.  Tecil  günümüzde  hükümlüye  tanınan  bir  lütuf  değil,  bir

iyileştirme  kurumu  olarak  benimsenmekte  olup  bu  tretmanın  başarısı  için  de  cezası  tecil  olunan  mahkumun  başıboş

bırakılmayıp etkili bir denetime konu olması gerekmektedir.

Amerika Birleşik Devleti’nde, belirli yükümlülükleri örneğin, denetimli serbestlik  şartlarını yerine getirmek veya

uyuşturucu tedavi programını tamamlamak gibi,  yükümlülükleri yerine getirdiğinde hükümlünün erteli  cezası kaldırılır.  Buna

karşın erteli ceza devam ederken denetimli serbestlik görevlisinin veya kurumunun hükümlünün kuralları ihlal ettiği yönünde

bir rapor vermesi durumunda hakim yeniden yargılama yapmadan ertelenmiş cezanın, cezaevinde çektirilmesine karar verme

noktasında, her zaman bir yetkiye sahiptir. 

5. Koşullu Salıverme

a. Kavram ve Hukuki Niteliği 

Koşullu  salıverme  (meşrutan  tahliye),  cezasını  çekmekte  olan  hükümlüyü,  ceza  süresi  dolmadan  serbest

bırakmaktır. Buradaki  şart,  vaktinden önce  özgürlüğüne kavuşan hükümlünün kalan ceza  süresi  içinde iyi hareket  etmesi,

konulmuş yükümlülüklere uymasıdır.

Şartla salıverilme kurumu, ilk olarak 1853-1857 yılları arasında İngiltere’de İrlanda ya da dereceli sistemin son

aşaması  olarak  uygulanmaya  başlanmıştır.  Bu  kurumun  ilk  çıkışında  hukuki  gerekçelerden  ziyade  cezaevlerindeki

hükümlülerin  sayısını  azaltmak  veya  anavatan  dışındaki  sömürgelere  iş  gücü  sağlamak  gibi  hukuk  dışı  sebepler  etken

olmuştur.  Ağır  cezalı hükümlüler kolonilere gönderilerek cezalarının buralarda  çalışmak suretiyle  infazı  yoluna  gidiliyordu.

Şartla salıverme sistemini Amerika 1877’de, Portekiz  1861’de,  Saksonya  1862’de,  Fransa  1850’de,  Almanya 1871’de,

İtalya 1889’da ve İspanya ise 1914 yılında mevzuatlarına almışlardır.
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Hapis  cezasına  mahkum  olmuş  suçluların  vaktinden  evvel  şartla  salıverilmesi,  iyi  hal  gösteren  suçluların

mükâfatlandırılmasından ziyade; kapalı çevrede tretmana tabi tutulan hükümlüleri, bir müddet normal toplum şartları altında

da eğitmek ve aynı zamanda bir denemeden geçirmek düşüncesinin neticesidir.

Koşullu salıverme, hürriyeti bağlayıcı cezanın taliki şarta bağlı olarak bir infaz şeklidir. Tâlikî şartın gerçekleşmiş

olması halinde ceza infaz edilmiş sayılacak, şart gerçekleşmeyip fail deneme süresi içinde şartlara riayet etmez veya koşullu

salıvermeyi düşüren bir  suç  işlediği taktirde,  dışarıda  geçen süre  hükümlülük süresine sayılmakla beraber,  infaz edilmemiş

kısmın çektirilmesi için hükümlü ceza infaz kurumuna alınacaktır.

Koşullu salıverme, belirli şartları yerine getirmiş olan mahkum bakımından bir haktır, mahkuma tanınmış bir lütuf

değildir. Mahkumun talebi olmaksızın şartla salıverilmesi, meşruten tahliyenin bir mükafat olmaktan ziyade, bir tretman tedbiri

olarak ele alındığının açık delilidir. Burada hak etmekten kasıt sadece belli bir  süre  cezaevinde yatmak değil, onun liyakat

koşulunu aramak gerekir.

Ceza infazını hükümlünün kişiliğine uydurma ihtiyacı, koşullu  salıvermenin makul sebebidir. Bir an önce serbest

kalabilme olanağı hükümlüyü,  ceza  infazı  sırasında  olduğu  gibi  cezanın  kalan  süresi  içinde  de  iyi  davranışa  teşvik  eder.

“Koşullu salıverme, hücrenin anahtarını mahpusun eline verir.” (Mezger).

Şartla  salıverme kararının verilmesi halinde suçluya müstakbel  statüsü  izah  olunur.  Bu  suretle  hem  kendisinin

tahliye şartlarına riayeti sağlanır, hem de riayetsizlik halinde kendisini bekleyen tehlike üzerine dikkati çekilmiş olur.

Koşullu  salıvermeye  karar  verecek  merciler  ülkelere  göre  değişir.  Örneğin,  Alman,  Yunan,  Arjantin  hukuk

sistemlerinde koşullu salıvermeye mahkeme karar vermektedir. Buna karşılık Japon hukukunda bu konuda idari makamlar,

Hollanda hukukunda ise Adalet Bakanı yetkilidir.

b. Koşullu Salıvermenin Yasal Şartları

Bazı hukuk sistemlerinde şartla  salıverme  için  hükümlünün  asgari  bir  süreyi  cezaevinde  geçirmiş  olması  şartı

aranmaktadır. Örneğin; mahkumun şartlı salıvermeden yararlanabilmesi için Almanya’da 2 ay, ihtiyari şarla salıvermede ise 6

ay  (CK  m.  57/1-2),  Avusturya’da  3  ay  (CK  m.  46)  ve  Hollanda’da  9  ay  (CK  m.  15/1)  cezaevinde  yatmış  olması

gerekmektedir. 

Hükümlünün şartlı salıverilmeden yararlanabilmesi için kanun  tarafından  öngörülen  süreyi  infaz  kurumunda  iyi

halle geçirmiş  olması da  hükümlüye bakan  ayrı bir  şarttır.  Şartlı salıverilme iyi hal  (liyakat),  yani  bireyselleştirme  dikkate

alınarak uygulanması gerekir. Almanya’da Wittlich Gençlik Ceza İnfaz Kurumu’nda, şartlı salıverilmenin “iyi hal” gözetilmek

suretiyle uygulandığını şartlı salıverilmeye ilişkin sayılar gözler önüne sermektedir.  Zira 169  kişilik kapalı ve  15  kişilik açık

cezaevi  kısımları  olan  bu  cezaevinde  yaş  ortalaması  19,4  olan  hükümlü  geçlerin  %60’ı  cezasını  tam  çekerken,  %20’si

terapiden (uyuşturucu kullananlar) yararlanmayı tercih etmekte ve sadece %20’si şartla salıverilmektedir.
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Endonezya’da hapis  cezalarının kısaltılması yollarından biri  de  şartlı tahliyedir.  Hükümlü 9  aydan az olmamak

şartıyla  hapis  cezasının  yarısını  ceza  infaz  kurumunda  geçirmesi  ve  iyi  halli  olması  durumunda,  cezasını  çektiği  cezaevi

müdürünün onayı ile adalet bakanı tarafından serbest bırakılır.

Şartlı  salıverilmenin  bir  başka  şartı  olarak  da,  hükümlünün  gücü  derecesinde,  şahsi  hakları  tazmin  etmesi

öngörülebilmektedir. Koşullu salıverilme için, hükümlü tarafından kişisel hakların tazmin edilmesi koşulu Yunan (CK m. 106),

Alman (CK 57/3,56b) ve Avusturya (CK m. 51/2) hukuk sistemlerinde kabul edilmiştir. Ancak bu şart gerek hükümlünün

ödeme  gücünün  araştırılmaması,  gerekse  uzun  süre  cezaevinde  kalan  hükümlülerin  ödeme  güçlerinin  yetersiz  olması

nedenleriyle uygulanamamaktadır. 

c. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim

Bu hususta iki rejimden bahsedilebilir; gözetim ve klasik rejim. Gözetim sisteminde hükümlü bazı yükümlülüklere

tabi  tutulmakta ve gözlenmektedir.  Klasik sistemde ise,  salıverilen hükümlü  tamamen  serbest  bırakılır.  Klasik  sistemdeki

yükümlülük olmadan salıvermenin altında hükümlünün infaz kurumunda gösterdiği iyi halini salıverilme sonrası da göstereceği

kanısı yatmaktadır.

Hükümlünün deneme süresi  içinde bir  başka  suç  daha  işlemekten çekinmesinin sağlanmasının  yanı  sıra,  onun

topluma uyumunun gerçekleştirilmesi de arandığından karşılaştırmalı hukuk sistemlerinde şartlı salıverilen hükümlüye bir çok

yükümlülükler  getirilebilmektedir.  Örneğin;  Alman  hukukunda  mahkeme  şartla  salıverilen  hükümlü  hakkında  2-5  sene

arasında bir deneme süresi belirlemekte ve suçtan doğan zararı gidermesi veya belirli kişilerle görüşmemesi, belirli sürelerde

mahkemeye veya başka bir makama başvurması gibi yükümlülükler öngörmektedir.

İtalya’da ise, denetim altında serbest bırakılan hükümlü bir sosyal servise tahsis edilmektedir. Eğer hükümlü üç

yıl veya daha aşağı bir cezaya hüküm giymişse, çekmesi gereken kalan cezasını tamamlamak üzere, yerel bir sosyal hizmet

merciine verilebilmektedir. Bu husustaki karar gözlem mahkemesince alınır. 

Hollanda hukukunda, koşullu salıverilen hakkında cezanın geriye kalan bölümünden bir sene daha uzun sürmek

üzere bir deneme süresi belirlenmekte ve bazı özel yükümlülükler öngörülebilmektedir (CK m. 15/2,3, 15a).

Avusturya hukukunda, koşullu salıverilen hükümlü hakkında 1-3 yıl (ceza süresinin üç yılı geçtiği hallerde 5  yıl)

süren bir deneme süresi uygulanmaktadır (CK. m.46,48).  Müebbet  hapis  cezasında ise deneme süresi  10  yıldır.  Deneme

süresi içinde mahkum, belli yerde, belli aile yanında oturma, belli yerlere gitmekten, içki içmekten kaçınma, meslek öğrenme,

oturduğu yeri veya işyerini değiştirdiğinde bildirme gibi yükümlülüklere tabi tutulabilmektedir (CK m.51).

Yunan hukukunda, deneme süresi 3 yıl, müebbet hapiste ise 10 yıldır. Bu süre içerisinde hükümlüye yaşantısına

ilişkin, özellikle ikamet edeceği yer konusunda yükümlülükler getirilebilir (CK m. 109/cümle 2, 106/2).

d. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması
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Şartla salıverilen hükümlü öngörülen deneme süresi içerisinde kendisine yüklenen yükümlülükleri ihlal etmesi veya

bu süre içinde yeni bir suç işlemesi halinde şartla salıverilme geri alınır. Örneğin, Alman hukukunda deneme süresi içinde suç

işleyen,  talimat  ve  yükümlülükleri  ihlal  eden,  gözetim  yardımcısının  denetiminden  kaçınarak  suç  işleyeceği  kuşkusunu

uyandıran hükümlü hakkında koşullu salıverilme kararı geri alınır (CK m. 56f/1). Avusturya hukukunda, hükümlünün deneme

süresi  içerisinde  işlediği  bir  suçtan  dolayı  ceza  alması,  mahkemece  koşullu  salıverme  kararının  geri  alınması  sonucunu

doğurmaktadır (CK m. 53). Hükümlü deneme süresi içinde, uyarılara karşın, kötü niyetle mahkemenin talimatlarına uymaz

veya  gözetim  yardımcısının  denetiminden  kaçınırsa,  koşullu  salıverilme  kararı  yine  geri  alınır  (CK  m.  53/3).  Hollanda

hukukunda, hükümlü, deneme süresi  içinde yükümlülükleri ihlal ederse  koşullu salıverilme kararı geri  alınır.  Ciddi  bir  ihlal

tehlikesinin sözkonusu olduğu durumlarda ise,  koşullu salıvermeye ara  verilir (CK  m. 15b).  Yunan hukukunda,  salıverilen

kötü bir  yaşam sürer  veya yükümlülüklerini  yerine  getirmezse,  koşullu  salıverme  kararı  geri  alınır  (CK  m.  107).  Bulgar

hukukunda,  deneme süresi  içinde özgürlüğü  bağlayıcı  cezayı  gerektiren  kasıtlı  bir  suç  işleyen  hükümlü  hakkında  koşullu

salıverme  kararı  geri  alınır.  İşlenen  suç  taksirli  ise  geri  alma,  mahkemenin  takdirine  bağlıdır  (CK  m.  70/7).  Arjantin

hukukunda, koşullu salıverme tekrar suç işleme veya belli yerde oturma koşuluna uymama halinde geri alınır (CK m. 15).

e. Geri Almadan Sonra Çekilecek Ceza 

Hollanda hukukunda, koşullu salıvermede geçirilen sürenin cezadan mahsup edilmeyeceği belirtilmektedir (CK

m.  15b/2).  Avusturya  hukukunda,  deneme  süresi  içinde  işlediği  bir  suçtan  dolayı  mahkum  edilen  hükümlü  hakkında

mahkemenin, koşullu salıverme kararını geri almayarak deneme süresini uzatma yetkisi vardır. Ancak, deneme süresi içinde

mahkemenin veya gözetim yardımcısının talimatına uymayan hükümlü hakkında koşullu salıverme kararı geri  alınarak kalan

cezası çektirilir  (CK  m. 53).  Yunan hukukunda,  koşullu salıverme,  yükümlülüklere  uyulmadığı  için  geri  alınmışsa,  kurum

dışında geçirilen süre, çekilecek cezadan mahsup edilmeyecek, deneme süresi  içinde kasıtlı bir  suç  işlenmişse,  en az 3  ay

hapis  cezası  alınması  halinde,  geriye  kalan  cezanın  tamamı  çektirilecektir  (CK  m.  108).  Japon  hukukunda,  geri  alma

durumunda, koşullu salıverilme süresi cezadan mahsup edilmez (CK m. 29/2).

V.  BAZI  ÜLKELERDE  KISA  SÜRELİ  HÜRRİYETİ  BAĞLAYICI  CEZALARIN  ÖZEL  İNFAZ

ŞEKİLLERİ

A. GENEL OLARAK

Cezanın ferdileştirilmesi sürecinin bir  uzantısı olarak,  infazın suçlunun kişiliğine uydurulması meselesi  önemlidir.

İnfaz  şartları  ve  cezanın  miktarı  suçun  işleniş  şekline  değil  infaz  sırasında  mahkumun  kişiliğindeki  iyileşmesine  göre

ayarlanmalıdır.

Kısa  süreli  hürriyeti  bağlayıcı  cezaların  para  cezası  veya  diğer  tedbirlere  çevrilmeme  ihtimalinin  olduğu

(çevirmenin hakimin takdirine bağlı olduğu) ülkelerde, özel infaz şekillerine başvurulması zorunludur.

Para  cezaları,  erteleme,  probation  vb.  seçenekler,  cezaevi  nüfusunu  önemli  ölçüde  azaltmıştır.  Buna  rağmen
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hükümlünün özgür ortamda tretmanı sosyal  ve  teknik  yönden  mümkün  olmaz,  bazen  de  psikolojik  sebeplerle  salıverme

yerinde görülmeyebilir. Bu nedenle hürriyeti tamamen yok eden  cezalar  ile tam özgürlük arasında yer  alabilecek alternatif

ceza  yaptırımlarının  geliştirilmesi  gerekmektedir.  Son  zamanlarda  infaz  sistemlerine  getirilmiş  ve  hükmün  başlangıcından

itibaren hükümlünün toplumla olan ilişkilerinin devamını sağlayan hafta sonu ve geceleri infaz önlemleri bu yaptırımlara örnek

mahiyetindedir.

Hafta sonu infaz, normal olarak, haftanın dinlenme günlerinde hürriyetten yoksunluğu içermektedir. Geceleri infaz

ise,  hürriyetin  kısmi  olarak  kısıtlanmasını  öngören  ve  geceleri  (hafta  sonu  ve  tatil  günlerinde)  infaz  edilmesi  nedeniyle

devamlılık gösteren bir tedbirdir.

Kısa  süreli  hürriyeti  bağlayıcı  cezaların  zararlı  sonuçlarını  azaltmak  amacına  yönelik  bulunan  bu  önlemler,

kuşkusuz,  birer  ceza  olarak  belirmektedir.  Bu  önlemlerin  uygulanmasında  hükümlünün  şahsi  durumu  (gerçekte  çalışıyor

olması veya eğitime devamı, ailesi veya sosyal çevresi gibi) göz önünde bulundurulmalıdır.

İnfaz sistemine getirilen bu önlemlerle kısa süreli cezaya çarptırılan hükümlülerin dış dünya ile temaslarının devamı

sağlanmakta; cezaevi yaşamının olumsuz tesirleri nötralize edilmektedir. 

B. ARALIKLI (SÜREKSİZ) HAPİS (Intermitten Incarceration): 

Bu ceza ile hükümlü, hafta sonunu veya geceleri tipik cezaevlerinden daha kaba olan yerel  cezaevinde (county

jail) vakit geçirir. Fakat hükümlü normal cezaevinde olmadığı için, bir  iş  sahibi olabilir,  yerel  cezaevinde vakit  geçirmediği

vakitlerde ailesiyle veya toplumun diğer kesimleriyle aktivitelere katılabilir. Fakat bu cezaya uyum sağlayamama ve kuralları

ihlal durumunda kişi yeniden cezaevine gönderilebilmektedir.

Bu şekildeki infaz, mahkumun geceleri veya hafta sonları cezaevine girmesi ve  cezasını çekmesi,  gündüzleri ise

serbest  bulunmasını  ifade  etmektedir.  Özellikle  emeğinden  başka  bir  geliri  bulunmayan  hükümlüye,  kendisini  ve  ailesini

zarurete düşürmeden cezasını çekmek imkanını vermek açısından önemli bir infaz şeklidir.

Bu gibi geceleri infaz halinde saat 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar geçen süre bir gün sayılır.

Hafta sonları ise, hükümlülük süresinin belirli bir günü geçmemesi halinde, hükümlü her hafta Cuma günü en geç

saat 19.00’da cezaevine girmek ve Pazar günü aynı saatte çıkmak suretiyle cezası infaz edilir. Bu hükümlüler diğerlerinden

ayrı yerde kalırlar.

Özel  infaz  şekillerinden  faydalanacak  hükümlülerin  ayrı  bir  grup  telakki  edilerek  infaz  müesseselerde,  diğer

hükümlülerden ayrı yerlere konması ve kendilerine ayrı bir ıslah rejimi uygulanması gerekir. Aksi tutum hem cezaevi disiplinini

ve müessesenin kontrolünü tehlikeye düşürür,  hem de  cezaları âdiyen yerine getirilen diğer  hükümlüler arasında asabi  bir

gerginliğin doğmasına sebep olabilmektedir.
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Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların özel  infaz şekilleri maalesef ülkemizde uygulanmamaktadır.  Bunun esas

nedeni olarak, bu sistemler için öngörülen ceza sürelerinin çok kısa olması ve yargıçların bunların yerine para cezası ve diğer

alternatif yaptırımlara başvurma olanağının bulunması ve infaz sistemimizdeki aksaklıkları gösterebiliriz.

C.  İKAMETGAHTA  İNFAZ  UYGULAMASI-ELEKTRONİK  KONTROL  (Home

Detention/Electronic Monitoring)

Konutta infaz demek, hükümlünün hiçbir zaman dışarı çıkmaksızın infaz müddetince evde kalıp adeta evin ceza

infaz kurumu haline gelmesi demek olmayıp,  bazı özel  nedenlerin varlığı halinde ve bildirimde bulunmak suretiyle doktora

gitmek, ibadet  etmek veya kişisel gelişim programlarına katılmak gibi aktivitelere hükümlünün katılmasına olanak tanıyan,

cezaevindeki hükümlünün tretmanı konusunda olumsuz koşullardan onu koruyan bir sistemdir. Cezaevlerinin hükümlüler için

tehlikeli yerler  olmaları nedeniyle,  cezaevleri  yerine önerilen alternatif  infaz şekillerinin başında elektronik kontrol  suretiyle

evde infaz gelmektedir.

Suçlular  elektronik  aletlerle  ve  cezalandırma  kurumundaki  görevli  kişilerin  gelişigüzel  ziyaretleriyle  izlenirler,

denetim altında tutulurlar.  Elektronik izlemede  kişi  evde  yaşar  ve  özgürlüğü  büyük  ölçüde  sınırlanmıştır.  Hükümlü,  ayak

bileğine elektronik bir cihaz takar, telefondan 200 adım uzaklaşma durumunda bu cihaz bilgisayara alarm gönderir.  Bunun

sonucunda kişiyi izleyen görevli, hükümlünün belirtilen yerde olmadığını bilir.  Elektronik izlemede, kişi bilgisayar tarafından

günün 24  saati  takip  edilir.  Telefonun yanında kalınması gerekli  olunan zamanlarla ile ilgili olarak  çok  sıkı  sokağa  çıkma

yasağı ve  kurallar  vardır.  Bu  kuralların  ihlali  durumunda,  kişi  cezaevine  gönderilebilir.  Kişi  ayrıca  düzenli  olarak  tuvalet

ihtiyacını gideremez, gelişi güzel gidermeye tabidir

Maliyetinin, hapis cezasının cezaevinde infazındakinden çok düşük olması, farklı durumlara özellikle hükümlünün

kişiliğine  uydurulabilme  ve  cezanın  bireyselleştirilmesi  imkanının  bulunması,  hükümlüyü  ceza  infaz  kurumunun  olumsuz

yönlerinden koruyarak suçlunun ıslahı ve rehabilitasyonuna katkı sağlaması açısından avantajlı yönleri bulunmasına rağmen,

konutta  infaz şeklinin bir  takım sakıncalı yönleri  de  yok  değildir.  Örneğin,  ceza  infaz  kurumlarında  ıslah  olabileceğinden

bahisle olumsuz koşullardan korunacağı gerekçesi ile evde infazı öngörülen bir hükümlünün evi ve çevresinde bu tür olumsuz

koşulların bulunması durumunda evdeki infaz da suçluyu rehabilite etmekten uzak olacaktır. Konutu uyuşturucu bağımlılarının

yoğun bulunduğu bir  yerde  bulunan bir  hükümlünün uyuşturucu suçundan aldığı cezasının infazının evde  yapılmasına karar

verilmesi hiç de  ıslaha yönelik olmayacaktır.  Konutta  infazın bir  başka  dezavantajı,  elektronik izlemenin yapılabilmesi için

hükümlünün  evine  bir  telefon  hattı  bağlanması  gerekmekte  olması  ve  bazı  hükümlülerin  bunun  masraflarını  karşılamaya

imkanlarının bulunmamasıdır.

1. İtalya’da Konutta İnfaz

İtalyan hukukuna göre, mahkumların üç yılı aşmayan hapis  veya hafif hapis  cezaları kendi  konutlarında,  konut

niteliği  taşıyan  ikamete  uygun  özel  bir  yerde  veya  tedavi  ya  da  yardım  için  oluşturulmuş  kamusal  bir  yerde

çektirilebilinmektedir. Üç yıl sınırı belirli özellikleri taşıyan hükümlüler bakımından aranmayabilir ve daha uzun süreli de olsa,

bu cezanın geri kalan kısmının konutta çektirilmesine karar verilebilir. Bu infaz şeklinden;
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a.Hamile veya kendi çocuğunu emziren veya kendisi ile yaşayan beş yaşından küçük çocuğu olan anne,

b.Sağlığı  özellikle  ağır  bir  şekilde  bozuk  olup,  ülkedeki  bir  sağlık  kuruluşu  ile  sürekli  olarak  temas  halinde

bulunan bir kişi,

c.Altmış yaşının üstünde olup, kısmi de olsa, bedensel bakımdan özürlü olanlar,

d.Yirmi bir  yaşından  küçük  olup  da  sağlık,  okul,  iş  ve  aile  gereksinmelerinin  bulunduğunu  kanıtlamış  kişiler

yararlanabilirler.

Konutta  hapsin  koşullarını  belirlemek,  hükümlünün  belirli  sosyal  hizmet  adı  altındaki  aktivitelere  katılıp

katılamayacağına karar vermek gözetim mahkemesine aittir. 

Hükümlü  tarafından  gözetim  hakimince  konulan  koşulları  ve  tedbirleri  ihlali  veya  infazın  başındaki  şartların

sonradan ortadan kalkması durumunda konutta infaza son verilir. 

2. Amerika Birleşik Devletlerinde Konutta İnfaz

İkametgahta elektronik kontrol sistemiyle infazın Fransa’da uygulanması 1997 yılındaki düzenlemeyle başlamış,

Avusturya ve Kanada 1987, İsrail ve Singapur ise 1990’da bu alternatif infaz sistemini uygulamaya başlamışlardır. Amerika

Birleşik  Devletleri’nde  elektronik  kontrol  sistemiyle  evde  infaz  1983’ten  beri  uygulanmakta  olup  tahminlere  göre  1998

başında 60.000-75.000 arasında hükümlüye uygulanmıştır.

California  eyaletinin  Los  Angeles  Count’ta  mükerrir  alkollü  sürücülere   ve  tehlikeli  olmayan  suçlulara  hapis

cezası yerine elektronik izlemeli ev hapsi uygulanmaktadır. Suçlulara program parasını ödeyebilmeleri amacıyla çalışmak için

 veya okul için evlerinden ayrılmalarına müsaade edilir. Ancak suçlular günde 3-4 kez programı takip eden görevli ile kontak

kurmak  zorundadırlar.  Eletronik  İzleme  (Electronic  Monitoring)  programı  sayesinde  cezaevlerindeki  kalabalıklaşma

azaltılmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki konutta infaz sisteminde elektronik izlemede kullanılan metodlar telefon robotu

metodu, kilitli bilezik metodu ve telefon gerektirmeyen cihazlarla yapılan izleme yöntemleridir. Hükümlünün işe gitme dışında,

cezasını infaz ettiği konuttan çıkması yasaktır.

Amerika Birleşik  Devletlerinde  bir  çok  eyalet,  elektronik  izleme  yoluyla  cezaların  evde  infazını  ya  denetimli

serbestliğin bir koşulu olarak veya hapis cezasına bir alternatif yaptırım olarak uygulanmaktadır. Fakat uygulamaların çoğu,

seçenek yaptırım olarak karşımıza çıkmaktadır.

i. Telefon Robotu Metodu

ABD’de  uygulanan  telefon  robotu  metodunda,  günün  belirli  aralıklarında  otomatik  olarak  hükümlüyü  arayıp

sonuçları kaydeden bir  otomatik telefon vardır.  Telefon robotunun tespit  ettiği sonuçlar  konutta  infazı  takip  eden  görevli

tarafından incelenir ve buna göre rapor yazılır. 
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   b. Kilitli Bilezik Metodu

Kilitli bilezik metodunda ise;  hem telefon  robotu  hem  de  hükümlünün  genelde  ayağına  takılan  bir  elektronik

bilezik  kullanılmaktadır.  Telefon  çaldığında  hükümlü  bileziği  telefonun  özel  bölümüne  sokar  ve  bilezik  yalnızca  önceden

ayarlanmış hükümlüye özgü sinyalleri gözetim merkezine gönderir,  doğru sinyalin gönderilmiş  olması hükümlünün o  saatte

aranılan yerde  olduğuna delil sayılmaktadır.  Ayrıca  hükümlünün  evine  monte  edilen  bir  vericiye  bileziğin  sürekli  sinyaller

göndermesi suretiyle hükümlünün evde olduğu tespit edilen başka bir metod da  kullanılmaktadır.  “Devamlı Sinyal Sistemi”

denen  bu  aktif  sistemde  eve  monte  edilen  verici  aletten  hükümlü  takılı  aletle  ancak  25-45  m  arası  bir  mesafe

uzaklaşabilmektedir. Sinyalin alınmaması, hükümlünün belirtilen yerde olmadığına karine sayılmaktadır.

j. Telefon Gerektirmeyen Cihazlarla Yapılan İzleme Yöntemi

Bu metotta ise, hükümlüye takılan bir verici ve  hükümlünün ayrılmaması gereken mahalle de  yer  belirleyici bir

cihaz yerleştirilmek suretiyle hükümlü, görevlendirilen bir  personel  tarafından sürekli  olarak  önceden  hükümlüye  bildirilen

sınırlar içerisinde olup olmadığı yönünde izlemeye tabi  tutulmaktadır.  Bu sistemde teknolojik aletlerin kullanımından ziyade

personel  istihdamı ön  planda olduğundan her  hükümlüye  birer  izleyici  tahsisi  zor  olacağından  uygulama  imkanı  da  sınırlı

olmaktadır. 

3. İngiltere’de Konutta İnfaz

İngiltere’de  ise  elektronik  izleme  metodu  ilk  olarak  1990’da  devreye  sokulmaya  çalışılmış  fakat  o  tarihte

başarısız olunmasına rağmen 1999 yılında yeni bir programla 60.000 hükümlü cezalarının son iki ayını bu  metodla çekmek

için erken tahliye edilmiş ve çoğu açısından başarılı bir infaz süreci geçirilmiştir. 

4. İsveç’te Konutta İnfaz

İsveç’te  ise  1999  yılı  başlarında  devreye  sokulan  bu  sistem,  üç  aya  kadar  hapis  cezası  alan  mahkumlara

uygulanmış ve de itinalı hedef gurubu seçiminden dolayı başarı elde edilmiştir.

5.  Almanya’da Konutta İnfaz

Almanya’da  getirilmek istenen düzenlemede bu sistemden yararlanacak kişilerin, kısa  süreli hürriyeti bağlayıcı

cezaya  mahkumiyet  veya  bir  para  cezasına  mahkum  olup  da  bunun  ödenmemesi  nedeniyle  hürriyeti  bağlayıcı  cezaya

dönüştürülme durumlarında aşağı yukarı iki buçuk gün bir gün cezaevine denk gelecek şekilde uygulanması yönünde görüşler

ileri sürüldüğü gibi, altı aydan fazla olmayan hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyet veya kalan cezası altı aydan az olanlara da

uygulanması yönünde görüş belirtenler de olmuştur. Alman İnfaz Kanunu’na göre, elektronik kontrol sisteminde özel hayata

yoğun müdahale söz konusu olduğundan, bunun uygulanması hükümlünün ve aynı şekilde evde  yaşayan bütün yetişkinlerin

onayına bağlanmıştır.
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D.AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE UYGULANAN ÖZEL İNFAZ USULLERİ

Amerika’da  her  yıl  1.4  milyondan  fazla  sürücü  sarhoş  bir  vaziyette  araç  kullanırken  yakalanmaktadırlar.  Bu  suçlulara

uygulanan geleneksel  cezalardan para  cezası,  hapis  ve  ehliyetin iptali cezalarına ek  olarak;  elektronik izleme ile ev hapsi,

toplum hizmetinde çalıştırma, kamyona el koyma, alkol tedavi merkezlerine devam etme ve yoğun gözetim altında denetimli

serbestlik  gibi  kişiselleştirilmiş  alternatif  cezalar  uygulanmaya  başlanmıştır.  1992  yılının  başlarında  Georgia  eyaletinin

Rockdale  Count’tındaki  mahkemenin  hakimi  olan  William  F.  Todd,  Jr.  Tarafından  kişiselleştirilmiş  alternatif  cezalar

uygulanmaya başlanmış ve  1999  yılına gelindiğinde 1.800’den fazla suçluya yakın gözetim altında serbestlik,  para  cezası,

tedavi programlarına devam etme ve günlük olarak alkol testine tabi tutulma şeklinde uygulanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde cezaevi nüfusunun artışı problemini halletmek için ülke çapında bir çok count ve

eyalet hapis cezasının yerine uygulanmak üzere toplum hizmetinde çalışma, sıkı denetim altında tutma, yoğun gözetim, günlük

rapor verme ve evde gözetim altında tutma gibi alternatif cezaları uygulamaktadırlar. Minnesota, Connecticut, Pennsylvania,

Delaware,  North  Carolina,  Maryland  ve  Virginia  eyaletleri,  tehlikeli  olmayan  suçlular  bakımından  alternatif  yaptırımları

uygulamak suretiyle cezaevlerindeki yatak  sıkıntısını azaltmışlardır.  Maryland eyaletinin alternatif  yaptırımları uygulamasıyla

cezaevlerinin yıllık masrafı $20.000’dan $4.000’a düşmüştür.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yatacak yer talebinin azaltılmasında ön popüler yöntem, orta yaptırımlardır. Orta

yaptırımlar hapisten daha  az katı fakat  denetim  ve  şartlı  salıverilmedeki  gözetim  durumundan  mahpuslara  üzerinde  daha

sorumluluk yükleyici ve hayatlarını daha sınırlayıcıdır. Orta cezalara örnek verecek olursak; Yoğun Gözetim Altında Denetim

(Intensive Supervised Probation), Elektronik Gözetim (Electronic Surveillance), Sıkı Talim Kampları (Boot Camps), Günlük

Rapor Veren Merkezler (Day Reporting Centers), Toplum Hizmeti (Community Service), Gün Para Cezası (Day Fines) ve

Uyuşturucu Mahkemeleri (Drug Courts)’dir.

Birçok eyalet, orta cezaları kendi cezalandırma sistemlerinin içine dahil etmişlerdir. Bu sistemler suçun ciddiliği ve

suçlunun ilk defa suç işleme kayıtlarına göre oluşturulmaktadır.

Örneğin, Kuzey Carolina cezalarını üç kategoride değerlendirir: Aktif cezalar, orta cezalar ve toplum cezalarıdır.

Aktif  cezalar,  tamamen  hapsetme  ve  kapatmayı  kapsar.  Örneğin,  ölüm  cezası  ve  müebbet  hapis  gibi.  Orta  cezalar,

bölünebilen cezalardır. Örneğin, electronik gözetim (electronic monitoring) ve yoğun gözetim altında tutma programları gibi.

Toplum  cezaları  ise,  gözetim  altında  tutmak  suretiyle  denetim  ve  gözetim  altında  tutmadan  denetim  (supervised  and

unsupervised probation, toplum hizmetinde çalışma (community service), ve para cezaları(fines)’dır.

Orta  dereceli  cezaları içine alan başarılı ve  verimli programlardan  biri  de,  Virginia’nın  Orta  dereceli  Cezalar

Programı  (ISP)’dir.  Virginia’daki  cezaevlerindeki  kalabalıklaşma  problemini  çözmek  için  eyalet  suçluları  cezaevi  veya

tutukevinin dışındaki bir başka yere yönlendirmeyi amaçlayan ISP’yi geliştirmiştir.  Virginia’nın programının ilk gayesi,  halk

güvenliği  sağlayan  ve  cezaevinden  daha  az  sorumluluk  ve  sıkılık  gerektiren  cezaevine  göndermeye  alternatif  yaptırımlar

önermekti.
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Virginia’nın ISP’ı her  bir  aşaması en  az 3  ay süren iki  aşamalı  gözetimi  kapsar.  Bu  programı  yararlı  yapan,

düzenli ve resmi gözetim altında tutmaya göre  daha  fazla kişi ile yüz yüze iletişim kurmayı sağlamasıdır.  Bunu ise,  sokağa

çıkma yasağı uygulamakla, çalışma programlarına katılma ile,   haftalık  kontrol  kayıtları ile,  hükümlülerin eğitici derslere  ve

mesleki  kurslara  katılması  sağlar.  Hükümlülerin  performansı  bu  programın  nitelik  ve  nicelik  açısından  uygulamadaki

sonuçlarını ölçmüş olur

Ancak  bu  programın  uygulanmasında  birkaç  problem  de  çıkmıyor  değildir.  Yeterli  eğitici  personelin

bulunmaması,  bu  programı  uygulayanların  yeni  çıkış  yollarını  geliştirmemeleri  ve  uygulamada  seçen,  refere  eden  ve

değerlendiren personel için yeterli prosüdürün olmamasıdır. Fakat bu problemlere rağmen Virgina’nın ISP’si birçok başarı

elde etmiştir.

Bir başka alternatif cezalandırma programı da  Connecticut  eyaletinde vardır.  1980’li yıllarda Connecticut’taki

toplam cezaevine girmesi gereken suçlu sayısı üç kat artarak, 5.500’den 16.000’e çıkmıştır. Bunun sonucunda 1989 yılında

cezasını çeken hükümlün sayısı sadece %10 olmuş, diğerleri yer yokluğundan infaz edilememiştir. 2000 yılında Connecticut

Yasama  Meclisi  $22.milyonu  alternatif  yaptırımları  uygulayan  ofise  tahsis  ederek  yaklaşık  4.000  suçlunun  tedavisinde

kullanılmıştır.  Connecticut’taki  programlardan  bazısı,  Geleneksel  Uyuşturucu  ve  Alkol  Hastaları  Programı  (Traditional

Inpatient Drug and Alcohol Programs), Kadın ve Çocuk Suçlu Programı (Women and Children Offender Program), Yeşil

Proje  (Project  Greeen),  Gençlik Hapsetme Merkezi  (Youth Confinement Centers),  Günlük Cezalandırma Merkezi  (Day

Incarceration  Centers),  Elektronik  İzleme  (Electronic  Monitoring),  Toplum  Hizmetinde  Çalışma  Programı  (Community

Service Labor Program) ve Cezaevlerine Alternatif Merkezler (Alterntive to Incarceration Centers)’dir. Bu program şu an

4.200 suçluya hizmet etmekte ve suçlular cezalarının %50’sini iki yıldan fazla bir sürede çekmektedirler. Bu program önemli

miktarda parasal tasarruf sağlamış ve verimliliği ve yararları nedeniyle de adalet sistemince bir çok kez ödüllendirilmiştir.

Maryland’taki  istatistikler  ise  korkutucudur.  Zira,  Maryland’ın  cezaevi  nüfusu  1990  yılında  10.877  iken  ,

Haziran 1999 tarihinde bu rakam 22.751 olmuştur.  Eyaletteki  cezaevi  nüfusundaki arış artan  suçlu nüfusunu karşılayamaz

olmuştur. Bunun sonucunda Maryland’ta kısaca COP olarak geçen (Correctional Options Program) devreye sokulmuştur.

COP’un amacı düşük risk gurubundaki  uyuşturucu  suçlularını  dikkatli  bir  şekilde  izleyerek  cezaevinden  bir  başka  yöne

yöneltmekti. (DPSCS, 1997; Appendix 3).

Maryland’ın  COP  programı  mart  1994  yılında  daha  da  geliştirildi.  Bu  programla  seçilmiş  suçluların  toplum

tarafından yoğun olarak idare edilmesi ve alkol ve uyuşturucu bağımlılarına tretman sağlamak ve mükerrir olmalarının önüne

geçmekti.

Maryland’ta  uygulanan programlar;  Sıkı Talim Kampı (Boot  Camp),  Sıkı Denetim Altında Tutulan Suçluların

Eğitim  ve  Tedavi  Merkezi  (Regimented  Offender  Treatment  Center  [ROTC]),  Ev  Hapsi/Elektronik  İzleme  (Home

Detention/Electronic  Monitoring),  Yoğun  Gözetim  Programı  (Intensive  Supervision  Probation),  Günlük  Rapor  Veren

Merkezler (Day Reporting Centers, [DRC]), Standart Supervision, Patuxent Re-Entry After-Care Center (Baltimore City),
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Baltimore Pre-Realese Center for Women, Drug Court (Baltimore City)’dir.

Maryland’ın COP programı (Baltimore City Drug Court Program hariç)  genellikle suçluların cezaevinde belirli

bir  süre  geçirmelerinden  sonra  veya  şartla  tahliye  olduklarında,  kendilerine  alternatif  yaptırımların  uygulanması  için

devredildiği sondan önceki “back-end” programlardır. Örneğin, suçlu, 6 ay cezaevinde cezası infaz edildikten sonra, yoğun

gözetim altındaki denetime (ISP) veya günlük rapor veren kurumlar (DRC)’a gönderilmesi için serbest bırakılır.

COP programı ile hedeflenen kitle, 

a. 1 ile 5 yıl arasında ceza alanlar

b. Şartla tahliye komisyonu tarafından serbest bırakılmaları ertelenenler,

c. Cezaevinde 12 yıl veya daha az süreyle cezasını çekenler,

d. Şartla tahliye hükümlerini ihlal edenler,

e. Sıkı Talim Kampı (Boot Camp) programını bitirmiş olanlar,

f. Mahkeme öncesi tutuklular ve gözetim altındaki suçlular,

g. Salıverilmeden önceki zorunlu gözetim altında tutulanların  son 3 ayına girenler,

h. Hapis cezası alıp da cezaevine uygunluk açısından elenen kişiler.

Maryland’taki  bu  programın  olumlu  yönleri  bulunmuş,  cezaevindeki  nüfus  yoğunluğunun  önüne  geçilmiş  ve

mükerrirlik oranı azaltılmış  ise  de,  karşılaşılan  zorluklar  da  yok  değildir.  Örneğin,  yeterli  ödenek  ayrılmaması,  programı

uygulayacak yeterli ve yetişmiş personelin olmaması, programın doğru bir şekilde uygulanmaması gösterilebilir.

California  eyaletinin  Los  Angeles  Count’ında,  suçluların  mahkemelerde  savunulması  ve  onlara  mahkeme

tarafından  alternatif  cezaların  uygulanması  için  özel  olarak  çalışan  avukatlık  büroları  vardır.  Bunlar,  suçluların  ilk  defa

mahkum olma durumlarında devreye girerek,  hafif suç  işlemiş  suçlular  veya  ağır  suçların  da  birçok  çeşidi  için,  alternatif

yaptırımların gerek suçlu, gerek mahkeme gerekse toplum için en iyi tercih olduğu tezini savunarak kişilere ev hapsi (house

arrest),  elektronik izleme (electronic monitoring),  toplum  hizmeti  (community  service  –  community  labor),  alkol  tedavisi

programı  uygulamak  (alcohol  treatment  programs,  halfway  house),  terapi  (therapy),  gözetim  altında  veya  gözetimsiz

denetimli serbestlik  (probation,  supervised or  unsupervised),   tazmin (restitution,  victim compensation),  ve  onarıcı  adalet

(restorative justice) vb. alternatif yaptırımların uygulanmasına çalışmaktadırlar.

1.Sıkı Talim Kampı (Boot Camp)

Bu yaptırımın temeli askeri eğitim kamplarına dayanır. Belirli bir amaca erişmek için, cezalandırmanın geleneksel

yapıları ile uyum içinde, askeri disiplin programının uygulanması ile ilgilidir.

Bu program kişinin hem fiziki hem de  duygusal olarak  mücadele etmesini gerektiren sıkı ve  sert  bir  program

olup, askeri model örnek alınarak oluşturulmuştur. Program,  hükümlüye öneride ve nasihatta bulunmayı,  onun hayata  dair

yeteneklerini geliştirmeyi, uyuşmazlıkların çözümünü, ahlaki değerler  yönüyle hükümlüyü arıtmayı ve  suçludaki  sorumluluk

duygusunu geliştirmeyi içerir. Bu program 6 ay sürdükten sonra yoğun bir gözetim altında şartlı tahliye başlar.
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Sıkı talim kampı cezaevinde kalınabilecek süreçten daha kısa bir dönemi kapsar. Fakat cezaevindeki yaşantıya

göre bir çok yönden suçlularca memnun kalınmayan yönleri vardır. Askeri  eğitim kampları esas  alınarak düzenlendiği için,

hükümlüler büyük bir odada yüzlerce kişi ile birlikte kalırlar. Askeriyedeki gibi düzenli talim eğitim programı olduğundan kişi

fiziksel ve psikolojik yönden kapasitesinin üzerinde performans göstermesi için zorlanır. Uykusuzluk yaşanır. Kişinin fiziksel

olarak aktif  ve  gücü  kuvveti  yerinde  olmalıdır.  Kişiler  sürekli  talim  eğitimcisi  tarafından  yakın  planda  gözetlenir.  Kişinin

genellikle eğitim programlarına  katılması  zorunludur.  Hemen  hemen  kişinin  tüm  zamanı  ve  hareketleri  kontrol  altındadır.

Hükümlünün konulan kurallara riayet etmemesi durumunda cezaevine geri gönderilebilir.

Sıkı  talim  kampları  kadın  ve  genç  suçlular  için  açılmıştır.  Amerika’da  ilk  sıkı  talim  kampı,  Kasım  1983’te

Georgia ve Aralık 1983’te Oklahama’da faaliyete geçmiştir. 1994’e kadar, diğer 34 eyalet de onları takip etmiştir. Mevcut

programlar da kapasitelerini arttırmaktadırlar. Örneğin, 1989’da Georgia’daki kampta 250 kişilik yer  varken,  bu kapasite

1994 yılında neredeyse 3000 kişilik olmuştur. Amerika’daki tüm eyaletlerdeki boots camps kapasitesi 9500 civarındadır. 

Sıkı talim kampına yaşları kural olarak 16 ile 25 arasında değişen hükümlüler katılırlar. Kampın süresi, üç ay ile

altı  ay  arasında  değişir.  Kamplarda  hükümlüler  disiplin,  kendine  saygı,  dakiklik,  iletişim  ve  detaylar  üzerinde  dikkati

öğrenirler. Bu kurumlardaki hükümlülerin radyo dinlemeleri, gazete ve dergi okumaları, paket alma ve  ziyaretçi kabul etme

gibi şeyleri yapmaları yasaktır. 

Sıkı  talim  kamplarının  eleştirildiği  yön,  hükümlülerin  toplumdan  dışlanmaları,  hakarete  uğramaları  ve

rehabilitasyon  çalışmalarının  eksik  olmasıdır.  Hükümlülere  uygulanan  program,  yüksek  fiziki  ve  psikolojik  yüklemelerle

yürüdüğünden hükümlülerin kamp başlangıcından bitimine kadar  bedensel  ve  zihinsel olarak  iyi durumda olmaları gerekir.

Eleştirilen  yönlerine  rağmen  boots  camps  programlarının  Amerika’da  olumlu  sonuçları  görülmüş,  programa  katılan

hükümlülerde düşük tekerrür oranı tespit edildiği görülmüştür.

 

2. Sıkı Denetim Altında Tutulan Suçluların Eğitimi ve Tedavi   

          Merkezi (Regimented Offender Treatment Center [ROTC])

Bu  program  Patuxent  Kurumunda  yer  alır.  Bu  merkez,  tehlikeli  hastaların  tedavisi  amacına  hizmet  eder.

Genellikle suçlular burada 30 ile 45 gün arasında barınırlar.

3. Günlük Rapor Verilen Merkezler (Day Reporting Centers, 

          [DRC])

Bu program sabit  ve  yerleşik olmayan bir  programdır  ve  suçlunun kanunlara  saygılı  ve  itaatkar  bir  vatandaş

olarak topluma geçişini ve katılmasını amaçlar. Baltimore şehrinde üç yer bu iş için uygundur. Bu programdaki servis, kişinin

kötüye gitmesini engelleme, iş temini, görüşme ve hayata dair hünerleri eğitme gibi aktiviteleri içerir.

Eğer  kişi “day reporting” cezasına çarptırıldıysa,  geceleri  evde  oturabilir,  fakat  şartla  tahliye  ofisince  her  gün

kontrol edilir. Gün boyunca kişi bir işte çalışabilir, toplumsal aktivitelere katılabilir ve bazı merkezlere gidebilir. Bu aktiviteler;
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toplumda ücretsiz çalışmayı, iş aramayı, danışma ve nasihat almayı, iş eğitimi ve eğitim programlarını kapsar. Günün sonunda

kişi  eve  döner.  Eğer  kendi  işinde  çalışması  gerekiyorsa,  çalışma  gerektirmeyen  bir  saatte  kontrol  edilebilir.  Kurallara

uymama, kişinin tekrar cezaevine geri gönderilmesine sebebiyet verebilir.

4. Kamuya Ait Bir Yerde Zorunlu Kalma-Yarıyol Ev (Halfway House)

Hükümlünün infazının gerçekleştirildiği konutun çevresi bazen hükümlü üzerinde olumsuz etki  yapmakta  ve

konutta infazın bir takım sakıncaları ortaya çıkmaktadır. Konutta infazın olumsuz yönlerinden birisi da yukarıda  belirttiğimiz

gibi, hükümlünün ekonomik durumunun evine bağlanacak telefonun masraflarını karşılayabilecek seviyede olmamasıdır.  Bu

gibi durumlar göz önünde bulundurularak hükümlü elektronik izleme cihazlarının kurulu olduğu,  kamuya ait  bir  mekanda,

zorunlu ikamete zorlanarak cezasının infazının buralarda çektirilmesine karar verilebilmektedir. 

Böyle  bir  infaz  şekli,  ikametgahta  infazda  olduğu  gibi  hükümlüye  çalışma  ve  masraflarını  karşılama  imkanı

sağladığından  elektronik  kontrol  yoluyla  evde  infazın  uygun  olmadığı  durumlarda  başvurulabilecek  bir  alternatif  infaz

seçeneğidir. Bu tür yerlerde hükümlüyü izlemede kullanılacak elektronik cihazlar zaten kurulu olduğundan mahkumdan yeni

bir masraf yapması da beklenmemektedir. İşin doğrusu da telefon hattı masraflarının devlet tarafından karşılanmasıdır. 

Hükümlünün kamuya ait bir yerde  zorunlu kalması seçenek  yaptırımı,  onun ileride cezasının infazı bitip de

topluma karıştığında toplumdaki bireylerle kuracağı sosyal  ilişkilerin temelini atması açısından da  çok  faydalıdır.  Özellikle

hükümlünün kaldığı yerlerdeki kişilerin özel seçilmiş, toplumun çeşitli ve  elit  kesiminden olması durumunda, burası bir  nevi

laboratuar  görevi  görecek  ve  toplumu  temsil  edici  nitelikteki  bu  küçük  çevre  hükümlünün  toplumla  kaynaşması  ve

bütünleşmesini hızlandıracaktır. 

Amerika  Birleşik  Devletleri’nde  hükümlünün  bir  tedavi  merkezi  veya  “yarıyol  evler”de(halfway  house)

kalması  sağlanarak  elektronik  izleme  yöntemiyle  infazı  gerçekleştirilmektedir.  Hükümlünün  uymakla  yükümlü  olduğu

görevlerini aksatması veya yerine gitmemesi durumunda cezaevinde infazın geri kalan kısmı tamamlattırılmaktadır. 

Amerika’da  bu infaz iki şekilde yapılmaktadır.  Birinci kurum  hükümlülerin  yarıyol  ev  (halfway  house)  denen

kurumlardır.  İkincisi  ise,  tedavi  merkezleridir.  Yarıyol  evi  çeşitli  suçlardan  hüküm  giymiş  insanların  yaşadığı  bir  yerdir.

Buralarda katı cezaevlerindeki gibi güvenlik yoktur, fakat hükümlülerin itaat etmesi gereken katı ve sert kurallar  vardır.  Bu

evlerde rehabilite programları vardır ve eğer hükümlünün davranışları gelişirse, ona daha iyi davranılır ve daha fazal özgürlük

tanınır. Kuralları ihlal durumunda kişi tekrar cezaevine gönderilir. 

5. Normal Gözetim (Standart Supervision)

Bu program klasik denetim altında tutmayı ve şartla tahliyedeki gözetimi içine alır.

Düzenli gözetimde, kişi cezaevinde geçirmesi gereken süreden daha  fazla denetim altında kalır.  Kişinin en  az

ayda  bir  kez  denetim  görevlisini  görmesi  gerekir.  Denetim  elemanının  emretmesi  durumunda  haftada  bir  de  görmesi
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gerekebilir.  Eğer  yolculuk veya  bir  yere  gitme  durumu  gerektiğinde  denetim  kurumundan  izin  alınması  gerekir.  Denetim

görevlisi bazı kişilerden uzak durulmasını emredebilir.  Hükümlünün evi veya arabası arama  ruhsatı  olmadan  ve  belirli  bir

zaman dilimi ile de bağımlı kalınmadan aranabilir.  Kişinin kurallara riayet  etmemesi durumunda cezaevine gönderilme riski

vardır.  Herhangi  bir  ihlal  kişinin  cezaevine  gönderilmesi  ile  sonuçlanabilir.  Kişi  ayrıca  düzenli  olarak  tuvalet  ihtiyacını

gideremez, gelişi güzel gidermeye tabidir.

6. Kadınlar İçin Yarı Serbest Merkezler (Baltimore Pre-Realese 

          Center for Women)

Bu  program,  cezaevindeki  infaz  sırasında  salıverilme  öncesi  90  gün  sürer  ve  bu  süre  içerisinde,  uyuşturucu

bağımlılarının tedavisini, bunlara, aile içi iletişim, hayata dair  yeteneklerin geliştirilmesi ve  aile içi şiddet  konularında nasihat

vermeyi içerir.

7. Uyuşturucu Mahkemesi [(Drug Court) (Baltimore City)]

Bu  program,  uyuşturucu  bağımlılarının  soruşturma  veya  seçilecek  cezalandırmanın  yerine  geçecek  şekilde,

alternatif yaptırım olarak uyuşturucu tedavisine yönlendirilmesini sağlayan ön bir “front-end” programdır. California eyaletinin

Placer Count’ta  drug court programı, suçlunun bir yıl ve  daha fazla bir süre, denetimli serbestlik elemanı kontrolünde alkol

ve uyuşturucu ile ilgili bir tedavi merkezine devamı şart koşar. 

8. Yerel Hapishane (County Jail)

Buralarda cezaevlerinde geçirilecek süreden  daha  az  süre  geçirilir.  Fakat  yaşam  koşulları  cezaevinden  daha

kötüdür.  Kişinin  özgürlüğü  daha  sınırlıdır  ve  kişinin  yer  almak  istediği  aktivitelere  katılması  için  daha  az  zaman  tanınır.

Genellikle  günün  yirmi  dört  saati  hücrede  geçer.  Bahçede  geçirilmesine  müsaade  edilen  zaman  genellikle  yoktur.  Bu

hapishanelerde geçen zaman cezaevlerinde geçirilen zamandan daha kötüdür.

9. Büyükler İçin Çalışma Serbestiyeti (Adult Work Release)

60  gün veya daha  az hapis  cezası alan hükümlülerin toplu bir  şekilde,  ekip  olarak  denetimli  serbestlik  birimi

personelinin gözetiminde fiziken cezaevine girmelerine alternatif  olarak  kullanılır.  Bu program,  California  eyaletinin  Placer

Count’ında vardır. 

VI. 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA ÖNGÖRÜLEN GÜVENLİK TEDBİRLERİ 

A.KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALAR YERİNE UYGULANACAK GÜVENLİK

TEDBİRLERİ

Kısa  süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar  yerine uygulanacak güvenlik tedbirleri  hakkında ayrıntılı  açıklamalarımızı
64



ikici bölümde  ele alacağız. Bu nedenle tezimizin o kısımlarına bakılabilir.

B.  BELLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKMA

1. Genel Olarak

İşlediği  suç  nedeniyle  toplumda  kişiye  karşı  duyulan  güven  duygusu  sarsıldığından  suçlu  kişi  özellikle  güven

ilişkisinin varlığını gerekli kılan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalıdır.  Ancak,  bu hak yoksunluğu süresiz olamaz.

Cezalandırılmakla  güdülen  asıl  amaç,  işlediği  suçtan  dolayı  kişinin  etkin  pişmanlık  duymasını  sağlayıp  tekrar  topluma

kazandırılması olduğuna göre, suça bağlı hak yoksunluklarının da belli bir süreyle sınırlandırılması gerekmiştir. Yeni TCK’da

“765 sayılı Kanundan  farklı  olarak,  belli  bir  suçtan  mahkumiyete  bağlı  olarak  kişiyi  ömür  boyu  belli  haklardan  yoksun

bırakacak yaptırım sistemi terkedilmiştir.”.  Bu nedenle Türk Ceza  Hukuku sisteminde hak yoksunluklarının mahkumiyetin

kesinleşmesiyle başlayıp, mahkum olunan cezanın infazı tamamlanıncaya kadar devam etmesi öngörülmüştür.

Yeni Türk Ceza Kanunu bunları güvenlik tedbiri olarak  yorumlamakla birlikte,  bunların çoğunluğunun güvenlik

önlemi olmayıp, bir mahkumiyetin doğal ve  yasal  sonucu olarak  nitelendirilmesi gerekir.  Ancak,  asıl cezanın kendiliğinden

ortaya  çıkan yan neticeleri  olan  bu  hallerin  fer’i  ceza  olarak  adlandıranlar  da  vardır.  Belli  hakları  kullanmaktan  yoksun

bırakılma güvenlik tedbiriyle güdülen amaçlardan birisi,  suç  oluşturan  fiili  işleyen  kişiden  toplumun  korunmasıdır.  Ayrıca,

kanun  koyucu,  suç  işlemek  suretiyle  hapis  cezası  yaptırımının  muhatabı  olan  failin  haklarını  kısıtlayarak,  fail  hakkında

uygulanan ceza yaptırımının etkisini çoğaltmayı amaçlamıştır. 

2. Hak Yoksunluklarının Uygulanma Koşulları

Kişinin işlediği suçtan dolayı belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılabilmesi için, işlediği suçun kasıtlı bir  suç

olması gerekir.  Burada olası kastla  işlenen  suçlar  da  kasıtlı  suçlardan  sayılmaktadır.  Ancak  kişinin  bilinçli  veya  bilinçsiz

taksirle  işlediği  suçlar  söz  konusu  olduğunda  belirtilen  haklardan  yasaklanması  söz  konusu  değildir.  Düzenlenen  hak

yoksunlukları için mahkemenin karar vermesine gerek yoktur. Diğer bir deyimle, bu hususla ilgili olarak hükümde bir açıklığın

bulunması gerekli değildir. Hükümde bunun gösterilmemiş olması hükümlüye kazanılmış hak vermez. 

İkici koşul, kişinin bu suçtan dolayı hapis  cezasına mahkum olmasıdır.  Hapis  cezasının  ertelenmesi  yeni  ceza

sistemimizde bir infaz rejimi olarak kabul edildiğinden verilen hapis cezasının ertelenmiş olması kişinin belli haklardan yasaklı

olmasına kural olarak engel değildir. 

Bu yoksunluklar mahkum olduğu hapis cezasının infazının tamamlanmasına kadar devam edecektir. Bu sistemde

süresiz bir  hak  yoksunluğu söz  konusu  olmadığı  için,  yasaklanmış  hakların  geri  verilmesinden  artık  söz  edilemeyecektir.

Böylece daha  önce  hürriyeti bağlayıcı bir  cezaya  mahkum  olup,  cezası  infaz  edilen  kişinin  otomatik  olarak  yasaklanmış

hakları geri verilmiş olacaktır. Böylece hangi tür  ceza  olursa olsun cezası infaz edilen kişi artık  yasak  hakları olmayan bir

kişidir. 
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3. Hapis Cezasının Doğal Sonucu Olarak Yasaklılıklar

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinin 1. fıkrasına göre;

Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;

a. Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda,  Türkiye Büyük Millet Meclisi

üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen,

atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, 

b. Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan, 

      c. Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, 

      d. Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, 

      e. Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı,

kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten, yoksun bırakılır.

 

      Yeni Türk Ceza Kanununda hükümlünün seçme hakkından da  yoksun olduğu belirtildiğinden, adı geçenin bu

durumunun hükmün kesinleşmesinden sonra nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki seçim kuruluna mahkemece bildirilmesi ve böylece

yasanın uygulanabilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Zira, seçilme hakkının kullanılmasında sabıka kaydı istenmekle durum

ortaya çıkabilecekken, seçmen kaydında böyle bir inceleme yapılmadığından seçme hakkı kısıtlanan kişinin durumu ancak

mahkemenin bildirimi ile tespit edilmiştir. 

 4. Hak Yoksunluklarının Uygulanamayacağı Haller

       TCK’nın 53.  maddesinin 1.  fıkrasında kasıtlı bir  suçtan dolayı hapis  cezasına karar  verilen sanık  hakkında,

karar ister ertelensin ister  ertelenmesin,  belirli hak  yoksunluklarının uygulanacağını öngörmesine rağmen, kanun koyucu 3.

fıkra ile bu hükme bazı istisnalar getirmiştir. Buna göre;

       a. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlü kendi  altsoyu üzerindeki velayet,

vesayet ve kayyımlık yetkilerini kullanabilecektir. Bu durumda maddenin ( c ) fıkrası uygulanmaz.

       b.Kısa  süreli  hapis  cezası  ertelenmiş  kişiler  hakkında  mahkûm  oldukları  cezaya  bağlı  herhangi  bir  hak

yoksunluğu  tedbiri  uygulanmaz.  Eğer  mahkeme  verdiği  kısa  süreli  hapis  cezasını  ertelemez  ise  hükümlü  hakkında  belli

haklardan yoksun bırakma tedbiri  uygulanacaktır.  Verilen hapis  cezasının kısa  süreli olması  ve  cezanın  ertelenmiş  olması

şartları birlikte gerçekleşmelidir.

       c. Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında mahkûm oldukları cezaya bağlı herhangi

bir hak yoksunluğu olmayacaktır. Bu durumda çocuk hakkında verilen cezanın tür ve miktarının önemi yoktur. Bu maddede

sayılan hak yoksunlukları verilen cezanın tür ve miktarı ne olursa olsun bu yasaklılıklar çocuk hakkında uygulanmaz. 

      5. İnfazdan Sonra da Uygulanacak Hak Yoksunlukları
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     Kural olarak, hak yoksunluğu tedbirlerinin süresi cezanın infazının bitmesi ile sona erer. Ancak kanun koyucu bazı

hallerde hak yoksunluklarının infazın bitmesinden sonra da uygulanmasını öngörmüştür.

     a.  Belli bir  hak  ve yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen kasıtlı suçlar  dolayısıyla mahkûmiyet hâlinde,

mahkûm olunan cezanın infazından sonra  da  etkili olmak üzere bu hak ve  yetkinin  kullanılmasının  yasaklanmasına  ayrıca

hükmedilmesi öngörülmüştür. Bu durumda mahkemenin belli bir hak ve yetkiyle ilgili olarak  vereceği yasaklama kararı bir

güvenlik tedbiri niteliği taşımaktadır. (TCK, m. 53, f. 5.). Bu durumda mahkeme tarafından verilecek kararda, 

      aa. Verilen hapis cezasının yarısından bir katına kadar süreyle, 

      bb. Bu suç nedeniyle sadece adli para cezası verilmiş ise, verilen adli  para  cezası gün sayısının yarısından bir

katına kadar süre ile, 1. fıkrada belirtilen hak ve yetkilerin verilen cezanın infazından sonra da kullanılmasının yasaklanmasına

karar  verilir.   Bu düzenleme ile sadece  adli  para  cezasına  mahkum  olanlar  hakkında  “belli  hakları  kullanmaktan  yoksun

bırakılma” müessesesinin uygulanmayacağı esasına bir istisna getirilmiştir.

       Bu  durumlar  oluştuğunda  mahkemenin  bu  ek  yoksunluk  süresine  karar  vermesi  zorunludur.  Kararda

gösterilmemiş olması, hükümlü bakımından kazanılmış hak oluşturur ve böyle bir  durumda hak yoksunluğu sadece  cezanın

infazı  tamamlanıncaya  kadar  devam  eder.  Mahkemenin  takdirinde  olan  husus,  infazdan  sonra  da  devam  edecek  hak

yoksunluğunun süresine ilişkindir.

Bir diğer deyişle, bu tür görevlerdeki görevlilerin hak ve yetkilerini kötüye kullanarak suç  işlemeleri halinde bu

maddedeki hak  yoksunlukları uygulanacaktır.  Görevi  kötüye kullanma ister  genel nitelikte (TCK’nın 257.  maddesi),  ister

özel nitelikte (zimmet, irtikap, sahtecilik vs.)  olsun aynı şekilde uygulama yapılacaktır.  Örneğin, hekimlik görevinin kötüye

kullanılması veya TCK’nın 276.  maddesinde düzenlenen “gerçeğe  aykırı bilirkişilik veya  tercümanlık”  suçundan  mahkum

olmak gibi. 

Örneğin, yöneticisi olduğu derneğe  ait  paraları mal edinen sanık  hakkında güveni kötüye kullanmak suçundan

dolayı TCK’nın 155/2 maddesi uyarınca 3 yıl hapis cezası ve 1000 gün karşılığı adli para cezası verildiğinde, bu cezası süresi

itibariyle uzun sürelidir ve  aynı nedenle erteleme kapsamı dışındadır.  Bu nedenle sanığın cezası  infaz  edilinceye  kadar  1.

fıkrada  belirtilen  hakları  kullanmaktan  yoksun  kalacaktır.  Mahkeme  ayrıca,  sanığın  söz  konusu  hak  ve  yetkileri  kötüye

kullanarak suçu işlediğinden bahisle verdiği hapis cezasının infazından sonra başlamak üzere hapis cezasının yarısı ile bir katı

arası (  örneğe  göre,  1  yıl altı ay  ile 6  yıl arasında)  bir  süre  boyunca daha  1.  fıkrada  belirtilen  haklardan  sadece  kötüye

kullanmış olduğu hak ne ise onu kullanmaktan yoksun bırakılmaya karar verebilir.

Sanık  hakkında hem hapis  ve  hem de  adli  para  cezası  verildiğinde  ek  sürenin  belirlenmesinde  sadece  hapis

cezasının süresi dikkate alınacak, sadece adli para cezası verilir ise, o takdirde ek süre  adli  para  cezası gün süresine göre

belirlenir.

Aynı şekilde adli  para  cezasına mahkumiyet halinde  belli  hakları  kullanmaktan  yoksun  bırakılma  söz  konusu

olamayacak ise de, belli bir hak ve yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adli para cezasına
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mahkumiyet durumunda da, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar  bu hak ve yetkinin kullanılmasının

yasaklanmasına karar  verilir.  Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre,  adli  para  cezasının tamamen

infazından itibaren işlemeye başlar. (TCK m: 53/5).

b.  Belli  bir  meslek  veya  sanatın  ya  da  trafik  düzeninin  gerektirdiği  dikkat  ve  özen  yükümlülüğüne  aykırılık

dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, yine güvenlik tedbiri olarak, belli bir süre için bu meslek veya sanatın

icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilecektir. (TCK, m. 53, f. 6.). Bu düzenleme,

belli haklardan yoksunluğun ancak kasıtlı suçlar için söz konusu olabileceği genel kuralının bir  istisnasını oluşturur.  Normal

şartlarda taksirli suçlarda bu güvenlik tedbiri uygulanamayacaktır.

Mahkeme tarafından bu  taksirli  suçtan  dolayı  mahkumiyete  karar  verildiğinde  3  aydan  az  ve  3  yıldan  fazla

olmamak üzere;

aa. Suça konu meslek ve sanatın icrasının yasaklanmasına,

      bb. Sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir.  

 

      Yasaklama ve geri alma hükmün kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren

işlemeye başlar. 

C.EŞYA MÜSADERESİ

       1. Genel Olarak

Müsadere,  yeni suçların işlenmesini önlemek amacıyla, cezai  nitelikteki  hukuka  aykırı  fiillerden  kaynaklandığı

veya  bunların  işlenmesiyle  ilgili  olduğu  için,  suç  düşüncesini  ve  suçun  çekiciliğini  canlı  tutan  eşyaya,  Devlet  lehine  el

konulmasıdır.  Özgenç’e  göre  müsadere,  bir  şeyin  mülkiyetinin  devlete  geçmesini  sonuçlayan  bir  yaptırımdır.  Eşya

müsaderesi, suçun konusu ile ilgili olarak  veya suçun işlenmesinde kullanılan araçla  ilgili olarak  uygulanabilen bir  güvenlik

tedbiridir. Suçun konusunun örneğin, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ya da patlayıcı maddenin zararlı veya tehlikeli olması

nedeniyle müsadere edilmesi bu nitelikte bir güvenlik tedbiridir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 54’üncü maddesinin 1. fıkrasına göre; “İyi  niyetli  üçüncü  kişilere

ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da  suçtan meydana

gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı

veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere  edilir.”.  Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan

eşyanın müsaderesi için, suçun icra hareketlerine başlanmamış olması gerekir.  

 

Suçun işlenmesinde kullanılan, suç  ile doğrudan doğruya ilişki içinde olan,   suçta  kullanılmak üzere hazırlanan

veya  suçtan  meydana  gelen  eşyanın  müsaderesi  mümkündür.  Ancak,  bunun  için  eşyanın  iyi  niyetli  üçüncü  kişilere  ait

olmaması gerekir.  Bir başka  deyişle,  kişinin suçun işlenmesine iştirak etmemesi,  suçun  işlenmesinden  haberdar  olmaması
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durumunda, sahibi bulunduğu  eşya  bir  suçun  işlenmesinde  kullanılmış  olsa  bile,  müsadereye  hükmedilmeyecektir.  Suçun

işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan eşya ise, suçun icra hareketlerine henüz başlanmamış ise, sadece bu nedenle

müsadere  edilemeyecektir.  Ancak  bu  eşyanın  niteliği  itibariyle  kamu  güvenliği,  kamu  sağlığı  veya  genel  ahlak  açısından

tehlikeli olması durumunda müsaderesine hükmedilecektir.

Birinci fıkra  kapsamına giren  eşyanın,  ortadan  kaldırılması,  elden  çıkarılması,  tüketilmesi  veya  müsaderesinin

başka  bir  surette  imkansız  kılınması  halinde;  bu  eşyanın  değeri  kadar  para  tutarının  müsaderesine  karar  verilir.  Eşyanın

değeri,  işin uzmanlarına  tespit  ettirilmelidir.  Bu  paranın  tahsili  6183  sayılı  Amme  Alacaklarının  Tahsil  Usulü  Hakkındaki

Kanun  hükümlerine  göre  yapılacaktır.  Buradaki  paranın  bir  tazminat  olmayıp  özel  bir  para  cezası  niteliğini  taşıdığından

bahisle bu paranın İnfaz kanununa göre tahsil edilmesi gerektiğini savunanlar da vardır.

 

2. Eşya Müsaderesinin Hukukî Niteliği

Getirilen yeni düzenleme ile müsaderenin hukuki niteliği bir güvenlik tedbiri olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle,

müsadereye hükmedilebilmesi için bir suçun işlenmesi zorunlu olmakla birlikte, bu suçtan dolayı bir kimsenin cezaya mahkum

olması şart değildir. Örneğin, suç işlenmesinde kullanılan tehlikeli eşya, bunu kullanan fail çocuk veya akıl hastası olduğunda

cezalandırılmaz fakat, kullanılan eşya müsadere edilebilir. Buna karşılık, rüşvet suçunda, rüşvet veren veya bu konuda kamu

görevlisi ile anlaşmaya varan kişinin, soruşturma başlamadan önce,  pişmanlık  duyarak durumdan soruşturma makamlarını

haberdar  etmesi  halinde,  hakkında  rüşvet  suçundan  dolayı  ceza  verilmeyecek  ve  verdiği  rüşvet  de,  rüşvet  suçu

tamamlanmasına  rağmen,  rüşvet  konusu  menfaatin  müsaderesine  hükmedilmeyecek,  verilen  rüşvet  kamu  görevlisinden

alınarak kendisine iade edilecektir (TCK 254/2). 

Müsaderenin, bir suçun karşılığı olarak faile yönelmiş bulunmasını öne sürerek, ceza niteliğinde olduğunu savunan

yazarlar da vardır. Bunlara göre, müsaderede failin tehlikelilik durumundan ziyade, mahkumiyete bağlı olarak ortaya çıkan ek

bir ceza söz konusudur.  

3. Eşya Müsaderesinin Koşulları

 

Eşya müsaderesi yeni TCK’nın 54’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu tedbirin uygulanması bazı kuralların

ve esasların gerçekleşmesine tâbi kılınmıştır.

 

1. Eşya iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamalıdır.  

 

Müsaderenin Anayasada yer alan mülkiyet hakkını zedelememesi için, suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun

işlenmesine tahsis edilen eşyanın müsaderesine karar verileceği kabul edilmiştir. Ancak, bunun için, eşyanın iyi niyetli üçüncü

kişilere ait  olmaması  gerekir.  Başka  bir  deyişle,  kişinin  suçun  işlenmesine  iştirak  etmemesi,  suçun  işlenişinden  haberdar

olmaması durumunda, sahibi bulunduğu eşya bir suçun işlenmesinde kullanılmış olsa bile, müsadere edilmeyecektir. 

 

2.  Suç  kasıtlı  bir  suç  olmalıdır.  Ancak  mahkumiyet  kararına  gerek  yoktur.  Suçun  kasten  işlenmiş  olması
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zorunluluğuna bağlı olarak taksirle işlenen suçlarda müsadere kararı verilemez.  

      3.  Bu suçun; işlenmesine tahsis  edilen ya da  işlenmesinde  kullanılan  ya  da  bu  suçtan  meydana  gelen  eşya

olmalıdır.

 

Suçun  işlenmesinde  kullanılan  eşya,  suçta  kullanılan  (örneğin,  merdiven,  maymuncuk  gibi)  eşyadır.  Suçun

işlenmesine tahsis edilen eşya ise, hazırlanıp da kısmen veya tamamen kullanılmamış olan eşyadır. Bu nedenle suç teşebbüs

halinde kaldığı için kullanılmayan eşya (örneğin, hırsızlıkta  kullanılmak üzere hazırlanan araçlar,  olay yerinden kaçmak için

kullanılan araç)  da  müsadere  edilir.  Suçtan meydana gelen eşya,  daha  önce  var  olmayan, ancak  suçun  işlenmesi  sonucu

meydana gelen eşyadır. (örneğin, sahte olarak düzenlenen belge gibi).

      Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan eşya ise suçun icra hareketlerine henüz başlanmamış ise

sadece bu nedenle müsadere edilemeyecektir. Ancak bu eşyanın niteliği itibarıyla kamu güvenliği,  kamu sağlığı veya genel

ahlâk açısından tehlikeli olması durumunda müsaderesine hükmedilecektir.

 

Ancak, müsadere konusu eşyanın ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsaderesinin başka

bir surette imkânsız kılınması hâlinde; bunun değeri kadar para tutarının müsaderesine hükmedilecektir. 

 

4. Müsadere “orantılılık kuralı”na uygun olmalıdır.

 

Müsaderenin koşullarından birisi de, müsaderenin orantılılık kuralına uygun olmasıdır. Buna göre, suçta kullanılan

eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı

anlaşıldığında, müsaderesine hükmedilmeyecektir. Örneğin, çok az miktarda bir eşyanın ülkeye kaçak  sokulduğu bir  uçak,

sırf bu nedenle müsadere edilmeyecektir. 

 

Eşya suç  failinin veya ailesi mensuplarının hayatlarını sürdürebilmeleri için zorunlu  araç  ve  gereçlerden  ise  ve

eşyanın müsaderesi işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracak ise ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşılır

ise,  takdir  hakime ait  olmak üzere müsaderesine hükmedilmeyebilecektir.  Ancak  kanun  koyucunun,  geniş  ve  ne  şekilde

kullanılacağı hususunda kesin ölçütler içermeyen bu fıkra  ile bu konuda yargı makamına takdir  yetkisi  tanımasının yerinde

olmadığını ileri sürenler de vardır. 

  Burada nazara alınması gereken konu şudur. Orantılılık kuralının tatbiki yeni TCK md. 54/3’de kullanılan “suçta

kullanılan eşyanın” ibaresi karşısında yeni TCK md. 54/1’de sayılan diğer müsadere halleri için mümkün olmayacaktır. 

 

4. Eşya Müsaderesinde Usul

a. Zorunlu müsadere 

 

TCK’nın  54.  maddesinin  4.  fıkrasına  göre;  zorunlu  müsadere  hükmü,  ”yasak  eşyalar”  için  gerekli  olan  bir

düzenlemedir.  Buna göre,  üretimi, bulundurulması,  kullanılması,  taşınması,  alım ve satımı suç  oluşturan eşyanın,  her  hâlde
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müsaderesine hükmolunacaktır.

 

b. Kısmî müsadere 

TCK’nın  54.  maddesinin  5.  fıkrası,  müsaderede  hakkaniyetin  göz  önünde  bulundurulmasını  sağlayan  bir

düzenleme getirmiştir. Buna göre; bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsaderesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bir

kısmını ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmının müsaderesine hükmolunur.

 

Örneğin,  bir  otomobilin  kaçak  olarak  sokulmuş  motorunun  müsaderesi  gerektiğinde  sadece  bu  kısım

müsadere  edilecektir.  Aynı  şekilde,  gümrük  mevzuatına  göre  ithal  edilen  elektronik  eşyaların  bazılarının  beyana  aykırı

değerlerinin  uygun  olduğu  tespit  edilebiliyorsa,  bu  eşyanın  iç  piyasa  için  önemli  olması  hâlinde,  mevzuata  aykırı  kısım

ayrılarak müsadere edilebilir.

Eşyanın tümüne zarar vermeden müsadere edilecek kısmı ayırmak mümkün değilse, bu durumda ikinci fıkra

hükmü uyarınca kısmen müsadere edilecek eşyanın değeri kadar para tutarının müsaderesine karar verilmelidir.

 

c. Pay müsaderesi  

 

TCK’nın 54. maddesinin 6. fıkrasına göre; birden fazla kişinin iştirak halinde veya müştereken paydaş  olduğu

eşya ile ilgili olarak, sadece suça iştirak eden kişinin payı müsadere edilir.

D. KAZANÇ MÜSADERESİ

 

     Yeni TCK’nın 55’inci maddesi ile ceza hukukuna “kazanç müsaderesi” adı altında yeni bir müsadere şekli dahil

edilmiş  bulunmaktadır.  Bu  düzenleme  ile  kanunun  54.  maddesi  kapsamına  girmeyen  maddi  menfaatler  ile  bunların

değerlendirilmesi  veya  dönüştürülmesi  sonucu  ortaya  çıkan,  suçun  işlenmesi  sonucu  elde  edilen  menfaat  ve  ekonomik

kazançların müsaderesine imkan tanınmıştır.

 

     Bilindiği gibi özellikle ekonomik mafya tipi organize suçlarda, suçtan elde edilen kazançta bir nevi bu örgütlerin

gelir kaynaklarını oluşturmaktadır. Suç işlemek yoluyla kazanç elde edilmesini engelleyecek etkin bir yaptırım şekli “kazanç

müsaderesi”dir.

 

     Bu düzenleme ile güdülen temel amaç,  suç  işlemek  yoluyla  kazanç  elde  edilmesinin  önüne  geçilmesidir.  Bu

nedenle kazanç müsaderesi  kapsamlı bir  biçimde düzenlenmiş  ve  suç  işlemek suretiyle veya suç  işlemek  dolayısıyla  elde

edilen  ekonomik  kazançların  müsaderesi  olanaklı  hale  getirilmiştir.  Böylece,  kazanç  müsaderesi,  “karapara  aklama”,

uyuşturucu  ve  uyarıcı  madde  ticareti,  dolandırıcılık,  kaçakçılık,  ihaleye  fesat  karıştırma  gibi  ekonomik  çıkar  elde  etme

amacıyla işlenen suçlara  karşı etkin biçimde caydırıcılık  özelliği  olan  bir  yaptırım niteliğine  kavuşturulmuştur.  Bu  hükmün

uygulanmasında mağdurun ve iyi niyetli üçüncü kişilerin hakları korunacak, bunlara ait maddî değerler kazanç müsaderesine

tâbi  tutulmayacaktır.  Böylece fail,  bir  suçun işlenmesiyle elde  edilen maddi menfaati değerlendirerek,  bir  başkasına  bağış
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yaptığı takdirde  lehine bağış yapılanın iyi niyetli olması durumunda ortaya  çıkan  iktisadi  değer  üzerindeki  mülkiyet  hakkı

korunacaktır. 

 

Maddede  yer  alan istisna,  bu elde  edilen menfaatin  bu  suç  nedeni  ile  maddi  zarara  uğrayan  kişiye  ödenmiş

olmasıdır.  Elde  edilen  kazançların  mağdura  iade  edilememesi  durumunda  kazançlar  müsadere  edilir.  Örneğin,  bir  kişiyi

dolandırmak suretiyle haksız menfaat elde eden kişinin, bu menfaati maddi zarar gören suç mağduruna iade  etmesi halinde

artık müsadere bu kazanç müsadere  edilmeyecektir.  Maddenin düzenlemesinde maddi menfaatin mağdura  iadesinden söz

edildiği için, örneğin, mağdurun uğradığı maddi zararın tazmininin imkansız olmasına rağmen, bir manevi zararının bulunması

ve bunun tazmini durumunda, bu şekilde elde edilen dolaylı menfaat müsadere edilebilecektir.

      Düzenleme ile getirilen bir yenilik, kaim değerin müsaderesidir. Buna göre, müsadere konusu ekonomik değerin

harcama, imha, tüketme gibi hareketlerle müsaderesinin imkansız kılınması hâlinde, karşılığı para tutarının müsaderesine karar

verilecektir. 

E.ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan çocuklara özgü güvenlik tedbirlerinden, ceza normunu ihlal eden ve ceza

sorumluluğu  bulunmayan  çocukları,  koruyucu,  destekleyici  ve  uslandırıcı  tedbirleri  anlamak  gerekir.  5395  sayılı  Çocuk

Koruma Kanununun 11. maddesine göre; “Bu kanunda düzenlenen koruyucu ve destekleyici tedbirler, suça sürüklenen ve

ceza sorumluluğu olmayan  çocuklar  bakımından,  çocuklara  özgü  güvenlik  tedbiri  olarak  anlaşılır.”.  Düzenlemenin  yazılış

biçiminden, bu tedbirlerin sadece  ceza  sorumluluğu olmayan çocuklar  hakkında uygulanacağı anlamı  çıkmaktadır.  Çünkü

aradaki “ve” bağlacı, tedbirlerin uygulanması için kişinin hem “suça sürüklenen çocuk” hem de, “ceza sorumluluğu olmayan

çocuk” olması gerekir. Ancak  maddenin başlığı “çocuklara özgü” şeklinde olduğu için biz bu tedbirlerin ceza  sorumluluğu

bulunan çocuklar hakkında uygulanacağı kanaatindeyiz.

      03.07.2005 tarihli 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5.  maddesinde koruyucu ve destekleyici  tedbirler

sayılmıştır. Buna göre, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık,  eğitim, bakım,

sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlere koruyucu ve destekleyici tedbirler adı verilmektedir.    

     Çocuklar ve akıl hastaları hakkında uygulanan güvenlik tedbirleri fiili işleyen kişi hakkında koruma ve iyileştirme

amacıyla uygulanan tedbirlerdir. Çocuklar  hakkında uygulanan güvenlik tedbirlerinin bir  kısmı da  suç  oluşturan fiili işleyen

kişinin çevresine ve hatta ailesine karşı korunması amacına hizmet eder. 

 

F. AKIL HASTALARINA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

    Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiriyle güdülen amaçlardan birisi,  suç  oluşturan fiili işleyen kişiden toplumun

korunmasıdır. Akıl hastalarının işlediği suçlar için cezaevi yerine (özel güvenlikli) akıl hastaneleri ikame edilmek istenmiştir.

Yeni  TCK’nın  akıl  hastalarına  özgü  güvenlik  tedbirlerini  düzenleyen  57’nci  maddesinde,  ceza  ehliyeti
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bulunmayan akıl hastası failler hakkında koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirlerine hükmedileceği ve  bu kişilerin

yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında ve tedavi alınacağı ifade edilmiştir.

 

Akıl hastaları ile ilgili güvenlik tedbiri açısından belli bir süre öngörülmüş  değildir. Bu nedenle,  güvenlik tedbiri,

akıl hastasının toplum açısından tehlikeliğinin ortadan kalkmasına veya önemli ölçüde azalmasına kadar uygulanmaya devam

edilecektir. Hastanın toplum açısından tehlikeli olma hali geçtiği sağlık kurulu tarafından saptandığında, iyileşen hasta  hakim

tarafından serbest bırakılabilir. Sağlık kurulu hastanın tıbbi kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği konusunda da bir karar

verecektir. Bu durumda hastanın raporda öngörülen süreler içinde takip ve kontrolü yapılır.  Eğer  bu kontrollerde hastanın

toplum için tehlike gösterdiği anlaşılırsa yeniden güvenlik tedbirine başvurulabilir.

Madde  hükmünde  yer  alan,  akıl  hastasının  toplum  açısından  tehlikelilik  halinin  önemli  ölçüde  azaldığının

belirlenmesi, son derece güç ve tartışmalı bir  konu olduğunu ileri sürenler  vardır.  Şen’e  göre,  akıl hastası failin tehlikelilik

halinin önemli ölçüde azaldığının tespit  edilmek suretiyle toplum içine bırakılması son  derece  titiz ve  dikkatli  davranılması

gereken bir  konudur.  Sadece  kuralları değiştirmek ve uygulanabilir ölçütler  getirmek yeterli  değildir. Bunun  yanında,  akıl

hastası fail tam bir  tetkik  ve tedaviye tabi  tutulmalı,  bu  yönde elverişli ortamlar  hazırlanmalı,  somut olayda gerekli  süreler

kullanılarak, akıl hastası failin tehlikelilik hali ortadan kaldırılmadan ve başkalarına zarar vermeyecek hale gelmeden toplum

içine salınmamalıdır.

Yücel’e  göre;  güvenlik  tedbirinin  süresi  açısından  asgari  bir  süre  öngörülmemesi  toplum  açısından  riskli  bir

düzenleme  görünümündedir.  Bu  kapsamdaki  bir  şizofrenin  sağlık  kurulunca  düzenlenen  raporda  toplum  açısından

tehlikeliliğinin  ortadan  kalktığının  veya  önemli  ölçüde  azaldığının  belirtilmesi  üzerine  ertesi  gün  mahkemece  salıverilmesi

mümkün  olmaktadır.  Bu  açıdan  akıl  hastalarının  tretman  merkezlerinden,  “tehlikenin  önemli  derecede  azalması  halinde

salıverilmesi”  düzenlemesi  toplum  açısından  tehlikeli  olabilecektir.  Bunun  yerine  “hiç  kimseye  tehlikeli  olmayacağı

belirleninceye kadar  kurumda kalması” benimsenmesi daha  gerçek  hayata  uygun olurdu.  Bu şekilde bir  yaklaşım olsaydı

güvenli akıl hastanesinde kalış süresi bazıları için müebbet olabilecekti. Demirbaş ise, akıl hastası suçluların kapatıldığı sağlık

kurumlarının yetersizliği ve yer sorunu nedeniyle vaktinden önce serbest bırakmalar nedeniyle ciddi olayların yaşandığını ve

yeni düzenlemenin sorunu daha da arttıracağını ileri sürmektedir.

Maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında, akıl hastası faillerin tehlikelilik halinin azaltılmasında, ortadan

kaldırılmasında ve sonrasındaki takiplerinde takip edilecek yollarla ilgili hükümler yer almaktadır. 

      TCK’nın 57. maddesinin 6. fıkrasına göre; kusur yeteneği tam olarak kalkmamış olmakla birlikte, işlediği fiille

ilgili olarak hastalığı yüzünden davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişinin mahkûm olduğu hapis  cezasının,  akıl

hastalarına  özgü  güvenlik  tedbirine  çevrilmesine  de  olanak  tanınmıştır.  Bu  kişilerin  yerleştirildikleri  sağlık  kuruluşunca

düzenlenen kurul raporu üzerine mahkum olduğu hapis cezasının, süresi aynı kalmak koşulu ile, akıl hastalarına özgü güvenlik

tedbirine çevrilebilmesi yerinde bir düzenlemedir. Böylece zaten akıl zaafı bulunan kişinin yeniden cezaevine konması yerine,

topluma sağlıklı bir biçimde kazandırılması gerçekleştirilebilecektir.

 

Maddenin yedinci fıkrası ile, suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilerin, güvenlik
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tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluşunda tedavi altına alınması ve bu

kişilerin  tedavisinin,  alkol  ya  da  uyuşturucu  veya  uyarıcı  madde  bağımlılığından  kurtulmalarına  kadar  devam  etmesi

öngörülmüştür.  Bu  kişiler  yerleştirildiği  kurumun  sağlık  kurulunca  bu  yönde  düzenlenecek  rapor  üzerine  mahkeme  veya

hâkim kararıyla serbest bırakılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus alkol  ve  uyuşturucu madde kullanımının

bağımlılık haline ulaşmış olmasıdır. Bağımlılık haline henüz gelmemiş kişinin ceza sorumluluğu tamdır. Bu nedenle uyuşturucu

madde  ve  alkol  nedeni  ile  aşırı  sarhoşluk  ve  uyuşturucu  madde  kullanımından  sonra  suç  işleme  hali,  bu  maddenin

uygulanması için yeterli değildir.

 

G.SUÇTA TEKERRÜR VE ÖZEL TEHLİKELİ SUÇLULAR

1. Genel Olarak

       Tekerrür, bir suçtan dolayı mahkum olduktan sonra  yeniden suç  işleyen failin kişisel durumudur.  Yeni Türk

Ceza  Kanunu  ile,  tekerrür  dolayısıyla  kişinin  cezasından  arttırma  yapan  sistemden  vazgeçilmiştir.  Tekerrür  hükümleri,

önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi durumunda uygulanır.  Bunun için

önceki  cezanın  infaz  edilmiş  olması  aranmaz  kesinleşmiş  olması  yeterlidir.  Eğer  henüz  kesinleşmeden,  yani  Yargıtay

aşamasında iken, yeni bir suç işlenmesi durumunda tekerrür söz konusu olmayacaktır.   Ancak, tekerrüre ilişkin 2.  fıkrada

sayılan sürelerin işlemeye başlaması açısından önceki mahkumiyetin infaz edilmiş olması gerekir. 

Tekerrürün uygulanacağı ikinci suçun kanun maddesinde ceza  olarak,  para  cezası ile hapsin seçimlik bir  ceza

olarak öngörülmesi durumunda, sadece hapis cezası uygulanacaktır. 

Fiili işlediği sırada  18  yaşını doldurmamış kişiler hakkında  tekerrür  hükümleri  uygulanmayacaktır.  Burada  18

yaşını doldurma kuralı, tekerrürün uygulanacağı ikinci suçun işlenme tarihinde aranmalıdır.

      TCK’nın 58. maddesinin 6. fıkrasına göre; tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine

göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

 

      Aynı maddenin 7. fıkrasına göre; bu konuda, mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz

rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir. Şartla salıverilen hükümlü açısından

öngörülen denetimli serbestliğin esası, hükümlünün ceza infaz kurumundan çıktıktan sonraki yaşamının belirli bir süre kontrol

altında tutulmasıdır. 

Mükerrirlere özgü güvenlik tedbirleriyle güdülen amaçlardan birisi,  suç  oluşturan fiili işleyen  kişiden  toplumun

korunması, failin yeniden ıslah edilmesi ve topluma yeniden kazandırılmasıdır.

 

         2. Tehlikeli Hükümlüler Hakkında Uygulanacak Esaslar ve İlkeler

 

       Yeni TCK’nın 58.  maddesinin son fıkrasında,  mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra
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denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadî suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanabileceği

öngörülmüştür. 

 

        İtiyadi suçlu, kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir

yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi demektir.  Yasa  sadece  işlenmiş  olmadan söz  ettiğine göre  işlenmiş

bulunan suçtan mahkum edilmiş olmak gerekmemektedir. 

        Suçu meslek edinen kişi, kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişidir. Örneğin,

küçük çocuklara yaptıran kişi.

      Örgüt mensubu suçum deyiminden, bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle

birlikte veya tek başına suç işleyen kişi anlaşılır. Bu konuda yeni TCK’nın 220, 314. maddelerine bakılabilir. 

 

       Kanımca, mahkumiyet kararında, tehlikeli suçlular için yani, itiyadi suçlular, suçu meslek edinen kişi veya örgüt

mensubu suçlular hakkında, tahliye sonrası denetimli serbestlik rejiminin hükümle beraber saptanması öngörülmesine karşın,

bu konuda azamî bir süreye kanunda yer verilmemesi kanunîlik ilkesine aykırıdır.

 

H.SINIR DIŞI EDİLME

       TCK’nın 59. maddesinde düzenlenen, “işlediği suç  nedeniyle iki yıl veya daha  fazla hapis  cezasına mahkûm

edilen yabancı,  koşullu salıverilmeden yararlandıktan ve her  halde cezasının infazı tamamlandıktan sonra,  derhal  sınır  dışı

edilmesine  karar  verilir  ve  durumu  sınır  dışı  işlemleriyle  ilgili  olarak  değerlendirilmek  üzere  derhal  İçişleri  Bakanlığı’na

bildirilir.” hükmü 31.03.2005  tarihli ve  5328  sayılı yasa  ile yapılan değişiklik ile,  herhangi bir  süre  koşulu belirtilmeksizin,

süresi ne olursa olsun hapis cezasına çarptırılan bir yabancı hakkında sınır dışı edilme tedbiri uygulanacaktır. Bu değişiklik ile,

süresi ne olursa olsun hapis cezasına çarptırılan yabancının sınırdışı edilme açısından durumunun şartla salıverilmesinden ya da

infazının tamamlanmasından sonra idarece ele alınacağı yönünde bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenleme karşısında, şartla

salıverilen yabancı hükümlünün sınır dışı edilebilmesi ancak infaz tarihinden itibaren olacaktır. İnfaz tarihinde de  vatandaşlık

göz önünde bulundurulmalıdır. 

Maddenin ilk şeklindeki mahkumiyet kararına bağlı zorunlu bir  tedbir  olarak  kabul  edilmiş  olan sınırdışı etme

tedbiri, yapılan değişiklik sonrası İçişleri Bakanlığının takdirine bırakılmış bir idari tasarruf haline getirilmiştir. Donay-Kaşıkçı’

ya göre,  bu durumda ortada  bir  idari  işlem bulunduğundan yabancı şahsın  bu  işlemi  idari  yargıya  götürme  hakkı  vardır.

Sınırdışı edilme’nin yeni hali ile ceza kanunu içinde yer almasına gerek bulunmadığını, zira bunun artık tedbir olmayıp idari bir

işlem  niteliği  kazandığını  ifade  edenler  bile  vardır.  Gerekçede,  sınırdışı  edilmenin  bir  güvenlik  tedbiri  olduğundan

bahsedilmekte ise de, bunun ceza mahkumiyetinin bir sonucu olduğunu ileri sürenler de vardır. 

Yabancı  suçluların  sınır  dışı  edilmesi  güvenlik  tedbiriyle  güdülen  amaçlardan  birisi,  suç  oluşturan  fiili  işleyen

kişiden toplumun korunmasıdır.
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I.TÜZEL KİŞİLER HAKKINDA UYGULANABİLECEK    GÜVENLİK TEDBİRLERİ

       1. Genel olarak

 

Anayasamıza göre ceza sorumluluğu şahsidir ve bunun sonucu olarak da sadece gerçek kişiler hakkında ceza

yaptırımına hükmedilebilir.  Ceza  hukukunda  tartışmalı  olmakla  birlikte  tüzel  kişi  kusurlu  davranma  yeteneği  olmayan  bir

varlıktır, ancak insan kusurlu davranabilen bir varlıktır ve cezalandırılabilir. İnsana ceza verildiğinde pişman olması ve yeniden

topluma kazandırılması amaçlanmaktadır. Fakat tüzel kişilerde böyle bir özellik yoktur. 

       Yeni TCK’nın 20. maddesi gereğince, ceza sorumluluğunun şahsîliği ilkesi kabul edildiğinden, sadece  gerçek

kişiler yönünden cezaî  müeyyideler  uygulanabilecektir.  Ancak,  işlenen  suç  nedeniyle,  özel  hukuk  tüzel  kişileri  yönünden

güvenlik tedbiri  niteliğindeki yaptırımların uygulanmasına bir  engel  bulunmadığı  kabul  edilmiştir.  Gerçekten  20.  maddenin

ikinci fıkrasında,  “Tüzel kişiler hakkında ceza  yaptırımı uygulanamaz. Ancak,  suç  dolayısıyla kanunda öngörülen  güvenlik

tedbiri  niteliğindeki  yaptırımlar  saklıdır”  hükmü  yer  almaktadır.  Yeni  düzenleme  hem  anayasaya  hem  de  uluslar  arası

yükümlülüklerimize uygundur. 

 

Yeni  TCK’nın  20  ve  60’ncı  maddeleri  birlikte  değerlendirildiğinde,  yeni  TCK  ile  “Tüzel  kişilerin  cezaî

sorumluluğu” kavramı kaldırılmış onun yerine “Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri” kavramı kabul edilmiştir.

       Anayasamızda da  güvence altına alınan ceza  sorumluluğunun şahsiliği kuralının gereği olarak  sadece  gerçek

kişiler hakkında ceza  yaptırımına hükmedilebilir.  Ancak bu ilke,  işlenen suç  dolayısıyla özel  hukuk tüzel kişileri  hakkında

güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlara hükmedilmesine engel değildir. 

2. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanabilmesi İçin Gerekli Koşullar

Bir  tüzel  kişi  hakkında  güvenlik  tedbiri  uygulanabilmesi  için  iki  ana  koşul  gerçekleşmelidir.  Bunlardan  ilki,

orantılılık ilkesinin göz önünde bulundurulması, ikincisi ise, kanunda açık bir hüküm olmalıdır. 

        a. Orantılılık İlkesi

Orantılılık ilkesi hukuk devleti ilkesine bağlı olan bir diğer ilkedir. Buna göre ağır fiile ağır ceza verilmelidir. Adam

öldürme  suçunun  cezası  ile  hırsızlığın  cezası  aynı  olmamalıdır.  5237  sayılı  TCK’nın  3/1  maddesinde  “suç  işleyen  kişi

hakkında işlenen fiilin ağırlığı ile orantılı ceza  ve güvenlik tedbirine hükmedilir.”  denilmek  suretiyle  orantılılık  ilkesinin  göz

önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekilmektedir.

        TCK’nın 60/3 maddesine göre; özel hukuk tüzel kişileri ile ilgili güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında, işlenen

suç dikkate  alındığında,  çok  ağır  sonuçlar  doğabilir.  Örneğin, çok  sayıda  kişi işsiz kalabilir  veya iyi niyetli  üçüncü  kişiler

bakımından telafisi güç kayıplar meydana gelebilir. İşte bu gibi hallerde mahkeme maddedeki  orantılılık  ilkesine dayanarak

bu güvenlik tedbirlerine hükmetmeyebilecektir.
76



Hangi sonucun daha ağır olacağı veya bu ağırlığın neye göre saptanacağı hususunun kanunda belirtilmemiş olması

ve bunun sonucunda  da,  suçta  ve  cezada  kanunilik  ilkesinin  bir  alt  prensibi  olan  belirlilik  ilkesinin  zedelenebileceği  ileri

sürülerek bu düzenlemenin eksikliği eleştirilmiştir.

b. Güvenlik tedbirinin sadece kanunda ayrıca belirtilmiş olan suçlarda uygulanması

 

Son fıkraya  göre ise; özel hukuk tüzel kişileri hakkında uygulanacak güvenlik tedbirlerine, her suç  bakımından

değil, kanunda özel olarak açıkça tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirinin uygulanmasına imkan tanınan suçlarla ilgili olarak

güvenlik tedbiri uygulanmasına karar verilebilecektir. Örneğin, yeni TCK’nın 140, 76/3, 77/2, 78/2, 90/6, 111, 169, 227/7,

282/4 maddelerinde olduğu gibi.

       3. Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri

      Yeni Türk Ceza  Kanunu’nun 60.  maddesinde özel  hukuk tüzel kişileri hakkında hükmedilebilecek güvenlik

tedbirlerinin tür ve koşulları düzenlenmiştir. Maddede öngörülen önlemler iznin iptali ve müsadere olarak gözükmektedir.

 

      a. Faaliyet İzninin İptali

      Maddede öngörülen ilk güvenlik tedbiri, faaliyet izninin iptalidir. Bunun için ilk koşul özel hukuk tüzel kişisine,

belirli bir faaliyette bulunabilmesine ilişkin bir kamu kurumunca verilen bir iznin varlığıdır. İkinci koşul ise, bu iznin sağladığı

yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel kişi yararına kasıtlı bir  suç  işlenilmesidir. İşlenen suçla,  verilen iznin kullanılması

arasında nedensellik bağı olmalıdır. Örneğin, içkili yer açma izni alan lokantada kumar oynatılması. Ayrıca, özel hukuk tüzel

kişisinin organ veya temsilcilerinin bu suçun işlenmesine iştirak etmeleri  gerekir.  Örneğin,  tüzel  kişinin  yönetim  kurulunun

kararıyla muhasebe müdürünün vergi kaçırmaya yönelik olarak sahte faturalar düzenlemesi. Bu koşullara ek olarak, suç tüzel

kişinin yararına işlenmiş  olmalıdır.  Söz  konusu suç  kasten  işlenen bir  suç  olmalıdır.  Örneğin,  çevrenin  taksirle  kirletilmesi

halinde tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmez. 

      Örneğin, uyuşturucu madde ticaretinin elde  edilen gelirlere  meşruiyet  görüntüsü  kazandırmak  için  bir  döviz

bürosunun kullanılması halinde, bu döviz bürosunu işleten özel hukuk tüzel kişisinin, döviz bürosu işletmek için aldığı izin iptal

edilecektir. Yine, ilaç üretmek için izin alınmış olan bir laboratuarda uyuşturucu madde üretimi yapılması durumunda da aynı

sonuç doğacaktır.

Bir başka  örnek  verecek  olursak,  bir  banka  kurulması işlemi, bir  kamu  kuruluşu  olan  Banka  Düzenleme  ve

Denetleme Kurulu’nun iznine tabidir. Verilecek bu izin kararında bankacılık faaliyetleri yapma yetkisi belirli usuller içinde ilgili

şirkete  tanınır.  Madde  düzenlemesine göre,  banka  yöneticilerinin bu izni kötüye kullanarak  bankayı  zarara  sokacak  bazı

suçlar işlemeleri halinde, mahkeme sorumlular hakkında mahkumiyet kararı vermekle birlikte,  bankaya  verilen  bankacılık

faaliyetini yapma izninin de iptaline karar verir.
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       Dernekler, sendikalar, vakıflar ve  siyasî partiler  “izin alınmadan” kuruldukları için yeni düzenleme ile 60’inci

madde kapsamı dışında kalacaktır.

 

       Yeni düzenleme ile 60’inci madde kapsamına yalnızca anonim şirketler,  limited şirketler  ve  kooperatiflerin

girdiği tespitini yapmak doğru olacaktır. Çünkü ticaret şirketleri ve kooperatiflerin tüzel kişilik kazanması ancak  Sanayi ve

Ticaret  Bakanlığının  izni  ile  mümkündür.  Bu  madde  kamu  tüzel  kişilerini  kapsam  dışı  bıraktığından  kamu  tüzel  kişileri

hakkında 60. maddede gösterilen güvenlik tedbirlerinin uygulanabilmesi mümkün değildir.

Kanunda iznin iptalinin süresiz olarak  uygulanacağı sonucu çıkmaktadır.  Böyle bir  düzenleme kişileri tamamen

ticari hayattan uzaklaştıracağından Anayasa’nın 13. maddesine aykırı olduğu yönünde eleştiriye uğramıştır. 

       b. Müsadere

       Özel hukuk tüzel kişileri bakımından öngörülen ikinci güvenlik tedbiri  ise,  müsaderedir.  Buna göre,  tüzel kişi

yararına işlendiği belirlenen suç bakımından, müsadere hükümlerindeki koşullar da gerçekleşmiş  ise,  o  suçla bağlantılı olan

eşya ve maddi çıkarların müsaderesine hükmedilecektir.  Bu halde iyi  niyetli  üçüncü  kişilerin  hakları  korunacaktır.  Suçun

kasten işlenip işlenmediğinin önemi olmadığı gibi, o suçun tüzel kişinin faaliyetiyle ilgisinin bulunması da gerekli değildir. Hatta

müsadereye konu suçun,  tüzel kişinin organı veya temsilcisinin iştirakiyle işlenmesine de  gerek  yoktur.  Söz  konusu suçun

tüzel kişi yararına işlenmesi yeterlidir. 
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İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK CEZA KANUNUNDA KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARA

SEÇENEK YAPTIRIMLAR

I.SEÇENEK YAPTIRIM VEYA TEDBİRLERE ÇEVİRMENİN GEREKÇESİ 

       Çağdaş ceza anlayışı ceza yaptırımlarının esas itibari ile iki ayrı amaca hizmet etmesi gerektiğini, yani bir yandan

korkutucu niteliği ile suç  işlenmesini önlemek (genel önleme) diğer  yandan suçluyu uslandırarak,  onun resosyalizasyonunu

sağlamak   (özel  önleme)  fonksiyonlarını  yerine  getirmesi  zorunluluğunun  bulunduğunu  savunmaktadır.  Fakat  günümüzde

hürriyeti  bağlayıcı  cezaların  genel  önleme  fonksiyonunu  icra  ettiği  söylense  de  özel  önleme  etkisi  yönüyle  hala  kuşkulu

yaklaşıldığı bir gerçektir. Çağdaş infaz anlayışına göre, mahkumların uslandırılması ve resosyalizasyonu ile suçluların topluma

uydurulması  amacını  güden  infaz  kurumlarının  oluşturulması  zorunludur.  Hürriyeti  bağlayıcı  cezaların  özel  önleme

fonksiyonunu gerçekleştirmek için infaz alanında gösterilen bütün bu çabalarla tam bir başarı sağlanabildiği de  söylenemez.

Çünkü, özellikle kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkum olanlar bakımından cezaevi  yaşantısının olumsuz etkilerinin

sadece infaz kurumlarında yapılacak reform yolu ile  önlenemeyeceği, bu cezaların sınırlandırılması zorunluluğunun bulunduğu,

hürriyeti bağlayıcı cezaların sakıncalarının bu cezalara  seçenek  olabilecek  müesseselerle  giderilmesi  ve  hürriyeti  bağlayıcı

cezalara en son başvurulması şeklinde bir eğilim özellikle 1970’li  yıllardan itibaren kendini göstermiştir.

Belli bir süreyle hapis cezasına mahkum olmak, cezanın uyarı fonksiyonunu ve kişinin etkin pişmanlık duymasını

sağlayabilir. Kişi, gördüğü eğitim, yaşadığı sosyal çevre, psişik ve ahlaki eğilimleri itibariyle tesadüfi suçlu özelliği taşıyabilir.

Bu kişilerin mahkum oldukları cezanın infaz kurumunda çektirilmesi toplum barışı açısından bir  zorunluluk göstermeyebilir.

Ayrıca,  kısa  süreli  hapis  cezalarının  infaz  kurumunda  çektirilmesinin  doğurduğu  sakıncalar  nedeniyle,  kısa  süreli  hapis

cezasına mahkum olan kişinin infaz kurumuna girmesini önleyecek seçenek yaptırımlara hükmedilmesi gerekebilir.

Gerçekten  de  kısa  süreli hapis  cezaları bünyelerinde çeşitli sakıncalar  taşımaktadırlar.  Bu sebeple,  kısa  süreli

özgürlüğü  bağlayıcı  cezalarda  hükümlünün  cezaevine  konulmasından  mümkün  olduğu  kadar  kaçınmak  gerektiği  ileri

sürülmektedir.  Zira,  hükümlünün  cezaevinde  bulunacağı  süre,  ona  uygun  bir  ıslah  programının  uygulanmasına  fırsat

tanımayacak kadar kısadır ve bu sebeple hükümlü iyileşememektedir. 

Hürriyeti bağlayıcı cezalara seçenek kurumlar oluşturmada en büyük itici güç, hapis cezasının kötü neticeleridir.

Hapis  cezasının infazı yeni problemler  çıkarır;  kişiyi toplumdan uzaklaştırıp  suçlularla bağlantısını yoğunlaştırdığı  için  daha

kötü  hale  getirir,  cezaevlerine  suç  okulu  niteliği  kazandırır.  Gerçekten  de  bazen  ıslah  olması  için  cezaevine  kapatılan
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hükümlülerin düzelmek bir yana, yeni ve daha nitelikli suçlar öğrenerek ve daha  tehlikeli kişiler olarak  topluma döndükleri

bilinen bir gerçektir. Cezaevine giren hükümlü orada profesyonel suçlularla tanışmakta, özgür hayatta işlenecek suçların planı

yapılmaktadır.

Öte yandan kısa süreli de olsa, cezaevine girmiş olan kişi toplumda saygınlığını kaybedecek, ailesinin de bundan

etkilenmesi kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca, kısa süreli hapis cezası toplum nazarında korkutucu olmayacağından, cezanın suçtan

caydırma  ve  genel  önleme  amacına  da  ulaşılamayacaktır.  Kısa  süre  için  cezaevine  giren  suçluların  cezaevi  koşullarına

alıştıkları,  bir  süre  sonra  tekrar  suç  işlemekten çekinmedikleri  de  ileri sürülmektedir.  Cezaların  birlikte  çekildiği  yerlerde,

hükümlünün birçok kötülüklere bulaşarak, zararlı alışkanlıklar edindikleri de ileri sürülmektedir. Bir başka  mahsur ise,  kısa

süreli cezaevine girenlerin cinsel saldırılara uğramaları ve  aile ilişkilerinin bozulması olasılığı  vardır.  Ayrıca  hapis  cezasının

cezaevinde infaz edilmesinin, hükümlüyü maddi ve manevi yönden zayıf duruma düşürdüğü ileri sürülmektedir. 

        Yukarıda saydığımız sakıncalardan dolayı, 1960 Londra ve 1965 Stockholm Birleşmiş Milletler Kongreleri’nde

kısa süreli hapis cezalarından tamamen vazgeçilmesi önerilmiştir. Aynı şekilde,  1962  tarihli Alman Alternatif Ceza  Kanunu

Tasarısında hapis cezalarının 6 aydan başlaması öngörülmüştür. Ancak, kısa süreli hapis  cezalarının tamamen kaldırılmasını

hiçbir teorisyen veya uygulayıcı kabul etmediği gibi hapis cezasının tümüyle kaldırılmasına imkan da yoktur. Bazı hükümlülerin

ıslahı ve yeniden sosyalleştirilip topluma kazandırılabilmesi için cezaevleri  zorunlu bir  kurumdur.  Kısa  süreli hapis  cezasına

seçenek  olarak  uygulanması  düşünülen  yaptırımlar,  tehlikeli  olmayan;  kendisi,  ailesi  ve  toplum  açısından  bir  yere

kapatılmasına gerek görülmeyen hükümlüler için uygun görülmekte ve yararlı olduğu iddia edilmektedir. 

        Günümüzde,  hapis  cezasının  yerine  uygulanabilecek  alternatif  programların  lehinde  bir  çok  görüş  ileri

sürülmekte, mali ve uygulamaya ilişkin faktörler  açısından hapis  cezalarına seçenekler  aranması fikri  haklı bulunmaktadır.

Gerçekten  de  bu  seçenekler,  başka  yerlerde  kullanılabilecek  mali  kaynaklarda  ve  personel  harcamalarında  tasarrufu

sağlayacaktır.

        Hapis cezasının infazı için harcanan kaynaklar bazı ülkelerde o kadar büyük meblağlara ulaşmıştır ki ekonomik

sebepler suç siyasetinin belirleyici faktörü haline gelmiştir. Gerçekten de, hükümlülerin bakım ve tretmanı bütçe  için önemli

bir  yüktür.  Sayısı  çok  fazla  olan  kısa  süreli  hürriyeti  bağlayan  cezaya  mahkum  olanların  mümkün  mertebe  cezaevine

sokulmaması, dolaylı olarak devlet hazinesine katkı anlamına gelecektir.

 

        Hürriyeti  bağlayıcı  cezalara  seçenek  yaptırımlarının  varlığı  kuşkusuz,  ceza  hukuku  yaptırımlarının

bireyselleştirilmesinde  yargıca  yardımcı  olmaktadır.  Çünkü  cezanın  bireyselleştirilmesi  demek,  suç  dolayısıyla  suçluya

uygulanacak yaptırımın cezadan kastedilen amaca göre suçlunun kişiliğine uydurulması demektir. Ayrıca seçeneklerin varlığı,

özgürlüğe saygınlığın da bir gereğidir.

Kısa  süreli  hapis  cezalarının  yerine  seçenek  yaptırımların  uygulanması  ile  ilgili  olarak  uluslar  arası  belgelere

bakacak olursak; 

a.Avrupa  Konseyi  Bakanlar  Komitesinin  Üye  Devletlere  Kamusal  Cezalar  ve  Tedbirler  Hakkında  Avrupa

Kurallarının Uygulanmasının Geliştirilmesi Konusunda R (2000) 22 sayılı Tavsiye Kararı’na EK-II kararının 1. maddesinde 
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alternatif yaptırım ve tedbirler sayılmıştır. 

b.Avrupa  Konseyi  Bakanlar  Komitesinin  Üye  Devletlere,  Cezaevinin  Aşırı  Kalabalıklaşması  ve  Cezaevi

Mevcudu Enflasyonu Hakkındaki R (99)  22  sayılı Tavsiye Kararı’nda cezaevlerindeki  aşırı  kalabalıklaşmaya  ve  cezaevi

nüfusundaki şişkinliğe ilişkin problemle ilgili olarak  tüm önlemlerin alınması ve  tavsiye kararının ekinde açıklanan alternatif

yaptırımların ve tedbirlerin hayata geçirilmesi istenmiştir. 

c.Hapis  Dışı Tedbirlere  İlişkin Birleşmiş  Milletler  Minimum Standart  Kuralları  (Tokyo  Kuralları)’nda  hapsin

alternatiflerinin, suçluların iyileştirilmesi bakımından kendileri ve toplum için en üst seviyede yarar sağlayacak etkili bir metod

olduğu üzerinde durularak, hapis dışı tedbirlerin kullanılmasını geliştirmek için temel prensipler ve alternatif bir yaptırıma tabi

tutulan kimseler için uygulanabilecek minimum kurallar sayılmıştır. 

Anayasa  Mahkemesinin  vermiş  olduğu  bu  konuya  ilişkin  bir  kararının  irdelenmesi,  bu  kurumların  mantığını

yeterince ve açıkça ortaya koyacaktır:

       “… Çağdaş ceza ve infaz hukuku alanında gittikçe daha büyük bir ölçüde öngörülen ve mahkemelere, cezaların

şahsileştirilmesi ve dolayısıyla bireyselleştirilmesi ilkesinin yeni bir uygulama biçimi olarak, suçlunun kişisel ve  özel  hallerine,

suçun işlenmesindeki şekil özelliklerine göre, düzelmesini ve toplumun da korunmasını sağlamak için suçluyu daha çok kendi

denetim ve gözetimi altına koymak amacı kapsamında, hükmettikleri kısa  süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları,  daha  hafif olan

para cezalarına veya tedbirlere veyahut başka yaptırımlara çevirme yetkisinin tanınmasına ilişkin olarak  ceza  ve ceza  infaz

kanunlarında veya öteki  yasaların cezaya  veya  cezanın  infazına  ilişkin  maddelerinde  yer  alan  hükümler  Anayasa’nın  kişi

hürriyetleri ile toplum yarar ve düzeni yönlerinden koyduğu güvencelere aykırı bulunmamasından başka, cezalara ile emniyet

tedbirlerinin gerek  hükümde ve gerekse  yerine getirmede şahsileştirilmesini ve  bu nedenle  bireyselleştirilmesini  sağlamaya

yardımları bakımından, Anayasanın 33. maddesine konulmuş cezaya ilişkin ilkelere uygun olup, Anayasa’nın buyurucu veya

yasaklayıcı başka  herhangi  bir  hükmü  ile  de  çatışmadığından,  Anayasaya  aykırılığı  ileri  sürülemez.  Esasen  itiraz  konusu

madde, cezalar ile emniyet tedbirlerinin mahkemelerce özel ve somut olarak hesap edilip uygulanması konusunda hakimlere

ceza alanında bütün çağdaş ceza ve yerine getirme sistemlerinde gerçekçi  bir  görüşle öteden  beri  tanınmış bulunan takdir

yetkisinin,  yerine  getirme  alanında  biraz  daha  genişletilmesinden  ibaret  bulunmaktadır.  Hatta,  647  sayılı  Kanun’un  4.

maddesindeki hükümlerin getirdiği sistemin, genel olarak yerine getirmenin amaçlarını sağlamak yolu ile ceza çekmenin çeşitli

sakıncaları karşısında, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine yasada gösterildiği biçimde daha hafif olan para cezalarına

veya  tedbirlere  veyahut  öteki  yaptırımlara  hükmedilmesi  olanağı,  onları  uslandırıp  bir  daha  suç  işlememelerini,  yeniden

topluma kazandırılmalarını ve toplumun ve dolayısıyla bireylerin onların tehlikesinden korunmasını sağlaması bakımlarından,

hem suçlular ve hem de toplum yaşantısı ve dolayısıyla bireyler yönünden haklı nedenlere dayanmaktadır denilebilir…”.

Yargıtay’ın 13.10.1998 tarihinde verdiği bir kararda 5237 sayılı TCK’nın 50. maddesi karşılığı olan 647  sayılı

yasanın 4. maddesinin şu şekilde anlaşılması gerektiğini belirtmiştir: “Modern ceza hukukunda yaptırım düşünce ve kavramı

derin değişikliklere uğramıştır. Günümüzde sırf suçluya azap ve ıstırap vermek amacını güden yaptırımlar sisteminin toplumsal

yarar ile bağdaşmayacağı anlaşılmış, bu yaptırımlar sistemi yerine suçlunun ıslahı ile birlikte toplumun tepkisini gösterebilecek

karma  nitelikte  yaptırımların  kullanılması,  toplumun  korunması  ile  birlikte  suçlunun  da  ıslahına  yönelen  yaptırımların

öngörülmesi yoluna gidilmiştir. Bu bakımdan pozitivist bir etki ve özellikte modern ceza hukukunda ananevi “ceza” kavramı

yanında  ve  hatta  bazen  yerine  “suçlunun  kişiliğine  uygun  önlemlerin  uygulanması”  kavramının  yer  almasıdır.  “Suçlunun
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kişiliği”, “yaptırımların bireyselleştirilmesi” bugün artık birer kavram haline gelmiştir.”.

II.SEÇENEK CEZA VEYA TEDBİRLERE HÜKMEDEBİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

A. OBJEKTİF KOŞULLAR

 

    Kısa süreli hapis cezasından maksat, kanunda yazılı ceza bir yıldan fazla olsa dahi, kanuni veya takdiri hafifletici

ve kanuni ağırlatıcı sebepler uygulanarak ortaya çıkan somut cezadır. Cezanın kısa süreli olduğunu tespit her suç için ayrı ayrı

düşünülecektir.  Bir  başka  anlatımla,  failin  işlediği  birden  fazla  suçun  cezalarının  toplamı  esas  alınmak  suretiyle  işlem

yapılmayacaktır.

Bir yıl ve  daha  az süreli hürriyeti bağlayıcı bir  cezaya hükmeden mahkemenin, hükümlü veya savcı tarafından

hiçbir  istem  öne  sürülmüş  bulunmasa  da  hükmettiği  cezanın  TCK’nın  50.  maddesinden  gösterilen  tedbirlerden  birine

çevrilmesi  gerekip  gerekmediği  hususunu  incelemesi  ve  adli  para  cezasının  veya  tedbirin  hükmedilmesi  yolu  tutulmadığı

taktirde  buna ait  gerekçeyi  hükmünde göstermesi  zorunludur.  Hatta  cezanın ertelenmesi yoluna gidilmiş  olsa  da,  böylece

hareket  edilmek yani  ertelemeden  önce  50.  maddenin  gösterdiği  adli  para  cezası  veya  tedbirlerin  niçin  uygulanmadığını

hükümde açıklamak gereklidir.

      Hapis  cezasının  ertelenmesi,  söz  konusu  50.  maddede  sayılan  seçenek  yaptırımların  uygulanması  ile

karşılaştırıldığında,  erteleme suçlunun  aleyhine  olduğundan,  ertelemeye  hükmetmeden  önce  bu  tedbirlerin  uygulanmasının

gerekip gerekmediğinin tartışılması hükümlünün lehine olacaktır.

Burada  şu  soru  akla  gelebilmektedir:  Hakim  gerekli  gördüğü  takdirde  50.  maddenin  gösterdiği  ceza  veya

tedbirlerden ikisine birden veya daha  fazlasına aynı suç  dolayısıyla  hükmedebilir  mi?  Dönmezer-  Erman  bunun  mümkün

olamayacağını  söylemektedirler.  Ayrıca,  mahkemece  hapis  cezası  yerine  seçenek  yaptırım  olarak  güvenlik  tedbirine

hükmedilmesi durumunda, faile ayrıca ceza verilmeyecektir.

   Fail  hüküm verilmeden önce  tutuklanmış ve  verilen hürriyeti bağlayıcı ceza  tutuklu olarak  geçirilmiş  ise,  artık

TCK’nın 50. maddesi uygulanmak suretiyle bu cezanın para  cezasına veya tedbire  çevrilebilmesine imkan yoktur.  Ayrıca

mahkeme, seçenek  yaptırım veya tedbirlere  çevirme işlemini hüküm ile birlikte  gerçekleştirecektir.  Hüküm  verilirken  50.

maddedeki  seçenek  yaptırım veya  tedbirlerin  uygulanmasına  mahal  olmadığı  belirtildikten  sonra,  hükmün  kesinleşmesini

müteakip  dosya  tekrar  ele  alınıp  hürriyeti  bağlayıcı  cezanın  adli  para  cezasına  veya  tedbire  çevrilebilmesi  yoluna

gidilemeyecektir.

Kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezanın adli para cezasına veya diğer  tedbirlere  çevrilmesi isteğe  bağlı değildir;

herhangi bir talep olmasa da hakim bunu re’sen değerlendirmelidir. Suçlunun istemde bulunmaması durumunda, mahkemece

bu  konuda  bir  karar  verme  yükümlülüğü  de  bulunmadığını  ileri  sürenler  de  vardır.  Yargıtay’ın  yerleşik  görüşü  de  bu

şekildedir. Bununla birlikte Yargıtay bir kararında, yaptırımların kişiselleştirilmesinin zorunluluğu nedeniyle, bu konuda istek

olmasa da re’sen karar verilmesi gerektiğini açıkça belirtmiştir. 
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B. SUBJEKTİF KOŞULLAR

Bu  konuda  kanun  koyucu  tarafından  belirtilen  “suçlunun  kişiliği”,  “suçlunun  sosyal  ve  ekonomik  durumu”,

“suçlunun yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık”  ve “suçun işlenmesindeki özellikler” v.b. ölçütler bu çevirmenin yapılması

açısından  hakime  yardımcı  olacak  ise  de,  burada  kanunun  amacına  aykırı  bir  gerekçe  bu  tür  bir  çevirme  için  geçerli

olmayacaktır.  Çevirme  işlemi  yapılırken  kanunda  belirtilen  haller  göz  önünde  bulundurulacak,  fiil  ve  faile  bağlı  olmayan

herhangi bir husus ölçüt olarak kabul edilmeyecektir. Örneğin, hürriyeti bağlayıcı cezanın para cezasına çevrilmesinde sosyal

yararın bulunmaması şeklindeki bir  gerekçe,  söz  konusu suçların muhitte  fazla  işlenmesi,  ibret-i  müessire  gibi  bir  sebep,

sanığın duruşmada uygunsuz davranışı, suçun vasıf ve mahiyeti, çevirme halinde içtimai faydanın bulunmadığı, olayın mahiyeti

ve suçun vehameti gibi gerekçeler kanunda yer almadığından kanuna aykırıdır. Ayrıca susma hakkı bulunan sanığın suçunu

inkar ettiği gerekçesiyle de seçenek yaptırım veya tedbirlere  başvurulmamaya karar verilemez.

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar  seçenek  yaptırım veya tedbirlere  çevrilirken, failin daha  önce  suç  işleyip

işlemediği, duruşmadaki tutum ve davranışları, suç sonrası pişmanlık gösterdiğine ilişkin veriler (mağdurun zararını gidermesi,

mağduru tedavi  ettirmesi  v.s.)  de  dikkate  alınacaktır.  Nitekim  Yargıtay  Ceza  Genel  Kurulu’nun  verdiği  bir  kararda  bu

hususlardan  bahsettikten  sonra  failin  suçta  kusurunun  fazlalığının  daima  ve  tek  başına  seçenek  yaptırım  veya  tedbirlere

çevirmeye engel teşkil etmeyeceğini belirtmiştir.

Fail birden fazla suç işlemiş ve  cezaları para  cezasına çevrilebilecek kısa  süreli hürriyeti bağlayıcı ceza  olduğu

takdirde her suç için çevirme işlemi kanunda gösterilen kıstaslar içinde incelenecektir.

Sanık  veya  müdafii  tarafından  verilen  kısa  süreli  hapis   cezasının  seçenek  yaptırım veya  tedbirlere  çevrilmesi

hususunda bir taleplerinin olması durumunda hakim olumlu veya olumsuz bir karar vermesi gerekmektedir.

Özetle belirtecek olursak, olay hakimi kullandığı takdir hakkının nedenlerini gerekçesinde mutlaka gösterecektir ve

bu gerekçe  Yargıtayca denetlenecektir.  TCK  50.  maddede  sayılan  ölçütler  cezanın  kişiselleştirilmesinde  kullanılacak  en

önemli  araç  olduğundan  keyfilikten  kaçınabilmek  için  verilen  kısa  süreli  hürriyeti  bağlayıcı  cezanın  seçenek  ceza  veya

tedbirlere çevrilmesinde gerekçeler arasında çelişkiye düşülmeden, makul ve doyurucu gerekçeler göstermek şarttır. Yine bu

takdir yetkisi adalet ve nesafet kurallarına bağlı kalınarak ve somut dosyanın içeriğine uygun olarak  kullanılmalıdır.  Kanun

koyucu sözkonusu ölçütleri saymak suretiyle, cezanın sağlıklı bir biçimde ve çağdaş ceza hukukunun bir gereği olarak adil ve

ferdileştirilmiş bir ceza yaptırımı veya güvenlik tedbiri uygulaması hedeflenmiştir. 

Ceza kanunumuzda gösterilen bu nedenlere sırasıyla değinecek olursak;

1. Suçlunun Kişiliği

Suçlunun kişiliği, cezanın bir nevi bireyselleştirilmesi olan söz konusu uygulama yönünden, suçlunun kişiliği ile ilgili

ve hakimin tespit  edebileceği her  türlü özellikler anlamına gelir.  Özellikle suçlunun beden  yapısı,  sağlık  durumu, san’at  ve

83



mesleğindeki  özellikler,  ahlaki  bakımdan  gösterdiği  eğilimler,  sabıkasının  bulunup  bulunmadığı,  medeni  hali,  muhitindeki

durumu, duruşmadaki tutum ve davranışları, mahkemeye karşı tavrı, suçlunun okulda eğitim görmekte olan bir öğrenci olup

olmadığı hususundaki durumu, gibi. Sanığın ahlaki eğilimleri çevirmede dikkate alınmamalıdır. 

Kişinin suç  işlemesi her  zaman bir  anda  oluşan bir  olgu değildir. Bu esastan  hareket  eden  kanun  koyucu  failin

kişiliğinin ve geçmişinin hakkında verilen kısa  süreli  hapis  cezalarının  seçenek  ceza  veya  tedbirlere  çevrilmesinde  önemli

olduğunu belirtmiştir. İşlenen suç ile kişinin geçmişinin birbiri ile uyuşması halinde, bu durum hakimin kararında etkili olduğu

kabul edilmiştir. Örneğin, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık  gibi suçların faillerinin genellikle geçmişlerinde uygunsuz

bir hayat yaşamış oldukları görülmüştür. Hakim verdiği kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezayı seçeneklere çevirirken vurgulanan

bu hali titizlilikle göz önünde bulundurması gerekir. Sanığın sergilediği davranışlar veya önceki mahkumiyetleri onun suça olan

eğilimini ortaya koyan ölçütlerdir.

Faili suça iten etkenler, karar vermesinde etkili faktörler, daha önce işlediği suçlar, yaşam koşulları, işlediği suçların

gösterdiği  ayniyet  v.b.  nedenler,  failin  kişiliği  hakkında  bilgi  vererek  hakimin  cezayı  failin   uydurmasına  yardımcı  ola

ölçütlerdir  ve  bu  nedenle  suçlunun  kişiliği,  TCK’nın  50.  maddesinde  hürriyeti  bağlayıcı  cezanın  seçenek  kurumlara

çevrilmesinde  esas  alınabilecek  bir  ölçüt  olarak  kabul  edilmiştir.  Alman  ceza  hukukunda  da  suçlunun  kişiliği,  cezanın

kişiselleştirilmesinde bir ölçüt olarak kabul edilmektedir.

2. Suçlunun Sosyal ve Ekonomik Durumu

Failin şahsi, sosyal ve ekonomik durumu, kendisinin iradesi dışında bir neden olmakla birlikte bir çok yabancı ceza

kanununda olduğu gibi TCK’da da seçenek ceza veya tedbirlere başvurmada esas alınacak bir ölçüt olarak kabul edilmiştir.

Bir suç iki ayrı kişi tarafından gerçekleştirildiği takdirde bu suçun hukuka aykırı yoğunluğu aynı olduğu halde,  iki

kişinin kişisel durumları göz önünde bulundurularak farklı cezalandırılabilmeleri mümkündür. Her  ne  kadar  cezanın  sosyal

mevkileri farklı kişiler üzerinde farklı etkiler doğurabileceği, bu tür  uygulamanın yasa  önünde eşitlik kuralına aykırılık  teşkil

edeceği, ikisi de sanık statüsünde olan iki kişi arasında sırf şahsi, sosyal ve ekonomik konumları dolayısıyla adil olmayan bir

farklı uygulama yapılacağı ve bunun kamu yararı ve  haklı neden gibi gerekçelerle  izah edilemeyeceği şeklinde itirazlar ileri

sürülmüş  ise  de  bu itirazlar yersiz olup,  suçlunun sosyal  ve  ekonomik  durumunun  kısa  süreli  hürriyeti  bağlayıcı  cezaların

seçenek yaptırım veya tedbirlere çevrilmesinde bir ölçü olarak kullanılması yerindedir. Örneğin, işsiz ve düzenli bir aylık geliri

bulunmayan birinin işlemiş olduğu suç ile toplumda mevki ve itibar sahibi olan kişinin işlemiş olduğu suçtan dolayı verilecek

ceza farklı olacaktır.

Anayasa Mahkemesi Düzköy Asliye Ceza Mahkemesi’nin başvurduğu bir dava nedeniyle, 765 sayılı TCK’nın 29.

maddesinde geçen “şahsi ve sosyal durum…” ifadesi ile ilgili olarak; bu ölçütün, “kişinin  medeni hali,  kariyeri  veya zengin

veya fakir olması esas alınarak kişiler arasında farklılık yaratmak anlamına gelmeyip; cezanın ferdileştirilmesi için çok önemli

olan ve failin psikolojik, sosyo-psikolojik  durumu, alışkanlıkları,  ailevi ve  toplumsal konumu, geliri,  eğitimi ve  öğrenimi ve

mesleği gibi objektif ve subjektif koşulları ifade etmektedir.” demek suretiyle iptal başvurusunu reddetmiştir. 

84



3. Suçlunun Yargılama Sürecinde Duyduğu Pişmanlık

Bu  ölçütü  sadece  kovuşturma  süreci  olarak  algılamamak  gerekir.  Zira  failin  fiilden  sonra  başlayıp  hüküm

aşamasına kadar gözlemlenen davranışları bir bütün olarak ele alınmalı ve suçlunun yaptığı eylemden dolayı pişmanlık duyup

duymadığı sonucuna varılmalıdır.

Modern  suç  ve  ceza  siyaseti,  failin  suç  sonrası  gösterdiği  olumlu  hareketleri  (zararı  gidermeye,  teslim  olup

delilleri teslim etme, mağdurun iyileşmesine maddi katkı gibi) ve  olumsuz hareketleri  (müessir  fiil ikaından sonra  mağdurun

vücudundaki yara  bantlarını açma,  taksirli  suçlar  sonrası mağduru olay yerinde  bırakıp  kaçarak  yardım etmeme,  delilleri

gizleme, yargılamayı güçleştirici davranışlarda bulunma gibi) kısa  süreli  hürriyeti  bağlayıcı  cezaları  seçenek  yaptırım veya

tedbirlere çevirmede birer etken olarak kabul etmektedir.

Suçlunun yargılama sürecindeki davranışları, Alman ceza  hukukunda da  cezanın kişiselleştirilmesi açısından bir

ölçüt  kabul  edilmiştir.  Bu  ölçüt  sadece  cezanın  ferdileştirilmesine  hizmet  etmez,  aynı  zamanda  mağdurun  zararlarının

giderilmesine, eylemin olası yan zararlarının önlenmesine, yargılamanın kolay ve çabuk  yürütülmesine de  hizmet  ettiği  için

oldukça önemlidir. 

4. Suçun İşlenmesindeki Özellikler

Suçun  işleniş  biçimi  ile  ilgili  bütün  olasılıkları  kapsamına  alacak  bir  tarifin  yapılabilmesi  imkansız  ise  de

Dönmezer-Erman’a  göre,  “suçun işlenmesindeki özellikler” ibaresi,  suçun  işleniş  biçimine  ilişkin  özellikleri  olduğu  kadar,

suçun işlenmesindeki saiklerin sosyal olup olmamaları, suçluyu fiili işlemeye götüren maddi şartları da kapsar. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu bir kararında: “…suçun işlenmesindeki özellikler ise, sanığı suç  işlemeye iten sebep

ve  saikler,  kast  ve  taksirdeki  yoğunluk,  suçun  işlenmesinden  sonraki  davranışlarının  gözetilmesidir…”  diyerek  ne  gibi

hususların göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yapmıştır.

Failin  suçu  işlerken  yaptığı  hareketler,  suçun  işlendiği  yer  gibi  gerek  failin  karakter  yapısını  ortaya  koyan

davranışlar gerek suçun işleniş biçiminin mağdur ve üçüncü şahıslar üzerindeki diğer etkiler dikkate alınacaktır. Kişinin genel

ve özel olarak kendisini koruyabilme imkanından yoksun olduğu hallerde fiilin işlenmiş olması incelenen bu hale örnek olarak

gösterilebilir. Örneğin, mağdurun yaşı, akli durumu, mağdurun uykuda olması, içkili olduğu halde mağdura karşı suç işlemesi

gibi.

Her suçun mağdur üzerinde bir ızdırap yarattığı bir gerçektir. Ancak bazı suçların işlenişi sırasında mağdurun tabii

olarak duyacağı elem ve üzüntünün yanı sıra,  bunun daha  şiddetlisinin hissettirilmek istenmesi  failce  de  istenebilmektedir.

Örneğin, ırza geçme suçunun mağdurun eşinin gözleri önünde gerçekleştirilmesi veya annenin çocuğunun  gözleri  önünde

öldürülmesi gibi. Bu belirtilen durumlar hem suçlunun kişilik yapısını hem de suçun işleniş biçimini göstermesi bakımından kısa

süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın daha hafif olan seçenek yaptırımlardan adli para cezasına çevrilmesinde veya diğer tedbirlere

çevrilmesinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
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III.KISA  SÜRELİ  HÜRRİYETİ  BAĞLAYICI  CEZALARIN  SEÇENEK  YAPTIRIMALARA

ÇEVRİLME ZORUNLULUĞU

A.Hakimin Takdir Hakkı

Kısa  süreli  hapis  cezası  yerine  seçenek  yaptırımlardan  birine  hükmetme  mahkemenin  takdirinde  olan  bir

husustur. Mahkemenin bu konuda takdir  yetkisi  iki hususa ilişkindir: Bunlardan birincisi,  fail hakkında hapis  cezası yerine

seçenek  yaptırıma veya tedbire  hükmedip hükmetmemeye ilişkindir.  İkinci husus ise,  fail hakkında adli  para  cezasına  mı

yoksa güvenlik tedbirine mi hükmedeceğine ilişkindir. 

Mahkemenin  yukarıdaki  iki  hususta  takdir  hakkını  kullanmasında  kendisine  ışık  tutacak  kriterler;  suçlunun

kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecindeki duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler olacaktır.

Bu değerlendirmelerin yapılması sanık  hakkında yeterli  bilgi toplanması ve  dikkatle  izlenmesine, gözlenmesine

bağlıdır. Takdir hakkı belli verilere, bilgi ve kanıtlara dayanmalı; soyut ve genel ifadelerle, yasa hükmündeki sözlerin aynen

tekrarlanması  ile  hüküm  kurulmamalıdır.  Bu  nedenle,  hem  sanıkların  durumlarını  araştırıp  gözlemlemek  hem  de  bunu

tutanaklara yansıtmak zorunludur. Bundan sonra da hükümde yeterince ve usulünce tartışarak yasal gerekçeye dayandırmak

yoluna gidilmelidir.

Kısa  süreli  hapis  cezasının  seçenek  yaptırım veya  tedbirlere  çevrilmesi  için,  sanığın  talepte  bulunması  şart

değildir. Mahkeme kendiliğinden, kısa süreli hapis cezasını (veya bilinçli taksir hali hariç, taksirle işlenen suçtan dolayı verilen

uzun süreli hapis cezasını) cezaya veya tedbire çevirme konusunu incelemeli ve bunu verdiği hükümde belirtmelidir. Yargıtay’

ın yerleşik görüşüne göre,  sanığın talepte  bulunmadığı hallerde mahkemenin bu konuda karar  verme yükümlülüğü yoktur.

Ancak, cezanın bireyselleştirilmesi hakimin sorumluluğunda olduğundan, hakim talep olmasa da,  bireyselleştirmeye yarayan

tüm kurumları neden uyguladığını veya uygulamadığını gerekçesinde belirtmek zorundadır. 

Kısa  süreli  hapis  cezasının  yerine  başka  ceza  veya  tedbir  uygulanmasına  karar  verip  vermemek,  hakimin

takdirine bağlıdır.  Ancak bu  takdir  hakkı  Yargıtay’ca  denetlenmektedir.  Örneğin,  bir  tedbirsizlik  ve  dikkatsizlik  sonucu

ölüme  neden  olma  olayında,  “ölenlerin  yakınlarına  tazminat  ödeyerek  tatmin  eden”  sanığa  verilen  hapis  cezasının,  para

cezasına çevrilmemesi yasaya aykırı görülmüştür.  Öten  yandan  bu  konuda  karar  verirken  gerekçe  olarak  sadece  suçun

unsurlarını oluşturan nedenlerden söz edilmesi yerinde değildir.

B. Zorunlu Çevirme

Kanun koyucu bazı şartların varlığında hükümlünün ceza infaz kurumuna konulmasını kabul etmemiştir. TCK’nın

50.  maddesinin  3.  fıkrası  suçlunun  yaşını  veya  hürriyeti  bağlayıcı  cezanın  süresinin  çok  kısa  oluşunu  göz  önünde

bulundurarak, bu cezanın hakim tarafından zorunlu olarak adli para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilmesini de  kabul

etmiştir. 
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Bu durumlarda, mahkemeye hapis cezasının seçenek yaptırımlardan birine çevirip çevirmeme konusunda takdir

yetkisi tanınmamış olmakla birlikte, mahkeme yine de hapis cezası yerine seçenek  yaptırım olarak  adli  para  cezasına veya

güvenlik tedbirine çevirme konusunda takdir yetkisine sahiptir.

TCK’nın 50.  maddesinin 3.  fıkrasına göre,  “daha önce  hapis  cezasına mahkum  edilmemiş  olmak  koşuluyla,

mahkum olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını

bitirmiş bulunanların mahkum edildiği bir  yıl veya daha  az süreli hapis  cezası,  birinci fıkrada  yazılı seçenek  yaptırımlardan

birine çevrilir.”. Bu fıkranın uygulanabilme şartları şunlardır:

1.Kısa  süreli  hürriyeti  bağlayıcı  ceza  30  güne  kadar  ise  (30  gün  dahil)  bu  ceza  adli  para  cezasına  veya

tedbirlerden birine çevrilebilecektir.

2.Fail suç tarihinde 18 yaşını tamamlamamış veya 65 yaşını tamamlamış ise, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza

adli para cezasına veya tedbirlerden birine çevrilecektir. 

Bunun  bir  infaz  problemi  olduğundan  bahisle  yaş  büyüklüğünün  infaz  dönemi  için  aranmasının  daha  doğru

olacağını savunanlar vardır.   Kanaatimizce  de  65  yaşının  aranması,  hükmün  kesinleşme  tarihi  itibariyle  olmalıdır.  Çünkü

maddenin gerekçesinde de  yaşlı kişiler kastedilerek “bu kişilerin mahkum  oldukları  cezanın  infaz  kurumunda  çektirilmesi

toplum barışı açısından bir zorunluluk göstermeyebilir.” denmektedir. 

Failin 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük olması durumunda bunlar hakkında hükmolunan kısa  süreli

hürriyeti bağlayıcı cezaların para cezasına veya tedbirlerden birine zorunlu olarak çevrilebilmesi için daha önce para cezasına

veya tedbire çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkum edilmemiş olma şartı aranacak mıdır? TCK’nın 50.

maddesinin 5. fıkrasına göre, uygulamada asıl mahkumiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adli para cezası veya tedbir

olacağından, failin artık hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilmiş olduğundan söz edilemeyecektir. Durum böyle olunca, fail

daha  önce  hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilmiş  olsa  dahi,  TCK’nın 49.  maddesinin  2.  fıkrasında  süreleri  belirtilen

hürriyeti bağlayıcı cezanın adli para cezasına veya tedbire çevrilmesine bir engel bulunmamaktadır Öte yandan, suç tarihinde

onsekiz yaşını doldurmayanların geçmişte  hükümlülükleri (mahkumiyetleri) bulunması  durumunda  da  kısa  süreli  özgürlüğü

bağlayıcı cezalarının para ya da tedbire çevrilmesi zorunludur. 

Yeni TCK’daki düzenleme, 647 sayılı Kanunun 4. maddesine göre daha lehedir. Yeni TCK sadece daha önce

hapis cezası ile mahkum edilmemiş  olma koşulunu aramaktadır.  Halbuki 647  sayılı yasanın 4/2’ye göre  hükmolunan otuz

güne kadar (otuz gün dahil) hürriyeti bağlayıcı cezalara ilişkin çevirme zorunluluğu suç tarihinden önce,  para  cezasına veya

tedbire  çevrilmiş   olsa  dahi,  hürriyeti  bağlayıcı  cezaya  mahkum  edilmemiş  olanlar  hakkında  sözkonusu  olabilmekteydi.

Dolayısıyla 647 sayılı Kanun bakımından daha önce hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza para cezasına veya tedbire çevrilmiş

olsa dahi sonradan hükmolunan otuz güne kadar  özgürlüğü bağlayıcı cezanın çevrilebilmesi zorunlu değildir. Oysa  ki,  yeni

sistemde asıl mahkumiyet, TCK’nın 50/5. maddesine göre, çevrilen adli para cezası veya tedbir olduğuna göre, daha önce

özgürlüğü bağlayıcı cezadan çevrilmiş para cezasına ya da tedbire çevrilmesine engel değildir.

5237 sayılı TCK’nın 50. maddesinin 2. ve 3. fıkralarındaki durumun aynı anda var olması halinde nasıl hareket
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edileceği hususundaki kanaatimiz için adli  para  cezasına  çevirme  seçenek  yaptırımının  incelendiği  ve  “adli  para  cezasına

çevirme zorunluluğu” başlıklı konunun anlatıldığı bölüme bakılabilir. 

IV. SEÇENEK CEZA VEYA TEDBİRLERE ÇEVİRME YASAĞI

5237  sayılı  TCK’nın  2.  fıkrasına  göre,  suç  tanımında  hapis  cezası  ile  adli  para  cezasının  seçenek  olarak

öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilemeyecektir. Bu konud, adli para

cezasına çevirme konusunu incelerken yeterli bilgi verildiğinden o kısma bakılabilir. 

Bazı kanunlar, hükmedilen kişi özgürlüğünü bağlayıcı cezaların, kısa süreli olsa bile, adli para cezasına veya diğer

tedbirlere çevrilemeyeceğini öngörmüştür. Örneğin, Mal Bildiriminde Bulunulması ve  Yolsuzluklarla Mücadele  Kanunu’nun

16. maddesinde olduğu gibi. Bir başka örnek verecek olursak, 1163 sayılı Kooperatifler Yasası’nın 2/2 maddesine göre de

verilen kısa süreli hapis cezası adli para cezasına çevrilememektedir. 

5237  sayılı TCK’nın 5.  maddesinde düzenlenen, “bu  kanunun  genel  hükümleri,  özel  ceza  kanunları  ve  ceza

içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.” şeklindeki düzenleme karşısında, daha önce özel kanunlarda yer alan bu

tür düzenlemelerin 5237 sayılı TCK’nın 50. maddesi ile örtülü olarak  ilga edildiği sonucuna varılabilir. Ancak,  5252  sayılı

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun geçici 1. maddesine göre; “diğer kanunların, 5237

sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler

yapılıncaya  ve  en  geç  31  Aralık  2006  tarihine  kadar  uygulanır.”.  5237  sayılı  TCK’nın  5.  maddesi  ile,  ceza  hukuku

normlarının genel hükümler anlamında bir yeknesaklığa kavuşturulması, bu alandaki kargaşanın ve istisna normların ortadan

kaldırılması  amaçlanmıştır.  Bu  gün  uygulamada  özel  ceza  kanunları,  cezalandırma  sistemimizin  yaklaşık  %60’ını

oluşturmaktadır.  Atılan bu  radikal  adımla,  Ceza  Kanununun  ilk  yetmişbeş  maddesinden  oluşan  genel  hükümlerinin,  aynı

konunun düzenlendiği bütün özel ceza kanunları ile ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanması amaçlanmıştır.

Yukarıdaki TCK’nın 5. maddesindeki düzenlemeye rağmen, yasa koyucunun, özel kanunlarda veya ceza içeren

kanunlarda TCK’nın genel hükümlerine aykırı düşen bir  düzenleme getirmesine de  bir  yasaklayıcı hüküm yoktur.  Nitekim

29.06.2006 tarih ve 5532 sayılı TMK değişikliği ile TMK’nın 13.  maddesi  yeniden düzenlenmiş  ve  bu kanun kapsamına

giren suçlardan  dolayı  verilen  hapis  cezasının  seçenek  yaptırımlara  çevrilmesi  yasaklanmıştır.  Bunun  istisnasını  15  yaşını

tamamlamamış kişilerin işlediği suçlardan dolayı hükmedilen hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi oluşturmaktadır.

Buradaki 15 yaşını bitirme tarihi suçun işlendiği tarih olarak anlaşılması gerekir.

Buna  ek  olarak,  5329  sayılı  Askeri  Ceza  Kanunu  ile  Disiplin  Mahkemeleri  Kuruluşu,  Yargılama  Usulü  ve

Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa, 5237  sayılı TCK’nın genel hükümlerinin

bu yasalarda öngörülen bazı suç ve cezalara uygulanmayacağına ilişkin bir düzenleme öngörmektedir.

5329  sayılı  Yasanın  1.  maddesi  ile  22.05.1930  tarihli  1632  sayılı  Askeri  Ceza  Yasasına  ek  maddeler

eklenmiştir.  Buna göre,  ek  madde olarak  eklenen 8.  maddenin  4.  fıkrasına  göre;  subay  (yedek  subay  hariç),  astsubay,

uzman jandarma ve uzman erbaşlar ve Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşunda çalışan sivil
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personel  hakkında,  askeri  ve  adliye mahkemelerince  verilen  kısa  süreli  özgürlüğü  bağlayıcı  cezalar  5237  sayılı  TCK’da

öngörülen seçenekli yaptırımlardan yalnızca bir kısmına çevrilebilmektedir. Buna göre, adli para cezasına çevrilebilmektedir.

Tedbirlerden ise, ancak mağdurun ya da kamunun uğradığı zararın giderilmesi (m. 50/1-b) ile belirli yerlere gitmekten ya da

belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya (m. 5071-d) çevrilebilmektedir. Diğer tedbirlere çevirmek yasaktır. 

Ayrıca, 5329 sayılı Yasanın birinci maddesi ile Askeri Ceza Kanununa ek madde olarak eklenen 8.maddenin 2.

fıkrası  uyarınca,  sırf  askeri  suçlar  ile  Askeri  Ceza  Yasasının  Üçüncü  Babının  Dördüncü  faslında  yazılı  suçlar  hakkında

hükmolunan kısa  süreli hapis  cezaları 5237  sayılı TCK’nın 50.  maddesinde düzenlenen seçenek  yaptırım veya  tedbirlere

çevrilemeyeceklerdir.

V.TAKSİRLİ SUÇLARDA UZUN SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN ADLİ PARA

CEZASINA ÇEVRİLMESİ

TCK’nın 50. maddesinin 4. fıkrasında, işlenmiş olan suçun taksirli bir suç olması halinde hürriyeti bağlayıcı ceza 

uzun süreli de olsa, bunun 1. fıkranın (a) bendinde belirtilen adli  para  cezasına çevrilebileceğini belirterek,  taksirli  suçlarda

para cezasına çevirme işlemine genişlik getirmiştir. Buna göre “Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli

de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı halinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adli para cezasına çevrilebilir.  Ancak,  bu

hüküm, bilinçli taksir halinde uygulanmaz.” Zira taksirli bir suçtan mahkumiyet, failin suç işleme iradesindeki noksanlığı ortaya

koymaktadır. Başka bir ifade ile taksirli suç faili, gerçekte suç işleme için eğilimli bir kişiliğe sahip değildir. Bu durumda da

çevirme  işlemi  yapılırken  kanunda  sayılan  özellikler  göz  önünde  bulundurularak,  mahkeme  uzun  süreli  de  olsa  hürriyeti

bağlayıcı cezayı ne sebeple para cezasına çevirmediğinin doyurucu gerekçesini kararında göstermek zorundadır.

Ancak bilinçli taksirle  işlenen bir  suç  söz  konusu ise ceza  miktarının uzun süreli olması durumunda, adli  para

cezasına çevrilemeyecektir. Bu durumlarda ancak ceza  miktarının bir  yıldan veya daha  az olması halinde kısa  süreli hapis

cezasına seçenek  yaptırımlar uygulanabilecektir.  Bu madde taksir  ile bilinçli taksir  arasındaki farkı oluşturmanın ne kadar

önemli olduğunu vurgulamaktadır. Zira bu iki kavram doktriner  bir  ayrım olarak  karşımıza çıksa  da  sonuçları itibariyle ne

kadara farklı olduğu burada da karşımıza çıkmaktadır.

Burada suçun unsurlarında olan kusurluluk ilkesinden ve buna bağlı olarak da konumuzla ilgisi bulunan taksir ve

türlerinden bahsetmekte yarar vardır. Taksir “kısaltma, bir işi eksik  yapma,  bir  şeyi yapabilirken çekinip yapmama, kusur

etme, kabahat, günah” gibi anlamlara gelir. Hukuki anlamda ise, “failin öngörülebilir nitelikteki sonucu öngörmemesi (bilinçsiz

taksir), ya da “sonucu öngördüğü halde istememesi” şeklinde ortaya çıkabilir. 5237 sayılı TCK’nın 2/2 maddesine göre ise

taksir,  “dikkat  ve  özen  yükümlülüğüne  aykırılık  dolayısıyla,  bir  davranışın  suçun  kanuni  tanımında  belirtilen  neticesi

öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.”. Bir başka tanıma göre, “işlediği fiilde “kusurlu” görülen failin istemediği “sonuç”tan

“sorumlu” tutulması “taksir”dir.

Çağdaş hayatta insanların yaşadığı çevre ve diğer koşullar git gide karmaşık bir hal aldığı ve  iç içe  girdiği için,

insanlardan da daha dikkatli davranmaları beklenmekte ve bunun temini için de kurallar konmaktadır. Bunun neticesi olarak,

89



kişiler  isteyerek  yaptıkları  bir  hareketten  doğan  ve  fakat  gerçekleşmesini  istemedikleri  neticelerden  de  sorumlu

tutulmaktadırlar. Taksirin özünde dikkat ve özen görevinin yerine getirilmemesi yatar. Ancak bunun için de dikkat ve ihtimam

görevinin yerine getirilebilmesi mümkün olmalıdır,  yani  neticenin  öngörülebilir  olması  gerekir.  İçel  ve  arkadaşlarına  göre,

öngörebilmenin konusu  “sonuç”tur,  yani  hareketin,  nedenselliğin  ve  hareketin  yapıldığı  zamanki  koşulların  öngörülebilme

olanağından  söz  etmek  gereksizdir.  Öngörme  olanağının  belirlenmesindeki  kriter  ise  failin  kişisel  yeteneklerini  gözardı

etmeyecek şekilde belirlenmelidir. Sonucu gerçekleştirmek konusunda iradesi  olmayan bir  bireyi,  dikkatsizliği,  tedbirsizliği

nedeniyle bu sonuçtan sorumlu tutarken, o bireyin öngörme olanağına sahip olduğu halde sonucu fiilen öngörmemesi üzerinde

durulmalıdır. Bu kişisel özellikler saptanırken, failin yaşı, kültür derecesi ve zekası hesaba katılmalıdır. Öngörülebilirlik nisbi

bir durum olduğundan şahıstan şahsa değişir. Hakim olaya göre değerlendirme yaparken normal bir  şahsın yeteneğini ölçü

alacaktır.

Bilinçli taksirin tanımı TCK’nın 22. maddesinin 3. fıkrasında yapılmıştır. Buna göre; kişinin öngördüğü neticeyi

istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır. Bilinçli taksiri basit taksirden ayıran özellik, fiilin

neticesinin failce fiilen öngörülmüş ve fakat istenmemiş olmasıdır. Buna öngörülü taksir de denir. Öğretideki tanımına gelince,

“öngörülen neticeye engel olunmaması halinde bilinçli taksir vardır.”. Fail yaptığı hareketin kanunun suç olarak düzenlediği bir

neticeye sebebiyet verebileceğini öngörmekle birlikte bunun gerçekleşmesini istememekte ve hareketine devam etmektedir.

Örneğin, bir plajın yakınından aşırı hızla geçen sürat motoru sürücüsü yüzenlere çarpabileceğini düşünmesine rağmen böyle

bir neticeyi istemediğinden, denizde bulunanlardan birine çarparak onun ölümüne neden olması halinde; sirkte bıçak  atışları

yapan kişinin özel yeteneği itibariyle ölüm neticesinin gerçekleşmeyeceği konusunda kuvvetli bir kanaatin bulunması nedeniyle

attığı bıçaklardan birinin hedef olarak duran kişinin ölümüne yol açması ihtimalinde; ya da  şehir trafiğinde aşırı sürat  yapan

sürücü aracı ile bir  trafik kazasına sebebiyet  verebileceğini öngörmesine rağmen  aracına ve kendi  becerisine güvenerek,

böyle bir  kaza  olmaması umuduyla sürat  yapmaya devam etmesi gibi.  Bir  başka  örnek  verecek  olursak,  fail  fırtınalı  bir

havada kayığının yolcuları ile denize dökülebileceğini öngörmekle beraber,  talihine  ve  iyi  bir  denizci  olmasına  güvenerek

böyle bir neticenin meydana gelmeyeceğini ummaktadır. Ancak, netice gerçekleşmektedir. Fail bu neticenin gerçekleşeceğini

öngörmüş olduğu halde hareketi yapmaktan vazgeçecek idi ise, taksir bilinçlidir. Örnekleri arttıracak olursak, arabasını çok

hızlı süren ve bir  kimseye çarpabileceğini öngören,  fakat  ustalığına güvenerek böyle bir  sonucu önleyebileceğini zanneden

sürücünün bir yayaya çarpması durumunda olduğu gibi. 

Olası kast ile bilinçli taksir de birbirine çok yakındır,  ikisi arasından çok  ince bir  çizgi vardır.  Bilinçli taksirde

neticenin  istenmemesi  söz  konusu  iken,  olası  kastta  fail  neticeyi  doğrudan  istememekte  ise  de,  istememe  de

bulunmamaktadır.  Bunu biraz açacak  olursak,  fail  olası  kastta,  kendi  istediği  neticenin  dışındaki  neticelerin  de  meydana

geleceğini öngörür, bu neticelerin gerçekleşip gerçekleşmemesi karşısında kayıtsızdır, önemli olan ne pahasına olursa olsun

gerçekleşmesini istediği bir netice vardır ve bu neticeye bağlı olarak gerçekleşmesi olası olan neticeleri  de  kabullenir,  göze

alır. Kişi neticeleri doğrudan istememektedir, ancak gerçekleşmesini kabullenmektedir. Buna karşılık bilinçli taksirde de fail

neticeyi öngörür. Yani neticelerin gerçekleşebileceğini bilir. Ancak bu neticelerin gerçekleşmesini asla istemez. İki kavramın

ayrıldığı  nokta,  neticenin  kabullenilip  kabullenilmemesi  noktasıdır.  Öngörülen  netice  kabul  ediliyorsa  olası  kast,

kabullenilmiyorsa bilinçli taksir vardır. 

Bilinçsiz taksir ise, sonucun öngörülmediği hallerde söz konusu olur. Bu, taksirin normal şeklidir. Örneğin, etrafa
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dikkat  etmeden tavşana ateş  eden  avcının silahından çıkan  merminin  çalıların  arkasında  duran  bir  köylüye  isabet  etmesi

durumunda olduğu gibi.

Bilinçli taksirde, fail gözüken sonucun gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket  etmekte  olduğundan, bu psikoljik

durum nedeniyle fail, sonucu istemiş olmakla değil, sadece tedbirsiz ve özensiz davrandığından dolayı sorumlu tutulur. Bilinçli

taksir, madde 22/3’te, bilinçsiz taksirin daha ağır şekli olarak düzenlenmiş ve taksirli suçun cezası daha da  ağırlaştırılmıştır.

Zira  sonucun  öngörülmesine  rağmen  failin  tehlikeli  hareketi  yapmaktan  vazgeçmemesi  halinde  tedbirsizliğin  daha  büyük

olacağı kabul edilmiştir.

III.KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN YERİNE UYGULANABİLECEK
SEÇENEK CEZA TÜRLERİ

5237  sayılı  TCK’nın  50.  maddesinde  kısa  süreli  özgürlüğü  bağlayıcı  cezaların  sakıncalarını  gidermek  ve

hükümlülerin zorunluluk olmadıkça  cezaevine konulmalarını önlemek amacıyla, kısa  süreli  hapis  cezalarının  çevrilebileceği

yaptırımları sayılmıştır. 

Mahkeme kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezayı TCK’nın 50. maddesinin 1. fıkrasında sayılan ölçütleri kullanmak

suretiyle  50.  maddenin  1.  fıkrasının  a,  b,  c,  d,  e  ve  f   bentlerinde  gösterilen  ceza  veya  tedbirlere  çevirebilir.  Burada

sayılanların hangisinin ceza, hangisinin tedbir olduğu hususunda yazarlar arasında tam bir birlik yoktur. Bazı yazarlar sadece

(a) fıkrasındaki adli para cezasının ceza olduğunu, diğerlerinin tedbir olduğunu ileri sürmektedirler. Şunu hemen belirtelim ki

aynı maddenin farklı fıkralarında ve 5275  sayılı Ceza  ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu’nda bunların tümüne tedbir

denmekte, bizce (a)   fıkrasındaki adli para cezası ile (f) fıkrasındaki kamuya yararlı bir işte çalıştırma, birer ceza , diğer (b),

(c),  (d)  ve  (e)  fıkralarındaki müesseseler  “tedbir”dir.   Bu görüşümüzü 06.04.2006  tarihinde yürürlüğe  giren  2006/10218

sayılı  Ceza  İnfaz  Kurumlarının  Yönetimi  ile  Ceza  ve  Güvenlik  Tedbirlerinin  İnfazı  Hakkında  Tüzük’teki  düzenleme  de

doğrulamaktadır.  Ancak  şunu  terimlerle  uğraşmanın  çok  da  yararı  yoksa  da,  yeni  TCK’da  “ceza”ların  ve  “güvenlik

tedbirleri”nin bir üst terim olan “yaptırım” kavramı altında düzenlendiğini hatırda tutmak gerekir. 

A. ADLİ  PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ

1. Genel Olarak

Çağdaş  ceza  sistemlerinde çok  önemli bir  yer  tutan  adli  para  cezalarının  tarihçesi  insanların  topluluk  olarak

yaşamaya başladıkları tarih kadar  eskidir.  Para  cezaları,  ilkel  devirlerden  itibaren  en  sık,  hatta  tek  uygulanan  müeyyide

olmuştur.

Kısa  süreli  hapis  cezalarının  adli  para  cezasına  çevrilmesi  doğrudan  doğruya  cezaların  bireyselleştirilmesi

(ferdileştirilmesi) kurumu ile ilgili olup cezanın amacına hizmet etmektedir.
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Adli para cezaları başlangıçta kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların sakıncalarını gidermek amacı ile uygulandığı

halde, zamanla diğer cezaların aksine uygulama alanı genişlemekte olan bir ceza türü olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın adli para cezasına çevrilmesi durumunda bu işlem hapis cezasının tamamı

üzerinden yapılır. Ancak, hükümlü bir süre tutuklu kalmış ise tutukluluk süresi de  adli  para  cezasına çevrildikten sonra,  bu

işlem tersine işletilecek ve tutukluluk içinde geçen süre adli para cezasına çevrilip,  ödenmesi  gereken tüm para  cezasından

mahsup edilecektir.  Ancak,  hüküm kesinleşmeden önce,  kişisel özgürlüğü sınırlama sonucunu doğuran bütün durumlarda

(tutuklama,  yakalama,  göz  altına  alma  vb.)  geçirilen  süre,  adli  para  cezasından  mahsup  edilirken,  “bir  gün  100  TL”

sayılacaktır (TCK m. 63). Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın adli para cezasına çevrilmesi durumunda, infaz edilecek olan

adli para cezasıdır. 

Bir kararda, her bir suç için belirlenen kısa süreli hapis cezaları ayrı ayrı paraya  çevrilmelidir. Zira,  yeni TCK

cezaların içtimaını  öngörmemiştir.  Bu  nedenle,  her  suçtan  ayrı  ayrı  verilen  hapis  cezaları  toplanmayacağından,  adli  para

cezasına çevirme işlemi de her bir ceza için ayrı ayrı yapılacaktır. 

Bu  seçenek  cezanın  daha  iyi  anlaşılması  için  genel  olarak  para  cezasının  incelenmesinde  yarar  olduğu

düşüncesindeyim.

2. Adli Para Cezasının Tarifi

Adlî  para  cezası,  TCK’nın  52.  maddesinin  1.  fıkrasına  göre;  “beş  günden  az  ve  kanunda  aksine  hüküm

bulunmayan hâllerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının,  bir  gün karşılığı olarak  takdir

edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet  Hazinesine  ödenmesinden  ibarettir.”

şeklinde bir tarif yapılmıştır.

Önder’e  göre,  “gerçek  adli  para  cezası,  suç  teşkil  eden,  bir  fiil  sebebiyle,  faile  karşı  toplumun  kınama

duygusunu belirten, onu maddi yararlarından mahrum bırakmayı amaçlayan, yargı organınca hüküm altına alınan ve kusur ile

orantılı olmakla beraber suçlunun ekonomik durumunu da göz önünde tutarak cezada bulunan amaçları gerçekleştirmek için

Devlet hazinesine bir miktar paranın ödenmesidir.”.

Donay’a göre ise, “para cezası, suç teşkil etsin veya etmesin, bir hukuk normunu ihlal eden kişinin devlete veya

kanunda belirtilen başka bir yere, bir zararın tazmini amacı taşımaksızın ödemek zorunda olduğu belirli bir miktar paradır.”. 

Dönmezer-Erman’a  göre  ise,  “para  cezası kanunun suç  olarak  gösterdiği bir  fiili işleyen  kişiye  uygulanan  ve

kanunda  yazılı  sınırlar  arasında  tayin  olunacak  ve  mahkum  tarafından  ödenmemesi  halinde  kanunun  gösterdiği  diğer

müeyyidelere çevrilebilen ve kamu gücüne bir para miktarının ödenmesini emreden bir müeyyidedir.”.

Taner  ise,  “para  cezası  işlenmiş  bir  suçtan  dolayı  kanun  hükümlerine  göre  tayin  olunacak  paranın  Devlet

hazinesine ödenmesidir” şeklinde bir tanım vermektedir.
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Erem ve Çınar, para cezasını, kanunda yazılı sınırlar arasında tayin olunacak bir miktar paranın devlet hazinesine

ödenmesi şeklinde tanımlamıştır.

3. Adli Para Cezasının Hukuki Niteliği

Adli para cezası, kişinin daima yerine koyması mümkün hak ve yararlarına,  yani malına yönelik uygulanan bir

cezadır. Gerçekten, hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilebildiğine, suçlunun ölümü halinde artık terekeden tahsil edilemeyeceğine

göre, adli para cezası gerçek bir Ceza Hukuku müeyyidesidir. 

4.Adli Para Cezasının Lehinde ve Aleyhindeki Görüşler

a. Adli Para Cezasının Lehindeki Görüşler

Adli  para  cezası,  cezanın  ıslah  amacına  hizmet  etmemesi  dışında;  kısa  süreli  hürriyeti  bağlayıcı  cezaların

sakıncalarını ortadan kaldırması, sonsuz olarak bölünebilmesi,  etkili,  düzeltici,  ferdileştirmeye müsait,  devlet  için ekonomik

olması,  ferdin sosyal  ve  ekonomik  faaliyetlerini  sarsmaması,  adli  hata  halinde  geri  alınma  olasılığının  mevcut  olması  gibi

faydalarını düşündüğümüzde seçenek kurumlar içinde en uygun ceza türü olduğu ortaya çıkacaktır. 

Adli para cezaları, ceza infaz kurumlarından kaynaklanan olumsuz etkileri önleyebilme niteliğine sahip bir  ceza

türüdür.  Gerçekten  de  başlangıçta  kısa  süreli hürriyeti  bağlayıcı  cezalar  bakımından  özel  bir  fonksiyonu  gerçekleştirmesi

düşünülen adli  para  cezaları suç  politikası çerçevesini  aşarak  kanun koyucuların vazgeçemeyecekleri  bir  ceza  türü  haline

gelmiştir.

Adli  para  cezaları  bölünebilir  olduklarından,  bireyselleştirilmeye  çok  uygundur.  Adli  para  cezaları,  faildeki

kusura ve suçun ağırlığına orantılı olarak belirlenebilmesi mümkün olduğundan hakimin suçun tam karşılığı olan cezayı sanığa

vermesini  sağlar.  Derecelendirilmeye  çok  müsait  olduğundan,  kusur,  haksızlık  ve  suçlunun  ekonomik  durumuna  göre

uydurulabilme imkanına sahiptir. 

Adli para cezaları, sonuçları itibariyle tamir edilebilirler yani adli hata halinde gerçekleşmiş bulunan kötü etkilerin

yok edilmesi kolaylıkla mümkün olur.  Örneğin, ölüm cezası geriye dönüşü olmayan bir  cezadır.  Hapis  cezasında ise hata

anlaşıldığında mahkum salıverilir ancak ceza evinde geçirdiği günleri geri vermek mümkün değildir. Halbuki adli para cezası

faiziyle iade edilebilir.

Adli para cezaları en etkili yaptırımlardır. Toplumdaki ekonomik gelişme ve paranın sosyal hayattaki önemi, bu

etkiyi daha da arttırmıştır. Hırs ve tama sonucu işlenen vergi kaçakçılığı gibi suçlarda,  yakalanıldığı taktirde  hükmedilecek

para  cezasının  elde  edilmesi  düşünülen  çıkardan  çok  fazla  mali  bir  zararı  doğuracağı  korkusu,  suç  işlemek  isteğinde

bulunanları  ihtiyata  sevk  eden  kuvvetli  bir  psikolojik  etki  yapabilir.  Para  günümüz  insanının  en  önemli  gereksinimi

olduğundan, kişiyi bundan yoksun bırakmak ona verilebilecek en etkili ceza olacaktır. Malvarlığından belirli bir miktar para
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vermek zorunda kalan hükümlü bunun karşılığında mutlaka bir  şeyden yoksun kalacaktır.  Parayı seven bir  kişi için bu en

etkili bir ceza olacaktır.

Adli  para  cezası,  hükümlüyü  işinden,  aile  çevresinden  ve  toplumdan  uzaklaştırmayan  bir  ceza  türü  olması

sebebiyle toplumsal bir yıkım da meydana getirmez. 

Adli  para  cezasının  infazı,  belirli  bir  zaman  dilimine  bölünebilir;  taksitle  ödeme  bir  yandan  suçlu  için  yıkım

meydana getirmez, diğer yandan ödeme süresi içinde suçlu bu cezanın korkutucu niteliğini daima hatırlar. Adli para cezasını

ödeme zorunluluğu suçluyu daha fazla çalışmaya ve tutumlu olmaya sevk eder.

Adli para cezaları devlete bir gelir getirdiği gibi, devleti parasal yükten de kurtarır. Gerçekten de hapis cezası,

cezaevlerinin yapımından, personel giderlerine ve hükümlünün bakımına kadar bir çok açıdan devlete yük getirmekte, büyük

mali külfetlere yol açmaktadır. Halbuki adli para cezaları hürriyeti bağlayıcı ceza gibi devlete mali bir yük getirmez. 

b. Adli Para Cezasının Aleyhindeki Görüşler

Adli para cezalarının yukarıda belirtilen uygun özelliklerinin yanında bir takım sakıncaları da yok değildir:

Adli para  cezası hükümlünün dışında bir  başkası tarafından da  ödenebildiğinden, cezaların kişiselliği ilkesi  ile

bağdaşmaz. Fakir suçluyu etkiler, buna karşı zengin suçlu para cezasını ödemek suretiyle etkilenmeden cezayı bertaraf etmiş

olur. Bu ise cezanın suçlulara aynı etkiyi göstermesi ilkesine aykırıdır. Bu düşünceye karşı çıkanlar da vardır. Bunlara göre,

adli para  cezası bireyselleştirilmeye en uygun ceza  olduğundan, bu cezanın hükümlünün durumuna en uygun bir  miktarda

belirlenmesi mümkündür.

Adli para cezaları cezaların şahsiliği ilkesine fazla saygılı değildir. İyi bir  cezanın önemli ve  başta  gelen niteliği,

suçla ilgili olmayan kişiler üzerinde herhangi bir  etki  yapmamasıdır.  Halbuki para  cezaları aileyi geçim aracı olan paradan,

servetinden yoksun bırakır ve dolayısıyla çocukların geleceği üzerinde bile uygun olmayan etkiler yapar. Bu sakıncanın tüm

ceza yaptırımları için geçerli olduğundan bahisle bu düşünceye de karşı çıkanlar da olmuştur.  Bunlara göre,  idam edilerek,

cezaevine  konularak  cezası  infaz  edilen  kişilerin  aileleri  de  aynı  olumsuz  etkiyi,  belki  daha  fazla  ve  yoğun  bir  şekilde

hissetmektedirler. 

Para  cezası  ödenmediği  takdirde  bu  ceza  hürriyeti  bağlayıcı  cezaya  çevrilmektedir;  bu  özellik  ise  para

cezalarının aleyhinde ileri sürülmesi mümkün bir sebep teşkil eder. Bu ise, kişilerin ekonomik durumlarındaki fark yüzünden,

aynı suçtan dolayı farklı cezalara mahkum edilmeleri gibi bir sonuç meydana getirir ve sonuçta kanun önünde eşitlik prensibi

zedelenmiş olur.

Taner’e  göre  ise,  adli  para  cezaları  gayri  ahlakidir.  Adeta  ekmek  alır  gibi  suçların  satın  alınmasına  yol

açmaktadır.  Ayrıca  yalnız  olarak  verildiğinde  toplumda  suçlunun  onurunu  kıran  ve  cezada  bulunması  gerekli  ahlaki

niteliklerden yoksun bir ceza türü olmasıyla da ahlaki değildir.
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Doktrinde adli para cezalarına karşı sıralanan bu sakıncalar geçerli ve bu yolla yapılan eleştiriler yerinde ise de,

bu sakıncaların hepsinin giderilme yolları da vardır.

5. Adli Para Cezasının Somut Olayda Tespitindeki Sistemler

Adli para cezasının somut olayda tayini bakımından genelde iki sistem kabul edilmektedir. Bunlardan biri klasik

sistem, diğeri ise Gün-Para sistemidir.

a. Klasik Para Cezaları Sistemi

Klasik sisteme göre adli  para  cezaları farklı şekillerde uygulansa da,  hepsinde esas  özellik şudur: Hakim suç

karşılığı belirli bir meblağı para  cezası olarak  tayin eder.  Ancak,  hakimin bu yetkisi,  kanun koyucunun ceza  kanunlarında

genel kısımda para cezasının alt ve üst sınırlarını göstermek suretiyle düzenlenmektedir. Bu sistemde hakim, suç ve suçlunun

durumuna  göre,  takdir  hakkını  kullanarak  alt  ve  üst  sınırlar  arasında  bir  miktar  tayin  etmekte,  hatta  yapılan  indirimler

sonucunda, alt sınırdan da az bir miktar tespit edilmektedir.

b. Gün Para Cezası Sistemi (Day Fine System)

Gün para cezası sistemini bugünkü anlamı ile ilk uygulayan ülkeler kuzey ülkeleri İsveç ve Finlandiya’dır.  Bu

sistem ilk olarak 1921 yılında Finlandiya’da, 1931 yılında İsveç’te ve 1939 yılında da Danimarka ve Federal  Almanya’da

uygulanmıştır. Son yıllarda bir çok ceza kanunu gün para  cezası sistemini kabul  etmiştir.  Bu sistemi günümüzde uygulayan

ülkeler: İsveç,  Almanya, Avusturya,  Polonya,  Finlandiya,  Danimarka  ve  Fransa’dır.  Bu  sistemin  Osmanlı  Devletinde  de

uygulandığı ve ilk kaynağının bu uygulamalar olduğunu söyleyenler de vardır.

Gün-Para  cezası sisteminin esası,  hükmedilecek para  cezasını  suçlunun  ödeme  yeteneğine  göre  tayin  etmek

suretiyle zengin ve fakir arasında cezada kanunilik esasının sert olarak uygulanmasının sebebiyet verdiği eşitsizliği gidermektir.

Bu sistemdeki temel amaç, hükümlünün ödeyebileceği bir miktar para cezasının onun kişiliğine uygun düşmesini sağlayarak

hüküm altına almaktır. En etkin para cezası ödenebilen bir para cezasıdır. Eğer  para  cezası ödenemez bir  miktara çıkarılır

veya ülkenin ekonomik koşullarına uydurulamaz ise,  bu nitelikteki bir  para  cezasından beklenen amaca ulaşmak imkansız

olacaktır. Bu itibarla para cezasının bireyselleştirilmesi gereklidir.

Gün para cezası sisteminde, önce işlenen suçta failin kusuru, hukuka aykırılık yoğunluğu belirlenir. Cezanın genel

ve özel önleme fonksiyonları da  göz önünde bulundurularak suçlunun ödemesi  gereken para  cezasının gün adedi  bulunur.

İkinci aşamada bir gün için verilebilecek olan para cezasının miktarı tespit edilir. Bu aşamada hakim suçlunun net gelirini veya

çalıştığı takdirde elde edebileceği geliri belirler; ekonomik yükümlülüklerinin neler olduğunu saptayarak, günlük kazancının bir

kısmını gün para cezası olarak tespit eder. Suçlunun bir  gün için ödemesi  gereken meblağ ile ödemesi  gereken gün adedi

belirlendikten sonra bunların birbiri ile çarpımı ödenmesi gereken para cezasını ortaya çıkarır.

95



Bu sistem 1950 yılında İzlanda’da, beş kuzey ülkesine mensup cezacılar arasında tartışılmış ve sistemin iyi sonuçlar

verdiği açıklanmıştır.

c. Hukukumuzdaki Sistem

5237 sayılı TCK, eski 765  sayılı TCK’da  var  olan “yeniden değerlendirme oranı sistemi”ni kaldırmış,  bunun

yerine yukarıda saydığımız ülkelerde uygulanan “gün para  cezası sistemi”ni kabul  etmiştir.  Gün para  cezası ile kişinin mali

durumuna uyarlı bir etkinlikte yaptırımın hükmedilmesi, ayrıca zengin ve fakir açısından oranlı ve adil bir yoksunluk sağlanır. 

Gün para  cezası sisteminde,  adli  para  cezasının iki unsuru  vardır:  Gün  unsuru  ve  bir  gün  karşılığı  ödenmesi

gereken  para  unsuru.  Adli  para  cezasının  gün  unsuru  “beş  günden  az  ve  kanunda  aksine  hüküm  bulunmayan  hallerde

yediyüzotuz günden fazla” olamaz. Bir gün karşılığı ödenmesi gereken para miktarı, “en az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası”

olabilir.

Hukukumuza TCK’nın 52. maddesi ile giren bu sistemin amacı olarak gerekçesinde şunlar belirtilmiştir:

“…Gün para cezasının temel amacı, para cezasının kişinin ödeme gücüne göre belirlenmesi yoluyla, suç işleyen

zengin ile fakir arasındaki eşitsizliği gidermektir. Bunun yanında sistem, uygulaması basit, etkili, saydam ve para  cezasından

güdülen amaçları yerine getirebilecek özelliktedir.”.

6. Hukukumuzdaki Adli Para Cezasının Hesaplanması

a. Genel Olarak

TCK’nın 52. maddesinin gerekçesinde adli para cezalarının tespitinde takip edilecek yollar açıklanmıştır. Buna

göre, birinci aşama; tam gün sayısının belirlenmesi, ikinci aşama; tam gün sayısı üzerinden artırım ve indirim yapılması, üçüncü

aşama; bir gün karşılığı adli para cezası miktarının takdir edilmesi, dördüncü aşama; tam gün sayısı ile bir  gün karşılığı adli

para cezası miktarının çarpılması ve son aşama olarak da; adli para cezasının ödenmesinde mehil verme ya da taksit halidir.

b. Tam Gün Sayısının Belirlenmesi

TCK’nın 52.  maddesine  göre,  kanunda  aksi  belirtilmeyen  hallerde,  suçun  düzenlendiği  maddede,  adli  para

cezasına esas tam gün sayısı gösterilmeyip da sadece “adli para cezası ile cezalandırılır” şeklinde düzenleme yapılan hallerde,

5 günden az ve 730 günden fazla olmamak üzere tam gün sayısı tespit edilecektir.

Kanun maddesinde adli para cezasının sadece üst sınırının gösterildiği hallerde ise, 5 günden az olmamak üzere

uygulama maddesinde gösterilen üst sınıra kadar olan tam gün sayısı belirlenecektir. Kanunda aksi öngörülmeyen durumlara

örnek  olarak;  Madde  155/2’de  düzenlenen  hizmet  sebebi  ile  emniyet-i  suistimal  suçu,  3.000   gün;  madde  282’de

düzenlenen suçtan elde edilen değerlerin/kara paranın aklanması suçu, 20.000 gün; madde 305/2’de düzenlenen temel milli
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yararlara karşı faaliyette bulunmak amacı ile yarar sağlama suçu, 15.000 gün para cezası öngörülen suçları gösterebiliriz. 

Adli para cezasının seçimlik ceza  olarak  öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biriminin alt  sınırı,  o  suç

tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da hapis cezasının üst sınırından fazla olamayacaktır. Hakim adli para

cezasının hapis cezasına seçenek yaptırım olarak kabul edildiği hallerde, önce hapis cezasına mı yoksa adli para cezasına mı

hükmedeceğini karara bağlayacaktır. Seçenek yaptırımın belirlenmesinde TCK’nın 50. maddesinin 1. fıkrasında bahsedilen

ölçütler dikkate alınacaktır. Sonuç olarak adli para cezasının hapis cezasına seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, tam gün

sayısının belirlenmesinde hapis cezasının alt ve üst sınırında belirtilen miktarlar esas alınacaktır. 

TCK’nın 61. maddesinin 1. fıkrasında sayılan ölçütler, 5 ila 730 gün arasındaki yelpazede düzenlenen tam gün

sayısının belirlenmesinde de  kullanılacaktır.  Bu hükme göre  hakim, somut olayda suçun işleniş  biçimi, suçun işlenmesinde

kullanılan araçları, suçun işlendiği zaman ve yeri, suçun konusunun önem ve değerini, meydana gelen zarar  veya tehlikenin

ağırlığını, failin kast  veya taksire  dayalı kusurunun ağırlığını,  failin taşıdığı amaç ve saiki  göz önünde bulundurarak,  işlenen

suçun ceza  normundaki tanımında öngörülen cezanın alt  ve  üst  sınırları arasında temel cezayı  belirleyecektir.  Ancak  yeni

TCK’daki bu ölçütler  tahdidi olarak  sayılmıştır.  Oysaki  eski  TCK’da  29.  maddede  takdir  hakkı kullanırken göz önünde

bulundurulacak  hususlar  sayıldıktan  sonra  “gibi”  edatı  ile  hakimin  takdirini  etkileyen  objektif  ve  subjektif  etkenleri  de

kararında kullanması sağlanmıştır. Temel cezanın tayini sırasında göz önünde bulundurulacak hususlar arasında 61. maddede

failin ekonomik durumu sayılmadığından, tam gün sayısının belirlenmesi sırasında failin ekonomik durumu kesinlikle dikkate

alınmayacaktır.

c. Tam Gün Sayısı Üzerinden Artırım ve İndirim Yapılması

TCK’nın 61. maddesinin 5377 sayılı Kanunun 7.  maddesi  ile değişik 8.  maddesine göre,  adli  para  cezasının

hesaplanmasında temel kural, adli para cezası belirlenirken cezanın belirlenmesi ve  bireyselleştirilmesine yönelik artırma ve

indirimlerin birinci fıkra hükmüne göre belirlenen gün üzerinden yapılmasıdır.

d. Bir Gün Karşılığı Adli Para Cezası Miktarının Takdir Edilmesi

Tam  gün  sayısı,  TCK’nın  61.  maddesinin  5.  fıkrasındaki  yasal  ve  takdiri  artırım  ve  indirim  nedenlerinin

uygulanması  sonrası  bir  gün  karşılığı  adli  para  cezası  miktarı  bulunur.  Bir  gün  karşılığı  adli  para  cezası  TCK’nın  52.

maddesinin 2. fıkrasına göre en az 20 ve en fazla 100 TL olarak belirlenir.

Bir gün karşılığı adli  para  cezası miktarı,  20  ile 100  TL arasında,  failin ekonomik  ve  diğer  şahsi  halleri  göz

önünde bulundurularak belirlenir. Bunun belirlenmesinde hakime takdir yetkisi verilmiştir. 

Gün para cezasının Alman Ceza Yasasından alındığı intibaı vardır. Yeni TCK’da Türkiye’deki kişi başına gelir

ve ekonomik koşullar, işsizlik, gelir dağılımındaki orantısızlık gözetilmeden, birim para cezasının alt sınırı fazla, üst sınırının ise

Almanya’dan az olarak düzenlendiğini, suç işleyen kişinin ekonomik durumu gözetilerek, ödeme gücü olan kişi üzerinde adli

para  cezasının etkili kılınabilmesi için, yasada  öngörülen “bir günün parasal  miktarının” üst  sınırının  arttırılması  gerektiğini,
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buna karşılık, Türkiye’deki çalışanların büyük çoğunluğunun asgari ücretle çalışmasından dolayı, bir günde kazanılan paranın

yasada belirtilen “yirmi YTL”den az olduğunu, bundan dolayı ödeme gücü olmayanı tekrar  infaz kurumuna göndermemek

için, kişinin ödeme gücüne göre hakime adli para cezasını belirleme olanağı veren bir düzenleme gerektiğini ve bunun da “bir

gün karşılığı adli para cezasının miktarının” en alt sınırının daha aşağıya çekilmesi durumunda gerçekleşebileceğini ileri süren

yazarlar vardır. 

aa. Kişinin Ekonomik Durumunun Değerlendirilmesi

Hakim kişinin ekonomik durumunu değerlendirmek için duruşma başladığında CMK 191/3-a maddesine göre

“… ve ekonomik durumu hakkında kendisinden bilgi alır.”. Failin mesleği,  gelir durumu, geçim kaynakları ile malvarlığı ile

ilgili  bilgiler  sanığa  sorularak  kişinin  ekonomik  durumu  hakkında  bir  takım  göstergelere  ulaşılır.  Ayrıca  hakim  gerek  

gördüğünde zabıta araştırması ve resmi daire kayıtları ile de bunu tespit etmeye çalışır. 

Ancak bu araştırmanın illa da tazminat davalarında uygulandığı gibi kolluğa yaptırılması gerekli değildir. Sanığın

ifadesinin tespiti sırasında onun ekonomik durumuna ilişkin bilgileri sorabilir. Örneğin, öğretmen olduğunu, evli ve iki çocuklu

olduğunu bildiren bir sanığın ekonomik ve sosyal durumu da genel hatları ile belirlenmiştir. Kanun koyucu bu düzenleme ile

sanığın  mal  varlığının  tespitinden  ziyade,  sanığa  ceza  verecek  hakimin  takdirine  yetecek  kadar  bilgi  sahibi  olmasını

amaçlamaktadır. 

Gün  sayısının  çarpımında  esas  alınacak  birim  para  miktarının   tespitinde  dikkate  alınması  gereken  “kişinin

iktisadi ve diğer şahsi halleri”nin keyfi uygulamalara ve “eşitlik” ilkesinin ihlallerine yol açabileceğini ileri sürenler  de  vardır.

Bunlara  göre,  bir  günün  para  karşılığını  belirlemekte  yapılacak  araştırmalardaki  yetersizlik  ve  eksikliklerden  dolayı  son

derece  olumsuz sonuçlar  elde  edilebilecektir.  Zira  ülkemizde  kişinin  maddi  durumunu  belirlemek  konusunda  esas  alınan

kriterler  ve  yapılan araştırmalar,  maalesef gerçek  dışı sonuçlara ulaşılmasına neden olabilmektedir.  Ülkemiz  ekonomisinin

%60’ının kayıt dışı olması ve ülke nüfusunun büyük çoğunluğunun sabit gelirinin bulunmaması kişinin ekonomik halinin nasıl

ve neye göre belirleneceği konusunda şüphe oluşturduğunu ileri sürenler vardır.

Bu araştırmanın soruşturma evresinde yapılmış olması gerekmektedir.  Batı  ülkelerinde  bugün  artık  yerleşmiş

uygulamalarda, duruşmaya geçilmeden önce, genellikle sanığın ailevi durumu, sosyal  geçmişi ve  ekonomik durumu ile ilgili

raporlar  hazırlanmaktadır.  Raporların  amacı,  toplum  ve  suçlunun  en  ziyade  yararına  olmak  üzere  ne  gibi  tedbirlere

başvurulması gerektiğini tespit ve bu suretle ceza ve tedbirlerin bireyselleştirilmesinde mahkemeye ışık tutmaktır. Bu raporlar

değişik ülkelerde özel  sosyal  servisler  ya  da  Probation idareleri  tarafından  hazırlanmaktadır.  Ayrıca  hazırlık  soruşturması

safhasında da “ifade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alınabilir.”.

Bu sistemin istenilen şekilde işleyebilmesi için, failin iktisadi imkanlarının tam ve ayrıntılı bir biçimde araştırılması

şarttır.  Bunun  için  de,  bireylerin  iktisadi  durumlarının  ülkenin  tümünde  kayıt  altına  alacak  sistem  ve  uygulamaların

geliştirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Bir başka deyişle, adli para cezası sisteminin iyi, ideal ve “eşitlik” ilkesine uygun

şekilde tespiti önemli rol oynayacaktır. 
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bb. Kişinin Diğer Şahsi Halleri

Sanığın kişiliği ve sair hallerinden maksat, sabıkasının bulunup bulunmadığı, medeni hali, işi, muhitindeki durumu,

toplum içindeki yeri  ve  vaziyeti,  iş  ve  sosyal  hayatı,  ailevi  ve  psikolojik  durumu,  yükümlülükleri,  duruşmadaki  tutum  ve

davranışları, mahkemeye karşı tavrıdır. Karar verirken hakimin bu durumlar ile kişinin iktisadi durumu arasında bağ kurması

gerekir. Bunların olumlu olmadıkları mahkemece belirlenerek sanığın kişiliği ve sair halleri hakkında bir  yargıya varılmalıdır.

Bu sayılanlar kanun koyucunun “…ve diğer  şahsi halleri” ifadesinden de  anlaşılacağı üzere,  sınırlı  değildir.  Hakim  takdiri

etkileyebilecek olan başka hususları da göz önüne alabilecektir.

e. Tam Gün Sayısı İle  Bir Gün Karşılığı Adli Para Cezası Miktarının Çarpılması

TCK’nın 61.  maddesinin 8.  fıkrasına göre  “adli para  cezası,  belirlenen sonuç gün ile kişinin bir  gün  karşılığı

ödeyebileceği miktarın çarpılması suretiyle  bulunur.”.  TCK’nın  52.  maddesinin  3.  fıkrasına  göre  ise,  adli  para  cezasının

belirlenmesinde esas alınan tam gün sayısı ile bir gün karşılığı adli para cezası miktarı kararda ayrı ayrı gösterilmelidir.

TCK’nın  52.  maddesinin  6.  fıkrasına  göre,  adli  para  cezasının  hesaplanması  sırasında  artırım  ve  indirim

yapılırken bir TL’nin arta kalanı hesaba katılmaz. Fıkrada geçen “hesaba katılmaz” ibaresi, bir hesaba başvurulması zorunlu

her aşamayı,  başka  bir  deyişle yasa  koyucu tarafından doğrudan doğruya belirlenmiş  olmayan,  gerek  hesaplama  sonucu

bulunan, gerekse  üzerinden hesaplama yapılacak olan her  miktar ve  süreyi kapsamına almaktadır.  Özetle  bu  kuralın,  …

gerek  temel  cezanın  belirlenmesi  ve  takip  eden  arttırma  ve  eksiltme  işlemleri  ile  sonuç  ceza  tutarına  hükmedilmesi

aşamalarında, gerekse … hürriyeti bağlayıcı cezanın paraya dönüştürülmesi aşamasında bir güne karşılık tutulan para cezası

miktarlarının belirlenmesinde göz önünde tutulması zorunludur.

f. Adli Para Cezasının Ödenmesinde Mehil Verme veya Taksit Hali

Hakim, temel cezayı belirledikten sonra sanığın ekonomik ve şahsi hallerine göre adli para cezasını ödemesi için

bir yılı geçmemek üzere süre verebileceği gibi, hükmettiği para cezasının taksitle ödenmesine de karar verebilir. Ancak, taksit

süresi iki yılı geçmemeli ve sayısı dörtten az olmamalıdır, ayrıca mahkeme kararında taksit aralıklarını da belirlemelidir. Buna

ek  olarak  hakim  kararında  taksitlerden  birinin  zamanında  ödenmemesi  durumunda  geri  kalan  kısmın  tamamının  tahsil

edileceği  ve  ödenmeyen  adli  para  cezasının  hapse  çevrileceği  uyarısında  da  bulunmalıdır.  Bu  uyarının  bulunmaması

hükümlüye infaz aşamasında bir  kazanılmış hak  sağlamaz. Tebliğ olunan ödeme emri üzerine,  hükümlünün  belirli  bir  süre

içinde adli para cezasının ödenmemesi halinde, adli para cezasının hapse çevrileceği mahkeme ilamında yazılı olmasa da, C.

Savcısının kararıyla hükümlü ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir.

CGTİHK’nunda  adli  para  cezasının  hapse  çevrileceği  uyarısının  kararda  yazılı  olmaması  halinde  bunun

C.Savcısının kararı ile düzenlenebileceği belirtilmesine rağmen CGK’nun aksi  yönde bir  kararı da  mevcuttur.  Buna göre,

“…mahkemece hükmolunan para cezasının taksitle ödenmesine karar verildiği taktirde, tayin edilen süre (taksit süresi), taksit

miktarı ve taksitlerden birinin süresinde ödenmemesinin yaptırımı gösterilmiştir. Sanığın kendisine yükletilen yükümlülükler ve

sonuçlarından sorumlu tutulabilmesi için hükümde bu hususların açıkça belirtilmesi, suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin zorunlu
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sonucudur.”.

“Tayin olunan para cezasının bir defada ödenmesinin, ekonomik ve sosyal durumu ve paranın alış gücü itibariyle

sanığın yaşamı üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacaksa cezanın taksite  bağlanmasına gerek  yoktur.”.  Hatta  Yargıtay’ın ilk

derece mahkemesince taksitle ödenmesine karar verildiği, ancak adli para  cezasının  alt  sınırını geçmeyen para  cezalarının

öngörüldüğü kararları bozduğu da olmuştur. 

7. Adli Para Cezasına Çevirme Yasağı

Somut bir eylemle ilgili olarak cezayı belirlerken, önce temel cezanın ve türünün ve eğer ceza alt ve üst sınırıyla

gösterilmişse bu iki sınır arasında bir miktar seçilerek saptanması ve  daha  sonra  da  belirli ilkeler dahilinde ceza  miktarının

hesaplanması gerekmektedir.

Bazen ceza, kanunda seçimlik olarak öngörülmüş olabilir. Bu tür bir  olasılık  durumunda, yargı organı işlendiği

sabit suç karşılığı olarak kanunda öngörülen seçimlik cezalardan (örneğin hürriyeti bağlayıcı ceza  veya para  cezası)  birisini

somut eyleme ve faile ilişkin koşulları dikkate alarak tercih edecektir. Hakimin somut eylem ve failin özel  koşullarına göre

öngörülen cezalardan birini seçmede takdir hakkı vardır. Bu takdir hakkı yerine getirilirken kararda  hakim, yaptığı tercihin

gerekçesini göstermesi gerekir. Nitekim CGK bir kararında bu hususu vurgulayarak, hapsin tercihine dayanak olan kanuni

gerekçeyi hakimin gerekçeli kararında izah etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Failin bu tür seçimlik ceza yaptırımlarını içeren birden fazla suçu işlemiş olması durumunda, hakim failin işlediği

her suç açısından aynı ceza türünü seçmek zorunda değildir. Hakim bir suç açısından hürriyeti bağlayıcı ceza türünü diğer suç

bakımından ise para cezasını tercih edebilir. 

Hakimin bu tür seçimlik cezalardan önce hürriyeti bağlayıcı cezayı seçip daha sonra bunu para cezasına çevirip

çevirmeyeceği 765 sayılı TCK ve 647 sayılı yasanın yürürlükte olduğu dönemde bir tartışma konusu iken 5237 sayılı TCK’

nın 50/2  maddesine göre  suç  tanımında hapis  cezası  ile  adlî  para  cezasının  seçenek  olarak  öngörüldüğü  hâllerde,  hapis

cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para cezasına çevrilemeyecektir. Yasa bu durumda adli para cezasına çevirmeyi

engellemektedir. Çünkü böyle bir durumda hakimin doğrudan adli para cezasına hükmetme imkanı vardır. 

Örneğin, TCK’nın 105/1;  86/2,  125.  maddelerinde  seçimlik  cezalar  bulunmaktadır.  Mahkeme,  bu  seçimlik

cezalardan hapis cezasını tercih etmekle,  sanığın adli  para  cezasını ödeyerek  topluma kazandırılamayacağını düşünmüştür.

Gerçekten hakimin adli para cezasının öngörüldüğü seçenekli cezalar  bakımından hapis  cezasını tercih etmesinin gerekçesi

büyük bir ihtimalle, hükmedilen hapis  cezasının neden adli  para  cezasına çevrilmediğinin de  gerekçesini  oluşturacaktır.  Bu

nedenle  TCK’nın  50.  maddesinde  tanınan  takdir  hakkının  sanığın  lehine  kabulü  aynı  zamanda  bir  çelişki  olacağından

yasaklama hükmünün konması yerinde bir düzenleme olmuştur.

Mahkeme  failin  eylemi  nedeniyle  seçimlik  cezalardan  hapis  cezasını  seçtikten  sonra  bu  cezayı  seçenek

yaptırımlardan adli para  cezasına çevirme yaptırımı uygulanamayacaktır.  Kanunda sadece  “adli para  cezasına çevrilemez”
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dendiği için adli para cezası ve hapis cezasının seçenekli olarak belirlendiği durumlarda mahkemece hapis cezası seçildikten

sonra adli para cezası dışındaki seçenek tedbirler öngörülebilir.

Yeni  TCK’nın  58.  maddesinin  3.  fıkrasında  “tekerrür  durumunda  sonraki  suça  ilişkin  yasa  maddesinde

özgürlüğü bağlayıcı ceza olan hapis cezası ile adli para cezası seçenekli olarak öngörülmüşse, özgürlüğü bağlayıcı ceza olan

hapis cezasına hükmolunur” denmektedir.  Buna  göre,  akla  şöyle  bir  soru  gelmektedir:  Mahkemece,  tekerrür  nedeniyle,

zorunlu olarak seçenekli cezalardan hapis cezasına hükmedilmesi durumunda, kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı ceza para ya da

önleme çevrilebilir mi?

Bizim de katıldığımız görüşe göre, tekerrür durumunda mahkemenin yasada seçenekli olarak öngörülen hapis ile

adli  para  cezalarından  birini  seçme  özgürlüğü  bulunmamaktadır.  Daha  doğrusu  mahkemenin,  yasada  seçenekli  olarak

öngörülen cezalardan adli para cezasını seçme olanağı bulunmamaktadır. Yasada seçenekli ceza öngörülmesine karşın hakim

zorunlu olarak hapis cezasına hükmetmek zorundadır. Bu nedenle, suç tanımında, hapis cezası ile adli para cezası seçenekli

olarak öngörüldüğü hallerde,  mahkemece hapis  cezasına  hükmedilmişse,  bu  durumda,  kısa  süreli  hapis  cezası  adli  para

cezasına veya tedbirlere çevrilebilecektir. 

Uygulamada  karşılaşılabilecek  bir  başka  sorun  da  şudur:  Bilindiği  gibi,  yeni  TCK’nın  50.  maddesinin  3.

fıkrasında “Daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olmak koşuluyla, mahkum olunan otuz gün ve daha az süreli hapis

cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş  yaşını bitirmiş  bulunanların mahkum edildiği bir  yıl

veya daha az süreli hapis  cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.” hükmüne yer verilmiştir. Buna

karşın,  aynı maddenin 2.  fıkrasında ise,  “Suç tanımında hapis  cezası  ile  adli  para  cezasının  seçenek  olarak  öngörüldüğü

hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli  para  cezasına çevrilmez.” şeklinde bir  düzenleme vardır.  Bu iki

düzenlemeye göre, hakim tarafından kanun maddesindeki  seçenek  cezalardan hapis  cezasının tercih edildiği,  ancak  sonuç

olarak hapis cezasının 3. fıkradaki miktarlara veya daha  da  altına düşmesi durumunda hakim adli  para  cezasına çevirmek

zorunda mıdır?

Kanaatimizce, hakim seçenekli cezalardan hapis cezasını tercih etmekle sanığa adli para cezasının uygulanması

yolunu kapatmak istemiş olacağından bu durumda, 3. fıkradaki süreler kapsamında kalsa dahi kısa  süreli hapis  cezası adli

para  cezasına çevrilmemelidir. Daha doğrusu hakimin  böyle  bir  zorunluluğu  yoktur.  Aksi  bir  düşünce  kanun  koyucunun

iradesine de  aykırı  olacaktır.  Zira  kanun  koyucu  hakime  tercih  hakkını  vermiştir.  Hakim  kararını  verirken  hangi  yoldan

giderse, çıkmaz sokağa gireceğini bilmesi gerekir. Bu halde tercihini hapisten yana kullanmış olan hakimin adli para cezasını

istemediği sonucu çıkarılabilir.

TCK 50/2’nin dışında özel yasa hükmü nedeniyle kısa süreli hapis cezalarının adli para cezalarına çevrilememesi

gibi düzenlemeler vardır. Örneğin, 24.04.1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler Yasası’na göre, kooperatif yönetim kurulu

üyeleri ile memurlarının, Kooperatifler Yasası’na aykırılık oluşturan eylemleri için bu yasada  öngörülen özgürlüğü bağlayıcı

cezalar paraya çevrilemez. Ancak bu gibi hallerde cezanın diğer tedbirlerden birine çevrilmesi mümkündür.

Ancak,  özel  yasalardaki  hapis  cezasının  para  cezasına  çevrilemeyeceği  hususundaki,  TCK’nın  genel
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hükümlerine ters hükümler, bu süre içerisinde ilgili kanunlarda gerekli değişikliğe gidilmediği takdirde, TCK’nın 5.  maddesi

karşısında 31.12.2006 tarihinde yürürlükten kalkmış olacaktır. Yasa koyucunun özel yasalarda TCK’nın genel hükümlerine

aykırı bir düzenleme yapmasına da bir engel yoktur. 

8. Adli Para Cezalarının İnfazı

a. Genel Olarak

Adli  para  cezası  bir  ceza  olduğundan,  doktrinde  asıl  sorumlu  kişinin  ödemesi  gerektiği  vurgulanmış  ise  de

kanunumuza göre, adli para cezası kimin tarafından ödenirse ödensin ilam infaz edilmiş sayılır.

b. Adli Para Cezalarının İnfazındaki İşlemler

5237 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre hapis cezasına seçenek olarak mahkemece belirlenen adlî para cezası,

hükümde yer alan para miktarı Devlet Hazinesine ödenerek yerine getirilir.

Yetkili  hakimce  imzalanan  ve  mahkeme  esas  defterine  kaydı  yapılan  kesinleşmiş  para  cezası  ilamı,  infaz

işlemlerinin başlatılması için hükmü veren mahkeme nezdindeki C.Savcılığına verilir. Bu ilam C.Savcılığında ilamat defterine

kaydedilir. C.Savcılığı koşulları varsa infaz öncesi yazılı emir kanun yolunu işletir veya işletmez. İlamın infaz kabiliyeti varsa,

bir ay içinde ödemede bulunması için hükümlüye ödeme emri tebliğ edilir. Hükümlüye vasi tayin edilmiş ise,  tebliğat  vasiye

yapılır. 

Hükümde, adlî  para  cezası takside  bağlanmamış  ise,  otuz  günlük  süre  içinde  adlî  para  cezasının  üçte  birini

ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine imkan sağlanır. İlk taksidin

süresinde ödenmemesi hâlinde, durum mahkemeye bildirilir. Cumhuriyet  savcısının  talebi  üzerine  mahkemece,  kısa  süreli

hapis cezasının kısmen infazına karar verilir ve bu karar derhâl infaz edilir.

          Hükümde adlî para cezası takside bağlanmış ise kararda belirtilen süreye göre infaz edilir.  Otuz gün içinde ilk

taksidin ödenmemiş olması hâlinde, durum mahkemeye bildirilir, kararda yer almamış olsa bile Cumhuriyet savcısının talebi

üzerine hükmü veren mahkemece kısa süreli hapis cezasının  tamamen infazına, sonraki bir taksitin ödenmemiş olması hâlinde

ise kısmen infazına karar verilir ve bu karar derhâl infaz edilir.

Ödeme  emrinin  tebliğe  rağmen,  tümü  birden  veya  taksitler  halinde  ödenmesi  kararlaştırılmışsa  taksitlerin

ödenmemesi durumunda C.Savcılığı tarafından ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir. Bu hapse çevirme

ödeme emrinin tebliğinde ihtar olarak  belirtilmese dahi,  ödememe halinde para  cezası hapis  cezasına  çevrilir.  Yargıtay’ın

görüşü  de  bu  yöndedir.  Hapse  çevirme  kararının  ayrıca  hükümlüye  tebliği  gerekmez.  Çünkü,  daha  önce  tebliğ  edilmiş

“ödeme emri” içeriğinde bu durum hükümlüye bildirilip hükümlü uyarılmıştır.  Buradaki  hapis,  tazyiken  hapistir.  Adli  para

cezasının ödenmemesinde hapse dönüştürülecek süre hükümde gün olarak tespit edilen sayıdır.  Adli para  cezası önce  gün

birimi  olarak  belirlendiği  için,  hapse  çevirmede  de  aynı  ölçü  uygulanacaktır.  Ancak,  CGTİHK’nun  geçici  1.  maddesi
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gereğince,  5237  sayılı  TCK’nun  dışındaki  diğer  kanunlarda  öngörülen  adli  para  cezasının  ödenmemesi  durumunda

hükümlünün hapis cezası bir gün karşılığı 100 YTL hesabı ile belirlenir. 

Hükümlü, hapse  çevirme kararına uygun  olarak  müddetname  düzenlenerek  infaz  kurumuna  alınır.  Hükümlü,

cezaevine  alınmadan  önce  veya  alındığı  sırada  ödemede  bulunursa  infaz  kurumuna  hiç  alınmaz.  Savcılık,  halen  infaz

kurumunda bulunan hükümlünün bizzat ödeme  ya  da  başkası  tarafından  ödeme  istemlerine  karşı  çıkamaz.  Ancak,  fiilen

ödeme yapılması şarttır; ödeme taahhüdünde bulunulması, kefil gösterilmesi istemleri dikkate alınamaz. Ayrıca savcılık,  adli

para cezasının taksitler halinde ödenmesine de müsaade edemez (CGTİHK’nun 106/6).

Yukarıda bahsedilen ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesi kuralının istisnaları da vardır. Buna göre,

CGTİHK’nun  106.  maddesinin  4.  fıkrasına  göre,  çocuklar  hakkında  doğrudan  hükmolunan  adli  para  cezası  ile  hapis

cezasından çevrilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, bu cezalar hapse çevrilemez. Bu taktirde 11. fıkrada  belirtilen

uygulama devreye girer. CGTİHK’nun 106. maddesinin 11. fıkrasına göre, C.Savcılığı bu durumda adli para cezasının 6183

sayılı  Amme  Alacaklarının  Tahsili  Usulü  Hakkında  Kanuna  göre  tahsili  için  ilamı  mahallin  en  büyük  mal  müdürlüğüne

gönderir. Böylece ödenmeyen bu iki çeşit adli para cezasının infazı, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. İlamın

gönderme tarihi esas alınmak suretiyle Cumhuriyet başsavcılığınca infaz defterindeki kayıt kapatılır ve mahkemesine bildirilir.

5237  sayılı Kanunun 50  nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre  taksirli  suçlardan  dolayı  hükmolunan  hapis

cezalarının adlî para cezasına çevrilmesi hâlinde, bu cezanın infazı hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır.

İnfaz edilen hapsin süresi, adlî para cezasını tamamıyla karşılamamış olursa, geri kalan adlî para cezasının tahsili

için  ilâm,  Cumhuriyet  Başsavcılığınca  mahallin  en  büyük  mal  memuruna  verilir.  Bu  makamlarca  6183  sayılı  Amme

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre kalan adlî para cezası tahsil edilir. 

Adli  para  cezası  yerine  çektirilen  hapis  süresi  üç  yılı  geçemez.  Birden  fazla  hükümle  adli  para  cezalarına

mahkumiyet halinde bu süre beş yılı geçemez. Bu kural kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezaları açısından da

geçerlidir. Adli para cezasından çevrilerek çektirilen hapis cezası süresine getirilen 3 ve 5 yıllık sınırlar nedeniyle infaz edilen

hapsin süresi, adli para cezasını tamamıyla karşılamamış olursa, geri kalan adli para cezasının 6183 sayılı Kanun hükümlerine

göre tahsili suretiyle infazı için ilam, C.Savcılığınca mahallin en büyük mal memurluğuna gönderilir. 

Adli  para  cezasından  çevrilen  hapis  cezasının  infazına  başlandıktan  sonra  hükümlü,  hapis  yattığı  günlerin

dışındaki  günlere  karşılık  gelen  parayı  öderse  hapisten  çıkarılır.  Hapisten  çıkartmak  için  mahkemeden  tahliye  kararı

alınmasına gerek yoktur, savcılık re’sen kişiyi infaz kurumundan çıkartmalıdır.

Mahkemelerce  doğrudan  verilen  adli  para  cezalarının  ödenmemesi   sonucu  mahkemece  hapse  çevrilmesi

durumunda, çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanamaz. Hapse çevrilmiş

olmasına rağmen hak yoksunlukları bakımından esas alınacak olan adli para cezasıdır. 

Buna karşın, TCK’nın 50. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre kısa süreli hapis cezasının adli para cezasına
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çevrildiği durumlarda adli  para  cezasının ödenmemesi nedeniyle bu seçenek  yaptırımın  yeniden  hapis  cezasına  çevrilmesi

durumunda, bundan sonra para cezasına çevrilmiş cezası bulunan hükümlü durumundaki kişi bu  konumdan çıkar  ve  hapis

cezasını infaz etmiş kişi konumuna gelir. Ancak, 5275 sayılı kanunun 106. maddesinin 9. fıkrası ve 2006/10218 karar sayılı

İnfaz Tüzüğünün 51/1-e  maddesi  uyarınca adli  para  cezasından çevrilen  hapsin  infazı  ertelenebilecek  ve  bunun  infazında

koşullu  salıverilme  hükümleri  uygulanabilecektir.  Hapse  çevrilmiş  olmasına  rağmen  hak  yoksunlukları  bakımından  esas

alınacak olan adli para cezasıdır.  

c. Adli Para Cezasının İnfazındaki Özellikler

Adli  para  cezasının  ödenmemesi  halinde  hükümlü  hakkında  hapis  cezası  verilmez,  hükümlü  sadece  hapsen

tazyik  edilir.  Çünkü  hükümlünün  hapsedildiği  günler  dışında  kalan  para  cezasını  ödemesi  halinde  hapisten  çıkarılması

gerekecektir. 

Türk hukukunda adli  para  cezalarının  infazı bakımından,  iradi olarak  ödeme,  belirli bir  süre  tanıma,  taksitle

ödeme olanağı sağlama, hapsen tazyik, cebri icra gibi usuller kabul edilmiştir.

B. KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA

1. Genel Olarak

Kısa süreli hapis cezasına mahkum olan kişinin cezası, hakim tarafından uygun görülmesi ve kendisinin de rızası

bulunması halinde kamuya  yararlı  bir  işte  çalıştırma  seçenek  tedbirine  çevrilebilecektir.  Hükümlünün  çalışacağı  kurumda

kadrolu olması ve bir ücret alması da söz konusu değildir. Kısa süreli hapis cezasını gerektiren bir suçu işlemiş olan ve eğitim

derecesi  elverişli  bulunan  bir  kişinin  örneğin,  okuma  yazma  öğreten  bir  kursta  öğretici  olarak  görev  yapmasına  karar

verilmesi bu seçenek tedbire bir örnektir.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma, 5237 sayılı TCK ile mevzuatımıza daha yeni girmiştir. Türk Ceza Kanununun

50 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan kısa süreli hapis cezasının yaptırım seçeneklerinden kamuya yararlı

bir işte  çalıştırma; hükümlünün, ücretsiz olarak  bir  kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren bir  özel  kuruluşun

belirli hizmetlerinde mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla çalıştırılmasıdır.

Ancak  kamuya  yararlı  bir  işte  çalıştırma  cezasının  ücretli  olması  gerektiğini  savunanlar  olduğu  gibi,  gönüllülük  esasına

bağlanmasına gerek bulunmadığını ancak, kanun koyucunun iradesinin bu şekilde ortaya konduğunu ifade edenler de vardır.

 

Ülkemizde 1973 yılında 1712 Sayılı Yasa’yla yürürlükten kaldırılmadan önce, “6 ayı geçmemek üzere devlet,

belediye hizmetlerinde, iktisadi devlet teşekküllerinde çalıştırma” müessesi kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara alternatif bir

yaptırım olarak düzenlenmişti. Ne var ki bu yaptırım, uygulama olanağı bulunmadığı gerekçesiyle kaldırılmıştı.  Bu tedbirin,

uygulamada önemli güçlükler doğurduğu ve bu nedenle de gerektiği gibi yararlanılamayan bir müeyyide olduğu savunulmuş

ayrıca, hükümlünün kişiliğine ve sosyal durumuna uyan bir  iş  yerinin sağlanmasının da  güç olduğu vurgulansa ve uygulama
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olanağı sınırlı da olsa, kamuya yararlı bir işte çalıştırma müessesinin yeniden mevzuatımıza girmesi yerinde bir uygulamadır. 

2. Koşulları 

a. Sanığın Rızası Koşulu

Hakimin bu seçenek tedbire başvurabilmesi için mahkumun rızasını alması zorunludur.  Bu durumda hükümlü, 

çalışacağı kurumda kadrolu olmayacak ve kendisinin bir ücret alması da söz konusu olmayacaktır. Burada ücretsiz çalıştırma

yerine,  belirli  bir  ücret  ödenmesinin  daha  uygun  olacağını,  zira  her  iki  durumda  da  cezası  çalıştırma  önlemine  çevrilen

hükümlünün çalıştığı kuruma artı bir  değer  getireceğini, bu  çalışmanın bir  bedeli  olmaması halinde, bu  önlemin  angaryaya

dönüşeceğini savunanlar var  ise  de,  kanaatimizce kamuya yararlı bir  işte  ücret  karşılığında  çalıştırma  cezadan  çok,  çoğu

sanık  için  mükafat  olacaktır.  Hükümlünün  kamu  hizmetinde  çalıştırılması  bir  nevi  topluma  verdiği  zararı  karşılamayı

hedeflediği için mevzuatımızdaki düzenleme yerindedir.

b. Kamuya Yararlı İş Listelerinin Oluşturulması

Denetimli  serbestlik  ve  yardım  merkezi  şube  müdürlükleri  ya  da  büroları,  bölgelerinde  bulunan  kamu

kurumlarından veya kamu yararına hizmet veren  özel  kuruluşlardan  hükümlüleri  ne  suretle  çalıştırabileceklerine  dair  bilgi

alırlar ve hizmetler listesini oluştururlar. Bu listeler her yılın Eylül ayında yeniden oluşturularak mahkemelere verilir.

Örneğin,  Kars  denetimli  serbestlik  ve  yardım  merkezi  şube  müdürlüğü’nün  merkez  ve  mülhakatlardaki

mahkemelere 14.03.2006 tarih ve 2006/43 sayılı yazısı ile göndermiş olduğu, kamu kurum ve kuruluşları ile kamuya yararlı

hizmet üreten kurumlardan ücretsiz olarak hangi işlerde ve ne kadar süre ile hükümlü çalıştırılabileceği bilgilerinin yer  aldığı

kamuya yararlı iş listelerini inceleyecek olursak;

KURUMU ÇALIŞ

MA

SÜRES

İ

KİŞİ

SAYISI

YAP

ACA

ĞI İŞ

1 Sağlık Müdürlüğü Hekimevi 6 ay 1 Temizl

ik 

2 İl Nüfus ve Vatandaşlık Müd. - 3 Temizl

ik 

3 İlçe Nüfus Müdürlüğü - 1 Büro

işi 

4 İl Milli Eğitim Müdürlüğü - 50 Hizme

tli 
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5 İl Milli Eğitim Müdürlüğü - 50 Kalori

ferci 

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nün gönderdiği yazıda ise, salon, raf, kitap, lavabo ve bahçe temizliği için, kitap

kaşelerinin,  numaratörlerinin  ve  etiketlerinin  yapılması,  kitap  kayıtlarının  yapılması  ve  düzenlenerek  yerleştirilmesi,  kitap,

kaset, cd ve buna benzer belgelerin incelenerek okunarak hangi konuya girdiklerinin tespitinin yapılması,  ciltleme bilenlerin

kütüphanede  bulunan  kitapların  ciltlenmesi  için  cilt  makinesi  ile  kitapların  ciltlerinin  yapılması  şeklinde  kamuya  yararlı  iş

yaptırılabilineceği belirtilmektedir.

Mahkeme, bu listelerden uygun gördüğü hizmeti ve süresini hükümlüye önerir ve bunu reddetme hakkına sahip

olduğunu hatırlatır. Mahkeme kararında sadece hangi tür işi ve ne kadar süre ile yapacağı hususları belirtmeli, kurum ismini

de kararında belirterek infazı sınırlandırmamalıdır. Bu konuda Yargıtay’ın görüşünü öğrenecek kadar bir süre henüz geçmedi

ancak  buna  benzer  eski  kararlarında  Yargıtay  tedavi  amacıyla  hükümlünün  hastaneye  yatması  hususunda  mahkemelerin

karar verdiği dosyaları “hastanenin isminin kararda belirtilmesi suretiyle infazın sınırlandırıldığı”ndan bahsederek bozduğu da

süreklilik kazanmış bir durum idi. Bu düşünceden hareketle, “kamuya yararlı bir işte çalıştırma” seçenek yaptırımına çevirme

işleminde hangi kurumda bunun yerine getirileceğine kararda değinilmemeli, sadece ne kadar  süre  ile hangi tür  işi yaparak

yerine getirileceği belirtilmelidir.

Kamuya  yararlı  bir  işte  çalıştırma  yaptırımı,  denetimli  serbestlik  kurumlarının  tespit  ettiği  listelere  göre

mahkemelerce uygulanacaktır.  Ancak,  kanunda sanığın oturduğu coğrafi mekandaki  iş  imkanları ile sınırlı olarak  iş  temin

edileceği konusunda bir zorunluluk yoktur. Özellikle bazı yörelerimizde, vasıfsız işçi dediğimiz sanıkların çalıştırılması için çok

daha uygun ortamlarda iş  imkanları bulunabilir.  Bu kurum ülkemizde  daha  yeni  uygulama  imkanı  bulacaktır.  Bu  nedenle

Yargıtay’ın bu yaptırım ile ilgili örnek kararı bulunmamaktadır. Ancak kanaatimce, bir kurumda infazın sona ermesi zorunlu

olmadığı, birkaç kurumda çalıştırılmak suretiyle cezanın infazı tamamlanabileceğinden örneğin, okullar açılmadan önce  tüm

milli eğitim kurumlarının bakım ve onarımı için ülke çapında bu cezaya çarptırılanlardan yararlanılabilir. Ayrıca,  ülkemizdeki

orman yangınları maalesef her  yıl binlerce hektar  alanı kül etmekte  ve  yangın  sonrası  yeni  fidanların  ekilmesi  için  yangın

alanının temizlenmesi ve yeni fidanların ekiminde de bir çok işçiye ihtiyaç duyulmaktadır. Her hangi bir  meslek gurubundan

olmayan kişiler için bu tür işler sanığın memleketinden farklı bir yerde de olsa cezasının infazında değerlendirilmelidir. Bunlara

park-bahçe temizliği, hasta bakıcılığı, hastanelerde temizlik işçiliği de dahil edilebilir. Aksi taktirde bir ilde birkaç temizlikçi,

kaloriferci çalıştırılarak yeterli iş imkanları sağlanmış olmaz. 

c. Kamu Yararına Çalıştırma Kararı Verilemeyecek Hal

Sanığın işlemiş  olduğu birden fazla suç  bazen aynı iddianame ile dava  edilebilmektedir.  Mahkeme  tarafından

birden  fazla  suç  dolayısıyla  aynı  kararda  birden  fazla  mahkumiyet  hükmü  kurulması  durumunda  ve  bu  mahkumiyet

hükümlerinin de kısa süreli olması durumunda, hakim suçlardan birinin kısa süreli hapis olan cezasını kamuya yararlı bir işte

çalıştırmaya çevirmesi durumunda artık  diğer  suçlar  açısından 50.  maddede  düzenlenen diğer  seçenek  kurumları  seçmek

zorundadır. Aynı kararda birden fazla “kamuya yararlı bir işte çalıştırma” seçenek yaptırımına başvuramayacaktır. Nitekim,
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5275  sayılı CGTİHK’nun 105.  maddesinin 3.  fıkrası ile 2006/10218  karar  sayılı  CİKYCGTİHT’nin  51.  maddesinin  6.

fıkrasının (  c  )  bendinde,  “diğer  bir  hapis  cezasına  hükmedildiğinde  kamu  yararına  çalıştırma  kararı  verilemez”  denmek

suretiyle bu konu düzenlenmiştir.

3. Süresi

Kısa süreli hapis cezasına mahkûm olan kişinin cezası, “yarısından bir katına kadar bir süreyle” kamuya yararlı

bir  işte  çalıştırma  tedbirlerine  çevrilebilecektir.  Çalışma  süresinin  hesabında  hükümlünün  çalıştığı  kurumun  bu  konudaki

mevzuatı esas alınır.

d. Amaç ve Yararları

Daha önceki  bölümde konuyu anlatırken değindiğimiz ülkelerde yaygın  bir  şekilde  uygulanan  kamu  yararına

çalışma tedbiri  ile; kabiliyetleri geliştirme, keşfetme, sorumluluğu hatırlatma, hükümlüyü cezaevine koyup  masraf  etmeden

istenilen amaca yöneltmek ve onu ıslah etmek mümkündür. Böylece hem suçlu ıslah olacak hem de  kamu için faydalı işler

yapılacaktır. Mahkum bir kamu kurumunda veya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşun belirli hizmetlerinde ücretsiz

olarak, belirli saati dolduracak kadar çalışacağından böylece topluma vermiş  olduğu zararı ödemiş  olacaktır.  Müeyyidenin

bahsedilen yararının yanında kamuyu suçların önlenmesi hususunda bizzat ilgilendirmiş bulunması bir başka faydalı yönüdür.

Zira böylece kamu adeta bir gözetim delegesi gibi faaliyette bulunabilmektedir.

e. İnfazı 

Hukukumuzda kamuya yararlı bir işte çalıştırma biçiminde seçenek yaptırımın gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer

makamlarla işbirliği içinde kanunda belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak görevi, 5402  sayılı

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri  ile Koruma Kurulları Kanunu’nun 14/1-a-4  maddesi  ve  20.12.2005  yürürlük

tarihli  Denetimli  Serbestlik  ve  Yardım  Merkezleri  ile  Koruma  Kurulları  Yönetmeliği’nin  15/a-4  maddesi  ile  şube

müdürlüklerine verilmiştir. 

20.12.2005  yürürlük tarihli Denetimli Serbestlik  ve  Yardım Merkezleri  ile Koruma Kurulları Yönetmeliği’nin

35. maddesi de kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı veya yükümlülüğünün infazı ile ilgili işlemleri düzenlemiştir. 

Bu düzenlemeye göre; mahkemece verilen ilam Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Cumhuriyet başsavcılığınca

ilam veya karar denetimli serbestlik genel defterine kaydedildikten sonra şube müdürlüğü veya büroya gönderilir.

             Şube müdürlüğü veya büro ilam veya kararı, denetimli serbestlik defterine kaydettikten sonra hükümlüye on gün

içinde şube müdürlüğüne veya büroya başvurması hususunda bildirim yapar. 

             Bu yaptırım veya yükümlülük, hükümlünün çalışmaya başladığı tarihte başlar.
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             Hükümlünün, haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazereti olmaksızın; on gün içinde gelmemesi ve

otuz  gün  içinde  seçenek  yaptırımın  infazına  başlanmaması  hâlinde,  şube  müdürlüğü  veya  büro  ilgili  defterdeki  kaydı

kapatarak durumu Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı ile mahkemeye bildirir.

 

             Hükümlünün bu süre içinde başvurması hâlinde ise, şube müdürlüğü veya büro kararın yerine getirilmesi için bir

denetim planı hazırlar. Bu planda; hükümlünün hangi kurum veya kuruluşta, hangi gün ve saatlerde çalışacağı ve hükümlünün

hangi aralıklarla şube müdürlüğü veya büroyu ziyaret edeceği, denetimli serbestlik görevlilerinin hangi aralıklarla hükümlünün

iş, aile ve sosyal çevresi ile görüşeceği gibi bilgiler yer alır.

             Şube müdürlüğü veya büroca hazırlanan denetim planı; hükümlüye, ilgili kamu veya özel  kurum ve kuruluş  ile

kolluğa bildirilir.

             Hükümlünün denetim planına uyup uymadığı şube müdürlüğü veya büroca her zaman denetlenir. Ancak ulaşım

güçlüğü veya güvenlik gibi nedenlerin bulunması hâlinde denetim planı ilgili kamu veya özel  kurum ve kuruluşlar ile kolluk

tarafından takip edilir. 

             Denetim planına uyulmadığının kolluk, ilgili kamu ya da  özel  kurum veya kuruluş  tarafından bildirilmesi ya  da

şube  müdürlüğü  veya  büro  tarafından  tutanakla  tespit  edilmesi  hâlinde  durum  mahkemeye  iletilmek  üzere  Cumhuriyet

başsavcılığına bildirilerek kolluk ile kamu ya da özel kurum veya kuruluştan evrak istenir ve kayıt kapatılır.  

             Yaptırım veya yükümlülük sona erdiğinde durum kolluk ile ilgili kamu ya da özel kurum veya kuruluşa iletilerek

evrakın iadesi istenir, kayıt kapatılır ve evrak mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

             Hükümlünün devam ettiği iş  yerinin disiplin kurallarını ihlal etmesi hâlinde bunun  yaptırım veya  yükümlülüğün

ihlali olup olmadığı şube müdürlüğü veya büroca değerlendirilerek bu konuda gerekçeli bir karar verilir. Fiilin, yaptırım veya

yükümlülüğün ihlali olarak değerlendirilmesi hâlinde evrak gereği için mahkemeye veya yetki alanında şube müdürlüğü veya

büro bulunmayan Cumhuriyet başsavcılığına iletilmek üzere derhal bağlı bulunulan Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. Fiilin

yaptırım veya yükümlülüğün ihlali olarak değerlendirilmemesi hâlinde aynı usulde işlem yapılarak mahkemeye bilgi verilir.

             Çalışma süresinin hesabında hükümlünün çalıştığı kurumun bu konuda tâbi olduğu mevzuat esas alınır.

             Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak hakkında böyle bir karar verilmişse, ondört

yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerine; eğitimini sürdürenler ise

okullarına devamına engel olmayan, hafif işlerde çalıştırılabilir. Bu konuda 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 71,

85 ve 87 nci madde hükümleri uygulanır.

             Kamuya yararlı bir  işte  çalıştırma yaptırım veya  yükümlülüğüne  karar  verilen  hükümlülere,  çalıştıkları  sürece

haklarında 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
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Kısa  süreli  hapis  cezalarına  seçenek  yaptırım olarak  5237  sayılı  TCK’nın  50.  maddesinin  1.  fıkrasının  (f)

bendinde düzenlenen,  “kamuya yararlı bir işte çalıştırma” nın dışında hükümlün ücretsiz olarak  ve gönüllü olmak koşulu ile

çalıştırılabileceği bir  başka  durum daha  vardır.  2006/10218  karar  sayılı İnfaz Tüzüğünün 51.  maddesinin 6.  fıkrasının (d)

bendine  göre,  “İki  yıl  veya  daha  az  süre  ile  hapis  cezasına  mahkûm  olanlardan,  hükümlülük  süresinin  yarısını  iyi  hâlle

geçirenlerin,  istekleri  bulunmak  koşuluyla  kendilerinin  veya  yasal  temsilcilerinin  veya  Cumhuriyet  başsavcılığının  istemi

üzerine, mahkûmiyet sürelerinin geriye kalan yarısını kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına mahkemece karar verilebilir.”.

VII.KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN YERİNE
UYGULANABİLECEK SEÇENEK TEDBİR TÜRLERİ

A.MAĞDURUN VEYA KAMUNUN UĞRADIĞI ZARARININ GİDERİLMESİ

a. Genel Olarak

Ceza muhakemesi hukuku sistemlerinde mağdurlar genellikle pasif bir konuma sokulmakta ve çoğu kez hukuki

durumlarıyla ilgili gerekli yardımı ve temel bilgileri dahi alamamaktadırlar. Ceza hukuku tarihinde ilk korunan süjenin mağdur

olmasına karşılık, zamanla sanığın haklarının öne alındığı ve faillerin korunmaya başlandığı görülmüştür. Bu gelişme karşısında

mağdurlar  kendilerini  zayıf  ve  saldırılara  karşı  korumasız  hissetmelerine  sebep  olmuştur.  Bazı  mağdurlar,  bizzat  failin

kendisine verdiği zarara ek olarak onlara gereken zamanı ayırmayan ve onları ihmal eden ceza hukuku sistemlerince verilen

zararlarla  da  adeta  yıkılmaktadırlar.  Çoğu  davada  failler  suç  teşkil  eden  fiillerinin  insani  yönden  doğurduğu  sonuçları

anlamamaktadırlar  veya  işledikleri  suçlar  açısından  kendilerince  çeşitli  bahaneler  geliştirerek  kendilerini  haklı

çıkarmaktadırlar.  Bu durumda faillerden mağdurların  birer  cisim  değil,  insan  olduklarını  görmelerini  beklemek  de  abesle

iştigal olacaktır.

Mağdurun zararının karşılanması sistemi ile mağdurlar ile failler arasındaki kişisel ilişkileri kesen,  faille mağdur

arasındaki düşmanlığın ve anlaşmazlığın artmasına yol açan  bir  ceza  hukuku  sistemi  terk  edilmekte,  bunun  yerine,  suçun

sadece  devlete  karşı değil, temelde  insana  karşı  olduğunu  kabul  eden  ceza  hukuku  sistemine  geçilmektedir.  Bu  sistem,

mağdurun daha  aktif  olarak  katıldığı bir  süreci  meydana getirmekte ve bunu yaparken de  hem mağdurların,  hem  faillerin

menfaatlerini koruyan bir usul olma özelliğini taşımaktadır.             

Çağdaş ceza hukukunda, faillerin sebebiyet verdiği yıkımlar ile mağdurun bu yıkım karşısında tesellisi adına bir

çeşit dengeleyici unsur olarak “viktimoloji” (mağdurluk,  victimology) adında bir  çalışma sahasının geliştiği görülmüştür.  Bu

çalışmaların  tanıtıldığı  uluslar  arası  bir  dergi  olan  “Victimology”  dergisi  ile  Oxford  Üniversitesi  Kriminolojik  Araştırma

Merkezi (Center for Criminological Research)  bu alanda bilimsel araştırmalar kuruluşlar olarak göze çarpmaktadır.

Devletin asıl amacı, faili cezalandırmak ve mağdurun zararlarını karşılamaktır.  Ancak klasik ceza  uygulamaları

mağduru görmezden geldiği ve  mağdurun  zararları  ile  ilgilenmediğinden  mağdurun  tatmini  sağlanamamaktadır.  Yargılama

sürecinin uzaması da mağdurları daha  da  mağdur etmektedir.  Bundan önceki  uygulamalarda suç  işleyen sanığın haklarının

korunması düşüncesi mağdurları ihmal edilmesine yol açmıştır. Oysa ki, ceza adaletinden beklenen sanık kadar mağdurun da
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korunması  düşüncesinin  kararlarda  egemen  kılınmasıdır.  Bu  amaçla  ceza  muhakemesinde  mağdurun  haklarının  da

güçlendirilmesi gerekmektedir.

Mağdurun haklarının korunması, neden olunan zararın karşılanması için, cezanın biçimi ve miktarı belirlenirken

mağdurun  tazminat  gereksinimi  de  göz  önünde  bulundurulmalıdır.  Bu  amaçla  Türk  Hukuk  sisteminde  hapis  cezalarının

ertelenmesinde, şartla tahliye hakkının  elde  edilmesinde, kamu davasının açılmasının ertelenmesinde ve hükmün tefhiminin

ertelenmesindeki  kurumların  devreye  sokulabilmesi  için  olduğu  kadar  kısa  süreli  hapis  cezalarının  seçenek  yaptırımlara

çevrilmesinde de mağdurun zararının tazmini veya aynen iade yoluyla karşılanması uygulaması başlatılmıştır. 

2. Onarıcı Adalet Anlayışı (Restrotive Justice)

Onarıcı adalet, işlenmiş bir suçtan etkilenen tarafların tümünü, suçun ortaya çıkardığı zararlı sonuçları ve  suçun

geleceğe yönelik etkilerini nasıl giderecekleri konusundaki meseleyi toplu olarak çözmeleri için bir araya getiren bir süreçtir.

Onarıcı adalet  anlayışının amacı,  “mümkün olduğu ölçüde zararın tazmini ve  telafisi  veya  suçun  neden  olduğu  zararın  ve

yaralanmanın giderilmesi” olarak tanımlanmıştır.

Onarıcı adalet  anlayışı,  mağdur,  fail ve  devlet  arasındaki ilişkiye dayanır.  Bu  anlayış,  devletten  ziyade  suçun

işlenmesiyle  mağdura  ve  topluma  verilen  zarar  üzerinde  yoğunlaşarak,  suça  karşı  farklı  bir  yönden  yaklaşır.  Ayrıca  bu

anlayış,  öncelikle  suçlunun  cezalandırılmasını  değil,  zararın  tazmin  ve  telafisini  amaçlar.  Devletin  hukuk  kurallarının  ihlal

edilmesi ikinci bir unsur olarak görülür. 

Howard  Ceza  Reformu Cemiyeti (Howard  League  for  Penal  Reform)  mağdurların  menfaatlerini  savunması,

suçlardan  doğan  zararların  tazmini  ile  ilgili  gelişmeleri  etkileyen  mücadeleleri  ve  mağdurların  zararlarının  giderilmesi

konusundaki çabalarıyla meşhurdur.

Mağdur  Destekleme  Hareketi  cezalandırma  ve  caydırmayı  esas  alan  günümüz  ceza  adaleti  sistemine  bir

alternatif olarak ortaya çıkan onarıcı adalet anlayışının temel ilkelerini şu şekilde düzenlemiştir. 

1) Suçlar ilk olarak mağdurlara, ikinci olarak devlete karşı yönelmiş fiillerdir.

2) Mağdurla fail arasındaki ilişkinin düzeltilmesinde mağdurun zararlarının tazmini ve telafisi önemli bir etkendir.

3)  Mağdurun  zararlarının  giderilmesi,  genellikle  bir  miktar  paranın  ödenmesi  ya  da  belli  toplumsal  hizmette

bulunulması biçiminde olmak üzere, mağdurun zararının tazmin edilmesi yoluyla sağlanır.

4) Mağdur ve fail arasında yeniden uzlaşmanın tesis edilmesi, onarıcı adalet anlayışının önemli bir amacı olarak

görülse  de,  yegane  amacı  değildir.  Bazı  görüşlere  göre,  mağdurlara,  failleri  affetmeleri  ve  onlarla  uzlaşmaları  için  baskı

yapılmamalı, mağdurlar bu konuda hazır olana kadar beklenilmelidir. 

5)  Mağdur  ve  fail  arasında  iletişim kurulması  ve  müzakere  yapılması,  çoğunlukla  mümkün  olan  ve  aradaki

bozulmuş ilişkilerin düzeltilmesi için arzu edilen bir unsurdur.

6) Failler, işlemiş oldukları suçun sorumluluğunu almalı ve faillere düzelme imkanı verilmelidir.

Onarıcı adalet anlayışı mukayeseli hukukta pek  çok  kişi tarafından kullanılmakta ve bu nedenle de  toplumsal
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yaşamın  bir  parçası  haline  gelmiş  bulunmaktadır.  Ceza  hukukunun  genelinde,  tazminata  ilişkin  ihtiyaç  açıkça

görülmektedir.Yapılan  hukuka  aykırı  bir  eylemin  ardından,  bu  yanlışlığı  giderecek  ve  affettirecek  olumlu  bir  davranış

sergilenmesi, insan toplumunda ortak  bir  uygulamadır.  Toplumsal kontrol,  toplumsal barış olmadan gerçekleştirilemez. Bu

nedenlerle, ceza kontrolünün farklı yöntemlerinin bir  uyum içinde birleştirilmesi kaçınılmazdır.  Onarıcı adaletin belki  de  en

etkili  yönü,  mağdur  tarafından  uğranılan  zararı  somut  bir  biçimde  dikkate  alarak  ve  kişisel  sorumluluğun  gelişmesini

destekleyerek, toplumda bireylerin sorunları ve menfaatleri üzerinde yoğunlaşmasıdır.

Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen

giderilmesi,  karşılaştırmalı  hukukta  bir  ceza  yaptırımı  olarak  düzenlenmiş  olmasına  rağmen  hukukumuzda  bu  müessese

cezadan çok, tedbir niteliğinde olan seçenek yaptırım olarak düzenlenmiştir.

c. Mağdurun Korunmasına Yönelik Uluslar arası Çabalar

1.Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi. 24.11.1983 tarihinde

Avrupa  Konseyince  kabul  edilen  bu  Sözleşmeyi  Türkiye  24.04.1985  tarihinde  imzalamasına  rağmen  henüz  TBMM’ce

onaylanmamıştır. 

2.  Avrupa  Konseyinin  Ceza  ve  Ceza  Usul  Hukukunda  Mağdurun  Durumuna  İlişkin  Tavsiyesi  R  (85)  11-

28.06.1985.  Avrupa  Konseyi  Bakanlar  Komitesinin  ceza  muhakemesi  hukukunda  mağdurun  hukuki  durumunun

iyileştirilmesine ilişkin 11 sayılı tavsiye kararı, üye devletlere bazı kurallarda birleşmeyi önermektedir.

3.  29.11.1985  tarihli  Birleşmiş  Milletler  Deklarasyonu.  Bu  deklarasyona  göre  mağdurun  dört  temel  hakkı

vardır: 1. Ceza muhakemesinde adil işlem hakkı, 2.Meydan gelen zararlı durumun eski hale iadesi hakkı, 3. Meydana gelen

zararın tazmini hakkı, 4. Yardım ve uygun tedavi hakkı. 

3. Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenleme

a. Genel Olarak

TCK’nın  50/1-b  maddesine  göre  ise  kısa  süreli  hürriyeti  bağlayıcı  ceza  yerine  konulan  bir  tedbir  niteliği

taşımaktadır. Buna göre, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama

sürecinde  duyduğu  pişmanlığa  ve  suçun  işlenmesindeki  özelliklere  göre  mahkemece,  mağdurun  veya  kamunun  uğradığı

zararın aynen iadesine, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine çevrilebilir.

Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen

giderilmesi  tedbirine  hükmeden  mahkeme,  işlenen  suçla  suçun  mağduruna  veya  kamuya  verilen  zararın  giderilmesi

yükümlülüğünü sanığa hapis cezası yerine yüklemektedir. Sanık ya aldığını iade ederek, aldığı mevcut değil, elden çıkmışsa

bedelini, eş değerini vererek tazmin edece  veya verilen zarar  ya  da  oluşturduğu eksikliği maddeten tamamlayarak,  suçtan

önceki maddi durumu yeniden oluşturacaktır.

 Suç  kurbanına  verilen  zararın  tamiri  yahut  tazmini  veya  “aynen  iade”  halinde,  her  türlü  cezalandırmadan
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vazgeçileceğini ifade eden bu tedbirin pek hafif suçlara, özellikle şahsi zararın ön planda bulunduğu hallere inhisar ettirilmesi

gerekir.  Suçlunun  ekonomik  durumu  dikkate  alınarak  karar  verilecek  olan  böyle  bir  mahkumiyette  mağdurun  ödemesi

gereken bir miktar para söz konusu olup bu, ceza mahkumiyetinin yerini almaktadır. Hapis cezası yerine,  aynen iade  veya

tazmin tedbirine mahkum edilen suçluya, aynı zamanda, her türlü ödeme kolaylıklarının gösterilmesi gerekir.

Mağdurun  zararının  tazmini  müessesesi  kişisel  zararın  ön  planda  bulunduğu  suçlarda,  örneğin;  mal  aleyhine

işlenen suçlar ile bazı müessir fiil suçlarında uygulanmalıdır.

Bu seçenek, mağdurun korunması amacına hizmet ettiğinden ve hakime, cezayı bireyselleştirmesinde yardımcı

olduğundan yerinde bir düzenlemedir.   

b. İnfazı

Mağdurun  veya  kamunun  uğradığı  zararın  giderilmesi,  suç  nedeniyle  uğranılan  zararın  aynen  iade  edilmesi,

suçtan önceki hâle getirilmesi veya tazmin edilmesi suretiyle tamamen giderilmesi şeklinde yerine getirilir,

          1. Zararın aynen iade edilmesi; hükümlünün işlediği suç nedeniyle haksız olarak ele geçirdiği şeyi aynen ya da

satın almak suretiyle suçtan zarar görene iade etmesidir.

          2.  Suçtan  önceki  hâle  getirme;  suç  nedeniyle  verilen  zararın,  hükümlü  tarafından  ya  da  başkası  aracılığıyla

çalışmak, çalıştırılmak, tamir etmek veya buna benzer faaliyetlerle giderilmesidir.

          3.  Zararın  tazmin  edilmesi;  suç  nedeniyle  verilen  zararın  bedelinin  suçtan  zarar  görene  ödenerek  tazmin

edilmesidir.

          

Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın miktarı, mahkemece kararda belirtilmemiş ise,  5275  sayılı Kanunun

98 inci maddesine göre Cumhuriyet savcısının talebi ile uğranılan zararın tespiti mahkemeden istenir.

Kısa süreli hapis cezasını mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesi seçenek  yaptırımına kararında

çeviren  mahkemenin  hükümde  belirttiği  zarar  miktarının  tamamen  giderilmesini  içeren  kesinleşmiş  ilâm,  Cumhuriyet

başsavcılığına verilir. Eğer kararı veren mahkemenin kararında belirtmeyip de  Cumhuriyet savcısının talebi  ile mahkemeye

tespit  ettirilen zarar  var  ise,  her  iki  yolla  ilgili  olarak  tespit  edilen  zararın,  Cumhuriyet  savcısı,  otuz  gün  içinde  tamamen

giderilmesini hükümlüye tebliğ eder.

Bu durumda, C.  Savcılığı mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iadesi,  suçtan önceki  hale getirme

veya  tazmin  suretiyle  tamamen  giderilip  giderilmediğini  denetleyecektir.  Verilen  süre  içinde  aynen  iade  veya  tazminin

gerçekleştirilmiş olması gerekir. Hükümlü, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iadesi, suçtan önceki hale getirme

veya tazmin suretiyle tamamen giderildiğini bir belge ile ispatlamalıdır.

Hükümlü  adresine  yapılan  bu  tebligatta  gösterilen  zararı,  otuz  günlük  süre  içinde  tamamen  gidermezse

Cumhuriyet başsavcılığınca, durum hükmü veren mahkemeye bildirilir.
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B.BİR EĞİTİM KURUMUNA DEVAM ETME

1. Genel Olarak

Kısa  süreli  hapis  cezasına  mahkum  olan  bir  kişinin  cezasının,  en  az  iki  yıl  süreyle,  bir  meslek  veya  sanat

edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme şeklindeki bir tedbire

çevrilmesinde güdülen amaç, suç oluşturan fiili işleyen kişinin iyileştirilmesi, eğitilmesi ve ıslahıdır. Ceza ve güvenlik tedbirleri

arasında özellikle eğiticilik, ıslah,  iyileştirme,  resosyalizasyon  yönü  itibariyle  mevcut  olan  benzerlikler  dolayısıyla  güvenlik

tedbirlerinin de bir ceza olduğunu savunanlar da vardır.. 

2. Türk Ceza Kanunundaki Düzenleme

5237 sayılı TCK’nın 50/1-c maddesi gereğince kısa süreli hapis cezasına mahkum olan bir kişinin cezası, en az

iki  yıl  süreyle,  bir  meslek  veya  sanat  edinmeyi  sağlamak  amacıyla,  gerektiğinde  barınma  imkânı  da  bulunan  bir  eğitim

kurumuna devam etmeye çevrilebilecektir.

a. Amaç

Türk Ceza  Kanunundaki düzenlemeye göre  kişinin bir  eğitim kurumuna devam etmesi şeklindeki  bir  tedbire

başvurmadaki amaç; “kişiye bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak”tır.

Bu tedbire  hükmetmek için  sanığın;  işsizlik  ve  mesleksizlik  nedeniyle  suçu  işlediğinin  anlaşılması  gerekecek,

meslek ve sanatı olsaydı suçu işlemeyebilirdi şeklinde bir sonuca varıldığı için sanığa  o  hakların sağlanması bakımından bu

tedbire hükmedilecektir.

b. Süresi

Kanundaki maddede “en az iki yıl süreyle” alt sınırı konduğuna göre, bu sınırın altına inilemeyecektir. İki yıldan

az olmamak üzere mahkeme daha fazla bir süre belirleyebilecektir. Bir meslek veya sanat edinme açısından, kişinin geçimini

sağlayacağı  meslek  ve  sanat  kolunda  onu  öğrenebilmesi  ve  devam  ettirebilmesi  için  bir  alt  sınır  konması  yerinde  bir

düzenlemedir.  Daha önceki  647  sayılı İnfaz Kanunu’nun 4.  maddesinin 3.  fıkrasındaki öngörülen süre  altı ay  idi.  Ancak,

eğitim kurumuna devam etme yükümlülüğüne ilişkin üst sınırın gösterilmemiş olması bir eksikliktir. 

c. Eğitim Kurumlarının Tespiti

06.04.2006 tarih ve 2006/10218 karar sayılı CİKYCGTİHT’nin 51. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendine göre;

Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü ya da bürosu, ilgili kurumlarla işbirliği yaparak, bölgelerinde bulunan

eğitim kurumlarını belirler ve  mahkemelere verir.  Bu listeler her  yıl Eylül ayında mahkemelere ulaştırılır.  Hakim  kararında

sadece hangi tür bir meslek ve sanat eğitimi alınacağı ve ne kadar süre devam edeceği hususlarından bahseder, kanaatimizce
113



hangi kurum olduğu hususunu kararında belirterek, infazı sınırlandırmamalıdır.

Örneğin,  Kars  denetimli  serbestlik  ve  yardım  merkezi  şube  müdürlüğünün  merkez  ve  mülhakatlardaki

mahkemelere gönderdiği 28.02.2006 tarih ve 2006/34 sayılı yazısının ekindeki eğitim kurumları listesini inceleyecek olursak;

KURSUN ADI

KURSUN 

TAHMİNİ 

SÜRESİ

KURSUN 

AZAMİ 

SÜRESİ

1-Enstrüman Öğretimi Kursları 600 Saat 1200 Saat

2-Gönüllü  Yetişkin  Okuma-Yazma  Öğreticiliği

Kursu 60 100

3-İngilizce Çeviri Kursu 150 300

4-İş Makineleri İçin Pedagojik Formasyon Kursu Mevzuata göre

5-Türk Halk Oyunları Yöre  Öğreticisi Yetiştirme

Kursu 180 300

6-Yabancı  Dil  Kursları  (  İlk  Kademe,  Orta

Kademe, İleri Kademe) 100 200

7-Açık Büfe Ziyaret Hazırlama Kursu 200 400

8-Amatör Turist Rehberliği Kursu Mevzuata göre

9-Asansör  Arıza  ve  Bakım  Elemanı  Yetiştirme

Kursu 600 1200

10-Aşçılık Kursu 400 800

11-Bahçıvan Yetiştirme Kursu 150 300

12-Bilgisayar Bakım  ve Onarımcılığı Kursu 300 600

13-Bilgisayar Operatörlüğü İşletmenliği Kursu 120 180

14-Bilgisayarlı Muhasebe Kursu 300 600
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15-Bilgisayar Web ile Grafik Tasarımı ve 

Animasyon Kursu 150 300

16-Bilgisayar  Ofis  Programları  (Windows,

Word,Excel, Power Point) Kursu 120 200

17-Dikiş Makinesi Operatörü Yetiştirme Kursu 255 500

18-Doğal Gaz Kalorifer Ateşçiliği Kursu 20 60

19-Dozer Operatörü Yetiştirme Kursu

İŞ MAK.

KUL.K.M.S

20-Eğitici Anne ( Çocuk Bakıcısı ) Kursu 364 800

21-El Nakışları Kursu 600 1200

22-El Sanatları Kursu 300 600

23-Elektrik Tesisatçılığı Kursu 600 1200

24-Erkek Berberliği Kursu 600 900

25-Fırıncılık Kursu 300 600

26-Fidan Yetiştiricisi Kursu 100 300

27-Fotoğrafçılık Kursu 150 300

28-Garson Yetiştirme Kursu 256 700

29-Giyim Kursu 600 1200

30-Halıcılık Kursu 192 1200

31-Hazır Giyim Kursu 600 1200
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32-Kalorifer Ateşçiliği Kursu 48

33-Karo ve Fayans Döşeme Kursu 150 400

34-Kuaförlük Kursu 192 400

35-Makine Nakışları Kursu 600 1200

36-Metal İşleri Kursu 600 1200

37-Mobilya Döşemeciliği Kursu 400 800

38-Motor Yenileştirmeciliği Kursu 600 1200

39-Oda Görevlisi (Turizm) Kursu 150 300

40-Otelcilik ve Turizm Eğitimi Kursu 600 1200

41-Oto Bakım Onarımcısı Yetiştirme Kursu 600 1200

42-Oto Elektrikçilik Kursu 600 1200

43-Sıhhi Tesisatçılık Kursu 600 1200

44-Su Ürünleri Kursu 100 200

45-Terzilik Kursu 600 1200

46-Trikotaj Kursu 400 800

47-Yiyecek  Hazırlama  ve  Pişirme  Teknikleri

Kursu 260 600

48-Zirai Aletler Bakım ve Onarım Kursu 600 1200
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49-Sıva, Badana ve Boyacılık Kursu 200 400

d. İnfazı

Hukukumuzda bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir

eğitim kurumuna devam etme,  biçiminde seçenek  yaptırımın gerektiğinde  kolluk  ve  ilgili  diğer  makamlarla  işbirliği  içinde

kanunda belirtilen usûl ve  esaslara  uygun olarak  yerine getirilmesini sağlamak görevi,  5402  sayılı Denetimli Serbestlik  ve

Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu’nun 14/1-a-1 maddesi ve 20.12.2005 yürürlük tarihli Denetimli Serbestlik

ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği’nin 15/a-1 maddesi ile şube müdürlüklerine verilmiştir. 

20.12.2005  yürürlük tarihli Denetimli Serbestlik  ve  Yardım Merkezleri  ile Koruma Kurulları Yönetmeliği’nin

32.  maddesi  de  eğitim  kurumuna  devam  etme  yaptırımının  veya  yükümlülüğünün  yerine  getirilmesi  ile  ilgili  işlemleri

düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre; mahkemece hükümlünün hapis cezasının bir  eğitim kurumuna devam etmesi yönünde

bir seçenek  yaptırımına çevrildiğinde bu mahkeme ilamı Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.  Cumhuriyet  başsavcılığınca;

infaz evrakı denetimli serbestlik genel defterine kaydedildikten sonra şube müdürlüğü veya büroya gönderilir.

             Şube müdürlüğü veya büro  ilam veya kararı,  denetimli serbestlik  defterine kaydettikten sonra  hükümlüye on gün

içinde şube müdürlüğü veya büroya başvurması hususunda bildirim yapar.

             Bu yaptırım veya yükümlülük, hükümlünün eğitim kurumuna veya eğitim programına başladığı tarihte başlar.

             Hükümlünün, haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazereti olmaksızın; on gün içinde gelmemesi ve otuz

gün içinde seçenek  yaptırımın infazına başlanmaması hâlinde şube müdürlüğü veya büro  ilgili  defterdeki  kaydı  kapatarak

durumu Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı ile mahkemeye bildirilir.

              Hükümlünün bu süre  içinde başvurması hâlinde ise,  kararın yerine getirilmesi için şube müdürlüğü veya büro  bir

denetim planı hazırlar. Bu planda; hükümlünün hangi kurum veya kuruluşta, hangi gün ve saatlerde ne tür bir eğitim alacağı ve

hükümlünün hangi aralıklarla şube müdürlüğü veya büroyu ziyaret edeceği, denetimli serbestlik görevlilerinin hangi aralıklarla

hükümlünün okul,  aile ve  sosyal  çevresi  ile görüşeceği gibi bilgiler yer  alır.   Bu  çerçevede  denetimli  serbestlik  görevlileri

öncelikle hükümlünün ailesi, öğretmenleri ile gerektiğinde hükümlünün eğitim gördüğü yerdeki kurum amiri veya varsa rehber

öğretmenle düzenli görüşmeler yapar. 

              Şube müdürlüğü veya büroca  hazırlanan denetim planı,  hükümlüye, çocuk  hükümlünün yasal  temsilcisine ve  ilgili

eğitim kurumuna bildirilir.

             Hükümlünün denetim planına uyup uymadığı şube müdürlüğü veya büroca her zaman denetlenir.
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             Denetim planına uyulmadığının ilgili eğitim kurumu tarafından bildirilmesi ya da şube müdürlüğü veya büro tarafından

tespit  edilmesi  hâlinde  durum  bir  tutanakla  mahkemeye  iletilmek  üzere  Cumhuriyet  başsavcılığına  bildirilerek  ilgili  eğitim

kurumundan evrak istenir ve kayıt kapatılır. 

             Hükümlünün devam ettiği eğitim kurumunun disiplin kurallarını ihlal etmesi hâlinde bunun yaptırım veya yükümlülüğün

ihlali olup olmadığı şube müdürlüğü veya büroca değerlendirilerek bu konuda gerekçeli bir karar verilir. Fiilin yaptırım veya

yükümlülüğün ihlali olarak değerlendirilmesi hâlinde evrak gereği için mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına

gönderilir. Fiilin yaptırım veya yükümlülüğün ihlali olarak değerlendirilmemesi hâlinde aynı usulde işlem yapılarak mahkemeye

bilgi verilir.

             Yaptırım veya yükümlülük sona erdiğinde durum ilgili eğitim kurumuna iletilerek evrakın iadesi istenir, kayıt kapatılır

ve evrak mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

              Şube  müdürlüğü  veya  bürolar,  bölgelerinde  bulunan  örgün  ve  yaygın  eğitim  kurumlarıyla  görüşmeler  yaparak

hükümlüleri bu eğitim kurumlarından hangilerinde ve ne surette  eğitime  alacaklarına  dair  bilgi  alırlar  ve  bu  kurumlara  ait

listeleri her yılın Eylül ayına kadar oluşturarak mahkemelere verirler.

             Bu yaptırım ve yükümlülüklerin uygulanmasında gizlilik ilkesine öncelikle uyulur.

Bu  tedbirin  başarılı  bir  şekilde  uygulanması  özel  veya  resmi  eğitim  veya  ıslah  müesseselerinin  kurulmasına

bağlıdır. Halbuki ülkemizde açık çevrede tedaviyi imkan dahiline sokacak bir müessese henüz yeterli düzeyde değildir.

C.BELİRLİ  YERLERE  GİTMEKTEN  VEYA  BELİRLİ  ETKİNLİKLERİ  YAPMAKTAN

YASAKLANMA

1. Genel Olarak

5237 sayılı TCK’nın 50/1-d maddesine göre mahkum olunan kısa  süreli hapis  cezası,   cezanın yarısından bir

katına kadar  süreyle,  belirli  yerlere  gitmekten  veya  belirli  etkinlikleri  yapmaktan  yasaklanmaya  çevrilebilecektir.  Burada

öngörülen yasaklar tamamen tedbir niteliği taşımaktadır.

Gidilmesi yasaklanan yer veya yapılması yasaklanan faaliyet, işlenmiş bulunan suçla ilgili veya suçlu üzerindeki

zararlı etkileri aşikar olan yer ve faaliyetlerdir. Mesela, kumar oynanan veya içki satılan yerler, suçlulara barınak teşkil eden

çevreler gibi. Hükümlünün belirli bir yere gitmesi yasaklanırken, bu yerin isminin belirtilmiş  olmasına gerek  yoktur.  Önemli

olan bu yerlerin niteliğidir. Örneğin, hükümlünün meyhaneye gitmesi yasaklanmış olabilir.

647 sayılı yasanın yürürlükte olduğu dönemde de 4. maddesi ile bu alternatif  tedbir  düzenlenmişti.  Ancak,  bu

tedbire  uygulamada  hakimler  tarafından  sıkça  başvurulmadığından  bazı  uygulamalar  yapınca  kamuoyunda  hayretle

karşılandığı olmuş ve gazeteler “Amerikanvari Ceza”, başlıklarıyla haberi duyurmuşlardır. 
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Suçlunun  men  edildiği  faaliyetler  ve  yer  meselesinde,  eğer  sadece  suçlunun  kendisine  tebliğ  edilmekle

yetinilecekse bu tedbirden beklenen netice elde edilemez. Bu tedbirin, kendinden beklenen neticeyi vermesi, suçludan başka

diğer ilgililerin de (örneğin, yasaklanan yerleri işletenler, memnu faaliyetle ilgili mesleki teşekküller vb.)  durumdan haberdar

edilmesine ve birkaç koldan kontrolün sağlanmasına bağlıdır.

2. Amaç

Belli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma, güvenlik tedbiriyle güdülen amaçlardan

birisi, suç oluşturan fiili işleyen kişiden toplumun korunmasıdır.

Belirli  yerlere  gitmekten  veya  belirli  etkinlikleri  yapmaktan  yasaklanma  tedbirine  hükmedilmesi  durumunda,

suçun  işlenmesine  zemin  hazırlayan,  kaynaklık  eden  ve  özetle  sanığı  suça  yönelten  etkinlik  ve  çevrelerden  uzaklaşması

sağlanarak, topluma kazandırma amaçlanmaktadır.

3. Süresi

Kanundaki  belirtilen  süre,  “mahkum  olunan  cezanın  yarısından  bir  katına  kadar”dır.  Örneğin,  eşini  dövme

suçundan sanığın 6 ay ceza alması durumunda, hakim verilen bu kısa süreli hapis cezasını, bu kişiyi eve gitmekten ve eve belli

bir  mesafeye  kadar  yaklaşmama  tedbirine  çevirmesi  halinde  bunun  süresini  3  ay  ile  12  ay  arasındaki  bir  süre  ile

belirleyecektir.

4. İnfazı

Hukukumuzda,  belirli  yerlere  gitmekten  veya  belirli  etkinlikleri  yapmaktan  yasaklanma,  biçiminde  seçenek

yaptırımın gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği içinde kanunda belirtilen usûl ve esaslara uygun olarak yerine

getirilmesini sağlamak görevi,  5402  sayılı  Denetimli  Serbestlik  ve  Yardım Merkezleri  ile  Koruma  Kurulları  Kanunu’nun

14/1-a-2  maddesi  ve  20.12.2005  yürürlük  tarihli  Denetimli  Serbestlik  ve  Yardım  Merkezleri  ile  Koruma  Kurulları

Yönetmeliği’nin 15/a-2 maddesi ile şube müdürlüklerine verilmiştir. 

20.12.2005  yürürlük tarihli Denetimli Serbestlik  ve  Yardım Merkezleri  ile Koruma Kurulları Yönetmeliği’nin

33.  maddesi  de  hükümlünün belirli yerlere  gitmekten  veya  belirli  etkinlikleri  yapmaktan  yasaklanması  yaptırımının  yerine

getirilmesi  ile  ilgili  işlemleri  düzenlemiştir.  Bu  düzenlemeye  göre;  mahkemece  ilam  Cumhuriyet  başsavcılığına  gönderilir.

Cumhuriyet  başsavcılığınca  ilam  denetimli  serbestlik  genel  defterine  kaydedildikten  sonra  şube  müdürlüğü  veya  büroya

gönderilir.

             Şube müdürlüğü veya büro  ilamı,  denetimli serbestlik  defterine kaydettikten  sonra  hükümlüye  on  gün  içinde

şube müdürlüğü veya büroya başvurması hususunda bildirim yapar.

             Hükümlünün, haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazereti olmaksızın; on gün içinde gelmemesi ve
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en geç  otuz gün içinde seçenek  yaptırımın infazına başlanmaması hâlinde defterdeki  kayıt  kapatılarak  durum  Cumhuriyet

başsavcılığı aracılığı ile mahkemeye bildirilir.

               Bu yaptırım, hükümlü veya çocuk hükümlünün yasal temsilcisine bildirildiği tarihte başlar. Hükümlüye yapılacak

bildirimde  geçerli,  haklı  ve  gerektiğinde  belgelendirilebilen  mazereti  olmadığı  hâlde   gelmemesinin,  yükümlülüğü  ihlal

sayılacağı ile gelmemenin kanuni sonuçları  mutlaka hatırlatılır. 

             Hükümlünün bu süre  içinde başvurması hâlinde ise,  şube müdürlüğü veya büro  kararın yerine getirilmesi  için

hükümlü ile görüştükten sonra bir denetim planı hazırlar. Bu planda; hükümlünün gitmemesi gereken yerler veya yapmaması

gereken etkinlikler belirtilir.  Ayrıca  hükümlünün  hangi  aralıklarla  şube  müdürlüğü  veya  büroyu  ziyaret  edeceği,  denetimli

serbestlik görevlilerinin hangi aralıklarla hükümlünün aile ve sosyal çevresi ile görüşeceği gibi bilgiler yer alır. 

             Şube müdürlüğü veya büroca hazırlanan denetim planı,  hükümlüye, çocuk  hükümlünün yasal  temsilcisine, ilgili

kurum ve kuruluşlar ile kolluğa bildirilir.

             Hükümlünün denetim planına uyup uymadığı şube müdürlüğü veya büroca her zaman denetlenir. Ancak ulaşım

güçlüğü veya güvenlik gibi nedenlerin bulunması hâlinde denetim planı ilgili kurum ve kuruluşlar ile kolluk tarafından takip

edilir. 

             Denetim planına uyulmadığının kolluk,  ilgili kurum veya kuruluş  tarafından bildirilmesi  ya  da  şube  müdürlüğü

veya büro tarafından tespit edilmesi hâlinde durum mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına bildirilerek kolluk

ile ilgili kurum ve kuruluştan evrak istenir ve kayıt kapatılır. 

             Yaptırım veya yükümlülük sona erdiğinde durum kolluk ile ilgili kurum ve kuruluşa  iletilerek evrakın iadesi  istenir,

kayıt kapatılır ve evrak mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

D.EHLİYET  VE  RUHSAT  BELGELERİNİN  GERİ  ALINMASI,  BELLİ  BİR  MESLEK  VE

SANATI YAPMAKTAN YASAKLANMA

1. Genel Olarak

5237  sayılı TCK’nın 50/1-e  maddesi  gereğince  sağladığı  hak  ve  yetkiler  kötüye  kullanılmak  suretiyle  veya

gerektirdiği  dikkat  ve  özen  yükümlülüğüne  aykırı  davranılarak  suç  işlenmiş  olması  durumunda;  mahkûm  olunan  cezanın

yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına, belli bir  meslek ve sanatı yapmaktan

yasaklanmaya çevrilebilecektir. 

Bu yaptırımın uygulanmasında hükümlü tarafından kullanılmakta olan ehliyet ve  ruhsat  veya yürütülmekte olan

meslek ve sanat, sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı

davranılarak suç işlenmesine neden olan ehliyet ve ruhsat ile meslek ve sanattır. Böylece, ancak suçun ehliyet ve ruhsatla ya
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da  meslek  ve  sanatın  icrasıyla  bağlantılı  olması  halinde,  ehliyet  ve  ruhsatların  geri  alınması  ya  da  meslek  ve  sanatın

yasaklanması yaptırımına hükmedilebilecektir.

Geri  alınacak  ehliyet  veya  ruhsat,  suç  işlemeye  müsait  bir  zemin  teşkil  eder  cinsten  olmalıdır.  Tedbirin

uygulanabilmesi için, bahis konusu ruhsat geçici olarak  geri  alınır.  Örneğin; alkollü içki satma yahut oyun ruhsatının,  trafik

suçlarında motorlu vasıta kullanma ehliyetinin geri alınması gibi. Bu ruhsat veya ehliyet bir merci tarafından verilmiş ise, durum

ilgili mercilere de bu bildirilecektir.

Burada söz  konusu olan tedbir  ile TCK’nın 53.  maddesinin 5.  ve  6.  maddesinde  düzenlenmiş  bulunan  hak

mahrumiyetleri  ve  ehliyetsizliklerin  birbiri  ile  ilgisine  gelince;  53.  maddede  düzenlenen  haller  niteliği  itibariyle  güvenlik

tedbiridir. Amaçları kişiyi bazı haklardan mahrum ederek  suç  işlenmesini önlemektir.  Burada sözkonusu olan hal bir  ceza

yaptırımına alternatif  bir tedbirdir. Teknik anlamda güvenlik tedbiri değildir. Çünkü bunun amacı hükümlüyü cezaevinin kötü

koşullarından korumak, sosyal ve ekonomik hayattan koparmamaktır. 

2. Amaç

Ehliyet  ve  ruhsat  belgelerinin  geri  alınması  veya  belli  bir  meslek  ve  sanatı  yapmaktan  yasaklanma  güvenlik

tedbiriyle güdülen amaçlardan birisi, suç oluşturan fiili işleyen kişiden toplumun korunmasıdır.

Bu  tedbirle  sanığın  sahibi  olduğu  ehliyet,  yetki,  meslek  ve  sanatını  suç  işlemekte  araç  gibi  kullanması

engellenmekte,  aynı  zamanda  kişiyi  bunlardan  yoksun  bırakmak  suretiyle  onları  meşru  yol  ve  amaçlarla  kullanmaya

zorlanmaktadır.

3. Koşul

Ehliyet  ve  ruhsat  belgelerinin  geri  alınması  ile  belli  bir  meslek  ve  sanatı  yapmaktan  yasaklama  seçenek

tedbirlerine  başvurulabilmesi,  bunların  sağladığı  hak  ve  yetkilerin  kötüye  kullanılması  veya  gerektirdiği  dikkat  ve  özen

yükümlülüğüne aykırı davranılması koşuluna bağlanmıştır. Böylece, ancak suçun ehliyet ve ruhsatla ya da meslek ve sanatın

icrasıyla  bağlantılı  olması  halinde,  ehliyet  ve  ruhsatların  geri  alınması  ya  da  meslek  ve  sanatın  yasaklanması  yaptırımına

hükmedilebilecektir.

4. Süre

Ehliyet  ve  ruhsat  belgelerinin  geri  alınması  veya  belli  bir  meslek  ve  sanatı  yapmaktan  yasaklama  seçenek

tedbirleri,  “mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle” çektirilebilir.

5. İnfazı

Hukukumuzda, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma,
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biçiminde seçenek yaptırımın gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla işbirliği içinde kanunda belirtilen usûl ve esaslara

uygun  olarak  yerine  getirilmesini  sağlamak  görevi,  5402  sayılı  Denetimli  Serbestlik  ve  Yardım  Merkezleri  ile  Koruma

Kurulları  Kanunu’nun  14/1-a-3  maddesi  ve  20.12.2005  yürürlük  tarihli  Denetimli  Serbestlik  ve  Yardım  Merkezleri  ile

Koruma Kurulları Yönetmeliği’nin 15/a-3 maddesi ile şube müdürlüklerine verilmiştir. 

20.12.2005  yürürlük tarihli Denetimli Serbestlik  ve  Yardım Merkezleri  ile Koruma Kurulları Yönetmeliği’nin

34. maddesi de ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma yaptırımının

yerine getirilmesi ile ilgili işlemleri düzenlemiştir. 

Bu düzenlemeye göre; mahkemece ilam Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.  Cumhuriyet başsavcılığınca ilam

denetimli serbestlik genel defterine kaydedildikten sonra şube müdürlüğü veya büroya gönderilir.

             Şube müdürlüğü veya büro ilamı denetimli serbestlik defterine kaydettikten sonra hükümlüye on gün içinde şube

müdürlüğü veya büroya başvurması hususunda bildirim yapar. Ayrıca ilamın bir örneğini Türkiye İş Kurumu ile ilgili kurum ve

kuruluşlara gönderir.

             Yaptırım,  bildirimin  hükümlüye  bildirildiği  tarihte  başlar.  Makbuz  karşılığında  teslim  alınan  ehliyet  ve  ruhsat

belgeleri ilgilinin dosyasında saklanır.

             Hükümlünün, haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen  mazereti olmaksızın on gün içinde gelmemesi ve

otuz gün içinde seçenek yaptırımın infazına başlanmaması hâlinde şube müdürlüğü veya büro ilgili defterdeki kaydı kapatarak

durumu Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı ile mahkemeye bildirir.

             Hükümlünün bu süre içinde başvurması hâlinde ise, şube müdürlüğü veya büro ilamın  yerine getirilmesi için bir

denetim  planı  hazırlar.  Bu  planda;  meslek  ve  sanatı  yapmaktan  yasaklanma  yaptırımının  başlangıç  ve  bitiş  tarihleri,

gerektiğinde hükümlünün hangi aralıklarla şube müdürlüğü veya büroyu ziyaret  edeceği,  denetimli  serbestlik  görevlilerinin

hangi aralıklarla hükümlünün aile ve sosyal çevresi ile görüşeceği gibi bilgiler yer alır. 

             Şube müdürlüğü veya büroca hazırlanan denetim planı, hükümlüye, ilgili meslek kuruluşuna, mahalli idareye ve

kolluğa bildirilir.

             Hükümlünün denetim planına uyup uymadığı şube müdürlüğü veya büroca her zaman denetlenir. Ancak ulaşım

güçlüğü veya güvenlik gibi nedenlerin bulunması hâlinde denetim planı ilgili meslek kuruluşu ile kolluk tarafından takip edilir. 

             Denetim planına uyulmadığının kolluk, mahalli idare veya ilgili meslek kuruluşu tarafından bildirilmesi ya da şube

müdürlüğü  veya  büro  tarafından  tespit  edilmesi  hâlinde  durum  mahkemeye  iletilmek  üzere  Cumhuriyet  başsavcılığına

bildirilerek kolluk, mahalli idare ile ilgili meslek kuruluşundan evrak istenir ve kayıt kapatılır. 

             Yaptırım veya  yükümlülük  sona  erdiğinde  durum  kolluk,  mahalli  idare  ile  ilgili  meslek  kuruluşuna  iletilerek
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evrakın iadesi istenir, kayıt kapatılır ve evrak mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

VIII. SEÇENEK TEDBİRİN HAKİM TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ

Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, hükmü

veren  mahkemece  tedbir  değiştirilir.  Örneğin,  bir  eğitim  kurumuna  devama  ilişkin  bir  tedbirin,  bu  eğitim  kurumunun

kapanması durumunda veya tazmin konusunda failin yeterli mali güce sahip olmaması durumunda mahkeme başka bir tedbire

karar  verebilecektir.  Burada  infaz  savcılığının  yerine  getirilemeyen  seçenek  yaptırımın  değiştirilmesi  için  ilamı,  infaz

mahallindeki  dengi  mahkemeye  değil  de  hükmü  veren  mahkemeye  göndermesi  şeklindeki  bir  düzenleme  yerinde  bir

düzenlemedir.  Zira  karar  veren  mahkemenin  bulunduğu  mahaldeki  sosyal  şartları,  diğer  seçenek  yaptırımların  hangisinin

mahkum için en uygun olacağı hususlarını yerel mahkeme hakimi bilebilecektir. Eğer böyle bir  değişim uygun bulunmaz ise

hükmü veren mahkeme hapis cezasının kısmen veya tamamen infazına karar verir.

Burada akla şu soru gelebilmektedir. TCK’nın 50. maddesinin 7. fıkrasına göre; “hükmedilen seçenek  tedbirin

hükümlünün  elinde  olmayan  nedenlerle  yerine  getirilememesi  durumunda,  hükmü  veren  mahkemece  tedbir  değiştirilir.”

ifadesinden acaba adli para cezasının da elde olmayan nedenlerden dolayı ödenememesi  durumunda mahkemece seçenek

yaptırım olarak birinci fıkradaki güvenlik tedbirlerinden birine hükmedilebilecek midir?

Yazarların çoğunluğuna göre,  hükmü veren mahkeme kısa  süreli hapis  cezası yerine  seçenek  yaptırım olarak

hükmolunan adli para cezasının ödenememesi durumunda, seçenek yaptırım olarak birinci fıkradaki  güvenlik tedbirlerinden

birine hükmedemeyecektir.  Maddenin son fıkrasına göre,  ancak  seçenek  yaptırım olarak  hükmedilen  güvenlik  tedbirinin

hükümlünün  elinde  olmayan  nedenlerle  yerine  getirilememesi  durumunda,  birinci  fıkradaki  başka  bir  güvenlik  tedbirine

hükmedilebilecektir. Ancak adli para  cezası ödenmezse tedbirlerden birinin ikamesi veya tedbirler  yerine adli  para  cezası

mümkün değildir. Ancak bu fikrin tersini de savunanlar vardır. Soyaslan’a göre, TCK’nın 50. maddesinin 7. fıkrasına göre,

hapis cezasına seçenek  yaptırım olarak  para  cezasının verilmesinden sonra,  hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine

getirilememesi halinde, hükmü veren mahkeme para cezası yerine bir başka alternatif tedbire hükmedebilir. Bu şekildeki bir

yaklaşım İtalyan İnfaz Sistemi’nde de vardır.

IX. SEÇENEK CEZA VEYA TEDBİRLERİN UYGULAMADAKİ SONUCU

Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre  çevrilen adlî  para  cezası veya tedbirdir.  Ancak 6.

fıkrada koşulan şartların yerine getirilmemesi sonucu kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına hükmü veren

mahkemece karar verilmesi durumunda ve bu kararın infazı halinde artık  asıl mahkumiyet, çevrilen adli  para  cezası değil,

hükmolunan hapis cezasıdır. 

Hükmedilen kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza söz konusu ceza veya tedbirlerden birine çevrildiğinde TCK’nın

50.  maddenin  5.  fıkrasına  gereğince  çevrilen  ceza  veya  tedbir  esas  mahkumiyet  sayılacağından  hükmedilen  kısa  süreli

hürriyeti  bağlayan  ceza  bir  ceza  veya  tedbire  çevrilmiş  suçlu  hakkındaki  hüküm,  sonradan  işleyeceği  suç  yönünden

ertelemeye engel olmaz ve sanığı mükerrirler arasına sokmaz. Örneğin, ikinci bir suç işlediğinde ve bu suçtan dolayı 20 gün
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hapis cezası aldığında bu cezanın adli para cezasına çevrilmesi zorunludur.

Seçenek  yaptırımın  kısmen  yerine  getirildikten  sonra  yükümlülüklere  uyulmamasından  dolayı,  kararı  veren

mahkemece  önceki  verilen  hapis  cezasının  infazının  kısmen  yapılması  durumunda,  seçenek  yaptırım  veya  tedbir  yerine

getirilmediği için, hüküm artık adli para cezası veya tedbir mahkumiyeti değil, yine aslına dönerek hapis cezası mahkumiyeti

olmuştur. Bu nedenle, ilk hükümde verilen kısa  süreli hapis  cezasının kısmen veya tamamen infazı,  bu  nedenle sonuçlarını

etkilemez ve tümü itibariyle varlığını ve sonuçlarını korumaya devam eder.

X. KANAATİMİZ

Unutmamak gerekir  ki,  hapis  cezası  kural,  alternatif  tedbirler  ise  bu  kuralın  istisnasını  teşkil  etmektedir.  Bu

tedbirlerin espirisi ve hareket noktası, şahsi gayret ve serbestçe kabullenilmiş bir katılma ile hükümlüde sorumluluk hissinin

yerleşmesidir. Zor kuvvetinin bahis konusu olduğu hallerde “tretmana arzu ile katılma” dan söz edilemez. Bunun için gerek

tedbirden beklenen neticenin sağlanması,  gerekse  tedbirin  geri  alınmasına  ilişkin  kararın  isabetli  surette  verilebilmesi  için

tedbire konu olan şahsın hayatını ciddi şekilde denetlemek gerekir. Gerekli yardım ve denetim servislerinin yani sosyal hizmet

servislerinin kurulması da, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine getirilen alternatiflerin bir  tretman metodu sıfatıyla ilk

başarı şartıdır. 

XI. KISA SÜRELİ HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARIN ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ

Kısa süreli hapis cezalarının özel  infaz şekillerine yeni TCK yer  vermemiş,  bu  konu yerinde bir  düzenleme ile

CGTİHK’nun  110.  maddesinde  düzenlenmiştir.  Tezimizin  bu  bölümü  kısa  süreli  hapis  cezaları  olduğu  için,  bu  hapis

cezalarına ilişkin özel infaz usullerinin burada incelenmesini uygun bulduk. 

A. GENEL OLARAK

Kısa  süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların zararlı sonuçlarını ortadan  kaldırmak,  yeni suçluların ortaya  çıkmasının

önüne geçmek ve en önemlisi de  cezaevlerindeki nüfusun sun’i şekilde kabarmasına fırsat  vermemek için bu cezalar  için

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’nun 110. maddesinde özel infaz şekilleri düzenlenmiştir. 

Mahkumu cezaevi olumsuz havasından korumak, devlete külfet yüklemeden infazı sağlamak amacıyla bu infaz

kabul edilmiştir. bu infaz şekilleri sayesinde kadınların ev işlerini, çocukların bakımını sürdürmeleri ve hükümlünün iş ve diğer

faaliyetlerini sürdürmesi de mümkün olmaktadır.

Avrupa  Konseyi  Bakanlar  Komitesinin  Üye  Devletlere  Kamusal  Cezalar  ve  Tedbirler  Hakkında  Avrupa

Kurallarının Uygulanmasının Geliştirilmesi Konusunda R (2000) 22 sayılı Tavsiye Kararı’na EK-II kararının 1. maddesinde

ve    Avrupa  Konseyi  Bakanlar  Komitesinin  Üye  Devletlere,  Cezaevinin  Aşırı  Kalabalıklaşması  ve  Cezaevi  Mevcudu

Enflasyonu Hakkındaki R (99) 22 sayılı Tavsiye Kararı’nda cezaevlerindeki aşırı kalabalıklaşmaya ve cezaevi  nüfusundaki
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şişkinliğe ilişkin problemle ilgili olarak tüm önlemlerin alınması ve tavsiye kararının ekinde açıklanan ve uygulanması tavsiye

edilen alternatif yaptırım ve tedbirler  arasında mahkumların elektronik izlemeye hükmedilmesi ya  da  sokağa  çıkma yasağı

konulması vasıtasıyla hareket serbestisinin kısıtlanması da sayılmıştır. 

B.ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİNİN UYGULANMASINDAKİ USUL  

     VE ESASLAR

Özel  infaz  usullerine  göre  cezanın  çektirilmesine  hükmü  veren  mahkeme  veya  hükümlü  başka  bir  yerde

bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkeme karar verir. Karar, dosya üzerinden, duruşma yapılmaksızın verilir.

İnfaza  konu  hükmün  kesinleşmiş  olması  şarttır.  Kesinleşmeyen  hükümlerde  bu  usule  göre  değişiklik  yapılması  mümkün

değildir.  Ancak  mahkeme  bu  kararı  re’sen  veremez;  kararın  verilebilmesi  için  hükümlünün  veya  kanuni  vekilinin  veya

C.Savcısının bu konuda istemi olmalıdır. Mahkeme de mahkuma bu konuda bir talebi olup olmadığını sorabilir. Kısaca, özel

infaz usullerinde yararlanma ihtiyaridir.  Hükümlünün kadın  ya  da  erkek  yahut  yaşlı  ya  da  genç  olmasının  önemi  yoktur.

Hükümlünün talebi olduğunda mahkeme söz konusu özel infaz şekillerine karar  verip vermemekte serbesttir.  Bu taleplerin

asıl hükmün verilmesi sırasında değil, kesinleşmesinden sonra, hatta infaza başlandıktan sonra yapılması gerekir. Cezanın özel

infaz usulüne göre çektirilmesi kararı, infaza başlandıktan sonra da verilebilir. Verilen karara karşı itiraz yolu açıktır. 

Altı ay veya daha  az süreli hapis  cezasının özel  infaz usullerine göre  veya özel  infaz kurumlarında çektirilmesi

hususundaki  hükmü  veren  mahkeme  veya  hükümlü  bir  başka  yerde  bulunuyorsa  o  yerde  bulunan  aynı  derecedeki

mahkemenin olumlu veya olumsuz yöndeki kararına karşı itiraz yolu açıktır. 

Adli  para  cezasını  ödemediği  için  savcılıkça  hapse  çevrilen  hükümlü,  sözkonusu  hapsin  infazının  özel  infaz

usulüne  göre  çektirilmesi  yönünde  talepte  bulunamaz.  Çünkü  uygulamada  asıl  mahkumiyet,  5237  sayılı  TCK’nın  50.

maddesine göre çevrilen adli para cezası veya tedbirdir.

C. ÖZEL İNFAZ USULLERİ

1. Hafta Sonu İnfaz Uygulaması

5275  Sayılı  Ceza  ve  Güvenlik  Tedbirlerinin  İnfazı  Hakkında  Kanun’un  110/1-a  maddesine  göre,  mahkum

oldukları hapis  cezasının süresi  6  ayı geçmeyen mahkumların cezalarının her  hafta cuma günleri saat  19.00'da  girmek  ve

pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları  çektirilmesine karar verilebilir. Yargıtay, hüküm kesinleşerek  infaza

verildikten sonra da sözü geçen infaz şeklinin istem üzerine hükmedilebileceğine karar vermiştir. 

Bu gibi hallerde geçirilen her hafta sonu iki gün sayılır.

2. Geceleri İnfaz Uygulaması

Gündüz belirli bir  işte  çalışmak ve aile geçimlerini sağlamaya yönelik olan bu infaz usulüne göre  de;  mahkum
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olunan hapis cezasının 6 ayı geçmemesi şartıyla her gün saat 19.00'da girmek ve ertesi gün saat 07.00'de çıkmak suretiyle

geceleri infazına karar verilebilir. Böylece hükümlünün işsiz kalmasının önüne geçilmiş olur. 

Geceleri  infaz, mahkumun geceleri  cezaevine girmesi ve  cezasını  çekmesi,  gündüzleri  ise  serbest  bulunmasını

ifade eder. Bu gibi infaz halinde saat 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar geçen süre 1 gün sayılır.

Cezanın hafta sonu infazına karar verilen hükümlü infaz kurumuna kendiliğinden (muhafızsız) girer ve çıkar. Yani

her seferinde savcılığa oradan kolluk eşliğinde infaz kurumuna girerek teslim olması usulü yoktur.

Hafta sonu veya geceleri şeklinde cezalarının çektirilmesine karar verilip de özel infaz şekillerinden faydalanacak

hükümlülerin ayrı bir grup telakki edilerek infaz müesseselerde, diğer hükümlülerden ayrı yerlere konması ve kendilerine ayrı

bir ıslah rejimi uygulanması gerekir. Aksi tutum hem cezaevi disiplinini ve müessesenin kontrolünü tehlikeye düşürür, hem de

cezaları âdiyen yerine getirilen diğer hükümlüler arasında asabi bir gerginliğin doğmasına sebep olabilmektedir.

İnfazın bu özel  şekillerde gerçekleştirilebilmesine karar  verilebilmesi için, hükümlünün  iş  güç  sahibi  olması  ve

emeğinden başka geçimini temin edecek bir kaynağa sahip bulunmaması şarttır. 

3. İkametgahta İnfaz Uygulaması

a. Genel Olarak

Suçlu  kişinin  cinsiyeti  ve  yaşı  göz  önünde  bulundurularak  mahkum  olduğu  hapis  cezasının  infaz  kurumunda

çektirilmesi, çoğu zaman cezalandırmakla güdülen amaçla bağdaşmayan sonuçlar  ortaya  çıkarabilmektedir.  Hatta,  cezanın

infazıyla güdülen resosyalizasyon amacının ileri yaştaki hükümlülerle ilgili olarak  gerçekleştirilmesini beklemek,  çoğu zaman

gerçeklikle de  bağdaşmamaktadır.  Ayrıca,  ileri yaştaki  hükümlülerin toplumsal ortama girmeden, örneğin  oturduğu  yerde

infazının sağlanması, infaz kurumlarındaki mekan sorunu bakımından büyük bir önem taşımaktadır.

Nitekim  medeni  ülkeler  mevzuatında  ileri  yaştaki  hükümlülerle  yaş  sınırı  aranmaksızın  kadın  hükümlülerin

mahkum oldukları belli bir süreyi aşmayan hürriyeti bağlayıcı cezaların infaz kurumuna alınmadan özel  infaz rejimine uygun

olarak çektirilmesine imkan tanıyan düzenlemeler yapılmaktadır.  Ceza  hukuku  biliminin  bir  kazanımı  olan  bu  gelişmelere

paralel olarak İnfaz Kanunumuzda da bu yönde bir düzenleme yapılması çok yerinde olmuştur.

Bu özel infaz şeklinin uygulanabilmesi için, hükümlünün kişiliği ve verilen cezanın süresine ait olmak üzere tespit

edilmiş olan şartların gerçekleşmiş olması gerekir.  Hükümlü bakımından aranan şart,  kadın,  hangi yaşta  olursa olsun 6  ay

veya daha az süreli hapis cezası için konutta cezanın çektirilmesi talebinde bulunabilir. Oysa erkek için 

a. 65 yaşını bitirmiş ve 6 ay veya daha az süreli hapis cezası almış olmak,  

b. 70 yaşını bitirmiş ve 1 yıl veya daha az süreli hapis cezası almış olmak, 

c. 75  yaşını bitirmiş  ve  3  yıl veya daha  az süreli hapis  cezası almış olmak,  gerekmektedir.  Hükümlünün yaşı,

nüfus kayıtları ile belirlenir. Hükümlünün ya da yakınlarının beyanı ile yaş durumunun tespiti mümkün değildir. 
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5485 sayılı Kanun ile değişiklik yapılmazdan önce, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında

Kanun’un  25/05/2005-5351  S.K./9.maddesi  ile  değişik  110/2  maddesine  göre  kadın  veya  altmışbeş  yaşını  bitirmiş

hükümlülerin mahkûm oldukları altı ay veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine, hükmü veren mahkeme

veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar verilebiliyor idi. 

CGTİHK’nun 110. maddesinin 2. fıkrasında 5485  sayılı Kanun ile değişiklik yapılana kadar  bu fıkra:  “Kadın

veya  altmışbeş  yaşını  bitirmiş  hükümlülerin  mahkûm  oldukları  altı  ay  veya  daha  az  süreli  hapis  cezasının  konutunda

çektirilmesine  hükmü  veren  mahkeme  veya  hükümlü  başka  bir  yerde  bulunuyorsa  o  yerde  bulunan  aynı  derecedeki

mahkemece karar  verilebilir.”. şeklinde idi.  3.  fıkra  ise:  “Yetmişbeş  yaşını bitirmiş  olup da  üç yıl ve  daha  az  süreli  hapis

cezasına mahkûm olanların, bu cezalarının ceza  infaz kurumlarında çektirilmesi sağlık  durumları itibarıyla elverişli olmadığı,

tam  teşekküllü  Devlet  veya  üniversite  hastanelerince  verilecek  raporla  tespit  edilenler  hakkında  cezanın  konutlarında

çektirilmesine  hükmü  veren  mahkemece  veya  hükümlü  başka  bir  yerde  bulunuyorsa  o  yerde  bulunan  aynı  derecedeki

mahkemece karar verilebilir. Ancak, mahkûmiyete konu suç nedeniyle herhangi bir zarar doğmuşsa, bu zararın aynen iade,

suçtan önceki hâle getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi şartı da  ayrıca  aranır.  Bunlar hakkında beşinci fıkra

hükümleri uygulanmaz.”. şeklinde idi.  

Ancak,  5485  sayılı  Kanunla  yapılan  değişiklik  sonucunda;  3.  fıkra  tamamen  yürürlükten  kaldırılmış  ve  2.

fıkradaki değişiklikle birlikte, diğer fıkra numaraları buna göre sıralanmıştır. 5485 sayılı Kanununun 1. maddesi ile 5275 sayılı

Kanunun 110. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklikle: “Mahkumiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade,

suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmak üzere;

a. Kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları altı ay,

b. Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları bir yıl,

c. Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları üç yıl,

veya  daha  az  süreli  hapis  cezasının  konutunda  çektirilmesine  hükmü  veren  mahkemece  veya  hükümlü  başka  bir  yerde

bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemece karar verilebilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Getirilen bu düzenleme ile, 75 yaşını bitirenlerden 3 yıl ya da daha az süreli hapis cezası verilenlerin, cezalarının

konutta  çektirilmesi için aranan;  hükümlünün sağlık  durumunun, cezasının ceza  infaz  kurumlarında  çektirilmesine   elverişli

olmadığının tam teşekküllü Devlet veya üniversite hastanelerince verilecek raporla saptanması ve işlenen suç nedeniyle doğan

zararın aynen iade, suçtan önceki duruma getirme ya da tazmin yoluyla tümüyle giderilmesi koşulları kaldırılmıştır. 

Hukukumuzda hapis cezasının konutta infaz edilmesi sırasında hükümlünün psiko-sosyal  sorunlarının çözümüne

yardımda bulunmak,  bu  konuda  rapor  düzenlemek,  hükümlünün  infazın  gereklerine  uymadığının  belirlenmesi  durumunda

Cumhuriyet başsavcılığına bildirmek görevleri 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri  ile Koruma Kurulları

Kanunu’nun 14/1-h maddesi ve 20.12.2005 yürürlük tarihli Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları

Yönetmeliği’nin 15/h  maddesi  ile şube müdürlüklerine verilmiştir.  Bu görev  ulaşım güçlüğü veya  güvenlik  gibi  nedenlerin

bulunması hâlinde kolluk tarafından yerine getirilir.
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b. Konutta İnfazın Şekli

20.12.2005 tarih ve 26029 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik ve Yardım

Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği’nin 38. maddesi hapis cezasının konutta infazı ile ilgili işlemleri ayrıntılı olarak

düzenlemiştir.  Buna göre,  cezasının konutta  infaz edilmesi şeklindeki özel  infaz  usullerine  ilişkin  verilen  ilam,  mahkemece

Cumhuriyet  başsavcılığına  gönderilir.  Cumhuriyet  başsavcılığınca  ilam  denetimli  serbestlik  genel  defterine  kaydedildikten

sonra şube müdürlüğü veya büroya gönderilir.

             

Şube müdürlüğü veya büro ilamı denetimli serbestlik defterine kaydettikten sonra hükümlüye on gün içinde şube

müdürlüğü veya büroya başvurması hususunda bildirim yapar.

             Hükümlünün,  haklı,  geçerli  ve  gerektiğinde  belgelendirilebilen  mazereti  olmaksızın;  on  gün  içinde  gelmemesi

hâlinde, şube müdürlüğü veya büro ilgili defterdeki kaydı kapatarak durumu Cumhuriyet başsavcılığı aracılığı ile mahkemeye

bildirir.

             Hükümlünün bu süre içinde başvurması hâlinde ise şube müdürlüğü veya büro kararın yerine getirilmesi için bir

denetim planı hazırlar.  Bu planda;  mahkeme kararında belirtilen konutun  adresi,  infazın  başlama  ve  bitiş  tarihi,  denetimli

serbestlik görevlilerinin hangi aralıklarla hükümlünün aile ve sosyal çevresi ile görüşeceği ve diğer hususlara dair bilgiler yer

alır. 

             Şube müdürlüğü veya büroca hazırlanan denetim planı hükümlüye ve kolluğa bildirilir. 

             Hükümlünün denetim planına uyup uymadığı şube müdürlüğü veya büro tarafından her zaman denetlenir. 

             Denetim planına uyulmadığının kolluk tarafından bildirilmesi ya  da  şube müdürlüğü veya büro  tarafından tespit

edilmesi hâlinde durum mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına bildirilerek kolluktan  evrak  istenir  ve  kayıt

kapatılır. 

Hükümlü belirlenmiş  olan oturduğu yerden ayrılmamak şartıyla işleriyle meşgul olur.  Zaruret  halinde,  örneğin,

beklenmedik ağır bir hastalık gibi, infaz mahallinin terk edilmesi, bu infaz şekline riayetsizlik sayılmayacağı açıktır.

             Hükümlünün  haklı,  geçerli  ve  gerektiğinde  belgelendirilebilen  mazeretine  dayanarak,  konuttan  geçici  süreli

ayrılmaya  ilişkin  talebi  şube  müdürlüğü  veya  büroya  yazılı  olarak  iletilir.  Şube  müdürlüğü  veya  büro,  talebin  haklılığı

konusunda bir karar vermek üzere evrakı Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. 

             Sağlık, yangın, deprem gibi konutu terk etmenin zorunlu olduğu durumlarda, şube müdürlüğü veya büroya bilgi

verilir ve durum tutanakla tespit edilerek zorunlu halin takibi ve hükmün infazının devam edilmesi sağlanır. 

             Hükümlü oturduğu yeri  terk  etmemek üzere dilediğini yapabilir.  Hükümlünün  konutunu  değiştirmek  istediğine
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dair  talebi,  şube  müdürlüğü  veya  büroya  yazılı  olarak  iletilir.  Talep  şube  müdürlüğü  veya  büro  tarafından  Cumhuriyet

başsavcılığına bildirilerek mahkemesinden bu konuda bir karar istenir. 

             Cezanın  konutta  infazı  tamamlandıktan  sonra,  kolluktan  evrakın  iadesi  istenir,  kayıt  kapatılır  ve  evrak

mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesine karar verilenler bu infaz usulünün gereklerine geçerli  bir  mazeret

olmaksızın uyumamaları hâlinde, cezanın baştan itibaren infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların özel  infaz şekilleri maalesef ülkemizde uygulanmamaktadır.  Bunun esas

nedeni olarak  yargıçların bunların yerine para cezası ve diğer alternatif yaptırımlara başvurma olanağının bulunması ve infaz

sistemimizdeki  aksaklıklar  gösterilebilir.   Oysa  ki,  kişiyi  cezalandırmadaki  amaçlara  ulaşmak  açısından  konutta  infaz

müessesesi çok faydalı sonuçlar doğurabilir. Örneğin, cezaevinde infazın suçlu üzerinde hiçbir olumlu etkisinin olmayacağı,

tersine, olumsuz etkileri olabileceği açıksa bunların cezaları mutlaka evde infaz edilmelidir. Para cezası her zaman uygun bir

seçenek olmayabilir, çünkü suçlunun ıslahına ve rehabilitasyonuna bir katkısı yoktur.

D. ÖZEL İNFAZ ŞARTLARINA UYULMAMASI HALİNDE YAPTIRIM

Hürriyeti kısa süre ile bağlayan cezanın özel infaz şeklinin her üçüne riayetsizlik halinde yapılacak işlemlerin neler

olduğu İnfaz Kanununda düzenlenmiştir. 5275 sayılı Kanun’un 110. maddesinin 6. fıkrasına (5485  sayılı Kanun ile yapılan

değişiklikten sonra 5. fıkra) göre; “Bu infaz usulünün gereklerine geçerli bir mazeret olmaksızın uyulmaması halinde, cezanın

baştan  itibaren  infaz  kurumunda  çektirilmesine  karar  verilir”.  Görülüyor  ki,  özel  infaz  şekillerine  ve  şartlarına  riayet

edilmemesi karşılıksız bırakılmamıştır. Bunun için;

a)  Cezanın  hükümlünün  oturduğu  yerde  çektirilmesi  halinde,  hükümlünün  oturduğu  yer  ve  müştemilatı  dışına

çıkması,

b)  Hafta  sonu  infazda  ve  geceleri  infazda  kabul  edilebilir  bir  özür  göstermeden  cezaevine  bir  gecikme  ile

gelinmesi gibi haller özel infaz şartlarına uyulmama olarak kabul edilebilir.

Hastalık veya diğer mücbir bir sebeple riayetsizlik halinde bu hükümler uygulanmayacaktır.

Kanun  maddesi  değiştirilmeden  önce,  cezasını  110/3  maddesine  göre  konutta  çekenler  için  koşullu

salıverilmeden  yararlanmama  yasağı  söz  konusu  değildi.  Yani  geçerli  mazeret  olmadan  söz  konusu  usulün  gereklerine

uyulmaması halinde ceza infaz kurumunda çektirilirken koşullu salıverilmeye tabi tutulacaklardı, buna karşın, diğer (m. 110/1

(a-b),  2)  hükmünden  yararlanıp  da  gereklerine  uymayanlar  ceza  infaz  kurumuna  alındıklarında  koşullu  salıverilmeden

yararlandırılmayacaklardı.  Ancak maddenin son haliyle böyle bir  ayrıma son verilmiş  olup,  yaş  ve  ceza  miktarı ne  olursa

olsun özel infaz usulü dediğimiz (hafta sonları infaz, geceleri infaz ve konutta infaz) infaz usulleriyle cezasını çekenlerin hepsi

koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanamayacaklardır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU VE CEZA İNFAZ HUKUKU

YÖNÜNDEN HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARA SEÇENEK KURUMLARA
BENZER KURUMLAR

I.SEÇENEK KURUMLARA BENZER CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDAKİ BENZER

KURUMLAR 

Cezaların  kişiler  üzerinde  etkileri  herkeste  aynı  değildir.  Bazı  suçlular  açısından  sadece  bir  cezaya  mahkum

olmakla  ve  hatta  kişi  ile  ilgili  olarak  soruşturma  başlatmakla  dahi  cezadan  beklenen;  kişiye  gerçekleştirdiği  haksızlık

dolayısıyla etkin bir uyarıda bulunmak ve kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlamak  amacına ulaşılmış olunur. 

Cezanın uyarı fonksiyonunun kişinin sadece  belli bir  cezaya mahkum olmasıyla gerçekleştiği ve  failin bu uyarı

dolayısıyla  pişmanlık  duyduğu  durumlarda,  artık  failin  cezaevi  ortamına  konması  gereksizdir.  Aksi  uygulama,  cezanın

amacının kişiyi belli yoksunluklara maruz bırakmak, kişinin acı ve ızdırap çekmesini sağlamak olduğu şeklindeki bir anlayışa

destek  anlamına  geleceğinden,  çağdaş  cezalandırma  düşüncesine  ters  olacaktır.  Oysa  ki,  cezanın  infazıyla  elde  edilmek

istenen amaç, mahkumun gelecekte sosyal sorumluluğa sahip olarak suçsuz bir yaşantı sürmeye yatkın hale getirmektir.

Suç işleyenin cezalandırılması genel ceza hukuku kuralı ise de, bazı kişilerin kişilik yapısı, yaşadığı çevre, psişik

ve ahlaki eğilimleri ile kendisini suç işlemeye sevk eden saikler itibariyle suç işlemeyi itiyat haline getirmemiş “tesadüfi” suçlu

oldukları da bilinen bir  gerçektir.  Bu kişilerin işledikleri suç  dolayısıyla cezalandırılmaları ya  da  mahkum oldukları cezanın

infazı toplum barışı açısından zaruret  arz  etmeyebilir.  Bu  kişilerin  cezaevi  ortamına  girmeden  de  toplum  düzenine  uygun

davranmaları sağlanabilir.  Bu  amaçla  suç  siyasetindeki  değişikliklerle  kamu  davası  açılmasının  ertelenmesi,  kamu  davası

açılsa bile muhakemeni ertelenmesi,  muhakeme devam etse  bile sonuçta  belirlenen  cezaya  ilişkin  hükmün  açıklanmasının

ertelenmesi yine de hüküm açılanmasına rağmen bu hükmün infazının ertelenmesi gibi müesseseler ihdas edilmiştir.

Kişiyi özgürlükten yoksun bırakma, mahkumların uslandırılmasında, eğitimin ve yeniden topluma kazandırmanın

sağlanmasında çok da elverişli olmadığı kabul edilmektedir. Cezaevlerindeki infazın tabi olduğu özel sosyolojik ve psikolojik

kurallar,  hükümlülerin  yeniden  topluma  kazandırılmasını  güçleştirmektedir.  Özgürlüğü  kısıtlayıcı  cezaların  zararlı  etkileri,

sadece infaz kurumlarının koşullarının iyileştirilmesi ile önlenemeyeceği fikrinden hareketle,  hürriyeti bağlayıcı cezaların belli

bir oranda cezaevinde geçirilmeden infazını sağlayabilecek yollar aranmış ve seçenek kurumlar birer gereklilik olarak ortaya

çıkmışlardır. Gerçekten  hürriyeti bağlayıcı cezaların büyük önem kazandığı 19. yy.’ın ikinci yarısından bu yana, bu cezaların

uygulamada iyi sonuçlar vermek, suçluyu uslandırmak bakımından yeterli etki yapamadıkları anlaşılmış ve infaz rejimlerinde
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suçlunun iyileştirilmesinin ve topluma yeniden kazandırılmasının zorunlu kıldığı değişiklikler yapılmıştır.  Ancak yine de  kısa

süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların kötü etkilerini ve uzun süreli hapis cezalarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak tamamen

mümkün olmamıştır.

Yukarıdan  beri  açıklanan  etki  ve  olaylar  hürriyeti  bağlayıcı  cezalara  seçenek  bazı  kurumların  kabul  edilip

uygulanmasını doğurmuştur.

Türk Hukukundaki bu kurumları sıralayacak olursak; 

A.KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİ

1.Genel Olarak

19.  yüzyılda  ceza  hukukunun  temel  yaptırımı  olan  hürriyeti  bağlayıcı  cezaların  infazının,  hükümlüyü  yeniden

topluma kazandırmaktan çok, toplumdan uzaklaştırmaya yönelik bir etki meydana getirdiği, bu nedenle bu cezalara son çare

olarak baş vurulması gereği ortaya çıkmış ve basit suçluluk alanlarında alternatiflerin ne olması gerektiği konusunda arayışlara

neden olmuştur. 

Hürriyeti  bağlayıcı  cezalara  karşı  geliştirilen  alternatif  yaptırımlar  ve  tedbirler,  cezalandırma  sisteminde  son

yüzyılın en önemli önerisi ve hareketidir. Karar veren hakimlerdeki ve teorisyenlerdeki cezalandırma düşüncesi ile ilgili eğilim,

cezalara değil alternatif yaptırım veya tedbirlere ağırlık vermekten yana gelişmektedir. Yaptırım ve tedbirlerin yanı sıra, gerek

muhakeme hukuku açısından ve gerekse  infaz hukuku açısından bazı  yöntemler  de  geliştirilmiştir.  Bu  yöntemler  hürriyeti

bağlayıcı  cezalara  alternatif  ceza  değil,  gerek  mahkemelerdeki  iş  yükünün  azaltılması  ve  gerekse  cezaevlerindeki

kalabalıklaşmaları önleme ve azaltmaya dönük kurumlardır. 

Bu alternatif kurumlardan biri de kamu davasının açılmasının ertelenmesidir. Suç şüphesi altında bulunan kişinin

hürriyeti kısıtlanmadan, savcılık tarafından belli bir süre gözlemlendiği, kişinin bu gözlemleme süresi içerisinde iyi halli olması

durumunda belli bir süre kamu davasının açılmayacağının kendisine bildirildiği ve  şüphelinin bu süreyi iyi halli geçirmesi ve

yeni bir suç işlememesi durumunda, hakkında kamu davası açılmasından tamamen vazgeçildiği bir sistem olan, kamu davası

açılmasının ertelenmesi kurumu, hukukumuzda daha önce bulunmayan ancak 03.07.2005 tarihli 5395 sayılı Çocuk Koruma

Kanunu çocuklar bakımından uygulama alanı bulan bir müessesedir. Hakimin iş yükünü azaltıp, önemli davalara  daha  fazla

vakit  ayırmasını ve  önem vermesini sağlayan bu müessese maslahata uygunluk sisteminin doğal bir  sonucu  olarak  ortaya

çıkmıştır. 

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi; suç işlemiş bulunan fail hakkında, kişiliği ve işlenen suçun önemi nazara

alınmak  suretiyle  hakkındaki  kamu  davasının  açılmasından  bazı  şartlarla  ve  belirli  bir  süre  iyi  hal  sahibi  olması  halinde

vazgeçilmesini  ifade  etmektedir.  Cumhuriyet  Savcısı,  iyi  halli  olması  durumunda  faile  belli  bir  süre  için  kamu  davası

açmayacağını bildirir. Failin bu süreyi iyi hallilikle geçirmesi ve yeni bir suç işlememesi durumunda hakkındaki kamu davasının

açılmasından tamamen vazgeçilir..
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5395  sayılı  Çocuk  Koruma  Kanunu’nun  19/1  maddesi  uyarınca;  15-18  yaş  gurubu  içerisinde  bulunan

çocukların gerçekleştirdiği fiil için kanunda öngörülen cezanın üst sınırı üç aydan fazla ve  iki yıla kadar  (iki yıl dâhil) hapis

cezasını veya adlî  para  cezasını gerektirir  ise,  Cumhuriyet  savcısı  tarafından  deliller  toplandıktan  sonra  şüpheli  hakkında

açılacak kamu davasının açılması bir takım şartların gerçekleşmesi durumunda beş yıl süreyle ertelenebilecektir.

2. Koşulları

Çocuklar  hakkında  uygulanacak  kamu  davasının  açılmasının  ertelenebilmesi  için  aşağıdaki  şartların  hepsinin

birlikte gerçekleşmiş olması gerekir. Bu şartlar;

      a) Çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,

      b)  Yapılan soruşturmanın,  kamu davası açılmasının ertelenmesi hâlinde şüphelinin suç  işlemekten  çekineceği

kanaatini vermesi,

      c) Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı

olması,

      d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın,  aynen iade,  suçtan önceki  hâle getirme veya

tazmin  suretiyle  tamamen  giderilmesidir.  Bu  son  şart  çocuğun  ailesinin  veya  kendisinin  ekonomik  durumunun  elverişli

olmaması  hâlinde  aranmayabilecektir.  Fakat  savcının,  çocuk  veya  ailesinin  ekonomik  durumunun  elverişli  olmaması

durumunda suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi şartını aramayıp dava  açmayı

erteleyebileceği  veya  dava  açabileceği  durumlarda  bu  işlem  savcının  takdirine  bırakıldığından  eşitlik  ilkesine  aykırı

uygulamalara zemin hazırlayacağı yönünde endişelerini dile getirenler de olmuştur.

a. Şüphelinin Suça Sürüklenen Çocuk Olması

Birleşmiş  Milletler Çocuk  Ceza  Adaleti  Sisteminin  Uygulanması  Hakkında  Asgari  Standart  Kurallar  (Beijing

Kuralları)’ın 2.2-a maddesine göre; çocuk,  “mevcut hukuk sistemi içinde işleyebileceği bir  suçtan dolayı kendisine büyük

insanlardan farklı davranılması gereken kişidir.”. Asgari Standart Kurallar’ın konusunu oluşturan çocuk  açısından yaş  sınırı

her üye ülkenin ekonomik,  sosyal,  kültürel,  siyasi ve  hukuki sistemlerine dayalı olarak  farklılık  gösterir.  2.2-b  maddesine

göre  ;  Çocuk  suçlu  ise,  “suç  işlediği  iddia  edilen  ya  da  suç  işlediği  ortaya  çıkan  bir  çocuk  veya  genç  bir  insandır.”.

mevzuatımızdaki düzenlemede “çocuk suçlu” kavramı, “suça sürüklenen çocuk” olarak ele alınmıştır.

5395 sayılı Çocuk  Koruma Kanunun 3.  maddesinin 1.fıkrasının (a)  bendine göre;  çocuk:  “Daha erken  yaşta

ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişi” olarak tanımlamıştır. Aynı kanunun 2. fıkrasında ise suça sürüklenen çocuk

tanımı yapılmıştır. Buna göre, “Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında

soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da  işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine  karar  verilen  çocuğu,  ifade

eder.”. 5237 sayılı Ceza Kanunumuz’a göre, “Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu

yoktur.  Bu kişiler hakkında,  ceza  kovuşturması  yapılamaz;  ancak,  çocuklara  özgü  güvenlik  tedbirleri  uygulanabilir.”  (m.

31/1).  Yeni  ceza  sistemimize  göre,  suç  işlediği  sırada  oniki  yaşından  küçük  olan  çocukların  kusur  yeteneğine  sahip

olmadıkları mutlak olarak kabul edilmiştir. Bu yaş grubundaki çocuklar hakkında ceza kovuşturması yapılamayacağına göre,
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kamu davasının açılmasının ertelenmesi de söz konusu olmayacaktır. 

Kamu  davasının  ertelenmesi  kararı  ancak  12-18  yaş  gurubu  için  verilebilir.  Çünkü,  12  yaşını  doldurmamış

çocukların cezai ehliyeti bulunmadığından haklarında kamu davası açılamayacaktır ve bundan dolayı da geçerli olmayan bir

kurumun ertelenmesinden de bahsedilemeyecektir.

b.  Cezaya İlişkin Koşul

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 19.maddesinin 1.fıkrasına göre,  “Fiil için kanunda öngörülen cezanın

üst sınırı üç aydan fazla ve iki yıla kadar (iki yıl dâhil) hapis cezasını veya adlî para cezasını gerektirir ise...” kamu davasının

açılması ertelenebilir. Aynı maddenin 5. fıkrasına göre ise, “Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmamış çocuk bakımından,

birinci fıkrada öngörülen hapis cezasının üst sınırı üç yıl (üç yıl dâhil) olarak uygulanır”. 

Getirilen  bu  düzenlemeye  göre,  kamu  davasının  açılmasının  ertelenmesi,  suçun  niteliğine  göre  değil,  fiil  için

kanunda öngörülen cezanın türü ve süresine göre belirlemiştir. Ertelenebilecek ceza, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için üç

aydan iki yıla (iki dahil) kadar olan hapis cezası ile adli para cezası, 12-15 yaş grubundaki çocuklar için ise  üç  yıla (üç  yıl

dahil) kadar olan hapis cezası ile adli para cezasıdır. 

5237  Sayılı  TCK’nın  75.  maddesi  uyarınca  üst  sınırı  3  ayı  aşmayan  suçların  failine  önödeme  uygulaması

zorunluluğu bulunduğundan diğer koşullar tamamlanmak şartıyla, kamu davasının ertelenmesi kararı ancak,  hapis  cezası ile

adlî para cezasının birlikte öngörüldüğü suçlar bakımından uygulama imkanı bulabilir.

c. Şüphelinin Geçmişine İlişkin Koşul

ÇKK’nın 19. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre; çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış

bulunması gerekir.  Sistemimiz  suçun  kasıtlı  işlenmiş  olmasını  yeterli  bulmuş,  mahkum  olunan  cezanın  tür  ve  miktarından

bahsetmemiştir.  Bu durumda,  önceden mahkum olunan cezanın hapis  veya  adli  para  cezası  olmasının  veya  bu  cezaların

miktarının bir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan mahkumiyetin kasıtlı bir  suça  ilişkin olmasıdır.  Eğer  önceden mahkum

olunan  suç,  kasıtlı  bir  suç  ise  kurumun  uygulanmasına  engel  teşkil  edecek;  buna  karşılık  taksirli  bir  suç  ise  kurumun

uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Önceki  mahkumiyetin  infaz  edilmiş  olması  aranacak  mıdır?  Kanunumuz  sadece  “kasıtlı  bir  suçtan  mahkum

olmama” tabirini kullandığından, bu mahkumiyet ilamının kesinleşmiş olması aranacak ancak, infaz şartı aranmamalıdır. 

d. Liyakat Koşulu

 

 ÇKK’nun  19.  maddenin  1.  fıkrasının  (b)  bendine  göre,  “Yapılan  soruşturmanın,  kamu  davası  açılmasının

ertelenmesi hâlinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi” koşulu getirilmiştir. Savcının, soruşturma yaptığı

sırada şüphelinin kişiliğini, geçmişteki halini, özellikle soruşturma sırasındaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak
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bir  değerlendirme  yapması  ve  yaptığı  bu  değerlendirme  sonucunda  da  dava  açmanın  ertelenmesinin  sanığın  ileride  suç

işlemekten çekineceği kanaatini elde etmesi gerekir.

e. Kamu Yararı Koşulu

Kanunun aynı maddesinin aynı fıkrasının (c) bendine göre, kamu davasının açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve

toplum açısından kamu davasının açılmasından daha yararlı olması gerekmektedir. 

f. Zararın Giderilmesi Koşulu

 

Kanunun aynı maddesinin aynı fıkrasının (d) bendine göre; suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı

zararın,  aynen iade,  suçtan önceki  hâle getirme veya tazmin  suretiyle  tamamen  giderilmesi  gerekir.  Ancak,  bu  bentteki  

zararın giderilmesi koşulu, çocuğun ailesinin veya kendisinin ekonomik durumunun elverişli olmaması hâlinde aranmayabilir.

     3. Cumhuriyet Savcısının Kararının Uygulanması

Savcının kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararının uygulanması, çocuk hâkiminin onaması şartına

bağlanmıştır. Hakim bu kararını dosya mahkemeye geldikten beş gün içerisinde vermek zorundadır. 

Bizim sistemimiz savcıyı bu konuda mutlak yetkili görmemiştir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi yetkisi bir

başka  merciin  (çocuk  hakiminin)  onamasına  bağlı  olarak  savcıya  verilmiştir.  Çocuk  hakimi:  “Hakkında  kovuşturma

başlatılmış olanlar hariç, suça sürüklenen çocuklarla korunma ihtiyacı olan çocuklar hakkında uygulanacak tedbir kararlarını

veren çocuk mahkemesi hâkimini” olarak tarif edilmiştir. (ÇKK, m. 3/1-c).

 

 Çocuk  mahkemesi  hakimi  olmayan  yerlerde  ise,  “Suça  sürüklenen  çocuk”lar  hakkında  kamu  davasının

ertelenmesinin onanmasına ilişkin kararın,  genel görevi düzenleyen maddeler  gereğince,  suça  sürüklenen çocuğa  yüklenen

suçla  ilgili  yargılamayı  yapmakla  görevli  mahkeme  tarafından  verilmesi  gerekir.  Hakimin  onama  veya  red  hususundaki

kararını 5 gün içinde vermesi gerekir. Bu karara karşı da itiraz yolu açıktır.  

      4. Erteleme Süresi

ÇKK’nın 19. maddesinin 3. fıkrasına göre, “Erteleme süresi içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına

mahkûm olmadığı takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı

hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde kamu davası açılır. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez.”. 

Kanunda,  deneme  süresi  olarak  beş  yıl  öngörülmüştür.  Bu  süre,  savcının  kararından  itibaren  değil,  çocuk

hakiminin veya bu sıfatla iş yapan hakimin onama tarihinden itibaren başlaması gerekir. Şüpheli bu deneme süresini iyi halle

geçirdiğinde, yani işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olmadığı takdirde,  kovuşturmaya yer  olmadığına

karar verilecektir. Bu ifadeden çıkan sonuç, deneme süresinde, taksirli bir suç işlenmesi ya da kasıtlı bir suç işlenip de para
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cezasına  veya  güvenlik  tedbirine  hükmedilmesi  durumunda  dahi,  şüpheli  iyi  halli  kabul  edilecek  ve  süre  sonunda

kovuşturmaya yer olmadığına karar verilecektir.

Buna karşılık, deneme süresi içinde işlenen kasıtlı bir suçtan dolayı ve hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde kamu davası açılır.

Erteleme süresince zamanaşımı işlemez.

       5. Kararın Gizliliği

       Dördüncü fıkraya göre kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar,  bunlara mahsus bir  sisteme

kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme

tarafından istenmesi hâlinde, bu maddede  belirtilen  amaç  için  kullanılabilir.  Kişisel  verilerin  korunması  ve  bazı  koşulların

gerçekleşmemesi halinde ileride davanın tekrar açılabilmesi TCK ve CMK’nın sistemine de uygundur.

        6. Kararın Uygulanması

       20.12.2005 yürürlük tarihli Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği’nin 55

maddesi gereğince kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde suça  sürüklenmiş  çocuğa  bir  denetimli serbestlik  görevlisi

tayin edilir. Aynı yönetmeliğin 53/a   maddesine göre;  hakkında kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı onanan çocuk

hakkında denetimli serbestlik  uygulanması  yönünde  bir  karar  alınmışsa  bu  karar,  mahkemece  Cumhuriyet  başsavcılığına

gönderilir. Cumhuriyet başsavcılığınca karar denetimli serbestlik genel defterine kaydedildikten sonra şube müdürlüğü veya

büroya gönderilir.

      Şube müdürlüğü veya büro, kararı çocukların denetimine ilişkin deftere kaydederek denetim altına alınan çocuğa

bir denetimli serbestlik görevlisi görevlendirir. Görevlendirme sırasında çocuğun kişisel özellik ve ihtiyaçları dikkate alınır ve

çocukla iyi iletişim kurabilecek olanlar tercih edilir.

     Çocuklar için; şube müdürlükleri veya büroda görev yapan öncelikle sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog,

öğretmen; bu uzmanların bulunmaması hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarındaki yukarıda  belirtilen uzmanlar  ile  psikolojik

danışman ve rehber, özel eğitim uzmanından biri denetimli serbestlik görevlisi olarak belirlenir. 

     Kamu  davasının  açılmasının  ertelenmesi  müessesesi,  özellikle  mağdur  hakları  ile  ilgisi  açısından  ve  sanığın

damgalanmadan cezanın amaçlarının gerçekleştirilmesi gerçeğinden dolayı modern bir görünüm sergilemektedir.

     B. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

      1. Genel Olarak

Hükmün  açıklanmasının  ertelenmesi  kurumundan  önce  erteleme  kurumuna  genel  olarak  bakacak  olursak

ertelemeyi şu şekilde tarif  edebiliriz.  Erteleme,  işlenen suçun niteliğine göre  değişen belli bir  süre  içinde failin yeniden suç

işlememesi durumunda kamu davasının açılmaması, duruşmanın yapılmaması, suçluluğun tespiti veya mahkumiyet hükmünün
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verilmemesi, hüküm verilmişse, mahkûmiyetin meydana gelmemiş sayılması sonucu doğuran bir kurumdur.

  Kişi hakkında başlatılan ceza  muhakemesinin sonucunda suçu işlediğinin sabit  görülmesine rağmen, mahkeme

tarafından  kişi  hakkında  mahkumiyet  hükmü  kararının  açıklanmasının  geri  bırakıldığı,  öngörülen  koşullara  belli  bir  süre

zarfında  riayet  edilmesi  halinde  fail  hakkında  mahkumiyet  kararı  verilmesinden  tamamen  vazgeçilip,  açılmış  olan  kamu

davasının düşmesine karar verilen bu sisteme göre hukukumuzda çocuk olan sanık hakkında soruşturma yapılır, dava açılır

ve mahkemece tüm deliller kapsamına göre  suçlu bulunur ve  işlemiş  olduğu eylemin  hangi  suçu  oluşturduğu  tespit  edilir,

ancak ceza verilmesi ertelenir.

     Yargılamanın tamamlanıp yargılama konusundaki  ispat  faaliyeti bittikten ve hukuki tavsif de  yapıldıktan sonra,

kişiyi damgalama sürecini erteleyerek hükmün tefhimini ertelemek ve böylece de infaza geçilmesini önlemek oldukça çağdaş

bir yaklaşımı sergilemektedir.

     Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermeden önce sübut  konusunda mahkemece karar  verilmekte,

hakim hem deliller ve ispat konusunda kanaatini  oluşturmakta,  hem sanıklar  bakımından bir  kanaat  oluşturup mahkumiyet

hükmünü kurmakta ve fakat tefhimini yapmamaktadır. Önemli olan budur. Çünkü eğer tefhimden önce  hükmün verilmesini

ertelersek ya da  duruşmayı ertelersek,  aradan  geçen sürelerde bu delillerin doğrudan doğruya hakimin elde  ettiği  bilgiler

unutulacaktır ve belki bir süre sonra tekrar o yargının, son soruşturmanın yenilenmesi gerekecektir. Halbuki burada hükmün

sadece tefhimi ertelenmektedir. Bu bakımdan bu yeni düzenleme çok yerindedir.

     5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23/1 maddesine göre çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama

sonunda  belirlenen  ceza,  en  çok  üç  yıla  kadar  (üç  yıl  dâhil)  hapis  veya  adlî  para  cezası  ise;  mahkemece,  hükmün

açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

     2. Koşulları

     Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilebilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

     a) Çocuğun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması.

     b) Çocuğun yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat gelmiş olması.

     c)Çocuk hakkında, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları itibarıyla bir  cezaya hükmedilmesine

gerek görülmemesi.

     d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın,  aynen iade,  suçtan önceki  hâle getirme veya

tazmin  suretiyle  tamamen  giderilmesi.  Suçun  işlenmesiyle  kamunun  uğradığı  zarar  miktarının  belirlenememesi  hâlinde,

mahkemece takdir edilecek bir miktarda paranın bir defada Maliye veznesine yatırılması. Ancak bu koşul, çocuğun ailesinin

veya kendisinin ekonomik durumunun elverişli olmaması hâlinde aranmayabilir.

      Çocukların Korunması Kanunu’ndaki bu düzenleme, kişilerin uğradığı zararın çocuğun ailesi tarafından tahsilini

ve çocuk tarafından giderilmesini düzenlemesinden dolayı sakıncalı bir  durumdur.  Çocuğun işlediği bir  suçtan dolayı aileyi

cezalandırmak cezaların şahsiliği ilkesine aykırı olduğu gibi,  çocukların sebep  oldukları bu  zararı gidermesi yönündeki bir  
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beklenti de çoğu zaman hayatın olağan akışına terstir. Zira çoğu çocuğun bu koşulu yerine getirmesi ülkemiz şartları hesaba

katıldığında imkansız gibidir.

     Burada  akla  şu  soru  gelebilmektedir:  Hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılması  müessesesinde  ceza  hükmü

kurulduktan  sonra  mı  hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılmasına   karar  verilecektir  yoksa  hüküm  kurulmadan  mı  geri

bırakmaya dair karar verilecektir?

     Bu  soruya  cevap  vermeden  önce  bu  kurumun  şartlarını  yineleyecek  olursak;  hükmün  açıklanmasının  geri

bırakılmasına dair karar vermeden önce, sanığın kendisine yüklenen suçu işlediğinin sabit görülmesi ve işlediği suç dolayısıyla

hakkında cezaya hükmolunması gerekir.  Ancak mahkeme sanık  hakkında mahkumiyet kararını kurduktan sonra  vereceği

kararla,  bu  mahkumiyet  kararının  açıklanmasını  geri  bırakacaktır.  Hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılması  halinde  dava

derdest olmaya devam edecektir. Beşinci fıkraya göre, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olan

sanık denetimli serbestlik süresi içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olmadığı ve kendisine yüklenen

yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde, davanın düşmesine karar verilecektir. Altıncı fıkra uyarınca ise; sanığın denetimli

serbestlik süresi içerisinde işlediği hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir  suç  nedeniyle mahkum olması veya yükümlülüklerine

aykırı davranması halinde mahkeme geri  bıraktığı hükmü  açıklayacaktır.  Bu  düzenlemelerden  anlaşılacağı  üzere;  hükmün

açıklanmasının  geri  bırakılması  halinde  sanık  hakkında  kesinleşmemiş  bir  hüküm  vardır  ve  sanığın  sanıklık  sıfatı  devam

etmektedir.  Bu  nedenle,  sanık  hakkında  bir  ceza  hükmü  kurduktan  sonra  bu  hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılması

hususunda bir karar verilmelidir.

       3. Denetimli Serbestlik Süresi

       Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi hâlinde, çocuk, beş yıl süreyle denetimli serbestlik

tedbirine tâbi tutulur. Bu süre içinde çocuğun bir eğitim kurumuna devam etmesine, belli yerlere gitmekten yasaklanmasına,

belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine karar

verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur.

      Eğer suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hâle getirme veya

tazmin  suretiyle  tamamen  giderilmesi  koşulu  çocuğun  ailesinin  veya  kendisinin  ekonomik  durumunun  elverişli  olmaması

hâlinde; denetimli serbestlik  süresince sanığa,  suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın,  aylık  taksitler

hâlinde ödenerek tamamen giderilmesi veya suçun işlenmesiyle kamunun uğradığı zarar  miktarının belirlenememesi hâlinde,

mahkemece takdir edilecek miktarda paranın aylık taksitler hâlinde Maliye veznesine yatırılması şeklinde yükümlülüklerden

biri yüklenerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

      Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. 

      4. Denetimli Serbestlik Süresinin Başarılı Geçmesi

     İşlediği suçtan dolayı hükmün açıklanmasının beş  yıl süreyle ertelendiği sanık  denetimli serbestlik  süresi  içinde
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işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis  cezasına mahkûm olmadığı ve  yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde,  hakkında

açılan davanın düşmesine karar verilir. 

     5. Denetimli Serbestlik Süresinin Başarılı Geçmemesi

     Çocuğun denetimli serbestlik  süresi  içinde işlediği hapis  cezasını gerektiren kasıtlı bir  suç  nedeniyle  mahkûm

olması  veya  yükümlülüklerine  aykırı  davranması  hâlinde,  mahkeme  geri  bıraktığı  hükmü  açıklar.  Ancak  mahkeme,

yükümlülüklerin yerine getirilme durumunu göz önünde bulundurarak, çocuk hakkında belirlenen cezada yarı oranına kadar

indirim yapabilir. 

      6. Kararın Gizliliği

      Hükmün açıklanmasının geri  bırakılması kararı,  bunlara mahsus bir  sisteme kaydedilir.  Bu kayıtlar,  ancak  bir

soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi hâlinde, bu

maddede belirtilen amaç için kullanılabilir. Getirilen bu düzenlemenin kişisel verilerin korunmasına yönelik Ceza  Kanunu ve

Ceza Muhakemesi Kanunu sistemine de uygun olduğu göz önüne alındığında gayet yerinde bir düzenleme olduğu açıktır.

C.DİĞER BENZER KURUMLAR

1. Önödeme

 Önödeme,  kamu  davası  açılmadan  ve/veya  yargılama  yapılmadan  failin  cezalandırılmasına  imkan  veren  bir

kurumdur. TCK’nın 75/1 maddesine göre, ön ödeme, sadece adli para cezasını gerektiren suçlarda veya yukarı sınırı 3 aya

kadar hapis cezası olan suçlarda (uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere) kamu davasının açılmasını önleyen ya da

kamu davasının düşmesi sonucunu doğuran bir kurumdur. Ön ödemenin amacı, müeyyidesi hafif olan suçlarda, devletle birey

arasında bir uzlaşma sağlamakve bu suretle, mahkemeleri uğraştırmayarak, mahkemelerin iş yükünü azaltma ve uygulayıcılara

zaman tasarrufu sağlayarak daha ağır suçlara vakit ayırmalarını sağlama amaçlanmıştır. 

Önödemeye konu olabilecek cezalar, sadece adli para cezası ile yukarı sınırı 3 ayı geçmeyen hapis  cezalarıdır.

Bu cezaların yasadaki soyut  miktarları göz önüne alınır.  Failin ve  olayın özelliklerine göre  hesaplanabilecek somut cezaya

göre önödeme uygulanamaz. 

Yukarıda sınırları çizilen suçlar bir kişi tarafından işlenmesi durumunda fail; 

1. Adlî para cezası maktu ise bu miktarı, değilse aşağı sınırını;

2. Hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için yirmi Türk Lirası üzerinden bulunacak miktarı,

3.  Hapis  cezası ile birlikte adlî  para  cezası da  öngörülmüş  ise,  hapis  cezası için bu fıkranın (b)  bendine göre

belirlenecek miktar ile adlî  para  cezasının aşağı sınırını,  soruşturma giderleri  ile birlikte,  cumhuriyet  savcılığınca  yapılacak

tebliğ üzerine on gün içinde ödediği takdirde hakkında kamu davası açılmaz.
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Bazı durumlarda özel kanun hükümleri gereğince işin doğrudan mahkemeye intikal etmesi hâlinde de fail, hâkim

tarafından  yapılacak  bildirim  üzerine  birinci  fıkra  hükümlerine  göre  saptanacak  miktardaki  parayı  yargılama  giderleriyle

birlikte ödediğinde kamu davası düşer.

Cumhuriyet savcılığınca madde kapsamına giren suç nedeniyle önödeme işlemi yapılmadan dava  açılması veya

dava konusu fiilin niteliğinin değişmesi suretiyle madde kapsamına giren bir  suça  dönüşmesi  hâlinde  de  hakim  tarafından

yapılacak bildirim üzerine adlî para cezası maktu ise bu miktarı,  değilse aşağı sınırını;hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı

olarak her gün için yirmi türk lirası üzerinden bulunacak miktarı veya hapis cezası ile birlikte adlî para cezası da öngörülmüş

ise, hapis cezası için hapis cezasının aşağı sınırının karşılığı olarak her gün için yirmi türk lirası üzerinden bulunacak  miktar ile

adlî para  cezasının aşağı sınırını,  soruşturma  giderleri  ile  birlikte,  on  gün  içinde  ödediği  takdirde  hakkında  kamu  davası

açılmayacaktır. 

Önödeme uygulanabilecek bir  suçta,  önce  bu yol denenmeden yargılamaya  devam  edilmesi  yerinde  değildir.

Ayrıca,  duruşmada sanığa  yapılan önödeme bildirimi,  ödeme  süresini  ve  miktarını  içermezse,  geçersiz  olur  ve  böyle  bir

bildirime dayanılarak mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirir. 

Suçla ilgili kanun maddesinde yukarı sınırı üç ayı aşmayan hapis cezası veya adlî  para  cezasından yalnız birinin

uygulanabileceği hâllerde ödenmesi gereken miktar, yukarıdaki fıkralara göre adlî para cezası esas alınarak belirlenir. Hapis

cezasının veya her ikisinin birden esas alınması, kanuna aykırıdır. 

Üç ayı aşmayan hapis  cezası veya yalnız adli  para  cezasını öngören suçların faili hakkında önödeme uyarınca

kamu davasının açılmaması veya ortadan kaldırılması durumunda mağdur kişisel hakkını isteyebilecek ayrıca bu durum malın

geri alınmasına ve müsadereye ilişkin hükümleri etkilemeyecektir.  Ayrıca,  mağdur hukuk mahkemesinde de  dava  açarak,

kişisel haklarını isteyebilir.

Önödeme  müessesesi  bir  yargı  kararı  olmadığından,  yani  yapılan  bir  yargılama  sonucunda  önödemeye

hükmedilmediğinden,  failin  siciline  herhangi  bir   şekilde  sabıka  kaydı  olarak  işlenmeyecektir.  Bu  husus,  önödeme

müessesesinin adli sicil kayıtları bakımından faile sağladığı bir fayda olarak düşünülebilir.

2. Uzlaşma (Mediation)

Uzlaşma,  işlendiği  iddia  edilen  bir  suçtan  dolayı  fail  ve  mağdur  arasında  oluşan  çekişmenin,  mağduriyetin

giderilmesi  ile  ortadan  kaldırılmasını  hedefleyen  bir  kurumdur.  Strasbourg’ta  26-29  Kasım  1990  tarihleri  arasında

düzenlenen  “Yeni  Sosyal  Stratejiler  ve  Ceza  Adalet  Sistemi”  konulu  XIX.  Avrupa  Konseyi  Kriminoloji  Kongresi’nde

benimsenen sonuç ve tavsiyeler arasında,  suçtan doğan mağduriyetin giderilmesine ilişkin  hususlar  da  vardır.  Buna  göre,

“ceza adaleti sistemine dava akışını sınırlamak üzere hukuki ve yapısal tedbirler kadar, ihtilafları halledici cezai olmayan vasıta

ve tedbirlere  de  başvurulmalıdır.”.  Avrupa Konseyi  Bakanlar  Komitesinin Üye Devletlere Kamusal  Cezalar  ve  Tedbirler

Hakkında  Avrupa  Kurallarının  Uygulanmasının  Geliştirilmesi  Konusunda  R  (2000)  22  sayılı  Tavsiye  Kararı’na  EK-II

kararının 1. maddesinde ve   Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere, Cezaevinin Aşırı Kalabalıklaşması ve
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Cezaevi Mevcudu Enflasyonu Hakkındaki R (99)  22  sayılı Tavsiye Kararı’nda cezaevlerindeki aşırı kalabalıklaşmaya ve

cezaevi nüfusundaki şişkinliğe ilişkin problemle ilgili olarak tüm önlemlerin alınması ve tavsiye kararının ekinde açıklanan ve

uygulanması tavsiye edilen alternatif yaptırım ve tedbirler arasında mağdur-suçlu arabuluculuk kurumunun da  işletilmesi yer

almaktadır. Suça ilişkin sorunları çözmeye yönelik, suçun tarafları kadar toplumu da kapsayan bir adalet olan onarıcı adalet

uygulamalarından uzlaşma müessesesi hukukumuza 5237 sayılı TCK ile girmiştir.

Uzlaşma  kurumundan  beklenen  gaye;  suçun  işlenmesinden  sonra  fail  ve  mağdur  arasında  meydana  gelen

çekişmeyi, hâkim veya Cumhuriyet savcısının ya da onların atayacakları bir uzlaştırmacının girişimleriyle çözmek hem adaleti

sağlamak ve hem de mağduru tatmin etmektir. 

Maddeye göre, suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel  hukuk tüzel kişisi olmak kaydıyla, soruşturulması ve

kovuşturulması şikayete bağlı bulunan suçlarda,  failin suçu kabullenmesi ve  doğmuş  olan  zararın  tümünü  veya  büyük  bir

kısmını ödemesi veya telafi etmesi kaydıyla, mağdur ile fail özgür iradeleriyle uzlaşmaya vardıklarında, bu husus cumhuriyet

savcısı veya hakim tarafından tespit edilecek ve bu tespitten sonra kamu davası açılmayacak veya dava  açılmışsa  davanın

düşürülmesine karar verilecektir. 

Uzlaşma yolu ile dava sayısının azalması, bu kavramın adalet mekanizmasına sağlayacağı en önemli yararlardan

biridir.  Ülkemizde dava  sayısının çokluğu,  hakim  ve  savcı  kadro  sayısının  yetersizliği  bilinen  gerçeklerdir.  Bu  nedenlerle

davalar  uzun  sürmekte,  adalet  mekanizması  gereksiz  yere  yıpranmaktadır.  Uzlaşmaya  konu  olabilecek  olayların  önemli

bölümünün uzlaşma ile sonuçlanması bu açıdan çok yarar sağlayacak ve dava yükünü hafifletecektir.  

Fail açısından ise, ceza ve tazminat davaları ile uğraşmamak, hapis ya da para cezası ile karşı karşıya kalmamak,

sabıkasız ise bu durumun devamını sağlamak gibi yararları olabilecek uzlaşma kurumu, yine failin sosyal ve psikolojik durumu

açısından da, mağdura verilen zararın karşılanması nedeniyle rahatlama ve sosyal saygınlığın devamını sağlayacaktır. 

 Uzlaşmanın  mağdur  açısından  getirebileceği  yararlar  da  yine  ceza  ve  tazminat  davaları  ile  uğraşmamak,

psikolojik  bakımdan  yıpranmamak,  zararın  kısa  sürede  giderilmesi  ve  adaletin  sağlanması  ile  duyulan  tatmin  olarak

sıralanabilir.

 Uzlaşmanın en önemli yararı ise kuşkusuz sosyolojik açıdandır. Adalete olan inancın ve güvenin sağlamlaşması,

kişiler arasındaki giderilebilecek çekişmelerin ve gereksiz gerginliklerin önlenmesi, sosyal barışın sağlanması; birbiriyle davalı

bireyler yerine, birbiriyle uzlaşan insanlardan oluşan bir toplum yaratacaktır. 

Uzlaşma,  yalnızca  soruşturulması  ve  kovuşturulması  şikâyete  bağlı  suçlarla  ilgili  olarak  başvurulabilecek  bir

yoldur. 5237 sayılı  TCK.nun 73. maddesinin 8. fıkrası “ Suçtan zarar göreni gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olup,

soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı bulunan suçlarda,  failin suçu kabullenmesi ve  doğmuş  olan zararın tümünü

veya büyük bir  kısmını ödemesi  veya  gidermesi  koşuluyla  mağdur  ile  fail  özgür  iradeleri  ile  uzlaştıklarında  ve  bu  husus

Cumhuriyet savcısı veya hâkim tarafından saptandığında kamu davası açılmaz veya davanın düşürülmesine karar  verilir.  “

şeklindedir. Uzlaşmanın sadece takibi şikayete bağlı olan suçlarda mümkün olması eleştirilmiştir.
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Uzlaşma yoluna başvurulabilmesi için; ilk şart  suçtan zarar  görenin  gerçek  kişi  ya  da  özel  hukuk  tüzel  kişisi

olması gerekir. Bu nedenle, 340  ve 341.  maddelerin ikinci fıkralarında yazılı suçlarla 11.  maddenin ikinci fıkrasında yazılı

halde, şikayetçinin yabancı devlet olması halinde uzlaşma hükümleri uygulanmayacaktır.

Suçun, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı bir suç olması ikinci önkoşuldur. Uzlaşmanın çok önemli

ve yararlı bir onarıcı adalet  türü olduğu göz önüne alındığında uzlaşma kapsamına girecek suç  türlerinin soruşturulması ve

kovuşturulması  şikayete  bağlı  suçlar  olmaktan  çıkarılıp,  sahasının  genişletilerek  re’sen  takip  edilen  suçların  bazısının  da

kapsama alanına alınması gerekmektedir. 

5395  sayılı Çocuk  Koruma  Kanunu’n  24.  maddesine  göre  suça  sürüklenen  çocuklarla  ilgili  olarak  uzlaşma

kurumunun uygulanabilmesi için suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olma şartı aranmakla birlikte ayrıca 15

yaşını doldurmayan çocuklarda alt sınırı 3 yılı, 15-18 yaş gurubunda olan çocuklar bakımından ise alt  sınırı 2  yılı aşmayan

hapis  veya  adlî  para  cezasını  gerektiren  kasten  işlenen  suçlar  ile  taksirle  işlenen   tüm  suçlarda  uzlaşma  kurumu

uygulanabilecektir. Bu kanunda uzlaşma kurumunun düzenlenmesi yerinde bir düzenlemedir.

Failin  suçu  kabullenmesi  ve  doğmuş  olan  zararın  tümünü  veya  büyük  bir  kısmını  ödemesi  veya  gidermesi,

uzlaşmanın  bir  başka  önşartıdır.  Ancak,  uzlaşma  görüşmesi  sırasında  yapılan  suç  kabulü,  taraflar  arasında  anlaşma

sağlanamadığı takdirde elbette bağlayıcı olmayıp, bu yöndeki beyanlar soruşturma dosyasından çıkarılmalı hatta dosyaya bir

başka  savcı  veya  hakim  bakmaya  başlamalıdır.  Çocuklar  bakımından  doğmuş  olan  zararın  tamamının  veya  büyük  bir

kısmının  karşılanması  şartı,  uzlaşma  kurumunu  işlemez  hale  getirecektir.  Çocuklar  için  bu  şart,  bir  başka  yükümlülükle

aşılmaya çalışılmalıdır. 

Uzlaşmanın usulü CMK’nun 253, 254 ve 255. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre Cumhuriyet

savcısı, uzlaşma yapılabilecek bir suç sözkonusu ise, faili usulüne göre davet ederek, işlediği fiilden doğan sorumluluğu kabul

edip etmediğini sorar. Fail, suç oluşturan fiili kabul etmiyorsa uzlaştırma yoluna gidilemez. Fail, suçu ve bundan doğan maddi

ve manevi zararın tümünü ya da büyük bir kısmını ödemeyi veya oluşan zararı gidermeyi kabul ediyorsa Cumhuriyet savcısı

bu durumu mağdura veya varsa vekiline ya da yasal temsilcisine bildirir. Mağdur da zararının tümüyle veya büyük bir kısmı

itibarıyla giderildiğinde uzlaşacağını bildirirse, Cumhuriyet savcısı soruşturmayı sürdürmez ve bir  uzlaştırıcı atanması yoluna

gidilir. Ancak mağdurun da uzlaşma yolunu en baştan kabul etmemesi mümkündür.  

Uzlaştırıcı, fail ve mağdur tarafından anlaşarak belirlenen bir avukat olabileceği gibi, taraflar bir avukat üzerinde

anlaşamazlarsa, Baro tarafından atanacak bir avukat da olabilir. Gerekli durumlarda birden fazla avukat da uzlaştırıcı olarak

belirlenebilir. 

Uzlaştırıcının  görevi  ve  görevin  kapsamı  yasada  açık  olarak  belirtilmemiş,  253.  maddenin  4.  fıkrasında

uzlaştırıcının “fail ile mağdur arasında uzlaşma işlemlerini idare  etmek,  tarafları  biraraya  getirerek  bir  sonuca  ulaşmalarını

sağlamak üzere“ görevlendirileceği yazılmıştır. Burada tarafları biraraya getirmekten sözedilse de kanımızca fail ve mağduru

fiilen biraraya getirmek şart  değildir. Taraflar  farklı kentlerde olabilecekleri  gibi,  şikayete konu olay dolayısıyla aralarında
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meydana gelen çekişme nedeniyle de biraraya gelmek istemeyebilirler.  Burada kastedilen,  tarafları aynı mekanda biraraya

getirmek değil, uzlaşma konusu olay ve zararın giderilmesi hakkında aynı düşüncede buluşturmaktır.  

Uzlaşmayı düzenleyen CMK.nun 253.maddesi, uzlaşmacı için iki ayrı süre öngörmüştür. Bu sürelerden birincisi,

253/5’te düzenlenen uzlaştırıcının başvurunun yapıldığı tarihten itibaren uzlaşmayı sonuçlandıracağı otuz günlük süre, ikincisi

ise 253/7’de düzenlenen uzlaştırıcının yaptığı işlemleri ve uzlaşmayı sağlayıcı müdahalelerini belirten raporunu ilgili Cumhuriyet

savcısına sunacağı on günlük süredir. Buradaki 30 günlük sürenin, uzlaşmanın sonuçlandırılması için öngörülen ve gereğinde

Cumhuriyet savcısı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere 30 gün daha uzatılabilen bir süre olduğu tartışmasızdır. Ancak

30  günlük sürenin ne zaman başladığı belirsizdir.  Fıkrada  “başvurunun  yapıldığı  tarihten  itibaren”  denmişse  de,  buradaki

başvurudan  neyin  kastedildiği  belli  değildir.  Kanımızca  30  günlük  süre,  uzlaştırmacı  avukatın  taraflarca  ya  da  Baroca

seçilerek görevlendirildiği tarihte başlamalıdır. 7. fıkrada  sözüedilen 10  günlük sürenin ise,  uzlaştırıcının uzlaşmayı bitirmesi

için  öngörülen  30  günlük  (uzatılmışsa  60  günlük)  sürenin  sonunda  başlayan  rapor  verme  süresi  mi,  yoksa  uzlaştırıcının

görevine başladığı andan itibaren işleyen bir süre mi olduğu hususu belirsizdir. Genel gerekçede ve madde gerekçelerinde bu

konuda hiçbir açıklık yoktur. CMK 253/7’de uzlaştırıcının, yaptığı işlemleri ve uzlaşmayı sağlayıcı müdahalelerini belirten bir

raporu on gün içinde ilgili Cumhuriyet savcısına sunması gerektiği, uzlaştırıcının bu sürede vereceği raporda “yaptığı işlemleri

ve  uzlaşmayı  sağlayıcı  müdahalelerini”  bildireceğinin  yazılmış  olması,  uzlaşmanın  sonucundan  sözedilmemesi  şeklindeki

düzenleme karşısında bu 10 günlük sürenin bir ön rapor için öngörülmüş olabileceğini de akla getirmekte ise  de  10  günlük

sürenin  yasa  maddesinde,  30  günlük  süreyi  belirten  fıkradan  sonra  yer  alması  ve  kanun  sistematiği  nazara  alındığında

kanımca  bu süre  uzlaşma görüşmelerinin bitiminde  verilecek  rapor  için  öngörülmüş  bir  süredir.  Bu  sürenin  niteliği  yasa

metninde ve gerekçede açıklanmadığından uygulamada sorun olabilecektir.

Yasada  belirtilmemiş  olsa  da  mantık  gereği,  uzlaştırıcının  görevlendirildikten  sonra  ilk  iş  olarak  soruşturma

konusu hakkında bilgi sahibi olması,  soruşturma dosyasında gereken belgelerin örneğini alması,  taraflarla bizzat ya  da  bu

mümkün  değilse  bir  iletişim  aracı  kullanarak  görüşmesi  gerekir.  Uygulamada  en  büyük  sorun,  taraflar  birbirleriyle  ve

uzlaştırıcı ile aynı kentte değillerse çıkacaktır. Bu durumda tarafları biraraya getirmek sorun olacak, uzlaşma için verilen 30

günlük süre büyük olasılıkla yetmeyecektir. Uzlaştırıcı açısından yine bir başka sorun da, bizzat görüşülemeyen, kendisine bir

iletişim aracı ile ulaşılan tarafın beyanlarının kayda geçirilmesidir. Örneğin telefonla görüşülen taraflardan biri uzlaşma yolunu

tümden kapattıysa, bizzat görüşmeyi reddettiyse, hatta telefonla ulaşılamamış ya da konuşmayı reddediyorsa, imzadan imtina

ediyorsa bunların derhal düzenlenecek bir tutanakla  tesbit edilmesi gerekecektir. 

Uzlaşmaya  konu  fiile  göre,  uzlaştırıcının  taraflara  ulaşması,  olabiliyorsa  onları  biraraya  getirmesi,  tarafların

düşünmesi, bazı hususların  araştırılması,  zararın  hesaplanması  gibi  nedenlerle  zamana  gereksinim  vardır.  Yasakoyucu  bu

hususları  gözönünde  tutarak  CMK.nun  253.maddesinin  5.  fıkrasında,  uzlaştırıcıya   otuz  gün  süre  vermiş,  bu  sürenin

Cumhuriyet  savcısı  tarafından  bir  defaya  mahsus  olmak  üzere  otuz  gün  daha  uzatılabileceğini  öngörmüştür.  Uzlaşma

CMK.nun  254.  maddesine  göre  yapılıyorsa,  süre  mahkeme  tarafından  uzatılabilir.  Uzlaşma  görüşmeleri  süresince

zamanaşımı durur.

Uzlaşma  görüşmeleri  gizli  olarak  yürütülür.  Bu  görüşmeler  sırasında  ileri  sürülen  bilgi,  belge  ve  açıklamalar,

taraflarca  izin  verilmediği  sürece  gizli  kalır.  Uzlaştırmanın  başarısız  olması  nedeniyle  daha  sonra  dava  açılmış  olsa  bile,
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uzlaşma görüşmelerinde failin açıklamaları ve  hatta  suçu ikrarı bile davada  aleyhine  delil  olarak  kullanılmaz.  Bu  kurallar,

tarafların uzlaşma görüşmelerini rahat yürütebilmelerini, özgür iradeleri ile karar verebilmelerini sağlamak için konulmuştur.

Zararın tamamen ya da kısmen karşılanarak uzlaşmanın sağlanması konusunda tarafların aynı düşüncede olması

halinde, uzlaştırıcı  tarafından  hazırlanacak  bir  uzlaşma  tutanağı  hep  birlikte  imza  altına  alınır.  Uzlaşma  ya  da  uzlaşmanın

sağlanamadığı  hakkındaki  rapor,  uzlaştırıcı  tarafından  Cumhuriyet  savcısına  ya  da  mahkemeye  verilir.  Zarar,  uzlaşmaya

uygun olarak  giderildiğinde  ve  uzlaştırma  işleminin  giderleri,  fail  tarafından  ödendiğinde,  hazırlık  aşamasında  Cumhuriyet

savcısınca kovuşturmaya yer  olmadığına,  yargılama aşamasında ise mahkemece davanın düşmesine karar  verilir.  Taraflar

uzlaşma  iradesinde  olsalar  bile,  uzlaşma  uyarınca  zarar  giderilmemişse,  kovuşturmaya  yer  olmadığına  ya  da  davanın

düşmesine karar verilemez. 

Aralarında  iştirak  ilişkisi  olsun  veya  olmasın  birden  çok  kişi  tarafından  işlenen  suçlarda,  ancak  uzlaşan  kişi

uzlaşmadan yararlanır.(Madde 255)

II.SEÇENEK KURUMLARA BENZER CEZA İNFAZ HUKUKUNDAKİ KURUMLAR

      A. HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ

       1. Ertelemenin Amacı ve Hukuki Niteliği

Cezanın ertelenmesi genel olarak,  bir  cezanın  yerine  getirilmesinin  belli  bir  süre  geri  bırakılmasıdır.  Erteleme

kurumunun  amacı,  sadece  bir  suç  dolayısıyla  suçluluğu  kabul  edilmesine  rağmen  ıslah  ihtimali  bulunan  kişiyi  cezaevinin

bozucu ortamından kurtarmak değil, aynı zamanda bu kişinin kanunu tekrar ihlal etmesine karşı etkili bir engel oluşturmaktır.

Erteleme, tekerrürü önleyici rol oynamaktadır.

Erteleme,  cezanın  doğrudan  doğruya  sanığın  kişiliğine  uydurulmasını  öngören  yargısal  bir  şahsileştirme

kurumudur. Ertelemeden amaç,  cezanın suç  işleyene uydurulması olup,  suç  işleyen kişinin ceza  yerine getirilmeden iyi hal

göstereceği  ve  bir  daha  suç  işlemeyeceği  konusundaki  kanıya  dayanmaktadır.  Failin,  uygulanacak  yaptırımların

bireyleştirilmesi suretiyle, belli bir süre içinde iyi hal göstermesi ve kendisine yüklenen mükellefiyetleri yerine getirmiş olması

karşısında devletin kovuşturma ve cezalandırma veya tedbir uygulama hak ve yetkisinden vazgeçeceği düşüncesine dayanır.

Kısa  süreli  hapis  cezalarının  bazı  yaptırımlara  çevrilmesi  neden  kabul  edilmekte  ise,  belli  süreli  cezaların

ertelenmesi de bundandır. Böylece işlenmiş suç cezasız bırakılmamakta ve fakat az bir cezaya mahkum olan kişi cezaevinin

beklenen kötülüklerinden de uzak tutulmuş olmaktadır. Aynı zamanda kişi dışarıdaki  işini de  sürdürebilmektedir.  Erteleme

kurumu, ceza siyasetine hizmet eden iyi bir kurum olduğu gibi, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların da sakıncalarını ortadan

kaldırmaya yarar ve suçluların yeniden suç işlemelerini önler.

Erteleme,  cezanın  suçlunun  kişiliğine  uydurulmasının,  bireyselleştirilmesinin  önemli  yollarından  birini

oluşturmaktadır.  Gerçekten  erteleme  kurumunun  hukuki  nitelendirilmesinin  yapılması  açısından  mutlaka  geleneksel  tipte

olması ve böylece izah edilmesi zorunluluğu yoktur. Faydası açık olan bu erteleme kurumu, cezalar sistemini tamamlayan ve

başlı başına varlığı olan bir kurumdur.

143



Hapis cezasının ertelenmesinin esasını, cezaevlerinin olumsuz koşulları ve ıslah yönünden elverişsiz olmaları, yani

hürriyeti bağlayıcı cezalardan beklenen yararın elde  edilememesi ve  bunun sonucunda da  belirli bir  süreyi aşmayan  hapis

cezasına mahkum olan  hükümlülerin  cezaevlerine  konması  yerine,  cezalarının  infazının  belirli  bir  süre  belirli  şartlarla  geri

bırakılması oluşturur.

Erteleme kurumunun, “kamu davasının açılmasının ertelenmesi”, “duruşmanın ertelenmesi”, “hükmün ertelenmesi”

ve “cezaların ertelenmesi” şeklinde uygulanma biçimleri bulunmaktadır. Ancak, hukukumuzda erteleme denildiğinde ilk akla

gelen,  “cezaların  infazının  ertelenmesidir”.  Önceki  düzenlemelerin  tersine,  hapis  cezasının  ertelenmesi,  Yeni  Türk  Ceza

Kanununun 51.maddesinde düzenlenmişken buna ek  olarak   5395  sayılı Çocuk  Koruma Kanunuyla da  “kamu davasının

açılmasının ertelenmesi” (m.19) ve “hükmün açıklanmasının geri  bırakılması” (m.23)  gibi erteleme çeşitleri de  hukukumuza

girmiştir.

5237 sayılı TCK’da erteleme, hükümlüye, öngörülen deneme süresi  içerisinde kendisi  için öngörülen koşulları

yerine getiren ve özellikle yeni bir suç işlemediği takdirde hapis cezasının infaz edilmemesi güvencesi veren bir kurum olarak

düşünülmüştür. 5237 sayılı TCK’nın 51. maddesine göre hapis cezasının ertelenmesi, bir koşullu af olmaktan çıkarılıp, ceza

infaz kurumu hâline getirilmiş ve erteleme sadece hapis cezası bakımından öngörülmüştür. Yeni yasanın erteleme konusunda

getirdiği  en  önemli  değişiklik,  ertelemenin  bir  infaz  şekli  olarak  kabul  edilmesidir.  Bir   kişinin  cezası  ertelendiğinde

hükümlünün erteleme süresinin sonunda cezası infaz edilmiş sayılmaktadır. Eski düzenlemede yer alan esasen  vaki olmamış

sayılma hali sözkonusu değildir. Eskinden ceza verilip ertelendiğinde bir nevi ceza askıya alınıyor ve erteleme koşulları ihlal

edilmediğinde kişi hiç ceza almamış hale geliyordu. Yeni sistemde bu durum terkedilmiştir. Artık kişi erteleme süresi  içinde

cezası infaz edilen kişi durumuna gelecektir.  

Yapılan yeni düzenlemeye göre işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle ayrıca fiili işlediği sırada onsekiz

yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından da en fazla üç yıl süreyle hapis  cezasına mahkûm

edilen kişinin cezası ertelenebilecektir.

Erteleme,  mahkum  için  bir  hak  olmayıp  bir  ceza  siyaseti  tedbiridir.  Zira  mahkeme  erteleme  konusunda

mahkumun  istemiyle  bağlı  değildir.  Erteleme  kararının  verilebilmesi  için  talepte  bulunulmasına  gerek  yoktur.  Mahkeme

ertelemeye re’sen karar verir. Erteleme hususunda sanığın veya müdafiinin bir  talebi  olduğunda hakim bu konuda mutlaka

olumlu veya olumsuz bir karar vermelidir.

Yeni Türk  Ceza  Kanunu  sisteminde  erteleme  müessesesi  yalnızca  hapis  cezasına  mahkum  olanlar  hakkında

uygulanabilecektir. Hakkında Kanunun 50 nci maddesi uygulanmak suretiyle hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilenlerin

cezası hakkında 51 inci maddenin uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca gerek hapis cezasıyla birlikte ve gerek yalnız

olarak adlî para cezasına mahkumiyet durumunda, adlî para cezasının ertelenmesi mümkün değildir. Diğer yasalarda yer alan

tazminat türünden para cezaları da ertelenemez. 

2. Ertelemenin Koşulları
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a. Genel Olarak

Hapis cezasının ertelenebilmesi için kanun koyucunun ön koşul olarak ileri sürdüğü; mahkum olunan suça ilişkin,

önceki mahkumiyete ilişkin ve sanığın suç işledikten sonraki davranışlarına ilişkin şartların da gerçekleşmiş olması gerekir.

b. Erteleme Konusu Cezaya İlişkin Koşullar

Erteleme, cezanın failin kişiliğine uydurulması çarelerinden birini oluşturur.  Bunun sonucunda da,  somut olayda

failin  kişiliği  göz  önünde  bulundurulmak  suretiyle  hakim  tarafından  karara  bağlanması  gerekmektedir.  Yeni  Türk  Ceza

Kanununda erteleme açısından işlenen suç göz önünde bulundurulmadığı gibi, kasten mi, yoksa taksirle mi işlenen bir suçtan

dolayı mı verildiği önem taşımamakta; sadece mahkum olunan cezanın türü ve miktarı dikkate alınmıştır. Örneğin, yüzkızartıcı

suçların da ertelenmesi mümkündür.

Bir kişinin cezasının ertelenebilmesi için ilk şart  kişinin işlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha  az süreyle hapis

cezasına mahkûm edilmiş olması gerekir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş

yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Burada kastedilen ceza, hakimin yargılama sonunda belirlediği somut cezadır.

Söz  konusu  51.  maddenin  1.  fıkarasında  “işlediği  suçtan”  dendiğine  göre  karardaki  her  bir  suçun  tek  tek

gözetilmesi gerekir. Ancak bu görüşün tersini savunanlar da vardır. Malkoç’a göre, erteleme konusu ceza değerlendirilirken

Yargıtay’ın önceki yasa döneminde düşündüğü gibi toplam ceza gözetilmelidir. Ancak,  Yargıtay’ın cezanın sınırı yönünden

farklı  kararları  da  vardır.  Nitekim  bazı  kararlarında  cezaların  ictimaı  sonucunda  elde  edilen  cezanın  erteleme  sınırını

aşmamasını ararken, bazı kararlarında içtima sonucunda toplam ceza erteleme sınırını aşsa bile, tek tek ele alındıklarında bu

sınırı geçmeyenlerin ertelenebileceğini  kabul  etmektedir.  Önceki  uygulamalar  bu  şekilde  olsa  da  yeni  TCK’da  cezaların

içtimaı  müessesesi  bulunmadığından  failin  aynı  hükümle  birden  çok  suçtan  mahkum  edilmesi  halinde  bu  cezalar

ertelenebilmelidir. Zira ertelemeden amaç, daha önce cezaevine girmemiş olan kimseyi, zorunluluk olmadıkça, bu deneyime

tabi  tutmamaktır.  Tüm bunlara rağmen, birden çok  suç  işleyen  kimsenin  tekrar  suç  işlemeyeceği  konusunda  hakime  bir

kanaat gelmiyorsa, buna dayanarak erteleme maddesini uygulamayabilir.

Türk Hukuk Sistemine göre; erteleme sadece hapis cezası için öngörüldüğü, buna karşılık adli para cezalarında

erteleme olamayacağından, bir kararda hapis cezası ve adli para cezasına birlikte hükmedilmişse, sadece hapis cezası ile ilgili

olarak erteleme kararı verilebilir.  Hapis  ve  adli  para  cezasının seçimlik  ceza  olarak  öngörüldüğü  bir  suçtan  dolayı  hapis

cezasına mahkumiyet halinde, bu ceza ertelenebilecektir, buna karşılık, adli para cezasına mahkumiyet halinde ise,  bu ceza

ertelenemeyecektir. Bir suçtan dolayı mahkum olunan hapis cezası, erteleme kapsamında olmakla birlikte, kısa süreli olması

dolayısıyla  seçenek  yaptırım  olarak  adli  para  cezasına  veya  tedbirlerden  birine  hükmedilmesi  durumunda,  bu  ceza

ertelenemeyecektir.

Erteleme sınırında kalsa  bile tutukluluk halinde geçirilen hapis  cezasının ertelenmesine gerek  yoktur.  Zira 765

sayılı TCK’nın aksine 5237 sayılı TCK’ya göre, deneme süresi suç işlemeden geçirilmesi durumunda mahkumiyet ortadan
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kalkmamakta, sadece ceza infaz edilmiş sayılmaktadır. Aynı şekilde, kişinin işlediği suç  dolayısıyla tutuklu geçirdiği süreler

var ise, mahkum olunan cezanın miktarı erteleme kapsamı dışında kaldığında bu sonuç cezadan kişinin tutuklu kaldığı süreler

mahsup  edildiğinde  infazı  gereken  ceza  miktarı  erteleme  sınırlarında  kalacak  şekilde  olsa  dahi  bu  ceza  ertelenemez.

Mahkumiyet  süresini,  hükümde  belirlenen  “sonuç  ceza”  gösterir.  O  nedenle  “mahsup  sonucu  belirlenen  ceza”  esas

alınamayacaktır.

Erteleme  kapsamında  kalsa  dahi  bazı  kanunlara  göre  hükmedilen  cezaların  ertelenemeyeceği  yönündeki

düzenlemeler  de  TCK’nın  51.  maddesi  uyarında  mülga  olmuştur.  Örneğin,  Mal  Bildiriminde  Bulunulması,  Rüşvet  ve

Yolsuzlukla Mücadele Kanununun 16. maddesindeki suçta ve İcra-İflas Kanununda yer alan suçlardan dolayı verilen cezalar

(m. 352a) olduğu gibi. 5237 sayılı TCK’nın 5. maddesinde düzenlenen, “bu kanunun genel hükümleri, özel ceza kanunları ve

ceza içeren kanunlardaki suçlar  hakkında da  uygulanır.”  şeklindeki düzenleme karşısında,  daha  önce  özel  kanunlarda yer

alan bu tür düzenlemelerin 5237 sayılı TCK’nın 51. maddesi ile örtülü olarak ilga edildiği sonucuna varılabilir. Ancak, 5252

sayılı  Türk  Ceza  Kanununun  Yürürlük  ve  Uygulama  Şekli  Hakkında  Kanunu’nun  geçici  1.  maddesine  göre;  “diğer

kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza  Kanununun Birinci Kitabında yer  alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda

gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2006 tarihine kadar uygulanır.”.

TCK’nın 5. maddesindeki düzenlemeye rağmen, yasa koyucunun özel kanunlarda veya ceza içeren kanunlarda

5237 sayılı TCK’nın genel hükümlerine aykırı düşen düzenlemeler yapmasına da bir engel yoktur. Nitekim, 29.06.2006 tarih

ve 5532  sayılı TMK değişikliği ile TMK’nın 13.  maddesi  yeniden düzenlenmiş  ve  bu  kanun  kapsamına  giren  suçlardan

dolayı verilen hapis cezasının ertelenmesi yasaklanmıştır. Bunun istisnasını 15 yaşını tamamlamamış kişilerin işlediği suçlardan

dolayı hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi oluşturmaktadır. Bu kanundaki 15 yaşın tamamlanma anı, suçun işlendiği tarih

olarak anlaşılması gerekir.

Yeri  gelmişken  burada  şu  hususa  da  dikkat  çekmek  yerinde  olacaktır.  Hapis  cezasının  ertelendiği  dava

dosyalarında muhakemenin yürümesi için gerek devlet tarafından ve gerekse diğer muhakeme makamları tarafından yapılmış

olunan  masraflar  tecil  olunamaz.  Zira  bu  masraflar  ceza  niteliğinde  olmayıp  bir  hizmetin  yürütülmesinin  gereği  olarak

yapılmışlardır. 

c. Failin Geçmişine İlişkin Koşullar

Türk Ceza Kanununun 51. maddesinin 1. fıkrasına göre; erteleme kararının verilebilmesi için kişinin daha  önce

kasıtlı bir  suçtan dolayı üç  aydan fazla hapis  cezasına mahkûm edilmemiş  olması gerekir.  Yasa  bu üç  aylık  mahkumiyeti

kasıtlı suçlar için öngördüğü için taksirli suçlardan daha önceki mahkumiyetin cezasının süresi  ne  olursa olsun,  yeni işlediği

suç için ertelemeyi engellemeyecektir. Daha önce bilinçli taksir ile işlenmiş bir suçtan mahkumiyet hükmü tesis edilmiş olması

hali dahi, ertelemeye engel değildir. 

Failin daha  önce  adli  para  cezasına ya da  üç ay veya daha  az  süreli  hapis  cezasına  mahkum  edilmiş  olması

durumunda  verilen  ceza  diğer  şartların  da  tutması  durumunda  ertelenebilecektir.  Önceden  birden  fazla  hapis  cezasına

mahkumiyet varsa, bunların toplam süresinin değil, her birinin ayrı ayrı üç aylık süreyi geçip geçmediğine bakılması gerektiğini
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söyleyenler vardır. 

Daha önce mahkum olunan üç aydan fazla süreli hapis cezasının, ertelemeye engel oluşturması için kesinleşmiş

olması gerekir. Ancak, bu cezanın infaz edilmiş olması gerekmez. Kişinin böyle bir ceza alması yeterlidir. Yeni düzenlemede

erteleme bir infaz rejimi olarak kabul edildiğinden kişinin aldığı önceki ceza ertelenmiş olsa bile üç aydan fazla süreli ise ikinci

cezanın ertelenmesine engel teşkil edecektir.

Mahkum  olunan  adli  para  cezasının  ödenmemesinden  dolayı  hükümlünün  5275  sayılı  CGTİHK’nun  106.

maddesine göre tazyik hapsine mahkum edilmesi durumunda yeni ceza  ile ilgili olarak  ertelemeye hükmedilebilir mi? Evet

yeni ceza dolayısıyla verilen hüküm ertelenebilir. Çünkü, adli para cezasının ödenmemesi halinde, kişi hakkında hapis cezası

verilmemektedir.  Kişi sadece  tazyik hapsine çarptırılmaktadır.  Adli para  cezasını ödemesi  durumunda her  zaman  serbest

kalabilir. Tazyik hapsinin uygulanması, hükümde verilen adli para cezasının türüne bir etki yapmaz.

Yukarıdaki  durumun aksine,  kısa  süreli hapis  cezasının  seçenek  yaptırım olarak  adli  para  cezasına  çevrilmiş

olması durumunda, bu adli para cezasının ödenmeyip de hükmü veren mahkemece kısa süreli hapis cezasının tamamen veya

kısmen infazına karar  verilmesi durumunda derhal  infaz edilen hapis  cezası,  asıl mahkumiyeti oluşturduğundan daha  sonra

işlenen suçtan dolayı verilen hapis cezasının ertelenmesi mümkün değildir. Tabi tüm bu durumlarda üç ay sınırı göz önünde

tutulacaktır.

Failin önceki mahkumiyetinin hapis cezası türünden olması şarttır. Bu nedenle, failin seçenek yaptırımlardan veya

tedbirlerden  birine  mahkum  edilmesi  durumunda,  bu  mahkumiyet  ertelemeye  engel  teşkil  etmeyecektir.  Çünkü,  asıl

mahkumiyet çevrilen adli para cezası veya tedbirlerdir. Aynı şekilde önceki suçtan dolayı verilecek cezanın önödemeye veya

uzlaşmaya konu yapılmış olması veya  şikayete bağlı olup da, şikayetin geri alınması durumlarında ortada bir “mahkumiyet”

bulunmadığından yeni suçtan dolayı verilen hapis cezasının ertelenmesine engel bir durum yoktur. 

765  sayılı TCK’nın ve 647  sayılı İnfaz Kanununun  uygulanması  neticesi  kişinin  önceki  cezası  ertelenmiş  ise,

kişiye  işlediği  yeni  suçtan  dolayı  verilecek  hapis  cezasının  ertelenmesi  mümkündür.  Çünkü,  ertelenmiş  olan  önceki

mahkumiyet, deneme süresi  içinde yeni bir  suçun işlenmemiş  olması durumunda esasen  vaki olmamış sayılır.  Ancak,  yeni

TCK’ya göre verilmiş bir karar ertelenmiş ise, kasıtlı suçtan dolayı verilen ilk cezanın ertelenmiş olması, yeni hapis cezasının

ertelenmesine imkan vermeyecektir. Zira 5237 sayılı TCK’nın 51/son maddesinde  ertelenen cezanın denetim süresi sonunda

infaz edilmiş sayılacağı ifade edilerek, ilk cezanın ertelenip ertelenmemesinin bir öneminin bulunmadığı vurgulanmıştır. 

Kişinin koşullu olarak salıverilmesi tecile engeldir.  Zira koşullu salıverildikten sonraki  süre  de  cezanın bir  infaz

türüdür ve mahkumiyet hükmü devam etmektedir. Bu itibarla tecile engeldir. Aynı şekilde, daha önce cezası ertelenen failin

sonraki mahkumiyeti artık ertelenemeyecektir. Zira erteleme bir infaz şeklidir. 

Daha önceki mahkumiyet hükmünün henüz kesinleşmemiş olması, erteleme kararı verilmesi için kanuni bir engel

oluşturmamakla  birlikte,  ertelemenin,  cezanın  bireyselleştirilmesi  kurumu  olması  itibariyle;  bu  mahkumiyet  göz  önünde

bulundurularak, kişi hakkında daha sonra hükmolunan hapis cezasının ertelenmemesi yönünde karar verilebilir. 
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Daha önceki mahkumiyet kararı hukuken var olduğu müddetçe, ertelemeye engel teşkil edecektir. Türk Hukuk

Sisteminde  bu  konuda  bir  süre  sınırlaması  yoktur.  Ceza  zamanaşımı  tecile  engeldir.  Zira  ortada  kesinleşmiş  bir  ceza

mahkumiyeti(hapis) vardır. Buna karşın dava zamanaşımı ortada bir mahkumiyet bulunmadığından tecile engel olmaz. 

Hükümlünün daha  önceki  mahkumiyet  kararı,  hukuki  sonuçları  ile  ortadan  kalkmış  ise,  verilecek  yeni  hapis

cezasında hakim kararını erteleyebilecektir. Örneğin, önceki mahkumiyet, genel affa uğramış olması durumunda, verilen ceza

bütün sonuçlarıyla ortadan kalktığından bilahare işlenen suçun cezasının ertelenmesine engel oluşturmayacaktır. Aynı şekilde,

şikayete  bağlı  bazı  suçlarda,  failin  belli  bir  cezaya  hükmolunmasından  sonra  veya  kararın  kesinleşmesinden  sonra  da

mağdurun  şikayetten  vazgeçmesi  durumlarında  cezanın  ortadan  kaldırılmasına  karar  verildiği  durumlarda  da  erteleme

mümkün olacaktır.

Önceki  mahkumiyet  için  kanunda  öngörülen  tekerrür  süresinin  dolması,  mahkumiyeti  ortadan

kaldırmayacağından ve bu durum mahkumiyetin yokluğu anlamına gelmeyeceğinden  önceki  mahkumiyetin  tekerrür  süresi

dolsa dahi bu karar ertelemeye engeldir.

Daha önceki  mahkumiyetin  sebebini  oluşturan  fiil  bilahare  suç  olmaktan  çıkarılmış  ise,  artık  bu  mahkumiyet

ertelemeye engel teşkil etmez. Genel affa uğrayarak ortadan kalkmış bir ceza da ertelemeye mani değildir. Aynı şekilde Adli

Sicil  Kanunun  12.  maddesi  gereğince  adli  sicil  ve  arşiv  bilgileri  silinirse,  artık  erteleme  engeli  ortadan  kalkar,  zira

mahkumiyete ilişkin kayıt bulunmadığından ispat imkanı olmaz. 

Ancak, önceki mahkum olunan ceza özel affa uğramış veya zamanaşımına uğramış olması durumlarında, önceki

mahkumiyet  kararı  hukuken  varlığını  devam  ettirdiğinden,  faile  verilecek  yeni  hapis  cezasının  ertelenmesi  mümkün

olmayacaktır. 

Askeri Ceza Kanununun 47. maddesinin (c ) bendine göre, “Evvelki mahkumiyet askeri bir suç için verilmiş bir

ceza olur ve bu askeri suç Türk Ceza  Kanunu mucibince cezayı mucip bir  fiil bulunmazsa ikinci fiilden dolayı Türk Ceza

Kanunu mucibince verilecek cezanın teciline birinci engel olamaz.”.   Buna göre;  TCK’da  suç  olarak  tanımlanmış bir  fiilen

dolayı  verilecek  ceza,  askeri  ceza  mahkemesi  tarafında  da  verilse,  ertelemeye  engel  oluşturur.  Ancak,  askeri  ceza

mahkemesince  verilen  ceza,  TCK’da  tanımı  yapılmamış  bir  suçtan  dolayı,  yani  sırf  askeri  suçtan  dolayı  verilmiş  ise

ertelemeye engel teşkil etmez.

Fail hakkında daha önce verilen mahkumiyet kararı yabancı mahkemelerden verilmiş  ise,  bu ceza  yeni suçtan

dolayı verilecek cezanın ertelenmesine engel teşkil etmeyeceğini ileri sürenler  olduğu gibi,  yeni TCK’nın  51.  maddesinde

“adliye mahkemeleri”nden sözedilmemiş  olması nedeniyle,  yabancı mahkemeler tarafından verilen mahkumiyet kararlarının

ertelemeye  engel  teşkil  edeceğini  savunanlar  da  vardır.  Centel’e  göre,  Uluslar  arası  sözleşmelerden  kaynaklanan

yükümlülükler  artık  yabancı  mahkemelerden  verilen  bazı  kararların  bu  konuda  göz  önünde  bulundurulması  sonucunu

doğurmak zorundadır.  Örneğin,  1.3.1977  gün  ve  2081  sayılı  Yasa’yla  onaylanan  (RG  14.12.1977)  “Ceza  Yargılarının

Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi” Avrupa devletlerinin birbirlerinin mahkemelerini  kendi  mahkemeleri
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gibi saymaları ve onların kararlarını, kendi mahkemelerinin kararları gibi kabul etmelerini öngörmektedir (m. 56).

d. Sanığın Davranışlarına İlişkin Şartlar (Liyakat Koşulu)

Kanun koyucunun gerçekleşmesini aradığı son  şart  da  sanığın davranışları ile ilgilidir. Buna göre;  kişinin  suçu

işledikten sonra  yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık  dolayısıyla  tekrar  suç  işlemeyeceği  konusunda  mahkemede  bir

kanaatin oluşması gerekmektedir. Buradaki tekrar işleneceği düşünülen suçtan kasıt, davası görülen suçla aynı türden olması

değildir. Hakim ayrıca  erteleme kararı vermeden önce,  hükümlünün duruşmadaki tavırlarını,  suçunu ikrar  edip  etmediğini,

işlemiş olduğu suçtan dolayı pişmanlık duyup duymadığını, çevresiyle ilişkilerinde olumlu bir insan olup olmadığını göz önünde

bulundurmalıdır.  Yargılama  sürecini  hem  soruşturma  hem  de  kovuşturma  evrelerini  kapsayacak  şekilde  geniş  anlamak

gerekir.

Şen’e göre, yeni düzenleme, eski düzenlemede olmayan “pişmanlık”, yani “suçu kabul etme ve işlemekten dolayı

pişman olma” şartını getirmiştir ki, bu düzenleme erteleme müessesesinin ruhuna aykırıdır. Yeni düzenleme bir  anlamda, ceza

almak istemeyen faili suçu kabul etmeye zorlamakta, özgür iradesini bozmakta, “erteleme” kurumundan yararlanmak isteyen

ve bu imkanı kaçırmamayı hedefleyen kişiyi, ihtimal dahilinde bulunan mahkum olma korkusuyla,  suçu işlememiş  olsa  dahi

suçu işlediğini kabul  etmek baskısı altında bırakmaktadır.  Ancak,  kanaatimce  Şen’in  yorumu  çok  ağır  olmaktadır.  Zira,

hakim sanığın tekrar suç işlemeyeceği hususundaki kanaatini sadece, “suçun ikrarı” üzerine kurması kanunun ruhuna aykırı

olacaktır. Bu konuda Yargıtay’ın henüz bir kararına ulaşamamakla birlikte, kanaatimce, hapis cezasının ertelenmesinde, failin

duruşmada gözlemlenen olumlu kişiliği,  soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki ortaya  koyduğu iyi hal,  cezası ertelendiği

takdirde hakimde, sanığın bir daha suç işlemeyeceği düşüncesinin oluşmasında göz önünde alınması gereken kriterler olarak

geniş  yorumlanmalıdır.  Özbek’e  göre  de,  yeni TCK’da  yer  almasa  da,  647  sayılı  kanunun  6.  maddesinde  mevcut  olan

“sanığın geçmişteki hali ve suç işleme hususunda eğilimi” kriterleri üstü örtülü olarak uygulama alanı bulabilecektir. 

Cezanın bireyselleştirilmesi kurumlarından biri olan erteleme konusunda verilen karar failin kişiliği ile ilgili olduğu

için, bu değerlendirmeler yapılırken failin kişiliği göz önünde bulundurulmalı,  failin işlediği suçun niteliği veya suçun işlenme

biçimi gibi hususlar erteleme kararı vermede kriter olmamalıdır.

Hapis  cezasının ertelenmesi  için  hükümlünün  “yargılama  sürecinde  pişmanlık  göstermiş  olması”  arandığından,

duruşmada  hazır  bulunmayan  hükümlü  açısından  böyle  bir  kanaatin  elde  edilmesi  ve  buna  dayanarak  erteleme  kararı

verilmesi hususu uygulamada merak konusudur.

Kişiselleştirme  kurumlarından  olup,  kişisel  değerlendirme  yapıldığı  için  aynı  suçu  işleyen  ortaklardan  birinin

cezasının ertelenmesi, diğerinin cezasının ertelenmemesi mümkündür.

e. Zararın Tazmini Koşulu

Yeni  ceza  sistemimiz  ertelemede  denetim  süresi  içerisinde  hükümlü  bakımından  söz  konusu  olabilecek

yükümlülükler açısından da bazı yenilikler getirilmiştir. Örneğin erteleme sadece mağdurun değil, kamunun uğradığı zararın da

tamamen tazmini koşuluna bağlanabilir hâle getirilmiştir. 
149



765  sayılı  TCK’nın  93.  maddesindeki  hüküm  yeni  ceza  kanununda  da  düzenlenmiştir.  Koşulun  yerine

getirilmemesi durumunda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilir. Koşulun yerine

getirilmesi  halinde,  hakim  kararıyla  hükümlü  infaz  kurumundan  derhal  serbest  bırakılır.  Koşulun  yerine  getirilmemesi

durumunda ise cezanın infazına devam olunur. Bu  koşulların yerine getirilmesi hükümlünün rızası ile olmalıdır,  aksi  taktirde

(örneğin,  cebri  icra  yoluyla  zararın  tazmini  durumunda),  şartlar  yerine  getirilmiş  sayılmaz.  Ancak,  ertelemenin  koşula

bağlanması bakımından hükümlünün rızasına gerek  yoktur.  Zira koşulun anlamı ve  amacı  esas  itibariyle  mağdurun  ya  da

kamunun  suçtan  doğan  zararının  giderilmesidir.  Ertelemenin  bunu  sağlamak  bakımından  bir  araç  olarak  kullanıldığı

belirtilmektedir.

Koşulun gerçekleşmesine kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilmesinin anlamını “mağdurun

ya da kamunun suçtan doğan zararının giderilmesi” hususunda ertelemenin bir araç olarak kullanıldığı fikrinin tersini savunan

Donay-Kaşıkçı’nın ve Centel’in fikirlerine aynen katılıyorum. Zira önce infaza başlanıp ondan sonra şartın yerine getirilmesi

durumunda hapis cezasının ertelenmesinden ziyade,  bu şartların yerine getirilmesi için bir  süre  tanınması ve  bu süre  içinde

yerine getirmemesi halinde infaza başlanması daha uygun olurdu.  Cezaevinde cezası infaz edilmeye başlanmış bir  kimsenin

tazmin  veya  aynen  iade  gibi  koşulları  yerine  getirmesi  neredeyse  imkansız  olduğu  gibi,  hükümlünün  bu  konuda  gayret

sarfetmesi ve  kazanç elde  etme imkanı da  elinden  alınmış  olmaktadır.  Bu  kurumun  şarta  bağlı  olarak  işlerlik  kazanması

ancak, hükümlünün mahkeme kararında belirtilen şartı yerine getirmesi için belirli bir  süre  kabul  edilip,  sözkonusu şartların

yerine getirilmesine kadar  belirlenecek bir  süre  için infazı ertelemek daha  yerinde olurdu.  Fakat  bu düzenlemeyi kanunda

yapmaktan ziyade, hakime bu konuda zararın ne kadar  sürede  ve nasıl ödeneceği hususunu kararında belirtmesi gerektiği

şeklinde bir yükümlülük getirilerek düzenlemedeki mahsur giderilebilirdi. 

Yukarıda değinilen mahsuru gidermek için mahkeme, kararında; “…sanığın …miktar zararı şu kadar süreyle …

taksitte…gidermesine…” şeklinde karar vermelidir. Karar kesinleşince savcı hükümlüye tebliğ yapacaktır.  Mağdurun veya

kamunun  uğradığı  zararın  miktarı,  mahkemece  kararda  belirtilmemiş  ise,  5275  sayılı  Kanunun  98  inci  maddesine  göre

Cumhuriyet  savcısının  talebi  ile  uğranılan  zararın  tespiti  mahkemeden  istenir.  Yasada  manevi  zararların  giderilmesinden

bahsedilmemekle birlikte, “mağdurun …uğradığı zararın …tazmin suretiyle giderilmesi” dendiğine göre manevi zararların da

giderilmesi koşul olarak kararda belirtilebilir.

Hükümlü koşullu erteleme kararına rağmen,  işlediği  suç  dolayısıyla  mağdurun  veya  kamunun  uğradığı  zararı

tamamen tazmin etmediği takdirde  ceza  infaz kurumunda  hapis  cezasını  çekmeye  başlayacaktır.  Ancak,  mağdurun  veya

kamunun uğradığı zarar tamamen tazmin edildiği takdirde, cezanın infaz kurumunda çektirilmesine derhal  son verilir.  Fakat

infazın durdurulması için hükmü veren mahkemenin kararı gerekir. 

Tazmin ve iade bölümler halinde veya zaman aralıkları ile yapılıyorsa, tamamen tazmin durumu gerçekleşinceye

kadar cezanın çektirilmesi devam eder. Tamamlanma halinde infaza son verme hakim kararıyla olacaktır, kendiliğinden son

bulma söz konusu olmayacaktır. Zira tazminin tam olup olmadığını mahkeme takdir edip, inceleyecektir.

Kısmi ödemeler  olduğunda şart  gerçekleşmemiş  olur.  Çünkü,  kanun açıkça  “işlenen  suçtan  dolayı  mağdurun
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veya kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi” koşulunu getirmiştir. Burada tazmini söz konusu olan zararlar, maddi ve

manevi bütün zararları kapsamına alacak şekilde yorumlanmalıdır.

Hapis  cezasının zararın tazmini şartına bağlı olarak  ertelenmesine  karar  verilebilmesi  için,  suçtan  zarar  gören

gerçek veya tüzel kişilerin müdahil olmalarına veya talepte  bulunmalarına gerek  yoktur.  Ancak,  Yargıtay daha  önceki  bir

kararında ertelemenin kişisel hakların tazmini koşuluna bağlanabilmesini  (765  sayılı  TCK’nın  93.  maddesi),  suçtan  zarar

görenin davaya müdahil sıfatıyla katılması ve şahsi hak isteminde bulunması koşuluna bağlamıştır.

Suçlunun ıslahı amacına hizmet eden erteleme müessesesinden olumlu sonuçlar elde edebilmek için, hakimin bu

konuda  daha  geniş  yetkilerle  donatılması  zorunluluğu  vardır.  Mahkemece  cezası  ertelenen  hükümlüye,  zararı  tazmin

yükümlülüğünden  başka,  bir  hayır  kurumuna  belirli  bir  miktar  para  vermesi  veya  topluma  yararlı  bir  çabada  bulunması

yükümlülükleri yüklenebilmelidir. Yine mahkeme, deneme süresi  içinde; eğitimi, çalışması,  boş  zamanlarını değerlendirmesi

hususunda ve zararlı olabilecek bazı kişilerle ilişki kurmama, bazı zararlı şeyleri bulundurmama veya nafaka yükümlülüğünü

yerine getirme konularında hükümlüye talimat verebilmelidir. Ayrıca kanunumuz tarafından çeşitli yükümlülük ve talimatlarla

birlikte gözetim müessesesinin de kabulü yerinde bir düzenlemedir.

3. Erteleme Kararı

Erteleme kararının verilebilmesi için failin talepte  bulunmasına gerek  yoktur.  Mahkeme  erteleme  konusundaki

kararını mahkumiyet kararı ile birlikte re’sen verir.  Ancak,  vicdani kanaati  gereğince karar  tesis  edecek  olan mahkeme, 

kararını  kurarken  tümüyle  serbest  olmayıp,  hukuk  kurallarıyla  bağlı  olduğunu  hatırlatmak  gerekir  (1982  Anayasası  m.

138/1).

Erteleme  kararının  verilebilmesi  için  failin  duruşmada  hazır  bulunması  gerekmemektedir.  Sanığın  sadece

duruşmada hazır bulunmamasından dolayı erteleme kararı hususunda olumsuz bir  karar  verilemez. Ancak,  erteleme kararı

verilirken failin hazır  bulunması  gerekmez  ise  de,  mahkeme,  erteleme  konusundaki  kanaatini,  failin  “yargılama  sürecinde

duyduğu pişmanlığa” dayandıracağından, hazır bulunmayan fail hakkında mahkemenin böyle bir  kanaati  nasıl edineceği de

merak konusudur. 

Olumlu veya olumsuz, erteleme konusunda verilecek her türlü kararda hakimin takdir hakkı olmakla birlikte, bu

kararın gerekçesinin gerekçeli kararda belirtilmesi gerekmektedir. Nitekim Anayasamızın 141. maddesinin üçüncü fıkrası da

mahkemelerin tüm kararlarının gerekçeli olması gerektiğini belirtmektedir. Ancak, Dönmezer-Erman’a göre;  failin cezasının

mahkeme tarafından ertelenmemesi durumunda  ve  hatta,  erteleme  talebinin  reddedilmesi  durumunda  bunun  gerekçesinin

kararda gösterilmesine gerek yoktur. Fakat sanık veya müdafii tarafından erteleme hususunda bir talep olursa, mahkeme bu

talep hususunda kabul veya red şeklinde muhakkak bir karar vermeli ve gerekçesinde de belirtmelidir. 

Ertelemenin koşullarını taşıyan birden fazla suçun varlığı halinde bunlardan sadece bir kısmı için erteleme yoluna

gidilemez. Ayrıca, ertelemenin bölünmezliği ilkesi gereği ertelemeye ilişkin karar hapis cezasının tamamını kapsayacağından,

hapis cezasının bir kısmının ertelenmesi de düşünülemez. 
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Erteleme kararı Adli sicile kaydolunur (5352 SK md. 4/b). Erteleme kararı suçun hukuki neticelerini etkilemez.

Mağdur kendisine verilen zararın hukuk mahkemesinde tazminini isteyebilir.

4. Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri

Hakim tarafından cezası ertelenen hükümlü hakkında,  51.  maddenin 3.  fıkrasına göre;  bir  yıldan az,  üç  yıldan

fazla olmamak  üzere,  bir  denetim  süresi  belirler.  Denetim  süresi  belirleme  hakimin  takdirinde  değildir,  mutlaka  kararda

belirtilmelidir.  Hakimin  takdirinde  olan  husus  denetim  süresi  ve  bu  süre  içerisinde  mahkumun  uymak  zorunda  olduğu

yükümlülüklerinin bulunup bulunmayacağı veya kendisi için uzman bir kişi görevlendirilip görevlendirilmeyeceği hususlarıdır.

Denetim  süresinin  alt  sınırı,  mahkûm  olunan  ceza  süresinden  az  olamaz.  Bu  düzenlemeye  göre,  denetim  süresi,  üç  yılı

aşmamak koşuluyla, hükmolunan hapis cezasının süresinden fazla olması gerekmektedir.

Örneğin, kişi iki yıl hapis cezasına mahkum olduğunda erteleme süresi iki yıl ile üç yıl arasında belirlenir. Eğer kişi

altı ay hapis cezasına mahkum olmuş ise erteleme süresi 1 yıl ile 3 yıl arasında olacaktır. Bu süre belirlenip koşullara uygun

olarak geçirildiğinde hükümlünün cezası infaz edilmiş sayılır.

Erteleme,  bir  infaz  rejimi  olarak  değerlendirildiğinden,  denetimin  başlaması  için  hükmün  kesinleşmesi

beklenmelidir. Denetim süresinin başlangıcı hükmün kesinleştiği tarihtir. Çünkü erteleme, yeni TCK’da bir infaz rejimi olarak

düzenlendiğinden ve de hüküm kesinleşmeden infaza başlanamayacağından denetim süresinin hüküm tarihinden itibaren değil,

hükmün kesinleşme tarihinden itibaren başlatılması gerekir.  Bunun aksini savunan yazarlar  var  ise  de,  kanaatimce denetim

süresinin karar tarihinde değil, hükmün kesinleşme tarihinde başlaması gerekir.  Yargıtay’ın bir kararında, deneme süresinin

kesinleşmiş  olmak koşuluyla kararın verildiği tarihten başlayacağı belirtilmekte ise  de,  CGTİHK’nun  4.  maddesine  göre,

“mahkumiyet  hükümleri  kesinleşmedikçe  infaz  olunamaz.”.  Bir  mahkumiyet  kararının  infazına  başlanabilmesi  için  onun

kesinleşmiş  olması  gerekmektedir.  Ayrıca  mahkeme,  4.  fıkraya  göre  denetim  süresi  içinde  failin  uyması  gereken

yükümlülükler belirleyebileceği gibi,  5.  fıkraya  göre;  denetim  süresi  içinde  hükümlüye  rehberlik  edecek  bir  uzman  kişiyi

görevlendirebilir.  Ertelenmiş  karar  kesinleşmeden  infaza  verilemeyeceğine  göre,  eğer  denetim  süresini  hüküm  tarihinden

itibaren  başladığı  hususundaki  görüşü  kabul  edersek,  bu  durumda  bu  konuların  takibi  yapılamayacaktır.  Bazı  dava

dosyalarının Yargıtay’dan iki – üç yıl sonra döndüğü hesaba katıldığında sanık hiçbir denetim ve gözetim olmadan cezasını

infaz etmiş  olacaktır.  Bu  nedenle,  deneme  süresinin,  lehe  olması  itibariyle  ertelemeli  hükmün  verildiği  tarihten  başlaması

gerektiği, kesinleşme tarihinden başlamaması gerektiği görüşüne katılmıyoruz. 

Hapis cezasının ertelenmesine karar veren mahkeme, mahkumiyet kararında denetim süresi içinde fail hakkında

denetimli serbestlik tedbirine de hükmedebilir.

TCK’nın 51. maddesinin 4. fıkrasına göre; denetim süresi içinde; 

a) Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir eğitim programına devam etmesine, 

b) Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra

eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,  
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c)  Onsekiz  yaşından  küçük  olan  hükümlülerin,  bir  meslek  veya  sanat  edinmelerini  sağlamak  amacıyla,

gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine, mahkemece karar verilebilir. 

Buna  göre,  bir  avukat  bir  başka  avukatın  gözetiminde  ücret  karşılığı  çalışmak  suretiyle  mesleğine  devam

edebilecek, bir ressam da bu mesleğini devam ettirebilecektir.

Ayrıca  mahkeme,  5.  fıkraya  göre;  denetim  süresi  içinde  hükümlüye  rehberlik  edecek  bir  uzman  kişiyi

görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda

hükümlüye  öğütte  bulunur;  eğitim  kurum  yetkilileri  veya  nezdinde  çalıştığı  kişilerle  görüşerek,  istişarelerde  bulunur;

hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek

hakime verir.

Bu yükümlülüklere karar vermek hakimin takdirindedir. Mahkeme, hükümlünün kişiliğini ve sosyal durumunu göz

önünde  bulundurarak,  denetim  süresinin  herhangi  bir  yükümlülük  belirlemeden  veya  uzman  kişi  görevlendirmeden

geçirilmesine de karar verebilir. (TCK’nın 51. maddesinin 6. fıkrası).

Deneme süresinin amacı,  hükümlüyü kendi  kendini  kontrol  ve  yeniden  suç  işlediğinde  ceza  çektirme  tehdidi

altında tutmak, onu iş hayatına sokmak ve ona iyi alışkanlıklar kazandırmaktır. 

5. Hükmün Ertelenmesi Kararının Uygulanması

Yeni  TCK  sisteminde  erteleme  bir  infaz  kurumu  olarak  kabul  edildiğinden,  hapis  cezasının  ertelenmesine

rağmen, bu cezaya mahkumiyete bağlı 53. maddenin 1. fıkrasında düzenlenen hak yoksunlukları geçerli  olacak,  bunlar da

ertelenmiş sayılmayacaktır. Hapis cezasına mahkumiyete bağlı olarak hak yoksunluklarının hükümde yer  verilmeyeceği hal,

ertelenen hapis cezasının kısa süreli olduğu durumlardır.

5402 sayılı Denetimli Serbestlik  ve  Yardım Merkezleri  ile Koruma Kurulları Kanunu’nun 14/1-b  maddesi  ve

Yönetmeliğin 15/b maddesi ile erteleme hükmüne bağlı olarak hakimin verdiği yükümlülük içeren kararları yerine getirmede

yardımcı olma ve hükümlülerin denetim sürelerini,  kanunda belirtilen usul ve  esaslara  uygun olarak  geçirmelerini,  güvenlik

tedbirlerinin  yerine  getirilmesini,  gerektiğinde  kolluk  ve  ilgili  diğer  makamlarla  işbirliği  içinde  sağlama  görevi   şube

müdürlüklerine verilmiştir.

Yeni Türk Ceza Kanunu ile getirilen diğer bir yenilik de, denetim süresi içinde hükümlüyle ilgili olarak uzman bir

kişinin görevlendirilmesidir. 5402 SK’nun 14/d ve bu konuda çıkarılan Yönetmeliğin 15/d maddesi rehberlikle ilgili görevleri

yerine getirmeyi şube müdürlüklerine bırakmıştır.  Mahkeme,  denetim süresi  içinde hükümlüye rehberlik edecek  bir  uzman

kişiyi görevlendirebileceği gibi denetim görevlisi tayin etmeden de denetim süresini belirleyebilir. Bu husus hakimin takdirine

bırakılmıştır. Denetim görevlisinin görevi, hükümlünün kötü alışkanlıklardan kurtulmasını ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat

sürmesini temin hususunda ona öğütte bulunmak; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya nezdinde çalıştığı kişilerle görüşerek,

istişarelerde  bulunmak;  hükümlünün  davranışları,  sosyal  uyumu  ve  sorumluluk  bilincindeki  gelişme  hakkında  üçer  aylık
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sürelerle rapor düzenleyerek hâkime vermektir. 

TCK’nın 51. maddesinde öngörülen denetim ve rehberlik sistemleri, modern ceza hükümlerindendir. Bu modern

ceza hükümlerinden sadece kağıt üzerinde bahsetmek yeterli olmayıp, aynı zamanda bunları uygulamaya geçirmek gerekir.

Hapis cezasının ertelenmesi müessesesi, kanunda düzenlendiği şekilde uygulanması durumunda Türk Ceza Hukuku açısından

yararlı sonuçlar elde edilecektir.

6. Hükmün Ertelenmesi Kararının Geri Alınması

TCK’nın  51.  maddesinin  7.  fıkrasına  göre;  hükümlünün  denetim  süresi  içinde  kasıtlı  bir  suç  işlemesi  veya

kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar  etmesi hâlinde;  ertelenen  cezanın  kısmen

veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilebilecektir. 

aa. Hükümlü deneme süresi içinde kasıtlı bir suç işlemiş olabilir. Taksirli suçlar, erteleme kararının geri alınmasını

gerektirmez.  Kasıtlı  suçun  işlenmiş  olması  yeterlidir.  Buna  yaptırım  olarak  tedbir,  adli  para  cezası  veya  hapis  cezası

verilmesinin farkı yoktur. 

Erteleme  hükmünün  geri  alınabilmesi  için,  ikinci  hükmün  kesinleşmesi  gerekir.  Son  kararın  kesinleşmesi  ile

birlikte daha  önce  ertelenmiş  olan cezanın tecilin geri  alınmasına hükmü veren mahkeme karar  vererek  ceza  çektirilmeye

başlanacaktır. Bir başka deyişle, deneme süresi  içinde işlenen suçtan dolayı kurulan mahkumiyet kararı ile birlikte şartları

oluştuğu takdirde ertelemenin geri alınmasına karar verilmesi gerekecektir.

Bu konudaki kararı hükmü veren mahkeme verecektir. Bu nedenle hükümlü hakkında kasıtlı bir  suçtan dolayı

ceza verilir ise cezayı veren mahkeme kararın kesinleşmesinden sonra  kararın bir  örneğini erteli  cezayı veren mahkemeye

gönderecektir. Bu kararı alan mahkeme de yukarıda  belirtildiği gibi hükümlünün cezasının bir  kısmının veya tümünün infaz

kurumunda çektirilmesine karar verebilir. Eskiden olduğu gibi ikinci hükmü veren mahkemece aynen infaza karar  verilmesi

hali yoktur. 

Erteleme kararının geri alınması için, denetim süresi içinde yeni bir suçun işlenmiş olması yeterlidir. İşlenen bu suç

dolayısıyla  mahkumiyet  kararının  da  deneme  süresi  içerisinde  karara  bağlanıp  kesinleşmesine  gerek  yoktur.  Ancak,

ertelemenin düşüp cezanın çektirilebilmesi için sonraki mahkumiyet kararının kesinleşmiş olması gerekir. Mahkumiyet kararı

Yargıtay  tarafından  hukuka  aykırı  bulunarak  bozulabileceğinden  ve  bunun  sonucunda  da  yeniden  yapılan  yargılama

neticesinde beraat kararı verilmesi olasılığı bulunduğundan, mahkumiyet hükmü verildiği gerekçesiyle erteleme kararı hemen

düşürülmemeli, hükmün kesinleşmesi beklenmelidir.  Deneme süresi  içinde  işlenen  suç,  yurt  dışında  işlenmiş  ve  bu  suçun

Türkiye’de koğuşturulması mümkün ise, erteleme kararının düşeceğini ileri sürenler vardır. 

bb.  Hükümlü,  denetimli  serbestlik  tedbirinin  gereği  olan  yükümlülüklere  uymayabilir.  Bu  durumda,  ertelenen

hapis cezasına ilişkin hükmü veren mahkeme, erteleme kararını geri  alarak  ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz

kurumunda  çektirilmesine  karar  verir.  Ancak  bu  sebepten  dolayı,  erteleme  kararının  geri  alınması  için,  infaz  hakiminin
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hükümlüye  konulan  yükümlülüklere  uyması  konusunda  uyarıda  bulunması  ve  bu  uyarılara  rağmen  hükümlünün  denetimli

serbestlik tedbirinin gereği olan yükümlülüklere uymamakta ısrar etmesi gerekir. 

Ertelenen  kararın  geri  alınması  ancak  kararı  veren  mahkemece  mümkündür.  Erteleme  kararı  kendiliğinden

düşmez. 

Ertelenmiş mahkumiyete konu olan eylem suç olmaktan çıkarılmışsa, başka suç  işlendiğinde ertelenmiş  cezanın

infaz edilmez. 

7. Denetim Süresinin Başarılı Geçmesi

Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır. Cezanın

infaz edilmiş sayılacağı hükmü de hapis cezasının ertelenmesinin infazın gerçekleştirilmesi şekli açısından bir seçenek yaptırım

olduğunu göstermektedir. Zira eski düzenlemedeki erteleme sonunda mahkumun erteleme süresini iyi halli olarak  geçirmesi

durumunda  mahkumiyetin  vaki  olmamış  sayılacağı  şeklinde  bir  ibareye  göre  yeni  düzenlemedeki  cezanın  infaz  edilmiş

sayılacağı ibaresi  daha  sağlıklı ve  kanunun  ruhuna  uygun  bir  ifadedir.  Bu  sonuç  için  ayrıca,  bir  karar  verilmesine  gerek

yoktur, bu sonuç kendiliğinden doğar.

Şen’e göre, denetim süresi içinde yükümlülüklere uygun ve iyi halli davranışlar gösteren hükümlünün “cezasının

infaz edilmiş  sayılacağı”  hususundaki   düzenleme  hatalıdır,  bunun  yerine  “ceza  verilmemiş  sayılır”  şeklinde  düzenlenmesi

gerekirdi. Kanaatimizce erteleme kurumunun alternatif bir infaz şekli olarak  kabulü yerindedir.  Bu nedenle,  denetim süresi

içinde yükümlülüklere uygun ve iyi halli davranışlar gösteren hükümlünün “cezası infaz edilmiş sayılacak”tır.

Eski  TCK  döneminde,  deneme  süresinin  iyi  halli  geçirilmesi  durumunda  mahkumiyet  kararı  adli  sicilden

silinmekteydi.  Yeni TCK’da ise, erteleme şartlı genel af niteliğinden çıkarılıp, bir infaz kurumu olarak düzenlenmiştir. Artık

ertelenmiş hükümler açısından da adli sicil kaydının silinmesinde genel kurallar geçerlidir.

 

B. KOŞULLU SALIVERİLME

1. Genel Olarak 

Koşullu  salıverilme,  çağdaş  ceza  hukukunun  cezalar  sistemini  tamamlayan  bir  kurumdur.  Mahkum  olduğu

hürriyeti bağlayıcı cezanın büyük bölümünü ceza evinde Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna göre iyi hal

ile geçiren hükümlünün, mahkum olduğu ceza  miktarının  tamamını  cezaevinde  çekmeden  salıverilmesi  ve  cezasının  kalan

kısmının süresi  içinde (cezaevinde çekmediği süre),  yeniden suç  işlemesi veya denetim yükümlülüklerine uymama halinde,

mahkumun kalan cezasını tamamlamak üzere tekrar cezaevine girmesidir.  Burada üzerinde durulan husus,  mahkum olunan

ceza  süresinden  daha  kısa  bir  sürede  uslanan  ve  bunu  iyi  davranışlarıyla  kanıtlayan  hükümlünün  ödüllendirilmesidir.

Ertelemeden farklı olarak koşullu salıverilmede hükümlü belli bir süreyi cezaevinde geçirmelidir. 

155



Ceza infaz kurumunda cezasını çekmekte olan ve bunun sonucu olarak belli bir ıslah ve terbiye programına tabi

tutulan ve bütün tutum ve davranışları gözlemlenen mahkumun işlediği suçtan dolayı  pişmanlık  duyması  halinde,  mahkum

olduğu ceza süresi tamamlanmadan ceza infaz kurumunun dışına çıkarılmasına ve cezasının kalan kısmını her  hangi bir  suç

işlememesi ve kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranması koşuluyla dışarıda geçirmesine imkan tanıyan bu kurum,

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107. maddesi ile yeniden düzenlenmiştir.

2. Hukuki Temeli

Şartla salıverme bir  infaz şeklidir;  çünkü çağdaş  ceza  hukuku anlayışında,  hürriyeti bağlayıcı cezanın infazında

eski  sert  anlayış  terk  edildiğinden  cezanın  infazı  sırasında  hükümlünün  iyi  hal  göstermesi  durumunda  onu  cezaevinde

hükümlülük süresinin sonuna kadar tutmaya gerek yoktur. Bu nedenle koşullu salıverilme, cezanın geciktirici şarta  bağlı bir

infaz  şeklidir.  Koşullu  salıverme  ile  belli  bir  süre  için  cezanın  infazı  askıya  alınır,  bu  süre  başka  bir  suç  işlemeden  ve

yükümlülüklere uygun şekilde geçirilirse ceza infaz edilmiş sayılır. 

Şartla salıverilme mahkum için tamamen bir hak olarak düzenlenmemiştir. Diğer uygulamacılar yanında hakimin

de infaz dosyasını inceleyerek bu kurumu hak edene  uygulaması gerekmektedir.  Bunun pratik  sonucu olarak  da  mutlaka

infaz  gerekecektir.  Bir  kişi,  cezaevine  hiç  girmeden  şartla  salıverilme  hakkına  sahip  olamaz.  Cezaevine  girmeden  şartla

salıverme doğru bir  uygulama  olamaz.  Böyle  bir  durum  olduğunda  şartla  salıvermeden  ziyade  erteleme  müessesesinden

bahsetmiş olunur veya başka bir kurum yaratılmış olunur. Koşullarını yerine getiren mahkum bakımından şartla salıverilme bir

haktır, bir lütuf değildir.

Mahkumu  cezaevinde  iken  iyi  halli  olmaya  zorlaması,  cezanın  bireyselleştirilmesindeki  yararı,  cezaevlerinin

disiplinini ve düzenini sağlaması ve devleti bir takım tasarruflara sevketmesi yönünden şartla salıverme yararlı bir kurumdur.

Ancak uygulamanın rutinleşmesi, bu kurumdan beklenen yararın zarara dönüşmesi sonucunu doğurabilmektedir.

3. Koşullu Salıvermenin Koşulları

a. Hükümlüye İlişkin Koşullar (İyi Hal)

İyi hal, koşullu salıverilme kurumunun esaslı unsurunu oluşturmaktadır.  Koşullu salıverilmeden yararlanabilmesi

için  hükümlünün  kanunda  öngörülen  süreyi  infaz  kurumunda  iyi  halli  geçirmesi  şarttır.  Bu  durum,  5275  sayılı  Ceza  ve

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun’un 107. maddesinin 1. fıkrasında: “Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek

için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi gerekir.” şeklinde ifade edilmiştir.

Mahkumun infaz kurumundaki iyi hali,  serbest  bırakıldığında bir  daha  suç  işlemeyeceği konusunda  bir  karine

oluşturmaktadır. İyi halin tespiti açısından, kişinin işlediği suçtan dolayı pişmanlık  duyup duymadığı,  dışarı çıktığında tekrar

suç işleme eğilimi gösterip göstermediği hususları araştırılmalıdır. Hükümlünün iyi halli olup olmadığını, en iyi infaz kurumunda

görevli uzmanlar gözlemleyebilir. Mahkumun iyi hal göstermesi, toplum içine girdiğinde bir işte çalışabileceğini, kendisine ve

çevresine yararlı olabileceğini, üretime katkı sağlayabileceğini somut olarak  ortaya  koyması ve  bu durumun yetkili makam
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tarafından somut olarak tespit edilmesi anlamına gelmektedir.

Erteleme kurumunda olduğu gibi, en az cezaevinde geçirilecek süre miktarı kadar önemli bir koşul olan “liyakat

koşulu”, şartla salıverme uygulamasında dikkate alınmalıdır. Otomatiğe bağlanmış bir şartla salıverme uygulaması, ne çağdaş

anlayışın ne de kurumun ilk ortaya çıktığı zamanki görüşlerin kabul edeceği bir durum değildir. Şartla  salıvermenin yalnızca

süre  koşulunun  gerçekleşmiş  olmasıyla  yetinilip  ve  hükümlünün  “iyi  hal  göstermesi”  koşulunu  aramamak  zaman  zaman

“cezaevlerinde  çok  sayıda  mahkum  olduğu,  yeterli  cezaevi  olmadığı  veya  sosyal  ve  ekonomik”  gerekçelere

dayandırılmaktadır ki, ne hükümlüye ve topluma ne de ceza infaz hukukunun amaçlarına hizmet etmeyen uygulamaları bu tür

hukuk dışı gerekçelere dayandırmak anlayışı bu gün kabul edilemez bir davranıştır. Uygulamada bu liyakat koşulu mutlaka

aranmalıdır.  İyi  hal  tespiti  gerçek  anlamda  yapılmaksızın  mahkumun  koşullu  salıverilmesi,  gerek  o  mahkum  ve  gerekse

toplum düzeni açısından yarar değil, aksine zarar doğuracak ve hatta suç işlemek isteyeni özendirecektir. 

Hükümlünün disiplin suçu işlemiş olması durumunda, disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırıldıktan sonra

koşullu salıverilme kararı verilir. Ancak bu süre  hak  ederek  salıverilme tarihini geçemez (CGTİHK’nun 48/3-b  maddesi).

Hükümlünün  savunması  alınmadan  disiplin  cezası  verilmiş  ve  bu  kendisine  tebliğ  olunmamış  ise,  hükümlü  itiraz  hakkını

kullanamayacağından, bu hallerde koşullu salıverilmeden yararlandırılması hukuka uygun değildir.

b. Cezaya İlişkin Koşul (Cezanın Belirli Bir Kısmının İnfaz Edilmesi)

Koşullu salıverilme, niteliği gereği sadece hapis cezaları için öngörülmüş bir infaz kurumudur. Bu nedenle koşullu

salıverilmeden  yararlanmanın  koşullarından  biri  de  mahkum  olunan  hapis  cezasının  belli  bir  kısmının  infaz  kurumunda

çekilmesidir.  Ancak,  koşullu  salıverilme  için  hükümlünün  asgari  bir  süreyi  cezaevinde  geçirmiş  olması,  hukukumuzda

aranmamaktadır. 

Cezaların içtimaı müessesesi  yeni TCK’da  düzenlenmemiştir.  Normal  olarak,  fail  hakkında  verilen  tüm  hapis

cezaları  birbirinden  bağımsız  şekilde  infaz  edilecektir  ancak,  bu  cezaların  infazı  bakımından  koşullu  salıverilme  imkanı

tanınmıştır.  İnfaz  kurumunda  cezasını  çekmekte  olan  hükümlünün  dışarıya  çıkma  ümidinin  canlı  tutulması  gerekir.  Aksi

taktirde hapis cezası ile cezalandırılmakla güdülen amaca aykırı davranılmış olunur. İnfaz kurumunda cezasını çekmekte olan

ve toplumsal ortama tekrar geri dönme imkanı olmayan hükümlünün suç  makinesine dönüşmesi kaçınılmazdır.  5275  sayılı

CGTİHK’la ceza  infaz kurumunda cezasını çekmekte  olan hükümlüye, ne  kadar  süreyle hapis  cezasına  mahkum  edilmiş

olursa olsun şartları ağır  da  olsa,  koşullu salıverilmeden yararlanabilme imkanı  tanınmıştır.  Bunun için, CGTİHK’nun 99.

maddesi  göz  önünde  bulundurulacaktır.  Bu  maddeye  göre,  “Bir  kişi  hakkında  hükmolunan  her  bir  ceza  diğerinden

bağımsızdır,  varlıklarını ayrı ayrı korurlar.  Ancak,  bir  kişi hakkında başka  başka  kesinleşmiş  hükümler  bulunur  ise,  107.

maddenin uygulanabilmesi yönünden mahkemeden toplama kararı istenir.”. 

Koşullu  salıverilmede  birden  fazla  kesinleşmiş  hapis  cezası  mahkumiyetinin  107.  madde  uyarınca  yapılacak

hesaplamasında, kesinleşmiş mahkumiyet hükmünün yabancı ülke mahkemesi veya Türk mahkemeleri tarafından verilmesi

arasında fark gözetilmemiştir. Şen’e göre, koşullu salıverilmenin süre hesabında yurtdışında yapılan infazın da dahil edilmesi

gerekir. 
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Buna göre,  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 yararlanabileceklerdir. (5275 sayılı CGTİHK, m. 107, f. 2)  

CGTİHK’nun 107. maddesinin 3. fıkrasına göre; koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre;

birden  fazla  ağırlaştırılmış  müebbet  hapis  cezasına  veya  ağırlaştırılmış  müebbet  hapis  cezası  ile  müebbet  hapis  cezasına

mahkûmiyet hâlinde otuzaltı, birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz, bir ağırlaştırılmış müebbet hapis

cezası  ile  süreli  hapis  cezasına  mahkûmiyet  hâlinde  en  fazla  otuzaltı,  bir  müebbet  hapis  cezası  ile  süreli  hapis  cezasına

mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz, birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla yirmisekiz yıldır. 

CGTİHK’nun 107. maddesinin 4. fıkrasına göre; 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. 

İnfaz  Kanunu  tekerrür  halinde  suç  işleyen  kişiyi  de  itiyadi  suçlu,  suç  işlemeyi  meslek  edinen  kişi  ve  örgüt

mensubu  suçlu  gibi  toplum  açısından  daha  fazla  tehlike  arzedeceğinden  hareketle  mükerrirlerin  koşullu  salıverilmeden

yararlanabilmeleri için daha fazla infaz kurumunda kalmalarını öngörmüştür.

CGTİHK’nun 108. maddesinin 1. fıkrasına göre; tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkum olunan;

a. Ağılaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının,

b. Müebbet hapis cezasının otuzüç yılının,

c.  Süreli  hapis  cezasının  dörtte  üçünün,  infaz  kurumunda  iyi  halli  olarak  çekilmesi  durumunda,  koşullu

salıverilmeden yararlanılabilecektir. 

Aynı kanunun 107.  maddesinin  5.  fıkrasına  göre;  koşullu  salıverilme  süresinin  hesaplanmasında,  hükümlünün

onsekiz yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınacaktır.

4. Koşullu Salıverilmeden Sonra Uygulanacak Rejim 

Koşullu  salıverilmeye  rağmen  mahkumun  cezasının  infazına  devam  edilmektedir.  Bu  dönemde  de  koşullu
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salıverilen hükümlü açısından mahkumiyetin gerekli kıldığı TCK’nın 53. maddesinde düzenelenen hak yoksunlukları devam

etmektedir.  Ancak,  koşullu  salıverilen  hükümlü,  TCK’nın  53.  maddesinin  3.  fıkrasına  göre;  “kendi  altsoyu  üzerindeki

velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerini” kullanabilecektir. 

Türk  İnfaz  Sisteminde  koşullu  salıverilmeden  sonra  hükümlü  için  bir  denetim  süresi  öngörülmüştür.  Koşullu

salıverilen hükümlünün tâbi  tutulacağı denetim süresi,  infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır.  Ancak

denetim süresi süreli hapislerde hakederek tahliye tarihini geçemez. Örneğin, yirmi yıl hapis  cezasına mahkum edilmiş  olan

örgüt kurucusu veya yöneticisi suçlu, mahkum olduğu cezanın ¾’ünü infaz kurumunda iyi halli olarak çektiği taktirde, koşullu

salıvermeden yararlanabilecektir.  Bu hükümlünün tabi  tutulacağı denetim süresi,  yedi  yıl altı ay  ise  de  hak  ederek  tahliye

tarihini geçemeyeceğinden ancak beş yıl denetim altında tutulacaktır. 

Yeni İnfaz Kanununa göre, mahkeme, hükümlüye ya denetim süresince belirli bir yükümlülük yükler veya ona bir

uzman gözetmen tayin ederek denetimli serbestlik tedbirine karar verir ya da hiçbir yükümlük öngörmez. 

Mahkeme re’sen veya talep üzerine şahsi hakların tamamen veya kısmen ödenmesine de karar verebilir. Bununla

birlikte, ödeme yeteneğine sahip bulunmayan fakat  iyi hal göstermiş  ve  gerekli  şartları yerine getirmiş  bulunan mahkumun

şartla salıverilmemesinin uygun olmayacağı belirtilmektedir. 

Mahkeme  tarafından,  salıverilen  hükümlünün  denetim  süresince  gözetim  ve  tretmanı  açısından  denetimli

serbestlik tedbirlerine tabi tutulması durumunda, İnfaz Kanunumuzun 107. maddesinin 7,8,9,10. fıkralarına göre;

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. 

Onsekiz yaşından küçük olan hükümlüler için, denetim süresi boyunca eğitimlerine, gerektiğinde barınma imkânı

da bulunan bir kurumda devam etmeleri için devlet olanak sağlamak zorundadır. 

Hâkimin ikinci seçeneği devreye sokması durumunda, 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. 

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. 

5. Koşullu Salıverilme Kararını Verecek Merci
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Koşullu salıverilme kararı için hükümlünün talebine veya rızasına gerek yoktur. 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 verilir.  Mahkeme,  bu raporu  uygun bulursa hükümlünün

koşullu  salıverilmesine  dosya  üzerinden  karar  verir.  Mahkeme,  raporu  uygun  bulmadığı  takdirde  gerekçesini  kararında

gösterir. Bu taktirde hükümlünün cezasını infaz kurumunda çekmesine karar verilir. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

Koşullu salıverme kararını verecek olan mahkeme, ceza infaz kurumu idaresi  raporu  ile bağlı değildir. Raporu

uygun bulmadığı takdirde gerekçesini göstererek koşullu salıverme kararı vermeyebilir.

Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına; hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis

cezasına mahkûm edilirse, hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi tarafından,  hükümlünün bağlı

tutulduğu yükümlülükleri yerine getirmemesi hâlinde koşullu salıverilme kararına esas  teşkil eden  hükmü  veren  ilk  derece

mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi veya koşullu salıverilme kararını vermiş olan mahkeme tarafından dosya üzerinden

karar verilir. Bu kararlara  karşı itiraz yolu açıktır. 

6. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması (Düşmesi)

Yeni İnfaz Kanunumuz, 107. maddesinin 12. fıkrasında, koşullu salıverilen hükümlü hakkında verilen kararın geri

alınması için iki neden öngörmüştür.

a. Hükümlünün denetim süresi içerisinde kasti bir cürüm işlemesi ve bunun sonucu olarak da hürriyeti bağlayıcı

cezaya mahkum olması gerekir. İkinci cürmün deneme süresi içerisinde işlenmiş  olması,  koşullu salıverilmenin geri  alınması

için yeterlidir; yani ikinci suç nedeniyle verilen cezanın da  bu süre  içerisinde kesinleşmiş  olması gerekmez.  Denetim süresi

içinde işlenen suç kasten işlenmiş bir suç değilse ya da kasten işlenen bir suç olmakla birlikte, hapis cezasını gerektiren bir

suç değilse, yani sadece adli para cezasını gerektiren bir suç ise, koşullu salıverilme kararı geri alınmaz. Taksirli bir cürmün

veya kabahatin işlenmesi ya da para cezasına hükmedilmesi hallerinde koşullu salıverilme kararı geri alınmaz. 

Yukarıda değinilen 12. fıkra hükmüne göre, koşullu salıverilme kararının geri alınması için denetim süresi içinde

hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlenmesi gerekmekle birlikte, bu suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olmak

şart değildir. İşlenen suç hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir  suç  olmakla birlikte,  somut olayda kişi hakkında hapis  cezası

yerine seçimlik ceza olarak adli para cezasına hükmedilmiş olabilir. Ayrıca, kişi kasten işlediği suçtan dolayı mahkum edilmiş

olmakla birlikte,  hükmolunan kısa  süreli hapis  cezası seçenek  yaptırım olarak  adli  para  cezasına  veya  güvenlik  tedbirine

çevrilmiş olabilir. Yeni infaz kanunumuzun sistematiğine göre, bu gibi durumlarda da koşullu salıverilme kararı geri alınacaktır.

Ancak bunun aksini savunanlar da vardır. Zira kanunun 15. maddesi, hapis cezası alma şartını getirmektedir.

İnfaz Kanununun  107.  maddesinin  12.fıkrasındaki  bu  düzenlemenin  aksine  15.  fıkradaki  düzenlemeye  göre,

koşullu salıverilme kararının geri  alınması  için,  hükümlünün  denetim  süresi  içinde  kasıtlı  bir  suçtan  dolayı  hapis  cezasına

mahkum edilmesi gerekmektedir.  Bu itibarla kişi denetim süresi  içinde  hapis  cezasını  gerektiren  kasıtlı  bir  suç  işlemekle
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birlikte, bu suç nedeniyle hakkında hapis cezası yerine seçimlik ceza olarak adli para cezasına hükmedilmiş olabilir. Ayrıca,

kişi kasten işlediği suçtan dolayı mahkum edildiği kısa süreli hapis  cezası seçenek  yaptırım olarak  adli  para  cezasına veya

güvenlik tedbirine çevrilmiş olabilir. Bu durumda 765  sayılı TCK’nın sisteminde olduğu gibi koşullu salıverilme kararı geri

alınamayacaktır. Onikinci ve onbeşinci fıkralar arasında çelişki vardır.

Denetim süresi içerisinde işlenen bir suç  nedeniyle hükmedilen hürriyeti bağlayıcı cezanın kanuna aykırı olarak

ertelenmesi, koşullu salıverilme kararının geri alınmasına engel değildir. Bizce de,  5237  sayılı TCK’nın 51/1-a  maddesinin

koşullarına aykırı olarak  ertelemeye karar  verilmişse,  “cürüm işleyip mahkum olmakla  iyi  hallilik  kaybedildiğinden”  şartla

tahliye kararı geri  alınmalıdır.  Ancak,  1.  CD’nin bir  kararında “ceza ertelendiği için şartla  salıverilme kararı geri  alınmaz”

denilmektedir.

Bu hususta şunu da belirtmek gerekir; koşullu salıverilme kararının geri alınabilmesi için hapis cezasını gerektiren

kasıtlı suçun denetim süresi içinde işlenmesi yeterlidir.  Mahkumiyet kararının da  denetim süresi  içinde verilmiş  olması şartı

aranmayacaktır.  

Koşullu salıvermeyi düşüren suçun genel af kapsamına girmesi durumunda koşullu salıverme kararı geri alınmaz.

Zira genel af halinde hükmolunan cezalar tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar (TCK m. 65/1).

Koşullu  salıverilen  hükümlünün  denetim  süresince  işlediği  başka  bir  suç  nedeniyle  verilen  cezanın  ertelenip

kesinleşmesi  durumunda  da  koşullu  salıverilme  kararı  geri  alınmalıdır.  Çünkü,  erteleme  halinde  denetim  süresi  iyi  halle

geçirilmiş  olsa  dahi  hüküm  varlığını  devam  ettirir,  sadece  ceza  infaz  edilmiş  sayılır.  Şunu  unutmamak  gerekir;  koşullu

salıvermede verilen kararın geri alınması için aranan sebep, cezanın infazı değil, kesinleşmiş mahkumiyetle sonuçlanan kasıtlı

bir cürme ilişkin eylemin varlığıdır.  

Denetim süresi içinde işlediği hapis cezasını gerektiren kasıtlı suçtan dolayı fail hakkında mahkumiyet hükmünü

“veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi tarafından,” koşullu salıverilme kararının geri alınmasına,  dosya

üzerinden karar verilir. Bu karara karşı itiraz yolu açıktır. (İnfaz K., m. 107, f. 15, bent (a)).

Bu hususta uygulamacıların koşullu salıverilme kararını geri alabilmeleri için, işlenen ikinci suçtan dolayı verilmiş

bulunan  mahkumiyet  kararının  kesinleşmesini  beklemelidirler.  Zira  kesinleşmeyen  hükmün  infaza  verilmesi  söz  konusu

olamaz.

b.  Koşullu  salıverilmenin  geri  alınmasına  sebebiyet  veren  ikinci  durum;  salıverilen  hükümlünün  kendisine

yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamasıdır.  İnfaz  Kanununun  107.  maddesinin  12.  fıkrasına  göre;

“koşullu  salıverilen  hükümlünün,  denetim  süresinde…  kendisine  yüklenen  yükümlülüklere,  hakimin  uyarısına  rağmen,

uymamakta ısrar etmesi halinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.” 

Hükümlünün  kendisine  yüklenen  yükümlülüklere  uymamasından  dolayı  hakkında  verilen  koşullu  salıverilme

kararının geri alınabilmesi için hakimin hükümlüye uyarıda bulunması ve bu uyarıya rağmen hükümlünün denetimli serbestlik
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tedbirinin gereği olan yükümlülüklerine uymamakta ısrar etmesi gerekir.

İnfaz Kanununun 107. maddesinin 15.  fıkrasının (b)  bendi  uyarınca bu durumda,  “koşullu salıverilme kararına

esas teşkil eden hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi veya koşullu salıverilme kararını vermiş

olan mahkeme tarafından “ koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dosya üzerinden karar verilir. Bu karara karşı itiraz

yolu açıktır.

7. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınmasının Sonuçları

Koşullu  salıverilme  kararının  geri  alınmasının  en  önemli  sonucu,  hükümlünün  tekrar  ceza  infaz  kurumuna

alınmasıdır.  Koşullu  salıverilme  kararının  geri  alınması  hâlinde  hükümlünün;  sonraki  suçu  işlediği  tarihten  itibaren  kalan

cezasının aynen, 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. 

Bu düzenlemeden anlaşılıyor ki,  kanun koyucu her  iki sebebe  de  aynı sonucu öngörmemiştir.  Yükümlülüklere

uymamadan kaynaklanıyorsa daha hafif bir  müeyyide koymuştur.  Buna göre,  denetim süresi  içinde kasıtlı bir  suç  işlenmiş

olması nedeniyle koşullu salıverilmenin geri alınmasına karar verilmiş ise, koşullu salıverilme tarihinde kalan ceza miktarı değil,

koşullu salıverilme kararının geri alınmasına neden olan suçun işlendiği tarih esas alınıp bu tarihten itibaren cezanın kalan kısmı

aynen infaz edilecektir.

Diğer  sebep  olan  yükümlülüklere  uymama  halinde  ise,  bu  yükümlülüklere  uymama  tarihi  ile  hak  ederek

salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek kaydıyla koşullu salıverilme kararını geri  alan mahkemece taktir  edilecek bir

sürenin, ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir.

Koşullu salıverilme kararının geri alınmasının diğer bir sonucu da;  koşullu salıverilme kararının geri alınmasından

sonra aynı hükmün infazı ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmemesidir.  Buna karşılık,  deneme süresi  içerisinde

işlenmiş olan suç bakımından koşullu salıverilme mümkündür.

Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.

8. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Haller

a. 5275 SK’nun 107. maddesinin 16. fıkrasına göre; 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  uygulanmayacaktır.  Çağdaş  infaz  hukuku  ilkelerine  göre,  hükümlünün  infaza  katılması  ve  iyi  hal

göstermesi,  ancak  özgürlüğe  kavuşma  umudu  bulunduğunda  söz  konusu  olabileceğinden,  bu  düzenleme  infazın  amacına
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aykırı olduğundan kabul edilemez.

b. İnfaz Kanunun 108. maddesinin 3. fıkrasına göre; ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda,

hükümlü bu kurumdan yararlanamayacaktır.

c.  İnfaz Kanunun 110.  maddesinde düzenlenen ikametgahta infaz, gece  infaz  ve  hafta  sonu  infaz  uygulaması

yapıldığında bu maddenin 5. fıkrasına göre; bu cezanın infazı açısından artık koşullu salıverilme hükümleri uygulanmayacaktır.

d. 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 168. maddesine göre; bu kanunda tanımlanan özel

nitelikteki zimmet suçundan “…dolayı mahkum olanlar, Fona ve Hazineye olan borçları ve tazminatları ödemediği veya bu

borçlar  ve  tazminatlar  mal  varlıklarından  tahsil  olunamadığı  sürece,  bunlar  hakkında  koşullu  salıverilme  hükümleri

uygulanmaz.”. 

Bankacılık  Kanunu’nda düzenlenen bu hükmün çağdaş  ceza  siyaseti  kuralları ile bağdaşmadığı yönünde,  bazı

teorisyenlerden  eleştiri  gelmektedir.  Özgenç’e  göre,  özel  hukuk  hükümlerine  göre  tahsili  gereken  bir  alacağın  ödenip

ödenmemesine göre infaz hukuku kurallarının işletilmesi, cezalandırmadaki güdülen amaçla örtüşmemektedir.
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SONUÇ

Genel olarak 19. yüzyılın ceza hukukunun temel yaptırımı olan hürriyeti bağlayıcı cezaların infazının,  hükümlüyü

yeniden  topluma  kazandırmaktan  çok,  toplumdan  uzaklaştırdığının  anlaşılması  üzerine,  hapis  cezasına  başvurmaktan

tamamen  vazgeçilmemekle  birlikte,  bu  cezalara  en  son  çare  olarak  başvurulması  gerektiği  sonucuna  varılmakla  basit

suçlulara  uygulanabilecek  yaptırım  ve  tedbirlerin  neler  olması  konusunda  araştırmalar  ve  toplantılar  yapılarak  bunların

tespitine ve geliştirilmesine çalışılmıştır. 

Bu düşünceyle yapılan araştırmalar, yetişkinlere uygulanan ceza hukukunda olduğu kadar, çocuk hukukunda  da

sert  cezaların  toplumu  korumaya  yetmediği,  uygulanan  kişilere  yararının  zararından  az  olduğu,  hatta  cezaevine  giren

hükümlülerin tutumlarının daha da olumsuzlaşmasına neden olduğunu göstermiştir. Birleşmiş Milletler’in geliştirdiği ilkeler de,

kişinin cezaevine gönderilmesinden ziyade, topluma kazandırılmasına ağırlık verilmesi yönündedir. Hürriyeti bağlayıcı cezalara

karşı geliştirilen alternatifler, son yüzyılın cezalandırma sistemindeki en önemli öneri ve hareketlerdendir. Bu nedenle uluslar

arası hukuka egemen olan eğilim, cezalara değil, alternatif yöntemlere ağırlık vermekten yana gelişmektedir.

Gelişmiş ülkelerdeki bu eğilim Türkiye’de de etkisini göstermiş ve özellikle son birkaç yıl içerisinde gerek insan

haklarının geliştirilmesi ve gerekse, insan haklarına uygun cezalandırma sistemlerinin sisteme sokulması ve uygulanması adına

büyük adımlar atılmıştır. Sistemimizle ilgili, yapılanların irdelenmesi ve yapılabilecekleri sıralayacak olursak;

1.Alternatif  ceza  ve  tedbirler,  birer  ceza  yaptırımı  olduklarından  bunların  Türk  Ceza  Kanunu’nda

düzenlenmeleri, İnfaz Kanunu’nda ise infaza yönelik bazı ayrıntıların yer alması çok isabetli olmuştur.

2.Suçlular  için  hürriyeti  bağlayıcı  cezaya  alternatiflerin  gelişmesindeki  önemli  ilerlemeye  karşın,  hürriyetten

yoksunluğun  ceza  adaleti  sistemlerinde  gerekli  bir  yaptırım  olarak  kaldığı  nazara  alınarak;  Avrupa  Konseyi  Bakanlar

Komitesinin Üye Devletlere Avrupa Cezaevi Kuralları Hakkındaki R (87) 3 sayılı Tavsiye Kararı’nda belirtilen, hükümlülerin

iyileştirilmesine  yönelik  ilkelerin  mevzuata  ve  uygulamaya  girmesi  şarttır.  Bu  konu  doğrudan  alternatif  yaptırımların

uygulanması ile ilgili olmasa da, infaz konusunu ilgilendirmesi, cezaevi kurallarıyla birlikte, dışarıda cezasını çeken hükümlülere

uygulanacak kuralları da içine aldığından, bu kuralların mevzuata girmesi hayati öneme taşımaktadır. 

3.Özgürlükten mahrumiyet bir  ceza  veya tedbir  önlemi olarak  en son başvuru yeri  olarak  düşünülmeli ve  bu

nedenle yalnızca suçun ağırlığının başka bir tedbir veya cezayı açıkça yetersiz hale getirdiği durumlarda kullanılmalıdır.

4.Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların ve bunlara benzer kurumların  daha etkili ve daha geniş uygulanmasının

başarılması için; kamu davası açılmasının ertelenmesi,  kamu davasının ertelenmesi,  hükmün açıklanmasının  ertelenmesi  ve

cezanın  ertelenmesi  gibi  ceza  yaptırımlarını  tamamlayan  ve  cezaevlerindeki  aşırı  kalabalıklaşmayı  önleyici  kurumlara

başvurulmalı,  maddi ceza  hukuku  açısından  ise  kısa  süreli  hürriyeti  bağlayıcı  cezalara  alternatif  yaptırım veya  tedbirlerin

uygulanması yoluna gidilmeli, yine cezalandırma  sistemini  tamamlayan  ceza  muhakemesi  ve  infaz  hukuku  ile  ilgili  olarak,

önödeme, uzlaşma, koşullu salıverme kurumlarının ve özel infaz usullerinin hakkıyla uygulanması gerekmektedir.

5.Uzlaşma  kurumunun  çok  önemli  ve  yararlı  bir  onarıcı  adalet  türü  olduğu  göz  önüne  alındığında  uzlaşma
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kapsamına  girecek  suç  türlerinin  soruşturulması  ve  kovuşturulması  şikayete  bağlı  suçlar  olmaktan  çıkarılıp,  sahasının

genişletilerek re’sen takip edilen suçların bazısının da kapsama alanına alınması gerekmektedir. 

6.Uzlaşma müessesesinin daha işler bir  hale getirilmesi için, usul hükümlerinde muhakkak değişiklik yapılması

gerekmektedir. Zira uzlaşma öncesi uzlaştırıcının tespiti ve diğer prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda yapılacak masraf,

sanığın uzlaşmaya yanaşmamasına neden olmakta, ayrıca hakimlerin terfilerinde iş oranlarının esas alınmasından dolayı da bir

an önce  dosyayı bitirmek düşüncesiyle, müessese tam anlatılmadan sanığın uzlaşmak  istemediği  yönünde  beyanları  zapta

geçirilerek dosyanın bitirildiği görülmektedir. Bu olumsuz yaklaşımın ortadan kaldırılması için uzlaşmadaki usulün daha basit

ve kolay uygulanır hale getirilmesi şarttır. 

7.Çocuk  Koruma Kanunu’da  sadece  çocuklara  uygulanmak üzere düzenlenen kurumlar olan ve ceza  adalet

sistemi  dışında  çözüm  aramak  için  önemli  usul  kurallarından  olan  kamu  davasının  açılmasının  ertelenmesi  ve  hükmün

açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin kapsamı genişletilmeli ve büyükler için de belirli miktarda cezayı öngören suçlar

açısından uygulanacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Uzlaşma, önödeme ve bu iki kurum; kişileri damgalama  sürecine

girmeden topluma kazandırmanın en iyi yollarındandır.

8.Alternatif  ceza  ve  tedbirlere  başvurulmasında  ve  bunların  uygulanmasında  Avrupa  Kurallarında  yer  alan

ilkelerin  ve  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesinde  kutsanan  temel  hukuksal  teminatlara  saygının  rehber  edinilmesi

gerekmektedir.

9.Şu anki mevzuatımız kanaatimce yasa  koyucu tarafından yeterli  ve  etkin alternatif  yaptırımlarla düzenlenmiş

konumdadır. Hakimler ve savcılar tarafından alternatif yaptırımların geniş bir  biçimde anlaşılmasının sağlanması amacıyla, adli

makamlar alternatif yaptırımların yeniden gözden geçirilmesi süreçlerine katılmalı ve sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir.

10.  Suçluların  kişisel  ve  sosyal  gelişimlerini  etkilemek,  kamu  güvenliğini  temin  etmek  ve  adli  makamların

alternatif ceza ve tedbirlerin kullanışlı olduğuna inanmasını sağlamak amacıyla, alternatif ceza ve tedbirlerin uygulanması için

uygun  servisler  kurulmalı,  bunlara  yeterli  kaynaklar  verilmeli  ve  gerekli  oldukça  geliştirilmelidir.  Ülkemizde  maalesef

Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin, kanunun yürürlüğe girmesinden bir yıl kadar sonra dahi örgütlenememiş olması bizleri

alternatif  yaptırımların  başarısı  hususunda  kaygılandırmakta  ise  de,  ben  felaket  tellallığı  yapmaktansa  bir  an  önce

müdürlüklerle birlikte, büroların ve bu hususta hizmet verecek servislerin kurulacağı ümidini taşımaktayım.

11.  Ağır  Ceza  Merkezleri  ve  mülhakat ilçelerde kurulacak servislerden sonra  düşünülmesi gerekli  en  önemli

konu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanmasıyla İlgili Personel

Hakkındaki R (97)  12  sayılı Tavsiye Kararında belirtilen ceza  ve tedbirlerin  uygulanmasıyla  ilgili  personelin  işe  alınması,

seçilmesi,  eğitimi,  çalışma  koşulları  ve  dolaşımı  konusunda  EK  -  I’de  yer  alan  prensiplerin  hayata  geçirilmesidir.  Bu

bağlamda  Denetimli  Serbestlik  bürolarında  görev  yapacak  olan  sosyal  çalışmacı,  psikolog,  sosyolog  ve  öğretmen  gibi

meslek gurubu elemanlarının temini sağlanmalıdır. Eğer  kısa  süreli  hürriyeti  bağlayıcı  hapis  cezalarının  yerine

uygulanacak ceza ve tedbirlerle elde edilmek istenen amaca ulaşılmak isteniyorsa, uygulama servisi yüksek mesleki kaliteye

sahip personele  sahip olmalı ve  bu personel,  ceza  ve tedbirlerin uygulanmasıyla ilgili personel  hakkında R  (97)  12  sayılı
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tavsiye  kararında  yer  alan  ilkelere  uygun  olarak  işe  alınmalı,  eğitilmeli  ve  kullanılmalıdır.  Avrupa  Kurallarında  gerekli

görüldüğü üzere, uygulama makamlarının çalışmalarının deneyimli kişilerce bağımsız ve düzenli olarak gözden geçirilmesi için

yasal düzenleme yapılmalıdır. 

12.  Mahkemelerce haklarında denetimli serbestlik  tedbirine hükmedilen  hükümlülere  rehberlik  yapmak  üzere

görevlendirilecek denetimli serbestlik memurlarının çok iyi seçilmiş olması gerekir. Sözü dinlenir, halden anlayan ve psikoloji

eğitimi almış kişiler arasından seçilmesi gerekir. Çünkü, denetimli serbestlik memurları, haklarında denetimli serbestlik kararı

verilen  hükümlülere,  kötü  alışkanlıklardan  kurtulmaları  ve  sorumluluk  bilinciyle  iyi  bir  hayat  sürmeleri,  kötü  alışkanlıklar

edinebileceği çevrelerden uzak kalmaları hususunda öğütte bulunacaklardır. 

13. Hükümlülerin yeniden toplumla bütünleşmesi ve topluma kazandırılması, seçenek ceza ve tedbirlerin önemli

bir hedefi olduğundan, uygulama servisleri o il veya ilçedeki sivil toplum örgütleriyle,  derneklerle,  yani suçlunun gözetimine

katılan  toplum  fertleri  ile  aktif  bir  biçimde  işbirliğine  girmeli,  her  bir  hükümlünün  kişisel  özelliklerine  göre  programlar

geliştirmeli ve hükümlüyü gözetleyerek amaca ulaşmaya çalışmalıdır. Alternatif yaptırımların uygulanması ve bu uygulamalarda

toplumun desteğinin kazanılması için etkin halkla ilişkiler kampanyaları düzenlenmelidir. Yerel servislerin başarıları Ankara’da

bir merkezde değerlendirilerek diğer bölgelere de uygulanması hususunda örnek gösterilmelidir.

14.  Alternatif yaptırımların ve bunlara benzer  kurumların  uygulanmasında  kullanılan  metotlarla  ile  ilgili  verileri

değerlendirmek ve bu yöntemlerin başarılarını izlemek için araştırma konusunda uygun yatırımlar yapılmalıdır. Hizmet üniteleri

teknolojik alt  yapı ile donatılmalıdır.  Alternatif ceza  ve tedbirlerin verilerini ve  kullanım sahasını düzenli olarak  tanımlayan

istatistikler geliştirilmelidir.

15. Alternatif ceza ve tedbirlerin etkileri  konusundaki  araştırmalar mahkumiyet sonrası gözetimin basitçe  kayıt

edilmesiyle sınırlı kalmamalı, daha duyarlı kriterler kullanılmalıdır. Bu gibi araştırmalar, örneğin, yeniden suç işlemenin sıklığı

ve  ciddiliği  ile  birlikte,  toplumda  düzelmenin  kişisel  ve  sosyal  belirtilerini  ve  kamusal  ceza  ve  tedbirlerin  uygulanmasına

yönelik olarak suçluların görüşlerini de incelemelidir.

16.  Yüksek  derecede  personel  morali,  ruh  sağlığı  ve  yeterliliği  sağlamak  için,  alternatif  ceza  ve  tedbirlerin

uygulanmasına ilişkin olarak üstlenilen çeşitli görevlerle bağlantılı olarak,  kişi başına yapılan iş  konusunda nitelik ve  nicelik

bakımından değerlendirmeler yapılmalıdır. Hükümlüler bir binaya kapatılarak klasik ceza  infazı yapılmadığından daha  fazla

denetçiye ihtiyaç vardır. 

17.  Başlangıçta  istisnai nitelikte bir  tür  af  kurumu olarak  ortaya  çıkan erteleme,  günümüzde  sanığı/hükümlüyü

yeniden  topluma  kazandırma  amacına  dayanan  kendine  özgü  bir  seçeneğe  dönüşmüştür.  Önceleri,  kısa  süreli  hapis

cezalarının sakıncalarını gidermek amacıyla düşünülen ve uygulanan erteleme kurumu, zaman içerisinde kısa süreli sayılmayan

hapis  cezaları  için  de  başvurulabilen  bir  kurum  haline  gelmiştir.  Cezaevlerindeki  mahkum  sayısını  azaltma  çabasının  bu

politikada önemli bir etken olduğu söylenebilir. Ancak bu kurumun iyi işlemesi için denetlendiği izleniminin sanığa/hükümlüye

hissettirilmesi  gerekmektedir.  Bu  da  kurumlar  arası  çok  iyi  bir  korelasyon  ve  işbirliği  ile  çok  titiz  seçilecek  denetim

görevlileriyle gerçekleşecektir.  Uygun bir  denetleme  durumunda  erteleme,  cezanın  infazından  çok  daha  fazla  önleyici  ve
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yeniden topluma kazandırıcı bir etki gösterecektir. 

18.  Erteleme kurumunda olduğu gibi,  en  az cezaevinde geçirilecek süre  miktarı  kadar  önemli  bir  koşul  olan

“liyakat  koşulu”,  şartla  salıverme  uygulamasında  mutlaka  dikkate  alınmalıdır.  Otomatiğe  bağlanmış  bir  şartla  salıverme

uygulaması, ne çağdaş anlayışın ne de kurumun ilk ortaya çıktığı zamanki görüşlerin kabul edeceği bir durum değildir. Şartla

salıvermenin yalnızca süre koşulunun gerçekleşmiş olmasıyla yetinilip ve hükümlünün “iyi hal göstermesi” koşulunu aramamak

zaman zaman “cezaevlerinde çok sayıda mahkum olduğu,  yeterli  cezaevi  olmadığı veya sosyal  ve  ekonomik” gerekçelere

dayandırılmaktadır ki, ne hükümlüye ve topluma ne de ceza infaz hukukunun amaçlarına hizmet etmeyen uygulamaları bu tür

hukuk dışı gerekçelere dayandırmak anlayışı bu gün kabul edilemez bir davranıştır. Uygulamada bu liyakat koşulu mutlaka

aranmalıdır.  İyi  hal  tespiti  gerçek  anlamda  yapılmaksızın  mahkumun  koşullu  salıverilmesi,  gerek  o  mahkum  ve  gerekse

toplum düzeni açısından yarar değil, aksine zarar doğuracak ve hatta suç işlemek isteyeni özendirecektir.

19. Yeni Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu ve Çocuk  Koruma Kanunu’da

getirilen  yeni  düzenlemeler  ve  kurumlar  alternatif  yaptırım ve  bunlara  benzer  kurumlarla  elde  edilmek  istenen  amaçlara

ulaşmada  mükemmel  olmasa  da  daha  önceki  düzenlemelere  nazaran  büyük  bir  gelişim  gösterdiğinden,  ben  şahsen  bu

kanunlarda yer alan kurumların dışında daha  gelişmiş  ve  yeni kurumların uygulamaya sokulması politikasından ziyade,  var

olanların aksaksız ve düzenlemenin ruhunu zedelemeden uygulanabilmesi için gerekli gayretin gösterilmesinin daha yerinde bir

çözüm olduğu kanaatindeyim. Zira en mükemmel şekilde kaleme  alınmış  kanunlar  uygulanamadıktan  sonra  hiçbir  anlamı

yoktur.

Yetki alanında DS Şube Müdürlüğü bulunan CBS'lerde belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma yaptırımındaki (Yön.Md.33 5237 S.K. 50;1-d) EK O
evrak akışı şeması

Mahkeme Kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı

167



İlam denetimli serbestlik genel
defterine kaydedilir

İlam DS Şube Müdürlüğüne
gönderilir.

Denetimli serbestlik defterine
kaydedilir. 10 gün içinde başvurulması halinde 

Hükümlüye on gün içinde şube kararın yerine getirilmesi için
müdürlüğüne başvurması için denetim planı hazırlanır.

bildirim yapılır.

Hükümlünün haklı, geçerli ve denetim denetim planı denetim planı ilgili  denetim planı ulaşım
gerektiğinde belgelendirilebilen planı çocuk hükümlünün kurum ve kuruluşlara güçlüğü veya güvenlik

mazereti olmaksızın; hükümlüyü yasal temsilcisine bildirilir. gibi nedenlerin bulunması
bildirilir. bildirilir. halinde kolluğa bildirilir.

5237 s.Kanunun 50/1-d bendi 
gereğince seçenek yaptırıma karar Denetim planına uyulmadı- 1.Durum 2.Durum

verilmesi halinde; hükümlünün ğında durum,mahkemeye Yaptırım infaz edildikten sonra
10 gün içinde şube müdürlüğüne bildirilmesi kayıt kapatılır.

gelmemesi ve 30 gün içinde infaza için CBS'ye bildirilir.
başlanılmaması halinde;

CBS aracılığıyla kolluk ile CBS aracılığıyla ilgili kurum ve 
ilgili kurum ve kuruluşlardan kuruluşlar ie kolluğa iletilerek

Defterdeki kayıt kapatılır. evrakın iadesi istenir. evrakın iadesi istenir.

Evrak geldiğinde kayıt kapatılır ve 
Durum CBS aracılığıyla Evrak geldiğinde kayıt mahkemeye iletilmek üzere

mahkemeye bildirilir. kapatılır. CBS'ye gönderilir.

O Md.33

Yetki alanında DS Şube Müdürlüğü bulunan CBS'lerde ehliye ve ruhsat belgelerinin geri alınması ve belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma seçenek yaptırımındaki(Yön.Md.34-5237 S.K.50/1-e)
Evrak akışı şeması EK Ö

Mahkeme Kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı

ilam denetimli serbestlik genel
defterine kaydedilir.

İlam DS Şube Müdürlüğüne
gönderilir.

Denetimli serbestlik defterine
kaydedilir.
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İlamın bir örneği İş-Kur ile Hükümlüye on gün içinde şube 10 gün içinde başvurulması
ilgili kurum ve kuruluşlara Müdürlüğüne başvurması halinde;

gönderilir. için bildirim yapılır.
Makbuz karşılığında İlamın yerine

Hükümlünün haklı,geçerli ve alınan ehlieyet ve ruhsat getirilebilmesi için denetim
gerektiğinde belgelendirilebilen belgleri dosyasında planı hazırlanır.

mazereti olmaksızın; saklanır

5237 s.Kanunun 50/1-e bendi Denetim planı ulaşım güçlüğü
gereğince seçenek yaptırıma Denetim planı Denetim planı ilgili Denetim planı veya güvenlik gibi nedenlerin

karar verilmesi halinde; hükümlüye bildirilir. meslek kuruluşuna mahalli idareye bulunması halinde 
hükümlünün 10 gün içinde şube bildirilir. bildirilir. kolluğa bildirilir.
müdürlüğüne gelmemesi ve 30

gün içinde infaza başlanılmaması 
halinde; Denetim planına uyulmadığında Yaptırım infaz edildikten sonra 

durum,mahkemeye bildirilmesi kayıt kapatılır.
Defterdeki kayıt kapatılır. icin CBS'ye bildirilir.

CBS aracılığıyla kolluk, ilgili CBS aracılığıyla kolluk, ilgili 
Durum CBS aracılığıyla meslek kuruluşu ile mahalli meslek kuruluşu ile mahalli 

mahkemeye bildirilir. idareden evrakın iadesi istenir. iadereden evrakın iadesi istenir.

Evrak geldiğinde kayıt kapıtılır
Evrak geldiğinde kayıt kapatılır. ve mahkemeye iletilmek üzere

Ö Md.34 CBS'ye gönderilir.

Yetki alanında DS Şube Müdürlüğü bulunan CBS'lerde Kamuy a y ararlı bir işte çalıştırma y aptırımı v ey a y ükümlülüğündeki (Yön.Md.35) ev rak akışı şaması (5237/50-1-f ,51-4-b,5275/107-7) Ek P
Mahkeme Kararı

Cumhuriy et Başsav cılığı

Karar v ey a ilam dentimli 
serbestlik genel def terine

kay dedilir.

Karar v ey a ilam DS Şube
müdürlüğüne gönderiliri.

Denetimli serbestlik def terine
kay dedilir.

Hükümlüy e on gün içinde şube 10 gün içinde başv urulması halinde kararın
müdürlüğüne gelmesi için bildirim y erine getirilmesi için denetim
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y apılır. planı hazırlanır.

Hükümlünün haklı,geçerli v e Denetim planı Denetim planı ilgili kamu v ey a özel Denetim planı ulaşım güçlüğü v ey a
gerektiğinde belgelendirilebilen hükümlüy e  kurum v e kuruluşlara güv enlik gibi nedenlerin bulunması

mazereti olmaksızın; bildirilir. bildirilir. halinde kolluğa bildirilir.

5237 s.Kanunun 50/1-f 5237 s.Kanunun 51/
bendi gereğince seçe- 4-b bendi ile 5275 s.
nek y aptırıma karar Kanunun 107/7 
v erilmesi halinde; f ıkrası gereğince

hükümlünün 10 gün karar v erilmesi Denetim planına 1.Du
rum

5237 s.Kanunun 51/4-b 2.Du
rum

Yükümlülük inf az 3.Du
rum

Hükümlünün dev am ettiği 4.Du
rum

 içinde şube müdürlü- halinde;hükümlünün uy ulmadığında durum, bendi ile 5275 s.Kanunun edildikten sonra  işy erinin disiplin kurallarını
ğüne gelmemesi v e 30 10 gün içinde mahkemey e bildirilmesi 107/7 f ıkrasındaki kay ıt  ihlal etmesi
gün içinde inf aza baş- şube müdürlüğüne için CBS'y e bildirilir. hâllerde; kapatılır. halinde;
lanılmaması halinde; gelmemesi halinde;

CBS aracılığıy la ilgili Hükümlünün y ükümlülükle- CBS aracılığıy la ilgili kamu Şb.Müdürlüğünce durum 
kamu v ey a özel kurum rini aksatması v ey a y erine v ey a özel kurum v e kuru- değerlendirilerek gerekçeli

Def terdeki kay ıt kapatılır. v e kuruluş ile kolluktan getirmemesi halinde durum luşlar ile kolluğa iletilerek bir karar 
ev rakın iadesi istenir. tutanakla tespit edilir. ev rakın iadesi istenir. v erilir.

Hükümlünün hâkim taraf ın- Ev rak geldiğinde kay ıt İhlal olarak İhlal olarak 
Durum CBS aracılığıy la Ev rak geldiğinde dan UYARILMASI için CBS' kapatılarak mahkemey e değerlendirildi- değerlendiril-
mahkemey e bildirilir. kay ıt kapatılır. y e iletilip,kay ıt kapatımay a- gönderilmek üzere ğinde ev rak mediğinde 

rak karar beklenir. CBS'y e iletilir. mahkemey e ev rak mahkeme-
iletilmek üzere y e iletilmek

Hâkimin uy arısına rağmen CBS'y e üzere CBS'y e
y ükümlülüklerini y erine gönderilir. gönderilir.

getirmemekte ısrar edilmesi 
halinde durum,gereğinin y a-

P.Md.35-a pılması için CBS'y e bildirilir.

Yetki alanında DS Şube Müdürlüğü bulunan CBS'lerde Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı veya 
Yükümlülüğündeki (Yön.Md.35) evrak akışı şeması(5275/105-4) Ek R

Mahkeme Kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı

Karar veya ilam denetimli
serbestlik genel defterine
kaydedilir.

Karar veya ilam DS Şube
müdürlüğüne gönderilir

Denetimli serbestlik 
defterine kaydedilir.

Kararın yerine getirilmesi
için denetim planı 

hazırlanır.
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Denetim planı 1.Durum Denetim planı ilgili kamu 2.Durum Denetim planı ulaşım güçlüğü veya 3.Durum
hükümlüye bildirilir. veya özel kurum ve güvenlik gibi nedenlerin bulunması

kuruluşa bildirilir. halinde kolluğa bildirilir.

Denetim planına uyulmadığında Yükümlülük infaz Hükümlünün devam ettiği işyerinin 
durum, mahkemeye bildirilmesi edildikten sonra kayıt disiplin kurallarını ihlal etmesi

için CBS'ye bildirilir. kapatılır. halinde;

CBS aracılığıyla ilgili kamu veya CBS aracılığıyla ilgili kamu Şb. Müdürlüğünce durum
özel kurum ve kuruluş ile veya özel kurum ve kuru- değerlendirilerek gerekçeli bir karar
kolluktan evrakın iadesi luşlar ile kolluğa iletilerek verilir.
istenir. evrakın iadesi istenir.

İhlal olarak İhlal olarak 
Evrak geldiğinde kayıt değerlendirildiğinde değerlendirilmediğinde

Evrak geldiğinde kayıt kapatılarak mahkemeye evrak mahkemeye evrak mahkemeye
kapatılır. gönderilmek üzere iletilmek üzere iletilmek üzere 

CBS'ye iletilir. CBS'ye gönderilir. CBS'ye gönderilir.

R Md.35-b

Yetki alanında DS Şube Müdürlüğü bulunan CBS'lerde Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı veya 
Yükümlülüğündeki (Yön.Md.35) evrak akışı şeması(5275/105-4) Ek R

Mahkeme Kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı

Karar veya ilam denetimli
serbestlik genel defterine
kaydedilir.

Karar veya ilam DS Şube
müdürlüğüne gönderilir

Denetimli serbestlik 
defterine kaydedilir.

Kararın yerine getirilmesi
için denetim planı 

hazırlanır.

Denetim planı 1.Durum Denetim planı ilgili kamu 2.Durum Denetim planı ulaşım güçlüğü veya 3.Durum
hükümlüye bildirilir. veya özel kurum ve güvenlik gibi nedenlerin bulunması

kuruluşa bildirilir. halinde kolluğa bildirilir.

Denetim planına uyulmadığında Yükümlülük infaz Hükümlünün devam ettiği işyerinin 
durum, mahkemeye bildirilmesi edildikten sonra kayıt disiplin kurallarını ihlal etmesi

için CBS'ye bildirilir. kapatılır. halinde;
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CBS aracılığıyla ilgili kamu veya CBS aracılığıyla ilgili kamu Şb. Müdürlüğünce durum
özel kurum ve kuruluş ile veya özel kurum ve kuru- değerlendirilerek gerekçeli bir karar
kolluktan evrakın iadesi luşlar ile kolluğa iletilerek verilir.
istenir. evrakın iadesi istenir.

İhlal olarak İhlal olarak 
Evrak geldiğinde kayıt değerlendirildiğinde değerlendirilmediğinde

Evrak geldiğinde kayıt kapatılarak mahkemeye evrak mahkemeye evrak mahkemeye
kapatılır. gönderilmek üzere iletilmek üzere iletilmek üzere 

CBS'ye iletilir. CBS'ye gönderilir. CBS'ye gönderilir.

R Md.35-b

Yetki alanında DS Şube Müdürlüğü bulunan CBS'lerde meslek veya sanatın icrasının yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması güvenlik tedbirinin infazındaki 
(Yön.Md.40-TCK 53/6) evrak akışı şeması EK Ş

Mahkeme Kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı Hükümlüye, sürücü Hükümlünün,haklı,geçerli ve gerek- Yaptırım infaz edildikten
belgesi on gün tiğinde belgelendirilebilen maze- sonra CBS aracılığıyla

Hükmün tümüyle infazından sonra ilam içinde şube reti olmaksızın on gün içinde gel- kolluk ve ilgili meslek
denetimli serbestlik defterine kaydedilir. müdürlüğüne teslimi memesi halinde durum,mahkeme- kuruluşundan evrakın

için bildirim yapılır. ye iletilmek üzere CBS'ye bildirilir. iadesi istenir.
İlam DS Şube Müdürlüğüne gönderilir.

Durum ayrıca kolluk Şube Müdürlüğünce kolluktan ve Evrak geldiğinde 
Denetimli serbestlik defterine kaydedilir. ile hükümlünün kayıtlı ilgili meslek kuruluşundan evrak kayıt kapatılır.

olduğu meslek istenir.
ilamın bir örneği İş-Kur Meslek veya sanatın Sürücü belgesinin kuruluşuna 

ile kurum ve kuruluşlara icrasının yasaklanması geri alınması bildirilir. Evrak geldiğinde kayıt kapatılır. Mahkemeye gönderilmek
gönderilir. halinde; halinde; üzere CBS'ye iletilir.

Hükümlüye on gün Teslim edilen sürücü bel-
içinde şube müdür- gesinin 10 gün içinde
lüğüne başvurması alınması için şüpheli veya

için bildirim 10 gün içinde başvurulması halinde ilamın yerine sanığa bildirim yapılır.
yapılır. getirilmesi için denetim planı hazırlanır.

Hükümlünün haklı,   Denetim planı Denetim planı ilgili Denetim planı mahalli Denetim 
geçerli ve gerektiğinde     hükümlüye meslek kuruluşuna idareye bildirilir. planı kolluğa

belgelendirilebilen        bildirilir. bildirilir. bildirilir.
mazereti olmaksızın

10 gün içinde Denetim planına uyulmadığında durum, 1.Durum Yaptırım infaz edildikten sonra 2.Durum
gelmemesi halinde mahkemeye bildirilmesi için CBS aracılığıyla kolluk,mahalli
durum mahkemeye CSB'ye bildirilir. idare ve meslek kuruluşundan 

bildirilir;
CBS aracılığıyla kolluk, mahalli idare Evrak geldiğinde kayıt
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ve ilgili meslek kuruluşundan evrakın kapatılır.
iadesi istenir.

Mahkemeye gönderilmek 
Evrak geldiğinde kayıt kayıt kapatılır. üzere CBS'ye iletilir.

Ş Md.40

Yetki alanında DS Şube Müdürlüğü bulunan CBS'lerde Çocuğun bir Eğitim kurumuna devam etmesine karar verilmesinin infazındaki(Yön.Md.56-ÇKK/23-1) evrak akış şeması
Mahkeme kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı

Karar denetimli serbestlik 
genel defterine kaydedilir.

Karar veya ilam DS Şube 
müdürlüğüne gönderilir.

Çocukların denetimine ilişkin
deftere kaydedilir.

Çocuğa on gün içinde şube 10 gün içinde başvurulması halinde
müdürlüğüne gelmesi için kararın yerine getirilmesi için denetim

bildirim yapılır. planı hazırlanır.

Çocuğun haklı, geçerli ve Denetim planı Denetim planı çocuk hükümlünün yasal Denetim planı ilgili
gerektiğinde belgelendirilebilen çocuğa bildilir. temsilcisine bildirilir. eğitim kurumuna

mazereti olmaksızın; bildirilir.

5237 s. Kanunun 50/1-c bendi 5237s.Kanunun 51/4-a veya
gereğince şeçenek yaptırıma c bendi ile 5257 s. Kanunun 

karar verilmesi halinde;Çocuğun 107/8 fıkrası gereğince karar Denetim planına uyul- 1.d
uru
m

Çocuğun ilgili eğt. Kurumunun 2.d
uru
m

5237s. Kanunun 51/4-a-c 3.d
uru
m

yükümlülük infaz 4.d
uru
m

10 gün içinde şube müdürlüğüne verilmesi halinde; Çocuğun 10 madığında durum, disiplin kurallarını ihlal etmesi bendi ile 5275s. Kanunun edildikten sonra
gelmemesi ve 30 gün içinde gün içinde şube müdürlüğüne mahkemeye bildirilmesi 107/8 fıkrasındaki hallerde; kayıt kapatılır.

infaza başlanılmaması halinde; gelmemesi halinde; için CBS'ye bildirilir.

CBS aracılığıyla ilgili Şb. Müdürlüğünce durum Çocuğun yükümlülüklerini aksatma- CBS aracılığıyla ilgili
Defterdeki kayıt kapatılır. eğitim kurumundan değerlendirilerek gerekçeli bir sı veya yerine getirmemesi halinde eğitim kurumundan

evrakın iadesi istenir. karar verilir.  durum tutanakla tesbit edilir. evrakın iadesi istenir.

Evrak geldiğinde kayıt İhlal olarak İhlal olarak Çocuğun Hâkim tarafından UYA- Evrak geldiğinde kayıt
Durum CBS aracılığıyla kapatılır. değerlendiril- değerlendiril- RILMASI için CBS'ye iletilip, kayıt kapatılır ve mahkemeye

mahkemeye bildirilir. diğinde evrak diğinde evrak kapatılmayarak karar beklenir. iletilmek üzere CBS'ye 
mahkemeye mahkemeye gönderilir.

iletilmek üzere iletilmek üzere Hâkimin uyarısına rağmen yüküm-
CBS'ye gönde- CBS'ye lülüklerini yerine getirmemekte ıs-
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rilir. gönderilir. rar edilmesi halinde durum,geriği-
Y
Md.56-a

nin yapılması için CBS'ye bildirilir.

Yetki alnında DS Şube Müdürlüğü bulunan CBS'lerde Çocuğun belli yerlere gitmekten yasaklanmasına karar verilmesinin infazındaki (Yön.Md.56-b-ÇKK/23-1) evrak akışı şeması
Mahkeme kararı

EK-Y1

Cumhuriyet Başsavcılığı

İlam denetimli serbestlik
genel defterine 

kaydedilir.

İlam DS Şube 
Müdürlüğüne

gönderilir.

Çocukların denetimine
ilişkin deftere

kaydedilir.

Çocuğa on gün içinde 10 gün içinde başvurulması halinde 
şube müdürlüğüne başvurması kararın yerine getirilmesi için

için bildirim yapılır. denetim planı hazırlanır.

Çocuğu haklı, geçerli ve Denetim planı Denetim planı çocuk Denetim planı ilgili Denetim planı ulaşım güçlüğü 
gerektiğinde belgelendirilebilen çocuğa hükümlünün yasal kurum ve kuruluşlara veya güvenlik gib nedenlerin

mazereti olmaksızın; bildirilir. temsilcisine bildirilir. bildirilir. bulunması halinde kolluğa bildirilir.

5237 s. Kanunun50/1-d bendigereğince
 şeçenek yaptırıma karar verilmesi

 halinde; çocuğun 10 gün içinde şube Denetim planına uyulmadığında 1.Durum Yaptırım infaz edildikten sonra 2.Durum
 müdürlüğüne gelmemesi ve 30 gün durum, mahkemeye bildirilmesi kayıt kapatılır.

 içinde infaza başlanılamaması halinde; için CBS'ye bildirilir.

CBS aracılığıyla kolluk ile ilgili CBS aracılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlar 
Defterdeki kayıt kapatılır. kurum ve kuruluştan evrakın ile kolluğa iletilerek evrakın

iadesi istenir. iadesi istenir.

Durum CBS aracılığıyla Evrak geldiğinde Evrak geldiğinde kayıt kapatılır ve 
mahkemeye bildirilir. kayıt kapatılır. mahkemeye iletilmek üzere 

CBS'ye gönderilir.
Y1 Md.56-b
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Yetki alanında DS Şube Müdürlüğü bulunan CBS'lerde Çocuğun belli yerlere devam etmesi yükümlülüğünün infazındaki (Yön.Md.56-c-ÇKK 23/1) evrak akışı
şeması EK-Y2

Mahkeme Kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı

İlam denetimli serbestlik
genel defterine

kaydedilir.

İlam DS Şube Müdürlüğüne
gönderilir.

Çocukların denetimine 
ilişkin defter
kaydedilir.

Karar ulaşım güçlüğü veya 
Karar çocuğun yokluğunda Karar çocuğun yasal Karar Mahkeme kararında güvenlik gibi nedenlerin 
verilmesi halinde kendisine temsilcisine belirlenen yere bildirir. bulunması halinde kolluk ile

bildirilir. bildirilir. ilgili kurum ve kuruluşlara
bildirilir.

Çocuğun mahkemece Denetim süresinin Yükümlülüğe uyulmaması
belirlenen yerlere devam sona ermesi halinde;

etmemesi halinde; halinde;

Durum, mahkemeye                                              CBS aracılığıyla kolluk ile
bildirilmesi için                                                ilgili kurum ve kuruluştan 

CBS'ye bildirilir.                                               evrakın iadesi istenir.

                                                   Evrak geldiğinde kayıt 
                                                   kapatılarak mahkemeye 

                                                 gönderilmek üzere CBS'ye
                                                  iletilir.

Y2 Md.56-c

Yetki alanında DS şube müdürlüğü bulunan CBS'lerde Çocuk hakkında verilen mağdurun veya

kamunun uğradığı zararın aynen iadesi kararının infazındaki (Yön.Md.58-d-ÇKK 23/1) evrak

akışı şeması EK-Y3

Mahkeme kararı
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Cumhuriyet Başsavcılığı

İlam denetimli serbestlik genel

defterine kaydedilir.

İlam DS Şube Müdürlüğüne 

gönderilir.

Çocukların denetimine ilişkin 

defter kaydedilir.

Çocuğun yasal temsilcisine 

mahkeme kararında belirlenen ilk

taksidin maliye veznesine 10 gün 

içinde yatırması için bildirilir.

Yasal temsilci, belirlenen ilk Taksitlerden birini 

taksit maliye veznesine süresinde ödenmemesi 

yatırıldıktan sonra, makbuzu helinde;

Şb.Müdürlüğüne ibraz eder.

Taksitlerin tamamının Durum mahkemeye

ödenmesinden sonra iletilmek üzere CBS'ye

defterdeki kayıt bildirilir.

kapatılır.

Evrak CBS'ye gönderilir. Kayıt kapatılır.

Y3 Md.56-d

Yetki alanında DS Şube Müdürlüğü Bulunan CBS'lerde Cezanın Konutta infazındaki (Yön.Md.38-CGTİHK 110) Evrak Akışı Şeması
Mahkeme Kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı

İlam denetimli serbestlik
genel defterine kaydedilir.
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ilam DS Şube Müdürlüğüne
göderilir.

Denetimli serbestlik defterine
 kaydedilir.

Hükümlüye on gün içinde şube 10 gün içinde başvurulması halinde
müdürlüğüne başvurması için kararın yerine getirilmesi için 

bildirim yapılır. denetim pılanı hazırlanır.

Hükümlünün haklı, geçerli ve Denetim planı ulaşım
gerektiğinde belgelendirile- Denetim planı güçlüğü veya güvenlik
bilen mazareti olmaksızın hükümlüye bildirilir. gibi nedenlerin bulunması

halinde kolluğa bildirilir.

Hükümlünün 10 gün içinde Denetim planına uyulma- Hükümlünün haklı,geçerli ve ge- Hükümlünün sağlık, deprem,
şube müdürlüğüne dığında durum, mahkemeye rektiğinde belgelendirilebilen ma- yangın,gibi konutu terket- Hükümlünün konutunu Yaptırım infaz edildikten
gelmemesi halinde; bildirilmesi için zeretine dayanarak konuttan geçi- mesinin zorunlu olduğu değiştirmek istemesi sonra kayıt kapatılır.

CBS'ye bildirilir. ci süreli ayrılmaya talep etmesi halinde ; hallerde; halinde;

CBS aracılığıyla gönde-
Defterdeki kayıt kapatılır. miş ise kolluktan evrakın Hükümlü şube müdürlüğüne Hükümlü Şube Hükümlü şube CBS aracılığıyla 

iadesi istenir yazılı olarak başvurur. müdürlüğüne bilgi müdürlüğüne yazılı olarak gönderilmiş ise kolluktan 
verir. başvurur. evrakın iadesi istenir.

Durum CBS aracılığıyla Evrak geldiğinde Talebin haklılığı konusunda karar Durum,tutanakla tesbit edilerek Talep mahkemesinden  bu Evrak geldiğinde kayıt kapa-
mahkemeye bildirilir. kayıt kapatılır. verilmesi için şube müdürlğünce zorunlu halin takibi yapılır hük- konuda karar istenmek tılarak mahkemeye gönderil-

durum CBS'ye bildirilir. mün infazına devam edilir. üzere CBS'ye bildirilir. mek üzere CBS'ye iletilir.
Z.Md. 38

Yetki alanında DS Şube Müdürlüğü bulunan CBS'lerde Eğitim Kurumuna dev am etme y aptırımı v ey a Yükümlülüğündeki ev rak akışı şeması Ek L

Mahkeme Kararı

Cumhuriy et Başsav cılığı

Karar v ey a ilam denetimli serbestlik

genel def terine kay dedilir.

Karar v ey a ilam DS Şube

Müdürlüğüne gönderilir.

Denetimli serbestlik def terine

kay dedilir.

10 gün içinde başv urulması halinde 

Hükümlüy e on gün içinde şube müdür- kararın y erine getirilmesi için

lüğüne gelmesi için bildirim y apılır. denetim planı hazırlanır.

Hükümlünün haklı,geçerli v e gerektiğinde Denetim planı Denetim planı çocuk hükümlünün Denetim planı ilgili eğitim

belgelendirilebilen mazereti olmasızın; hükümlüy e bildirilir. y asal temsilcisine bildirilir. kurumuna bildirilir.

5237 s.Kanunun 50/1-c bendi gere- 5237 s.Kanunun 51/4-a v ey a 
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ğince seçenek y aptırıma karar v eril- c bendi ile 5275 s.Kanunun 107/8

mesi halinde;hükümlünün 10 gün f ıkrası gereğince karar v erilmesi Denetim planına uy ul- 1.Du
rum

Hükümlünün ilgili eğt. Kurumunun 2.Du
rum

5237 s.Kanunun 51/4-a-c 3.Du
rum

Yükümlülük inf az 4.Du
rum

içinde şube müdürlüğüne gelme- halinde;hükümlünün 10 gün madığında durum,mah- disiplin kurallarını ihlal etmesi bendi ile 5275 s.Kanunun edildikten sonra

mesi v e 30 gün içinde inf aza içinde şube müdürlüğüne  kemey e bildirilmesi halinde; 107/8 f ıkrasındaki hallerde; kay ıt 

başlanılmaması halinde; gelmemesi halinde; için CBS'y e bildirilir. kapatılır.

CBS aracılığıy la ilgili Şb. Müdürlüğünce durum Hükümlünün y ükümlülüklerini CBS aracılığıy la

Def terdeki kay ıt kapatılır. eğitim kurumundan değerlendirilerek gerekçeli bir aksatması v ey a y erine ilgile eğitim 

ev rakın iadesi istenir. karar v erilir. getirmemesi halinde durum kurumundan ev rakın

tutanakla tespit edilir. iadesi istenir.

İhlal olarak İhlal olarak Hükümlünün hâkim taraf ından Ev rak geldiğinde 

Durum CBS aracılığıy la mahkemey e Ev rak geldiğinde kay ıt değerlendiril- değerlendi- UYARILMASI için CBS'y e kay ıt kapatılır v e

bildirilir. kapatılır. diğinde rilmediğinde iletilip,kay ıt kapatılmay arak mahkemey e iletilmek

ev rak ev rak karar beklenir. üzere CBS'y e göderilir.

mahkemey e mahkemey e

iletilmek üzere iletilmek üzere Hâkimin uy arısına rağmen y üküm-

CBS'y e CBS'y e lülüklerini y erine getirmemekte ısrar 

gönderilir. gönderilir. edilmesi halinde durum,gereğinin

y apılması için CBS'y e bildirilir.

L Md.32

BİBLİYOGRAFYA/KAYNAKÇA

ADLER, F., Mueller, G., & Laufer, W: (2004)., “Criminology”, 4th Edition, New York: McGraw-Hill.

ARTUK,  M.  Emin –  Çınar Ali Rıza: Yeni Bir Ceza  Kanunu  Arayışları  ve  Adalet  Alt  Komisyonu  Tasarısı  Üzerine
Düşünceler, TBB, Türk Ceza Kanunu Reformu, İkinci Kitap, Ankara 2004.

ARTUK,  Mehmet Emin:  “Yeni Türk Ceza Kanununun Temel İlkeleri”, Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi II, 5
(Nisan 2005), 11-18.

ARTUK,  Mehmet Emin: “Emniyet Tedbirleri”, Argumentum II, 23 (1992).

ARTUK, Mehmet Emin - Nuhoğlu Ayşe: “Ev Hapsinde Elektronik Gözetleme (Electronic Monitoring) Kapasitesinin
Üstünde Dolu Cezaevlerine Bir Çözüm”, İstanbul Barosu Dergisi 75, 1-2-3 (2001), 17 vd. 

ARTUK, Mehmet Emin-Ahmet Gökçen- Ahmet Caner Yenidünya: Ceza Hukuku Genel Hükümler I, 2. Baskı, Turhan
Kitapevi, Ankara 2006.

ARTUK,  Mehmet Emin -Yenidünya,  Ahmet Caner:  Mukayeseli  Hukukta  ve  Türk  Hukukunda  Erteleme  Müessesi,
Sahir Erman’a Armağan, İstanbul 1999.

ARTUK, Mehmet Emin-Ahmet Gökçen-Ahmet Caner Yenidünya: Ceza Hukuku Genel Hükümler II, Ankara 2002.

ASHIRA, Lavine - Ben Lozowski - Heidi Powell - Maria Sivillo ve Katharine Traeger: “Issues in Maryland Sentencing
 –  The  Impact  of  Alternative  Sanctions  on  Prison  Populations”,  (Çevrimiçi),
http://www.msccsp.org/publications/issues_altsanctions.html, p: 2, (Erişim tarihi: 6.01.2006).

AVCI, Mustafa: “Türk Ceza Kanunu Reformu”, İkinci Kitap, “Türk Ceza Kanunu, TCK Tasarıları ve Özellikle 2004
178

http://www.msccsp.org/publications/issues_altsanctions.html


TCK Tasarısı’nın Genel Olarak Değerlendirilmesi”, TBB Yayınları 71, Ankara 2004.

BAL, Kudret Yalçın: “İnfaz Hukuku”. Türkiye’nin İnfaz Rejimi Sempozyumu (18 Ocak 1997), T.C. Adalet  Bakanlığı
Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, 1997, ss. 51-61.

BIÇAK, Vahit: T.C. Adalet Bakanlığı, 21. yy’la Girerken Cezaların İnfazı Sempozyumu, (21-22 Ocak 2000), Ankara
2001.

CENTEL, Nur, Zafer Hamide, Çakmut Özlem: Türk Ceza Hukukuna Giriş, Üçüncü Bası, Beta Yayım Dağıtım A.Ş.,
İstanbul, Ekim 2005.

CHRISTIAN,  Pfeiffer:  “Alternative  Sanctions  in  Germany:  An  Overview  of  Germany’s  Sentencing  Practices”,
(Çevrimiçi) http://www.uplink.com.au/lawlibrary/Documents; http://justice.uaa.alaska.edu/forum/13/1spring1996 (Erişim
tarihi: 06.01.2006).

ÇINAR,  Ali  Rıza:  “Yeni  Türk  Ceza  Yasası’da   Cezalar”,  Kazancı  (Hakemli  Dergi),  Yeni  Türk  Ceza  Kanununun
Getirdikleri, 5 (Ocak 2005), 56.

ÇINAR, Ali Rıza: Türk Ceza Hukukunda Cezalar, Turhan Kitapevi, Ankara, Haziran 2005.

ÇOLAK, Haluk: “Güncel Ceza Hukuku ve Yeni Türk Ceza Hukuku”, Ankara 2005.

ÇOLAK, Haluk-Altun Uğurtan: “Denetimli Serbestlik  Kavramının Yaptırım Teorisi  ve  Penelojik Bakımdan Tahlili ile
Pozitif  Hukukumuzdaki  Düzenlemeler”,  Adalet  Dergisi,  Yıl:  97,  sy:  25,  Mayıs  2006,  Adalet  Bakanlığı  Yayın  İşleri
Dairesi Başkanlığı, ss: 1-52.

DEMİRBAŞ, Timur: Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2002.

DEMİRBAŞ, Timur: İnfaz Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2003.

DEMİRBAŞ, Timur: T.C. Adalet  Bakanlığı,  21.  yy’la Girerken Cezaların İnfazı Sempozyumu, 21-22  Ocak  2000),
Ankara 2001.

DEMİRBAŞ, Timur: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara Kasım 2005.

DENETİMLİ Serbestlik ve Yardım Hizmetleri El Kitabı, T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Denetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu Daire Başkanlığı Yayımları, Yayım No: 3, Ankara, 2006.

DONAY,  Süheyl,  Kaşıkçı  Mahmut:  En  Son  Değişikliklerle  Açıklamalı  ve  Karşılaştırmalı  Türk  Ceza  Kanunu,  Beta
Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 1. Bası, Kasım 2005, İstanbul, s: 75-76.

DONAY, Süheyl: Para Cezaları, Doktora Tezi, İstanbul, 1972.

DÖNMEZER,  Sulhi: Kriminoloji. 6. Baskı. İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1981.

DÖNMEZER,   Sulhi:  “Suç  Siyaseti”,   İHFM,  (2-4  Ekim1984  Tarihinde  Ceza  Hukuku  ve  Kriminoloji  Enstitüsü
Sempozyumuna Sunulan Tebliğ).

DÖNMEZER, Sulhi: “Şahsi Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazında Milletlerarası Standartlar”, Türkiye’nin İnfaz Rejimi
Sempozyumu (18 Ocak 1997), T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, 1997, ss: 11-29.

DÖNMEZER,  Sulhi:  Genel Ahlak ve Aile Düzenine Karşı Cürümler. İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1975.

DÖNMEZER, Sulhi: İnsan Hakları ve Cezaların İnfazı Paneli. İstanbul: Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti
Yay., 1990, ss. 9-12.

DÖNMEZER,  Sulhi: “Teröristlerin Rehabilitasyonu”, İÜHFM, XXXVII/1-4.
179

http://www.uplink.com.au/lawlibrary/Documents
http://justice.uaa.alaska.edu/forum/13/1spring1996


DÖNMEZER, Sulhi - Sahir Erman:  Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku. Genel Kısım. Cilt 2-3, 10. Baskı. İstanbul: Beta
Yayınları, 1994.

DROOGHENBROECK,   Pierre  Van:  “Belçika’da  Tecil”  (çev.  Salim  Özdemir).  Adalet  Dergisi,  Yıl:  1971/3,  ss.
148-157.

ERDEM,  Mustafa  Ruhan:  “Ceza  Hukukunda  Cezaların  Ertelenmesine  İlişkin  Düzenlemelere  Anayasal  Bakış”,
(Anayasa  Mahkemesinin  39.Kuruluş  Yıldönümü  Nedeniyle  Düzenlenen  Sempozyumda  Sunulan  Bildiri),  Anayasa
Yargısı, Sayı 18.

ERDEM, Mustafa Ruhan: “Kısa  Süreli  Özgürlüğü Bağlayıcı Cezaların İnfazı ve  Yeni Seçenekler”,  İnfaz Hukukunun
Sorunları (Sempozyum, 14-15.11.2000), Ankara, 2001.

EREM,  Faruk: “Belçika’da Cezaevlerinde Mükerrirlerin Islahı”, Adalet Dergisi, Yıl: 1940/1, ss: 47-59.

EREM,  Faruk:  Adalet Psikolojisi. 8. Baskı. Ankara : Sevinç Matbaası, 1987.

EREM,  Faruk: Ümanist Doktrin Açısından Türk Ceza Hukuku. Genel Hükümler. Cilt: 1.  7. Baskı. Ankara: Ajans –
Türk Matbaası, 1966.

EROL, Haydar: Gerekçeli, Açıklamalı ve İçtihatlı Yeni Türk Ceza Kanunu, Yayın Matbaacılık, Ankara 2005.

FENDOĞLU, Hasan Tahsin: “İnfaz Hakları ve Türk İnfaz Hukuku”,  Türkiye’nin İnfaz Rejimi Sempozyumu (18 Ocak
1997), T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, 1997, ss. 105-111.

GÖLCÜKLÜ,  Feyyaz:  Ceza Hukuku Dersleri. Ankara: SBF Yayınları, 1981.

GÖLCÜKLÜ,  Feyyaz: Türk Ceza Sistemi (HBC). Ankara: Sevinç Matbaası, 1966.

GÜNAY, Erhan: Açıklamalı-Uygulamalı Ceza  ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat,  1.
Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Ocak 2006.

GÜRAN,  Sakıp: Cezanın İnfazı- Sistemler ve Tatbikat. Ankara: Yeni Cezaevi Matbaası, 1942.

HAFIZOĞULLARI,  Zeki: Ceza Normu (Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni). Ankara: Seçkin Kitapevi,
1987.

HAKERİ, Hakan: Ceza Hukuku Temel Bilgiler, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Şubat 2006.

HAKERİ, Hakan: Sorularla Ceza Hukuku, Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 94,  Sorularla  Hukuk Dizisi 1,  1.  Baskı,
Eylül 2005.

http://www.adli-sicil.gov.tr/Istatistikler/ceza1.html 
http://www.howardleague.org/
http://www.victimsuppport.org.uk/site_home.html

Individualized  Sanctions  for  DWI  Offenders  Reduce  Recidivism,
http://www.nhtsa.dot.gov/people/outreach/traftech/pub/ 

İÇEL,  Kayıhan:  “Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Olan Müesseselerdeki Gelişmeler ve Türk Ceza Sisteminin Bu
Yönden Değerlendirilmesi”, Değişen Toplum ve Ceza Hukuku Karşısında TCK’nın 50 Yılı ve Geleceği Sempozyumu (
22-26 Mart 1976). İstanbul: Sermet Matbaası, 1977.

İÇEL, Kayıhan-Donay Süheyl: Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza  Hukuku Genel Kısım, 1.  Kitap,  4.  Bası,  İstanbul:
Beta Yayıncılık, Ekim 2005.

180

http://www.adli-sicil.gov.tr/Istatistikler/ceza1.html
http://www.howardleague.org/
http://www.victimsuppport.org.uk/site_home.html
http://www.nhtsa.dot.gov/people/outreach/traftech/pub/


İÇEL,  Kayıhan,  Sokullu-Akıncı  Füsun,  Özgenç  İzzet,  Sözüer  Adem,  Mahmutoğlu  Fatih  S.  ve  Ünver  Yener:  Suç
Teorisi, 2. Kitap, 3. Bası, İstanbul: Beta Yay., 2004.

İÇEL, Kayıhan, Sokullu-Akıncı Füsun, Özgenç İzzet, Sözüer Adem, Mahmutoğlu Fatih S. ve Ünver Yener:  Yaptırım
Teorisi, 3. Kitap,  İstanbul: Beta Yay., 2000.

İÇEL,  Kayıhan-  Ünver Yener:  Karşılaştırmalı Ceza  Hukuku  Yasaları,  Yenilenmiş  4.  Bası,  Beta  Yayınları,  İstanbul,
2005.

İÇEL, Kayıhan- Ünver Yener: Uygulamalı Ceza Hukuku, Yaşayan Ceza Hukukunu Öğretme ve Öğrenme Yöntemleri,
2. Bası, Beta Basım Yayın, 2006.

KAISER, Günther: “İnsan Hakları ve Cezaların İnfazı” (çev. Bahri Öztürk). İzmir Barosu Dergisi. Yıl, 56, Sayı: 1991/4,
ss. 36-55.

KARAGÜLMEZ, Ali: Açıklamalı Örnekli İçtihatlı Türk Hukukunda Ceza Kararnamesi ve Önödeme, Ankara 1999, s:
205.

KARAGÜLMEZ,  Ali:  “Yeni  Türk  Lirası’yla  ilgili  Kanun’un  Ceza  ve  Ceza  Yargılaması  Hukuku  Açısından
İncelenmesi”, TBBD, sy: 56, Ocak/Şubat 2005.

KAYMAZ, S., Gökcan: H.T., Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma ve Önödeme , Seçkin Yayınevi,
Ankara 2005.

KISAGÜN,  Adil:  “Cezanın Ferdileştirilmesi”,  Adalet Dergisi, Yıl: 1961/11-12, ss. 1097-1116.

KUNTER,  Nurullah  -  Yenisey,  Feridun:  Muhakeme  Dalı  Olarak  Ceza  Muhakemesi  Hukuku,  İkinci  Kitap:  Ceza
Muhakemesinin Yürüyüşü, Beta, İstanbul, Ocak 2005.

KUNTER, Nurullh – Yenisey, Feridun – Nuhoğlu Ayşe: Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku,
Arıkan Yayıncılık, İstanbul 2006.

LOPEZ,   Manuel:  “Türkiye’de  Suçluların Islahı,”  (çev.  Mustafa  T.  Yücel).  Ankara:  Yarı  Açık  Cezaevi  Matbaası,
1967.

LOPEZ,  Manuel–  Rey:  “Salıverme  ve  Şartlı  Salıverme”,  (çev.  Mustafa  T.  Yücel).  Adalet  Dergisi,  Yıl:  1970/1,
ss.42-58.

MAHMUTOĞLU,  Fatih Selami: Federal  Alman Ceza  İnfaz Kanunu-  16  Mart  1976,  İstanbul  Üniversitesi  Hukuk
Fakültesi Mecmuası, 1995-1996, Cilt: LV, Sayı : 1-2, İstanbul, 1996.

 MALKOÇ, İsmail: Açıklamalı Yeni Türk Ceza Kanunu, c: I, Malkoç Kitapevi, Ankara 2005.

MARSHALL,  Hopper:  “Alternative  Sentencing”,  (Çevrimiçi),
www.placer.ca.gov/Prabotion/Alternative%20Sentencing%20Programs.aspx (Erişim tarihi: 16.08.2006.).

METE,  Teoman:  İnfaz Hukuku. Ankara: Yarı Açık Cezaevi Matbaası, 1987.

NUHOĞLU, Ayşe: Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirleri, Ankara 1997.

NURSAL, Necati: Avrupa Konseyi Cezaevi  Standartları ve  İlgili Avrupa Sözleşmeleri,  Adalet  Bakanlığı Yayın İşleri
Başkanlığı, Ankara Açık Cezaevi Basımevi, Ankara, 2002.

OKANDAN, Recai Galip: Umumi Hukuk Dersleri. İstanbul,1991.

ÖKTEM, Niyazi: Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, İstanbul,1988.

181



ÖNDER,  Ayhan:  Ceza Hukuku Dersleri. İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1992.

ÖNDER,  Ayhan: Ceza Hukukunda Tecil ve Benzeri Müesseseler. İstanbul: Fakülteler Matbaası, 1963.

ÖNDER, Ayhan: Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul 1992.

ÖNDER, Ayhan: Ceza Hukuku, Genel Hükümler, c: I,  İstanbul 1991.

ÖNDER, Ayhan:  Ceza Hukuku, Genel Hükümler, c: III,  İstanbul 1989.

ÖNDER, Ayhan:  Ceza Hukuku, Genel Hükümler, c: II-III,  İstanbul 1992.

ÖNDER, Ayhan: Ceza Hukukunda Tecil ve  Benzeri  Müesseseler  (Mukayeseli  Hukukta  ve Hukukumuzda),  İstanbul
1963.

ÖZBEK, Mustafa: “Çağdaş Ceza Sistemlerinde Alternatif Çözüm Arayışları ve Arabuluculuk Uygulaması” isimli tebliği,
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma isimli Prof. Dr. Feridun Yenisey başkanlığında hazırlanan kitap, Arıkan Basım
Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul-Ekim 2005.

ÖZBEK, Mustafa: “Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları ve Temel Çözüm Türleri Nelerdir?”, Ankara Barosu Dergisi,
1999/2, ss. 187-203.

ÖZBEK, Mustafa: “Dünya Çapındaki Adalete Ulaşma Hareketiyle Ortaya Çıkan Gelişmeler ve  Alternatif Uyuşmazlık
Çözümü”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 51, sayı. 2002/2,, ss. 121-161.

ÖZBEK, Veli Özer: TCK İzmir Şerhi, Yeni Türk Ceza  Kanunun Anlamı,  3.  Baskı,  Seçkin Yayınevi, Ankara,  Şubat
2006.

ÖZBEK, Veli Özer: CMK İzmir Şerhi, Yeni Ceza Muhakemesi Kanununun Anlamı, 1. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ekim
2005. 

ÖZGENÇ, İzzet: Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 3. Baskı, Ankara 2006.

ÖZGENÇ, İzzet: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006.

ÖZTÜRK,  Bahri  -  Erdem,  Mustafa  Ruhan:  Uygulamalı  Ceza  Muhakemesi  Hukuku,  9.  Baskı,  Seçkin  Yayıncılık,
Ankara, Şubat 2006.

ÖZTÜRK, Bahri - Erdem, Mustafa Ruhan: Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, 9. Baskı, Seçkin
Yayıncılık, Ankara, Ağustos 2006.

RALPH,  Jones,  ve  diğerleri:  “Alternative  Sanctions  For  Repeat  DWI  Offenders”,  (Çevrimiçi)
www.ncadd.com/021.cfm (Erişim Tarihi: 15.05.2006).

REYNAUD,  Alain: “Hapishanelerde İnsan Hakları (çev. İhsan Kuntbay)”, TODAİE Yayınları, 1992.

SAĞLAM,   M.  Yılmaz:  “İnfaz  Hizmetleri  Kavramı  ve  İnfaz  Hizmetlerinin  Planlaması”,  Türkiye’nin  İnfaz  Rejimi
Sempozyumu (18 Ocak 1997).

SAĞLAM,  M. Yılmaz:  “İnfaz Hukuku ve Ceza- Tutukevleri “(Panel). Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 1999.

SARIHAN,  Şenal: “Türk İnfaz Sisteminin Sorunları”, Ankara Barosu Yayınları, 2000.

SELGE, Edgar: “Ceza ve Terbiye Arasındaki Münasebetler İnfaz Kurumlarında Islah Mükellefiyeti ve  Bunların Genel
Tesirleri”, (çev: Ahmet Buharalı), Adalet Dergisi, Yıl: 1966/5-6, ss: 460-469.

SELGE, Edgar: “Cezaların İnfazında Müterakki Sistem Ceza İnfaz Evlerinin Açık, Yarı Açık  ve Kapalı Bölümlerinde
182



Hükümlülerin Islah ve Terbiye Edilmeleri”, (çev. Ahmet Buharalı), Adalet Dergisi, Yıl: 1967/5, ss: 345-355.

SIVACIOĞLU, Musa: “Fransız Sisteminde Deneme Süreli Tecil ve Kamu Yararına Çalışma”, Türkiye’nin İnfaz Rejimi
Sempozyumu (18 Ocak 1997), T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, 1997, ss.112-124.

SOKULLU – AKINCI,  Füsun:  “Cumhuriyetin 75. Yılında 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Yer Alan
Cezalar ve Yapılması Gereken Değişiklikler”, İ.Ü. Cumhuriyetin 75. Yıl Armağanı, İstanbul, 1999.

SOKULLU-AKINCI,  Füsun:  Adalet Reformu ve Alternatif Ceza Yaptırımları, Nurullah Kunter’e Armağan, İstanbul:
1999, ss.327-341.

SOKULLU-AKINCI,  Füsun:  Ceza Yaptırımı, Doçentlik Tezi, 1993.

SOKULLU-AKINCI,  Füsun: Kriminoloji, İstanbul: Beta Yay., 1999.

SOKULLU-AKINCI, Füsun.: Viktimoloji, İstanbul: Beta Yay., 1999.

SOKULU-AKINCI, Füsun: T.C. Adalet  Bakanlığı,  21.  yy’la Girerken Cezaların İnfazı Sempozyumu, (21-22  Ocak
2000), Ankara 2001.

SOKULU-AKINCI,  Füsun:  “Onarıcı  Adalet  ve  Yeni  Türk  Ceza  Kanunu”,  Güncel  Ceza  Hukuku  ve  Kriminoloji
Çalışmaları, XIV. Dünya Kriminoloji Kongresinde Sunulan Tebliğler, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,  İstanbul 2005,
ss: 1-10.

SOKULU-AKINCI, Füsun: “Suç Siyaseti Bağlamında Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Genel Değerlendirmesi”, Kazancı
Hakemli Dergisi, 5 (Ocak 2005).

SOKULU-AKINCI,  Füsun:  Mağdurun  Korunması  ve  Mağdur  Hakları,  Yargı  Reformu  2000  Sempozyumu,  İzmir
Barosu 5-6-7-8 Nisan 2000.  

SOYASLAN, Doğan: Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2005.

SOYASLAN, Doğan: Şartlı Tahliye, Ceza Hukuku El Kitabı, İstanbul 1989.

SÖZÜER, Adem: TBMM Adalet Komisyonunda Türk Ceza  Kanunu Tasarısının 1-75.  maddeleri  üzerindeki yapılan
görüşme tutanakları, s: 186. (Çevrimiçi), www.yayin.adalet.gov.tr/tck/1-75.maddeler.pdf (Erişim tarihi: 12.03.2006).
ss. 345-355.

STEINBERG, H. Michael: “Sentencing Alternatives, Types of Sentences for Criminal Cases and Trials”, (Çevrimiçi),
www.hmichaelsteinberg.com/sentencingalternatives.htm (Erişim tarihi: 12.08.2006.).

ŞAHİN, Cumhur – Özgenç, İzzet: Türk Ceza Hukuku Gazi Külliyatı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005.

ŞAHİN, Cumhur: Ceza Muhakemesi Kanunu Gazi Şerhi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005.

ŞEN, Ersan: Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu, c: I, Vedat Kitapçılık, İstanbul Nisan 2006.

ŞEN,  Ersan:  1962-1997  Anayasa  Mahkemesi  Kararlarında  Ceza  Hukuku,  Ceza  Özel  Hukuku,  Ceza  Yargılaması
Hukuku, Ceza İnfaz Hukuku, 1. Baskı, Beta Yayıcılık, İstanbul, Mart 1998. 

TANER,  M. Tahir: Ceza Hukuku. Umumi Kısım. 3. Baskı. İstanbul : İsmail Akgün Matbaası, 1953.

TEZCAN, Durmuş: Mağdurun Hakları ve  Tanıkların Korunması,  Ceza  Hukuku Reformu, Sempozyum, 20-23  Ekim
1999, İstanbul 2001.

TOPÇUOĞLU, Hamide:  Hukuk Sosyoloji Dersleri. Cilt: 2. Ankara: Işın Yayınları, 1984.

183



TOROSLU, Nevzat: Ceza Hukuku Genel Kısım, 8. Baskı, Savaş Yayınevi, Ekim 2005.

TOSUN, Öztekin (çev.): Ceza ve İnfaz Milletlerarası Tesisi,  Suçluların Cezaevinde İyileştirilmesinde Yeni Yöntemler,
İstanbul: İÜHFY, 1967.

TURGUT,  Hüseyin:  “Türk  İnfaz  Sistemi”.  Türkiye’nin  İnfaz  Rejimi  Sempozyumu  (18  Ocak  1997),  T.C.  Adalet
Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, 1997, ss.62-76.

TÜRKER, Melda: “İnfaz Hukuku ve Ceza- Tutukevleri“ (Panel), Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 1999.

ÜNVER, Yener: “Çocuk Koruma Kanunu”, Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları, XIV. Dünya Kriminoloji
Kongresinde Sunulan Tebliğler, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul 2005, ss: 25-42.

ÜNVER, Yener: “Deliller ve Değerlendirilmesi”, Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2005, Yıl: 3, sy: 3, s: 2906.

ÜNVER,  Yener:  T.C.  Adalet  Bakanlığı,  21.  yy’la  Girerken  Cezaların  İnfazı  Sempozyumu,  (21-22  Ocak  2000),
Ankara 2001.

ÜNVER, Yener: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 5 – Suç Politikası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006.

YARSUVAT,  Duygun: “Bir Sosyolojik ve Kültürel Alt Grup Olarak Cezaevi Toplumu”, İ.Ü.S.B.F.D., Sayı: 2, 1984,
s.453.

YENİSEY, Feridun: “Tehlikeli Tutuklular ve  Tehlikeli Hükümler Sorunu”,  Türkiye’nin İnfaz Rejimi Sempozyumu (18
Ocak 1997), T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, 1997, ss.30-50.

YENİSEY,  Feridun:  Ceza  Muhakemesi  Hukukunda  Uzlaşma,  Arıkan  Basım Yayım Dağıtım Ltd.  Şti.,  (Bahçeşehir
Üniversitesi Yayınları), İstanbul-Ekim 2005.

YENİSEY,  Feridun –  Nuhoğlu  Ayşe:  Ceza  Hukuku  Külliyatı  ,  YTCK,  CGİK,  CMK,  Arıkan  Yayıncılık,  İstanbul
2005.

YENİSEY, Feridun – Nuhoğlu Ayşe: Ceza Hukuku Külliyatı, c: I, Arıkan Yayıncılık, İstanbul 2005.

YENİSEY, Feridun: İnfaz Hukukunun İnsan Hakları Yönü, İnfaz Hukukunun Sorunları Sempozyumu, Ankara 2001.

YILDIZ, Ali Kemal: “Avrupa Ceza  Muhakemesi Hukukundaki Güncel Gelişmeler ve  CMUK 2000  Tasarısı”,  Baro
Gündemi, Eylül 2000, sayı: 23.

YILDIZ,  Ali  Kemal:  “Uzlaşma,  Mağdur  ve  Şikayetçi  Hakları,  Kolluk  ve  Yeni  Ceza  Adalet  Sistemi”,  Bahçeşehir
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005, ss: 113-169.

YILDIZ, Ali Kemal: “Uzlaşma-Şikayet  İlişkisi” isimli tebliği,  Ceza  Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma isimli Prof.  Dr.
Feridun Yenisey başkanlığında hazırlanan kitap,  s.  259-279,  Arıkan  Basım Yayım Dağıtım Ltd.  Şti.,  İstanbul-Ekim
2005.

YURTCAN, Erdener: Yeni Türk Ceza Kanunu ve Yorumu, Kazancı Hukuk Yayınları, 2. Baskı, Şubat 2006, İstanbul.

YÜCE,  Turhan Tufan: Ceza Hukukunun Temel Kavramları. Ankara: Turhan Kitapevi, 1985.

YÜCE, Turhan Tufan: ”Hürriyeti Bağlayıcı Ceza ve Suçlunun Terbiyesi Meselesi”, Adalet Dergisi, Yıl: 1961, Sayı: 9-10.
ss. 926-931.

YÜCEL,  Mustafa Tören (Çev.): Avrupa Cezaevi Kuralları. Ankara: Yarı Açık Cezaevi Matbaası, 1987.

YÜCEL,  Mustafa Tören: “Fransa ve İsviçre’de Cezaların İnfazı”, Adalet Adalet Dergisi, Yıl: 1986/6, ss: 139-145.

184



YÜCEL, Mustafa Tören: “İsveç’te Suçluların Islahı Sistemi”, Adalet Dergisi, Yıl: 1969/1, ss.63-72.

YÜCEL, Mustafa Tören:  Suç ve Ceza ( Kriminoloji). Ankara: Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yay., 1986.

YÜCEL,  Mustafa Tören: “Türk  Ceza  Kanunu  Reformu”,  Birinci  Kitap,  “Toplumsal  Değişim Sürecinde  Türk  Ceza
Kanunu Reformu”, Panel, TBB Yayınları 68, 21-22 Mayıs 2004, Ankara, s: 92. 

YÜCEL,  Mustafa  Tören:  Yeni  Türk  Ceza  Kanunu  Tasarısı  Üzerine  Eleştisel  Bir  Bakış,  (Çevrimiçi)
www.cankaya.edu.tr/eng/publications (Erişim tarihi: 29.12.2005).

YÜCEL,  Mustafa  Tören:   ”Hürriyeti  Bağlayıcı  Cezaya  Alternatifler  Dünyadaki  Görünüm”,  Adalet  Dergisi,  Yıl:
1987/1-2, ss: 95-100.

"Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri (Riyad İlkeleri)”, (Çevrimiçi), 
www.bianet.org/2004/12/01_c/bm_cocuk_suclulugunun_onlenmesi_yonlendirici_ilkeleri.

“Alternative Sentencing Program”, www.cayuganet.org/cayugacounseling/ccsaltse.html (Erişim tarihi: 19.05.2006.).

“Alternative Sentencing”, (Çevrimiçi), www.co.el-dorado.ca.us/sheriff/alt_sentencing.asp (Erişim tarihi: 16.08.2006.).

“Birleşmiş Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgarî Standart Kurallar (Beijing Kuralları)”,
(Çevrimiçi), www.bianet.org/2004/12/01_c/bm_cocuk_adaleti_standart.doc 

“Definitions from Section 29.008”, Florida Statutes, www.co.madison.al.us/courts/courts/release.shtml 

“Los Angeles Alternative Sentencing Attorney”, (Çevrimiçi), 
www.keglawyers.com/PracticeAreas/Alternative-Sentencing.asp  (Erişim tarihi: 14.08.2006).

“Prison Crowding-Policy: Options for Adressing Prison Crowding”, (Çevrimiçi) 
www.ncja.org/policies/prison_crowding.html (Erişim tarihi: 08.03.2006.).

“Southern California Criminal Defense Lawyer”, www.expertlawfirm.com/areas/alternative_sentencing.html (Erişim
tarihi: 14.08.2006).

“The Prospect of Alternative Sanctions in Indonesia”,  Muladi Universitas Diponegoro Semarang Indonesia, p: 57, 
http://www.aic.gov.au/publications/, (Erişim tarihi: 05.01.2006).

www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem22/yil01/ss1077m.htm (Erişim Tarihi: 04.06.2006).

www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-1180.pdf 

www.tbmm.gov.tr/tutanak/donem22/yil4/bas/b085m.htm
www.cte.adalet.gov.tr
www.adli-sicil.gov.tr

185

http://www.aic.gov.au/publications/

