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Konu: Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar 

Yazar: Sibel YILMAZ 

 

ÖZ 

 

Bu tezin amacı ceza sistemimize yeni giren kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara 

seçenek yaptırımların incelenmesidir. 

Seçenek yaptırımlar, cezanın bireyselleştirilmesine imkan tanırken aynı zamanda 

kişinin uslandırılmasını, toplum içinde sosyalleşmesini sağlamaktadır. Bunun da ötesinde 

suçluyu cezaevi gibi suç okulu olan bir ortamdan da kurtarmaktadır.  

Seçenek yaptırımlar hafif suçlarda başvurulan bir kurumdur. Toplumumuzda ‘tesadüfi 

suçlu’ diye adlandırılan grup azımsanmayacak kadar fazladır. Şartlar gereği hayatında ilk defa 

suç işleyen birini cezaevi gibi bir ortama göndermek, ceza adaletine aykırıdır. Dolayısıyla bu 

gibi durumlarda başvurulacak yeni bir uygulama doğmuştur ki, bu da seçenek yaptırımlardır. 

Birçok ülkede uzun zamandır uygulanan bu kurum Türk Ceza Sistemi’ ne yeni girmiş 

olmakla beraber, kurumun etkili bir şekilde uygulanması durumunda oldukça fayda sağlayıcı 

açıkça ortadadır. Günümüzde suç oranı oldukça artmıştır. Bu durum cezaevlerindeki kişi 

sayısının da artmasına neden olmuştur. İşte seçenek yaptırımlar, özellikle bu noktada etkili 

olarak hem devleti büyük bir külfetten kurtaracak hem de kişilerin daha kolay sosyalleşmesini 

sağlayacaktır.   
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Subject: Alternative Sanctions to Freedom Restricting Penalties 

Author: Sibel YILMAZ 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to examine the alternative sanctions to freedom 

restricting penalties which have been entered into the criminal system recently. 

The alternative sanctions allow personalization of the penalty, while they also ensure 

that the individual becomes well-behaved and socializes within the society. In addition t this, 

the guilty person is saved from the prison, which is a school of crime. 

The alternative sanctions are an institution applied for petty crime. The group named 

“accidental offender” in our society constitutes a significant share to be considered.  Sending 

an individual, committing his/her first crime due to the conditions, is contrary to the criminal 

justice. Therefore, a new practice is born for being applied in such cases, which is called the 

alternative sanction.  

This institution is applied in several countries for long years, but entered the Turkish 

Criminal System recently and it is clearly obvious that it can provide a great benefit if applied 

effectively. Today, the crime rate has increased significantly. This has also caused an increase 

in the number of the people in the prisons. These alternative sanctions will both be effective at 

this point, save the state for a great expense and will allow these people to socialize easily.  
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ÖNSÖZ 

 

Suç kamu düzenini bozan bir eylem iken, ceza da kamu düzenini bozan kimseye 

çektirilen acıdır. Hukuk düzenin devamının sağlanması ve toplumun hukuk bilincinin 

kuvvetlendirilmesi için failin kusurlu hareketi cezalandırılmaktadır. Her ne kadar işlenen bir 

suç için kanunda genel bir yaptırım öngörülmüşse de, önemli olan failin işlediği suç ile 

orantılı bir cezaya hükmedilmesini sağlamaktır. Bu noktada belirtmeliyiz ki, seçenek 

yaptırımlar özellikle hafif suçlarda uygulama alanı bulmaktadır. 

Ceza infaz sisteminin amacı, hükümlünün sosyalleşmesini sağlayarak yeniden suç 

işlemesini engellemek, kişiyi toplum içinde sorumluluk taşıyan bir birey haline getirmek ve 

toplumu suça karşı korumaktır. İşte günümüzde seçenek yaptırımlar, bu amaçları yerine 

getirirken aynı zamanda cezanın bireyselleştirilmesini sağlamakta ve daha da ötesinde 

cezaevlerinin kalabalıklaşmasını önlemektedir. 

Hukuk sistemimize yeni giren bir kurum olması nedeniyle seçenek yaptırımlar 

konusunda yeterli kaynak bulunmamaktadır. Tez çalışmamın en önemli kaynağını, 5237 sayılı 

Ceza Kanunun kabul edilmesinden sonra seçenek yaptırımlar konusunda ayrıntılı bir çalışma 

yapan Hüseyin İNCE’ nin eseri oluşturmaktadır.  

Son olarak, tezimi hazırladığım süreçte yanımda olan ve desteğini esirgemeyen başta 

ailem olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. 
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                GĠRĠġ 

 

 Ceza yaptırımı, devlet tarafından konulan kurallara kişinin aykırı davranması 

sonucu devletin gösterdiği bir tepkidir. Kişi normlara aykırı davrandığı için sorumlu 

tutulmaktadır. Kanunun ihlalinden önce kişi ceza yaptırımı ile korkutulmakta, normu 

ihlal etmesi durumunda ise yaptırımın uygulanması ile kişi bastırılmaktadır. Bu 

durum cezanın genel ve özel önleme fonksiyonlarını ifade etmektedir. Cezanın 

korkutucu niteliği cezanın genel önlemesini belirtirken, kişinin bastırılması ise, 

suçlunun ileride tekrar suç işlemesini engellemeyi yani özel önlemeyi ifade 

etmektedir.  

 Ceza yaptırımının amacı, mağdurun tatmin edilmesi değil, suçun önlenmesi 

ve dolayısıyla toplumun korunmasıdır. İlk dönemlerde toplumdaki düzeni bozan 

eylemleri gerçekleştiren kişileri hürriyetinden yoksun bırakmak kişilerin ıslahında 

etkili bir rol oynarken, günümüzde bu anlayış tamamen tersine dönmüştür. Özellikle 

cezaevlerinin kalabalıklaşması, suçlunun ıslahından çok, yeni suçlar öğrenmesine 

neden olmaktadır. Bu durum ise günümüzde cezalandırma yerine alternatif yaptırım 

ve tedbirlere ağırlık vermekten yana gelişmektedir. 

 Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar kurumu, hapis cezasının 

olumsuz sonuçlarını azaltmaktadır. Diğer açıdan ise, seçenek yaptırımlar düzgün 

uygulandığı takdirde Türk Ceza Hukuku‟na fayda sağlayacağı açıktır. Bu nedenle 

seçenek yaptırımların uygulanmasının ve infazının sıkı takip edilmesi gerekmektedir. 

 Ceza hukuku yaptırımlarından en önemlisi, hürriyeti bağlayıcı cezalardır. Bu 

çalışmada kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar ayrıntılı bir şekilde 

incelenerek benzer bir kurum olan kısa süreli hapis cezalarının özel infaz usulleri 

üzerine durulacaktır.  En son olarak da kısa süreli hapis cezalarının sakıncalarını 

gidermek açısından önemli olan seçenek yaptırımlara benzer gerek maddi ceza 

hukukunda gerekse ceza usul hukukunda düzenlenen kurumlara değinilecektir.    

 Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ceza hukuku 

sistemimizde yaptırım olarak düzenlenen hürriyeti bağlayıcı cezalar ve güvenlik 
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tedbirlerinden bahsedilerek genelden daha özele doğru gidilecek ve kısa süreli 

hürriyeti bağlayıcı cezalar üzerinde durulacaktır. 

 765 sayılı TCK‟ da  “ ceza mahkumiyetlerinin neticeleri ve tarzı icraları” 

başlığı altında düzenlenen tedbir türleri 5237 sayılı Ceza Kanunu ile güvenlik 

tedbirleri başlığı altında toplanmıştır. Güvenlik tedbirleri özünde cezaya benzese de 

sadece önleme tedbiri olduğundan ceza yaptırımı değildir. 

 Değişme, insan toplumu için kaçınılmaz bir süreçtir. Tarihsel süreç içerisinde 

toplumda meydana gelen büyük değişme ve gelişmeler ceza yaptırımının da 

değişmesine neden olmuştur. 19. yüzyıla kadar yaptırım olarak fiziksel cezalar 

uygulanırken, 19. yüzyıl ile yerini hürriyeti bağlayıcı cezalar almıştır. Değişen 

toplumsal yapı ile birlikte ceza yaptırımından beklenen faydada da değişiklik olmuş 

ve ceza hukukunun insancıllaştırılması gereği doğmuştur. Önceleri ceza yaptırımı ile 

failin acı duyması istenirken, yeni anlayış ile birlikte hükümlünün ıslah edilmesi 

amaçlanmaktadır. Hapis cezalarının faili sosyalleştirmesinden çok toplumdan 

soyutladığı için son çare olarak bu yaptırıma başvurulması gerektiği anlaşılmıştır   

 İkinci bölümde, çalışmamızın asıl konusu olan kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 

cezalara seçenek yaptırımlar üzerinde durulacaktır. Seçenek yaptırımların avantajları 

ve dezavantajlarından bahsedilerek ardından seçenek yaptırımlar ayrıntılı bir şekilde 

incelenecektir. Cezaevlerinin koşulları ne kadar iyi olursa olsun, özellikle tesadüfi 

suçlular bakımından cezaevinin psikolojik etkisi hükümlülerin ıslahında olumsuz etki 

göstermektedir. İşte özellikle kişilerin cezaevine girmeden topluma uyum 

sağlayabilmesi, toplum içinde sosyalleştirilebilmesi, tedavi edilmesi, failin 

eğitilmesi, iyileştirilmesi için seçenek yaptırımlara başvurulmaktadır. Çağdaş ceza 

siyaseti ve Avrupa Birliğine uyum sürecinde, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara 

seçenek yaptırımlar 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 50. maddesi ile kanunumuzda yer almıştır.  

 

  Üçüncü bölümde, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların zararlı sonuçlarını 

ortadan kaldırarak ve cezaevindeki nüfus artışını engelleyerek devleti büyük bir 
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külfetten kurtarmaya yardımcı olan, ayrıca infazın da gerçekleşmesini sağlayan özel 

infaz şekilleri üzerinde durarak çalışmamızı tamamlayacağız. 
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Birinci Bölüm 

CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI 

 

I. CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI 

A. GENEL OLARAK 

Genel olarak yaptırım, toplumsal hayatın bozulmuş düzeninin eski hale 

getirilmesi ya da telafi edilmesi için başvurulması zorunlu olan sosyal bir tepkiyi 

ifade etmektedir.
1
 Hukukun belirlediği yükümlülüklere aykırı davranan kişi sorumlu 

tutulur. Yükümlülüklere aykırı davranış haksızlık oluşturduğundan hukuk düzeninin 

kişiler arasında oluşturduğu denge bozulmakta dolayısıyla bu düzenin yeniden 

sağlanması ve devamı bakımından bazı yaptırımlar ortaya çıkmaktadır. Yaptırım 

uygulanmasının diğer bir amacı haksızlığa uğrayan kişinin mağduriyetini 

gidermektir. Fakat ceza yaptırımının asıl amacı, haksızlığı gerçekleştiren kişi 

üzerinde birtakım etkiler doğurmaktır. Hukukumuzda benimsenen yaptırım türleri 

“Ceza ve Güvenlik Tedbiri” dir. Ceza, anti sosyal nitelikteki davranış neticesinde 

ihlal edilen normun doğurduğu bir sonuç olduğundan haksızlığı gerçekleştiren 

kişinin kusuru ön planda olmakta,  güvenlik tedbirinde ise gerçekleşen haksızlık 

dolayısıyla kişinin kusurlu olması gerekmemektedir. Güvenlik tedbirinde hem 

haksızlığı gerçekleştiren kişinin kendisinin hem de toplumun belli bir zarar 

tehlikesinden korunması amaçlanmaktadır.
2
 

5237 sayılı Ceza Kanunu, “Yaptırımlar” başlığı altında, suç karşılığında 

yaptırım olarak “hapis ve adli para cezalarının” uygulanacağını ve aynı zamanda 

koşulları oluştuğu takdirde güvenlik tedbirlerine de hükmedilebileceğini 

düzenlemiştir. 5237 sayılı TCK ile 765 sayılı TCK‟ da yer alan asli ceza – ek ceza 

ayrımı ve ağır hapis – hafif hapis, ağır para – hafif para cezalarına son verilerek, ağır 

                                                           
1
 Fatih Selami Mahmutoğlu, Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar  

  Hukukunda (Ġdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi, İstanbul, Kazancı Hukuk Yayınları,  

  1995, s.117.  
2
 İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Seçkin Yayınları, 2006, s.523. 
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hapis – hafif hapis cezaları yerine hapis cezası, ağır para – hafif para cezası yerine 

adli para cezasını öngörülmüştür. Ayrıca 765 sayılı TCK‟ daki kamu hizmetlerinden 

yasaklılık ve bir meslek ve sanatın tatili cezaları yerine feri ceza niteliğinde olmayan, 

ceza gibi yaptırım niteliğinde olan güvenlik tedbirleri getirilmiştir. Hapis cezaları, 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi belgelerinde insan hakları ile bağdaşan bir 

ceza olarak görülmekte ve aşırıya kaçmamak şartıyla son çare olarak 

uygulanabileceği vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda Ceza Kanunumuz cezalar 

bakımından sade, basit ve uygulaması kolay bir sistem benimsemiştir.
3
  

765 sayılı TCK ile 5237 sayılı TCK arasında yer alan en önemli farklardan 

biri ise, 5237 sayılı TCK‟ da yaptırım olarak ölüm cezasının yer almamasıdır.  

Türkiye, Avrupa Birliği‟ne üye olma yolunda ölüm cezasını kanunumuzdan  

çıkararak önemli bir adım atmıştır. İlk olarak 3.8.2002 tarih ve 4771 sayılı kanunla 

„savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş olan suçlar için öngörülen 

idam cezaları hariç olmak üzere‟ ve daha sonra 14.7.2004 tarih ve 5218 sayılı Ölüm 

Cezalarının Kaldırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanunla, ölüm cezası tamamen TCK‟ dan çıkarılmıştır.
4
   

Ölüm cezası, hükümlünün asılması suretiyle hayatına son verilmesi 

olduğundan çağdaş bir ceza değildir. İyi bir ceza, hükümlüyü ıslah ve rehabilite 

ederek topluma yeniden kazandırma amacına yönelik olmalıdır. Ölüm cezasında ise, 

hükümlünün yaşamına son verildiğinden topluma yeniden kazandırılması mümkün 

olmamaktadır ve dolayısıyla cezanın bu amacı yerine getirilememektedir. Ceza 

hukukunun önemli isimlerinde Beccaria ünlü eseri “Suçlar ve Cezalarda”; “İdam 

cezasının kabul ve tatbik edildiği bir millette, her idam yeni bir cürmün işlenmiş 

olduğunu gösterdiği halde, müebbeden hürriyetinden mahrum edilen ayni tek adamın 

                                                           
3
 Çetin Akkaya, Açıklamalı ve Ġçtihatlı Cezaların Ġnfazı ve Ġnfaz Hukuku, 3. Baskı, Ankara,  

   Adalet Yayınevi, 2009, s.5-6; Haluk Çolak – Uğurtan Altun, “Kısa Süreli Hapis Cezaları, Seçenekli  

   Yaptırımlar ve İnfaz Rejimleri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:67,2006, s.165-166. 
4
 Timur Demirbaş, Ġnfaz Hukuku – Özelikle Cezaevlerinin Tarihçesi, Uluslararası Belgelerle    

   KarĢılaĢtırmalı Olarak Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Ġnfazı ve Ceza Ġnfaz Kurumlarının  

   Ġdaresi, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2008, s.62.   
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hayatı uzun ve devamlı bir ibret halindedir” diyerek ölüm cezası yerine ömür boyu 

hapis cezasının uygulanmasının daha etkili bir ceza olduğunu vurgulamıştır.
5
      

Ceza Kanunumuzda diğer bir yaptırım türü olarak düzenlenen güvenlik 

tedbirleri, failin bir suçu işlemesinden öte, toplumsal açıdan gösterdiği tehlike hali ile 

orantılı olarak uygulanan bir yaptırımdır. Güvenlik tedbirleri ile amaçlanan, geleceğe 

yönelik toplumsal savunmadır.
6
 

B. CEZA KAVRAMI VE HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ 

1. Kavram 

Suç, kamu düzenini bozan bir fiildir. Ceza ise, kamu düzenini bozan veya bir 

emri ihlal eden kimseye çektirilen acıdır.
7
 Başka bir ifade ile ceza, suç işlediği 

mahkeme kararı ile sabit olan bir kimseyi, kusurunun karşılığı olarak kanunda 

düzenlenen yoksunluklara tabi kılan ve böylece kişiyi ıslah eden, kişiye ıstırap veren 

korkutucu yaptırımdır.
8
 Suçun unsurlarını taşıyan, yani tipe uygun, hukuka aykırı ve 

kusurlu bir fiili gerçekleştiren kişiye bir ceza yaptırımı uygulanacaktır.
9
 

 Demirbaş‟a göre,  “Ceza, topluma zarar veren filler karşılığı olarak devletin 

kanunla koyduğu, izlediği diğer amaçlar yanında, özellikle suçluyu bazı 

yoksunluklara tabi kılmak ve bu şekilde toplumun söz konusu hareketleri 

onaylamadığını belirtmek üzere, yargısal bir kararla ve sorumluluk derecesiyle 

orantılı olarak uygulanan korkutucu yaptırımdır.” Demirbaşın verdiği bu tanımda 

cezanın bir başka özelliğine vurgu yapılmıştır. Bu doğrultuda faile kusurlu 

hareketinin karşılığı olarak cezaya hükmedilmesi hukuk düzeninin devamını 

                                                           
5
 Kayıhan İçel, Füsun Sokullu – Akıncı, İzzet Özgenç, Adem Sözüer, Fatih S. Mahmutoğlu, Yener       

   Ünver, Yaptırım Teorisi 3. Kitap, 2. Bası, İstanbul, Beta Yayınları, 2002, s.51. 
6
 Mahmutoğlu, Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda  

   (Ġdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi, s.120. 
7
 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku, 7. Baskı, Ankara, Savaş Yayınevi, 2005, s.265. 

8
 Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku,   

   11. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2011, s.353. 
9
 İçel v.d., Yaptırım Teorisi, s.3. 
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sağlamakta ve böylece toplumun hukuk bilinci kuvvetlenerek başkalarının suç 

işlemesinin engellenmektedir.
10

  

Taşkın, işlediği fiil nedeniyle toplum düzenini bozan kişiye uygulanacak 

yaptırım ile toplumun kınama duygusunun açıklanacağı ve cezanın uygulandığı kişi 

üzerinde acı ve ızdırap vererek toplum düzenini eski haline getirmeyi amaçladığını 

vurgularken, Erem yaptığı ceza tanımında acı ve ızdırabın yer almaması gerektiğini 

savunmuştur.
11

  

Ceza yaptırımları, hukuk düzeninde en sert yaptırım olarak kabul edilmekte 

ve ancak zorunlu hallerde uygulanmaktadır. Yani ceza, son çaredir.
12

 Bu doğrultuda 

ceza; kanunda yer alan hukuka aykırı fiili işleyen kişiye kusuruyla orantılı olarak ve 

ancak yargı kararı ile uygulanabilen bir yaptırımdır. 

Hukuka aykırı davranışı nedeniyle yargısal bir kararla cezaya hükmedilen 

kişi, kusuru oranında belirli bazı yoksunluklara uğramakta, ancak esas itibariye bu 

ceza, kişinin neden olduğu haksızlığın bir sonucunu oluşturmaktadır. Cezanın amacı, 

faile yaptığı kötülüğün kefaretini çektirirken, aynı zamanda suç işlenmesinin önüne 

geçmek ve failin topluma yeniden kazandırılmasını sağlamaktır.
13

  

5237 sayılı TCK ile 765 sayılı TCK arasındaki en önemli farklardan biri, 

cezalar bölümüdür. 765 sayılı TCK‟ nu cezaları, „asli ceza – feri ceza‟, „cürüm – 

kabahat‟ şeklinde bir ayrıma tabi tutmaktaydı. 5237 sayılı TCK ile asli ceza – feri 

ceza ayrımı kaldırılmış; kabahatlerin ceza kanunundan çıkarılması ile cürüm – 

kabahat ayrımı kalkmış olduğundan, ağır hapis, hapis, hafif hapis ile ağır para, hafif 

para cezası ayrımı da yeni düzenlemede yer almamıştır. 

                                                           
10

 Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 6. Bası, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2009,  

    s.513. 
11

 Ahmet Taşkın, “Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazına Ara Verilmesi ve Ertelenmesi Halleri”,    

    Yargıtay Dergisi, Cilt: 30, Sayı:3, 2004, s.256; Faruk Erem, Ümanist Doktrin Açısından Türk  

    Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.1, 8. Bası,  Ankara, Ajans - Türk Matbaası, s.720. 
12

 İsmail Ercan, Ceza Hukuku Genel Hükümler & Özel Hükümler, 3. Bası, İstanbul, İkinci Sayfa,    

     2007, s.370.  
13

 Mahmutoğlu, Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi ve Düzene Aykırılıklar Hukukunda   

   (Ġdari Ceza Hukukunda) Yaptırım Rejimi, s.120. 
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Ceza sosyal hayatın en genel, en devamlı ve zorunlu bir olgusudur. İnsanların 

birlikte yaşadığı ve farklı menfaatlerin çatışmasının kaçınılmaz olduğu her yerde bir 

disiplin yaptırımı olarak cezalandırmanın var olduğu kabul edilmektedir. Ceza verme 

yetkisi, hem iradesini kabul ettirme hem de kendisine itaat edilmesi bakımından 

devleti için zorunlu bir araçtır.
14

   

 

2. Cezanın Amacı 

Cezanın amacı, birçok kişinin ceza hukuku kurallarına uymalarını sağlayarak 

suçluluğu azaltmaktır. Dolayısıyla cezanın uygulandığı kişiler üzerinde geçmişe ve 

geleceğe yönelik doğurduğu etkilerdir vardır. Devletin uyguladığı ceza yaptırımının 

meşruluğu bu etkilerin varlığına bağlıdır.
15

  

Ceza, toplumların kültür düzeyi doğrultusunda çağa ve takip edilen amaca 

göre geçmişten günümüze değişerek, kolektif ve vahşi uygulamalardan, bireysel ve 

insancıl cezaya dönüşmüştür. Fakat her çağda ortak nokta, verilen cezanın vicdanları 

tatmin etmesi gerektiğidir. İlkel toplumlarda suçlar bireyin içinde yaşadığı toplumu 

ilgilendirdiğinden ceza bu topluluğa yönelikti. Farklı topluluklar arasında 

gerçekleşen suçlarda ceza, öcalma biçimde ortaya çıkmaktaydı. Daha sonra öcalma 

yerini kısasa, kısas da diyete bırakmıştır. Kısas, “göze göz, dişe diş” anlamına 

gelmekte iken diyet ise, suç işleyenle bir bedel karşılığı anlaşmadır. Zamanla ceza, 

özgürlüğü bağlayıcı cezalara dönüşmüştür.
16

 

Cezanın amacını açıklayan görüşlere ceza teorileri adı verilmektedir. Bunlar 

mutlak ceza teorisi, nispi ceza teorisi ve karma teori olarak üçe ayrılmaktadır. 

Mutlak ceza teorisinde, suçlu hukuk düzeninin bir emrini ihlal ettiğinden 

cezalandırılması gerekmekte, yaptığının bedelini ise ceza oluşturmaktadır. Ahlaki 

kefarete göre, insan doğasının bir gereği olarak iyiliğin iyilikle karşılandığı gibi 

kötülükte kötülükle karşılanmaktadır. Hukuki kefarete göre ise suç, bireyin kanuna 

                                                           
14

 Toroslu, Ceza Hukuku, s.267. 
15

 Toroslu, Ceza Hukuku, s.267; Taşkın, “Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Ġnfazına Ara Verilmesi 

     ve Ertelenmesi Halleri”, s.259. 
16

Taşkın, “Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Ġnfazına Ara Verilmesi ve Ertelenmesi Halleri”,s.2 . 
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başkaldırması olduğundan devlet otoritesini yeniden sağlayacak tedbir cezadır.
17

 Bu 

teoriye göre, bozulan hukuk düzenin yeniden sağlanması için suçluya hak ettiği ceza 

verilmelidir.
18

Ancak bu noktada ceza sosyal bir amaca hizmet etmekten ziyade 

yalnızca bir kötülüğün ödetilmesidir. Dolayısıyla failin yeniden topluma 

kazandırılmasını engeller.
19

 

Nispi ceza teorisine göre, cezada var olan korkutucu etki kişiler üzerinde suç 

işlemeyi önleme amacı üstlenmektedir. Genel korkutma(önleme) dan maksat, suç 

işlemeyi önlemek bakımından ülkede yaşayan herkes üzerinde cezanın etkisidir. 

Cezanın gerek kanunda yer alması, gerek uygulanmasının gösterdiği korkutucu 

niteliği gereği genel korkutma fonksiyonu ortaya çıkarak toplumsal barışın 

sağlanması ve suç işleyenlerin cezalandırılacağı inancının yerleştirilmesi amacıyla 

kişilere mesaj verilerek suç işlenmesi önlenmeye çalışılmaktadır. Özel 

korkutma(önleme)ise, suçlunun kişiliği üzerinde etkili olarak tekrar suç işlemesini 

önlemeyi amaçlamaktadır. Suçlunun iyileştirilerek yeniden topluma kazandırılması 

bakımından kişi ceza infaz kurumunda birtakım yoksunluklara tabi olmaktadır.
20

 

Dolayısıyla bu teoriye göre, cezanın vereceği acı ve ıstırap suçun sağlayacağı 

yarardan fazla olmalıdır.
21

  

Karma teori, hem mutlak ceza teorisini hem de nispi ceza teorisini birleştiren 

bir teoridir ve günümüzde benimsenen bir teoridir. Suçlunun davranışlarında suç 

işlemeye eğilimli olduğuna yönelik hareketler sergilediğini ve yeniden suç işlemesini 

önleyerek topluma kazandırma açısından cezanın esas işlevinin ıslah olduğu üzerinde 

durmaktadır. Cezanın hem adaleti yerine getirmek hem de toplumu savunmak için 

verilmesi gerektiğini savunmaktadır. Ayrıca bu teoriye göre ceza, adil ve yararlı 

bulundukça verilmesi gerekmektedir.
22

 

                                                           
17

 Toroslu, Ceza Hukuku, s.268. 
18

 Mahmut Koca, İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Baskı, Ankara, Seçkin  

    Yayıncılık, 2010, s.488. 
19

 Öztürk, Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, s.354. 
20

 Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.520. 
21

 Koca, Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 489. 
22

 Toroslu, Ceza Hukuku, s.269; Koca, Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 490. 
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Sonuç olarak cezanın görevi, faile işlediği kusurlu hareketin karşılığını 

ödeterek, hukuk düzeninin devam etmesine katkıda bulunarak toplumun hukuk 

bilincini kuvvetlendirmek ve böylece başkalarının da suç işlemesine mani olmaktır. 

Günümüzde ceza hukuku uzlaştırıcı anlayışı benimsemiştir. Şöyle ki, ceza hukuku ne 

kadar insanileşse de cezanın kefaret amacı hiçbir zaman terk edilemez. Dolayısıyla 

ceza korkutuculuk gibi genel önleme işlevine sahip olarak toplumsal hayatı 

saldırılara karşı korumada önemli bir göreve sahiptir. Ayrıca suçluyu uslandırarak 

yeniden suçlunun sosyalleşmesini, toplum kurallarına uyum gösteren bir kişiliğe 

kavuşmasını sağlamak amacıyla cezanın özel önleme fonksiyonuna sahip olması 

gerekmektedir.
23

 İyi bir cezanın amaçları, suç işleyen kişiyi ıslah etme, rehabilite 

etme ve topluma yeniden kazandırma olmalıdır.
24

  

Cezaların infazında insancıl ve hakça bir düzenin gerçekleştirilmesi oldukça 

zordur. Bu nedenle infazın sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi ve ceza 

adaletinin sağlanabilmesi için suç ve ceza enflasyonunun engellenmesi 

gerekmektedir.
25

 

5237 sayılı TCK‟ nın ceza kanununun amacını düzenleyen birinci 

maddesinde “Ceza Kanunun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve 

güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç 

işlemesini önlemektir” denilerek birleştirici bir amacın izlendiği görülmektedir.
26

  

  

3. Cezanın Özellikleri  

Ceza bir tepkidir. Şöyle ki ceza, yaptırımın uygulanması sırasında hukuken 

meşru, zorunlu ve bizzat suçlunun şahsına zararlı bir tepkidir. Bu doğrultuda cezanın 

bazı özellikleri vardır: 

                                                           
23

  Demirbaş, Ġnfaz Hukuku, s.59.   
24

 Taşkın, “Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Ġnfazına Ara Verilmesi ve Ertelenmesi Halleri”, s.263. 
25

 Mustafa T. Yücel, “Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Yaptırımının Değerlendirilmesi ve Çağdaş  

    Yaklaşımlar”, Yargıtay Dergisi, Cilt:4, Sayı: 1-2, 1975, s.61-74. 
26

 Öztürk, Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, s.357. 
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a. Ceza yerleşik davranış kurallarının ihlali yani öncelikle işlenmiş bir suçun 

varlığı nedeniyle uygulanır. “Suçsuz ceza olmaz”. 

b. Suç neden, ceza sonuçtur. Suç ve ceza arasında nedensellik bağı vardır. 

c. Suç, topluma karşı bireyin fiili, cezada faile karşı toplumun bir fiilidir. 

Dolayısıyla ceza bastırıcı bir özelliğe sahiptir.  

d. Suç bir kötülük oluşturduğundan ceza da bu niteliğe karşılık ferdi bir 

kötülüktür. Korkutuculuk niteliğinin yanı sıra ceza faili bazı yoksunluklara 

tabi kılmakta, faile acı ve ızdırap vermektedir. 

e. Ceza bir tepki olduğundan suçun oluşturduğu kötülüğü takip eden bir kötülük 

olması zorunludur. Ceza, tatsız sonuçlar içerir ve niteliği gereği bir 

ödetmedir. 

f. Cezanın doğuracağı sonuçlar verilen bir hükme bağlı olmalıdır. 

g.   Ceza otorite sahibi bir makam tarafından verilir ve ancak insanlar tarafından 

uygulanabilir.
27

 

 

4. Cezanın Nitelikleri 

a. Cezanın Şahsiliği: Ceza sadece suç işleyen kişiye uygulanır. Yani ceza suçlu 

yönünden etkili olmalı ve zorunlu durumlar dışında suç işlemeyen kişiler 

üzerinde etki göstermemelidir. Anayasanın 38. maddesi ve TCK nun 20. 

maddesi cezanın bu ilkesine açıkça vurgu yapmıştır.   

b. Cezanın Kanuniliği: Bu ilke suç ve cezaların kanunla konulup kanunla 

kaldırılabileceğini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu ilkenin doğal sonuçları 

şunlardır: 

                                                           
27

Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.518; Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler    

- TCK Haziran 2009 DeğiĢiklikleri ĠĢlenmiĢ ve Yeni Anayasa Mahkemesi Kararları ve Yargıtay 

Ġçtihatlarıyla GeniĢletilmiĢ, 8. Baskı, Ankara, Seçkin Yayınları, 2009, s.473. 
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- Ceza kanunları yasama organı tarafından yapılır ve kaldırılır. 

- İdare, düzenleyici işlemler ile suç ve ceza yaratamaz. 

- Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yasağı 

mevcuttur. 

- Suç ve ceza içeren hükümler kıyasa yol açacak biçimde geniş 

yorumlanmaz yani „Genişletici Yorum Yasağı‟ vardır. 

c. Cezanın Orantılılığı: Bu ilke cezanın suç ile orantılı olmasını ifade eder. Suç 

işleyen kişiye ancak gerçekleştirdiği fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik 

tedbirlerine hükmedilebilir. 

d. Cezanın Bölünebilirliği: Bu ilke cezanın failin kişiliğine uydurulabilmesi 

yani cezanın bireyselleştirilmesi için zorunludur. Ceza belirlenirken failin 

kusuru ve fiilin ağırlığı olmak üzere dikkate alınan hususlar cezanın 

bölünebilir olmasına bağlıdır. 

e. Cezanın Tamir Edilebilirliği: Sonuçları yönünden ceza tamir edilebilir, geri 

alınabilmelidir. Bir ülkede adli sistem ne kadar iyi çalışabilse de adli hata 

kaçınılmazdır. Dolayısıyla verilen cezalar adli hata durumlarında sonuçları 

yönünden tamir edilebilir olmalıdır. Ölüm cezasına getirilen en büyük eleştiri 

bu noktada olmaktadır. Ölüm cezası infaz edildikten sonra herhangi bir 

hukuki hatanın olması durumunda sözkonusu ceza geri dönülemez niteliğe 

sahiptir. Benzer durum hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından da söz konusu 

olabilmektedir. Adli hata durumunda hükümlü özgürlüğüne kavuşmakla 

birlikte, cezaevinde geçen yılların tekrar geri verilebilmesi mümkün 

olmamaktadır. Bu durumda sonuçları bakımından telafi edilebilir en uygun 

ceza para cezası olmaktadır. 

f. Cezanın İnsaniliği: Ceza insani olmalıdır, yani ahlaki ve insan onuruyla 

bağdaşır nitelik taşımalıdır. Ceza her ne kadar faili bazı acılara sürüklese de 

bedeni ceza niteliğinde olamaz. Anayasanın 17. maddesinde “ Kimseye 

işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir 
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cezaya veya muameleye tabi tutulamaz” ifadesine yer verilerek bu durum 

hüküm altına alınmıştır. 

g. Ceza, Devlete az yük getirmelidir; şöyle ki, aynı amacı gerçekleştirecek ceza 

türlerinden hangisi en az masrafa sahipse Devlet o cezayı uygulamalıdır. 

Mesela basit suçlarda verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar Devlete ve vergi 

yükümlülerine yüksek maliyetli olduğu gibi cezaevine giren açısından da 

olumsuz etkilere sahiptir.
28

  

 

5. Cezanın Türleri 

a. Adli Para Cezası 

TCK‟ nın 52. maddesine göre: “Adli para cezası, beş günden az ve kanunda 

aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere 

belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile 

çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazine 

ödenmesinden ibarettir.” Bu doğrultuda 5237 sayılı ceza kanunu suç karşılığı olarak 

uygulanacak diğer bir yaptırım türü olarak adli para cezasını düzenlemiştir. Kanunda 

düzenlenen suç tipinin açıkça adli para cezasını öngörmesi halinde adli para cezasına 

hükmedilir.
29

   

 5237 sayılı TCK‟ da cürüm – kabahat ayrımı kaldırılmış ve bu doğrultuda 

kabahatleri suç olmaktan çıkarma eğiliminin bir sonucu olarak kabul edilen 

Kabahatler Kanununda kabahat karşılığında öngörülen idari yaptırımlardan birini 

idari para cezaları oluşturmaktadır.
30

 5237 sayılı TCK da düzenlenen para cezalarının 

                                                           
28

 Toroslu, Ceza Hukuku, s.270; Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.519 – 520; Akkaya,                     

    Açıklamalı ve Ġçtihatlı Cezaların Ġnfazı ve Ġnfaz Hukuku, s.5 - 6. 
29

 Öztürk, Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, s.397. 
30

 Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.599. 
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adli para cezası olarak adlandırılmasının nedeni ise, bu cezanın idari para 

cezalarından farklı olmasıdır.
31

 

 765 sayılı TCK‟ da düzenlenen para sistemi cezanın amaçlarını 

gerçekleştirmekten uzaktı. Enflasyonun etkisiyle Türk parasının kıymetinin düşmesi, 

sürekli kanun değişikliği yapılmasını gerektirmekte, sorun çözülemediğinden 

“memur maaş katsayısı” veya “yeniden değerlendirme oranı” gibi ölçütler para 

cezasının miktarının belirlenmesinde dikkate alındığından bu durum ceza hukuku 

ilkeleriyle bağdaşmamaktaydı. Ayrıca para cezasının belirlenmesinde suç işleyen 

kişinin ekonomik durumunun dikkate alınmaması eşitlik ilkesine aykırı sonuçlar 

doğurmaktaydı. Şöyle ki, ödeme gücü olan kişi üzerinde para cezaları etki 

yaratmazken, para cezasını ödeme gücü olmayan kişi ise ceza infaz kurumuna 

gönderilmekteydi.
32

 5237 sayılı TCK ile klasik para cezası sisteminden vazgeçilerek, 

Avrupa‟ da birçok ülkede uygulanan “gün para cezası sistemi” benimsenmiştir. Bu 

sistemin temel amacı, para cezasının kişinin ödeme gücüne göre belirlenmesini 

sağlayarak suç işleyen zengin ile fakir arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmaktır. 

Ayrıca bu sistemin en önemli özellikleri, uygulanması basit, etkili, saydam ve para 

cezasından güdülen amaçları yerine getirebilecek nitelikte olmasıdır.
33

  

 Gün para cezası sisteminde adli para cezasının iki unsuru vardır: Biri, gün 

unsuru, diğeri bir gün karşılığı ödenmesi gereken para unsurudur.
34

  

 Yargıç suç karşılığı olarak adli para cezasını belirlerken ilk olarak kanundaki 

sınırlar arasında birim gün sayısını saptayacaktır. Toplam birim sayısını belirlerken 

ise yargıç cezanın bireyselleştirilmesindeki ölçütleri esas alacaktır.  Birim gün sayısı 

TCK 52. maddesi doğrultusunda, beĢ günden az ve yediyüzotuz günden fazla 

olamaz. İkinci aşamada ise, bir gün karşılığı ödenecek miktar belirlenmelidir. Yargıç 

bunu belirlerken kişinin ekonomik durumu ile bakmakla yükümlü olduğu aile 

bireylerinin sayısı ile bunların kendisine yüklediği mali külfet gibi diğer kişisel 

durumları göz önünde tutacaktır. TCK‟ nın 52. maddesi kanuni sınırı bir gün karşılığı 

                                                           
31

 Akkaya, Açıklamalı ve Ġçtihatlı Cezaların Ġnfazı ve Ġnfaz Hukuku, s.10. 
32

 A.e., s.10. 
33

 Ercan, Ceza Hukuku Genel Hükümler & Özel Hükümler, s.379. 
34

 Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.600. 
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olarak en az yirmi en fazla yüz Türk Lirası olarak tespit etmiştir. Sonuç olarak 

toplam gün birim sayısı ile bir gün biriminin parasal miktarı çarpılarak, adli para 

cezasının miktarı ortaya çıkacaktır.
35

 

 

b. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar  

 

Hürriyeti bağlayıcı cezaları güvenlik tedbirlerinden kısaca bahsettikten sonra   

kapsamlı ele alacağımdan burada kısa bir açıklamada bulunmakla yetineceğim. 

Kişinin, işlediği suçun karşılığı olarak mahkeme tarafından öngörülen süre için 

hürriyetinden yoksun bırakılmasına hürriyeti bağlayıcı cezalar ya da yaygın kullanım 

olan hapis cezası denir. Hapis cezaları infaz edilirken kişi belirli hak ve 

yükümlülüklere tabi olmaktadır. 5237 sayılı TCK‟ nın 46. maddesine göre hapis 

cezaları; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası ve süreli hapis 

cezası olmak üzere üç çeşittir.
36

 

 

 

C. GÜVENLĠK TEDBĠRLERĠ 

 

1. Genel Olarak 

 

Ceza ve güvenlik tedbirleri arasında benzerlikler bulunduğundan kısaca 

güvenlik tedbirlerine değineceğim. Çağdaş ceza hukukunda yaptırım türü olarak 

kusur ilkesine dayanan ceza ön planda olmakla birlikte, bunun yanı sıra tehlike 

haline dayanan güvenlik tedbirleri de benimsenmiştir.
37

 Modern ceza hukukunun bir 

yeniliği olarak ceza kanunlarında cezanın yanı sıra yer alan güvenlik tedbirleri, bazı 

suçluların tehlike haline karşı toplumun menfaati gereği alınan bir önlemdir. 

Toplumların yıllarca uyguladığı cezalar toplumun bizzat kendisi veya üyelerini 

                                                           
35

 Ercan, Ceza Hukuku Genel Hükümler & Özel Hükümler, s.380; Özgenç, Türk Ceza Hukuku  

    Genel Hükümler, s.600. 
36

 Çolak – Altun; “Kısa Süreli Hapis Cezaları, Seçenekli Yaptırımlar ve Ġnfaz Rejimleri”, s.166. 
37

 Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.490. 
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korumak açısından yetersiz kalmış ve böylece suçlarda artış saptanmıştır. Dolayısıyla 

zorunlu olarak güvenlik tedbirleri ortaya çıkmıştır.
38

 

Kusur, bir insanın gerçekleştirdiği haksızlıktan dolayı iradenin oluşumunun 

kınanabilirliğini ifade eden bir kavramdır. Cezanın meşruluk zeminini kusur 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla işlemiş olduğu haksızlıktan dolayı bir insanın kınanması 

gerektiği hususundaki yargının somutlaşmış hali cezadır. Suç oluşturan bir haksızlığı 

gerçekleştiren kişinin içinde bulunduğu kusurluluk durumundan kurtulmasını 

sağlamak cezalandırmanın asıl amacını oluşturmaktadır. Hukuk toplumundaki sosyal 

düzenin devamını sağlamak cezalandırma ile güdülen amacın bir görünümüdür.
39

   

Evrensel hukuk kuralı niteliğinde olan “kusur ilkesi” ne göre kusursuz ceza 

olmaz yani kusurlu olmayan kişiye ceza verilemez. Fakat bazen kişi işlediği hukuka 

aykırı fiil dolayısıyla kusurlu bulunmasa bile fiil haksızlık niteliği taşıdığı 

durumlarda ve bir tehlikelilik hali söz konusu olduğunda güvenlik tedbiri 

uygulanabilecektir.
40

 Fakat şunu da belirtmeliyiz ki, güvenlik tedbirleri sadece kusur 

yeteneği olmayan ve toplum barışı açısından tehlikeli olan faaliyetlere 

uygulanmamaktadır. Aynı zamanda işlediği suç dolayısıyla kusurlu olan kişiler belli 

bir cezaya mahkum olmakla birlikte güvenlik tedbirlerine de mahkum edilmekte ya 

da bu cezaya ikame olarak sadece güvenlik tedbiri uygulanabilmektedir.
41

 Bu 

durumu Demirbaş şu şekilde açıklamaktadır: 

 

“Kusurun derecesi ile orantılı olarak uygulanması gereken cezalar, her zaman 

ceza hukukundan beklenen önleme görevini yerine getiremezler; işte bu durumlarda, 

tek amaçları fiil ve failin kişiliğinden kaynaklanan tehlikelilik halinin önlenmesi 

olan, failin eğitilmesi, tedavi edilmesi veya koruma altına alınması suretiyle yapılan 

ve „emniyet tedbirleri‟ adı verilen müdahaleler ile cezanın tamamlanması gereklidir. 

1969 yılında Alman ceza hukukunda yapılan reformun amacı, tedbirlerin ceza 

hukukundaki durumunu göstermesi açısından önemlidir: „Zorunlu olduğu kadar az 

ceza, mümkün olduğu kadar fazla sosyal yardım‟.”
42

   

                                                           
38

 Mehmet Emin Artuk, Ceza Hukuku Makaleleri, İstanbul, Mikro Yayınları, 2002, s.127.   
39

 İçel v.d., Yaptırım Teorisi, s.113. 
40

 Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.609. 
41

 İçel v.d., Yaptırım Teorisi, s.117. 
42

 Demirbaş, Ġnfaz Hukuku, s.501. 
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 Günümüzde, ceza hukukunda güvenlik tedbirlerine yer vermeyen bir doktrin 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla güvenlik tedbirleri konusunda değişik tanımlamalar 

yer almaktadır. Güvenlik tedbirlerini, duruma göre eğitmek veya tedavi etmek 

suretiyle suçlunun sosyal hayata yeniden uyum sağlamasını amaçlayan tedbir olarak 

açıklayan Toroslu, bu tedbirlerin geleneksel cezaların uygulanamadığı veya 

uygulanabilir olmalarına rağmen yeni suçların işlenmesini önlemeye yeterli kabul 

edilmediği durumlarda, geleneksel ceza sistemini tamamlamak amacına yönelik 

olduğunu vurgulamaktadır.
43

   

 Soyaslan‟ a göre, suçların cezalandırılmaları tek başına amaç olmamakla 

birlikte aksine cezalandırma bir sonuçtur. Bazı durumlarda ceza fayda yerine zarar 

getirebildiğinden bu gibi durumlarda suçluluğu azaltıcı tedbirlerin yani “güvenlik 

tedbirlerinin” uygulanması tercih edilmelidir.
44

 İçel ise, güvenlik tedbirlerini suç 

işleyen kişinin iradesine bakılmadan kendisini ve toplumu koruyan bir ceza yaptırımı 

olarak tanımlamaktadır. Şöyle ki, suç işleyen kişinin suç işlemesi dolayısıyla ya da 

suçun tekrarlanması olasılığı karşısında kişinin gösterdiği tehlikelilik durumu esas 

alınmaktadır.
45

  

 Artuk ise, güvenlik tedbirlerini toplum için tehlike oluşturan suçun 

işlenmesinden sonra hakim tarafından hükmedilen ve kanunda düzenlenen toplumsal 

savunma aracı olarak tanımlamaktadır. Bu tanım doğrultusunda güvenlik 

tedbirlerinin uygulanabilmesi için dört şart gerçekleşmelidir: 

1. Suç, toplum için tehlikelilik özelliğini taşımalıdır. 

2. Güvenlik tedbirine suçun işlenmesinden sonra hükmedilmelidir. 

3. Güvenlik tedbirleri kanunda düzenlenmiş olmalıdır. 

4. Güvenlik tedbirlerine hakim karar vermelidir.
46

  

Güvenlik tedbirleri koruma ve iyileştirme amacına yönelik ceza hukuku 

yaptırımıdır. İşlediği suç dolayısıyla kusuru araştırılmadan, suç işleyen kişi hakkında 

                                                           
43

 Toroslu, Ceza Hukuku, s.287. 
44

 Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, 2003,  

    s.552. 
45

 İçel v.d., Yaptırım Teorisi, s.116. 
46

 Artuk – Gökcen –Yenidünya, Ceza Hukuku Makaleleri, s.133. 
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uygulanan ya da suçun konusu ile veya suçun işlenmesinde kullanılan araçlarla ilgili 

olarak uygulanan bir tedbirdir.
47

   

 1982 Anayasasının 38. maddesinde güvenlik tedbirleri düzenlenmiş, Yargıtay 

da çeşitli kararlarında güvenlik tedbirlerinden bahsetmiştir. Anayasa Mahkemesi de 

güvenlik tedbirlerini, “suç karşılığı olan ve suçludaki tehlikelilik haliyle orantılı bir 

biçimde hükmedilen suça ve suçluya karşı toplumun savunmasına yönelmiş bulunan 

yaptırımlar” biçimde tanımlamıştır.
48

  

 

 

2. Güvenlik Tedbirinin Amacı 

 

Güvenlik tedbirinin amacı cezadan farksızdır. Kanunkoyucu, güvenlik 

tedbirlerinde de toplumsal düzeni sağlamayı amaçlamaktadır.
49

 Güvenlik 

tedbirlerinde, suç işleyen kişilerin cezalandırılmasından daha çok yeniden suç 

işlemesi önlenerek hem toplumun savunulması hem de suçlunun topluma 

kazandırılması amaçlanmaktadır.
50

 

Güvenlik tedbirleri, suç oluşturan fiili işleyen kişi hakkında koruma ve            

iyileştirme amacı güderken aynı zamanda suç işleyen kişinin eğitilmesi ve ıslahı da 

amaçlanmaktadır. Güvenlik tedbirleri suç oluşturan fiili işleyen kişinin çevresine ve 

hatta ailesine karşı korunması amacıyla uygulanabilirken, bunun da ötesinde suç 

işleyen kişiden toplumun korunması amacıyla uygulanabilmektedir.
51

 Güvenlik 

tedbirleri değişik amaçlara hizmet etmekle birlikte, tedbirlerin asıl amacını önleme 

oluşturmaktadır. Cezalar kendilerinden beklenen önleme görevini yerine getirmediği 

zaman güvenlik tedbirlerine başvurularak ceza tamamlanmaya çalışılır. Dolayısıyla 

güvenlik tedbirlerinden beklenen, fiil ve failin kişiliğinden kaynaklanan tehlikelilik 

durumunun önlemesidir.
52

 

                                                           
47

 Hüseyin İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek  

    Yaptırımlar, Ankara, Seçkin Yayınları, 2007, s.42.  
48

İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek  

    Yaptırımlar, s.42. 
49

 Demirbaş, Ġnfaz Hukuku, s.501. 
50

 Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.552. 
51

 Özgenç, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.610 -611. 
52

 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

    s.43. 
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3. Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Arasındaki ĠliĢki  

 

5237 sayılı ceza kanunu güvenlik tedbirlerini yaptırım başlığı altında ayrı 

bölümde düzenlenmiştir. Kanunda yer alan düzenleme doğrultusunda güvenlik 

tedbirleri ceza sistemini tamamlamaya yöneliktir. Şöyle ki, kusurlu olmadıklarından 

dolayı ceza verilemeyenler için uygulanabilen bir yaptırım iken aynı zamanda ceza 

sorumluluğu bulunan kişiler bakımından ceza ile birlikte tehlikelilik hali göz önünde 

bulundurularak uygulanan bir yaptırımdır.
53

 Ceza ve güvenlik tedbiri arasındaki 

ortak yönlerin fazla olması nedeniyle yaptırım türlerinin hangisinin ceza hangisinin 

güvenlik tedbiri olduğu konusunda doktrinde görüş ve uygulama birliği 

sağlanamamaktadır. Mesela, kişi özgürlüğünü sınırlandırması, acı ve ızdırap vermesi, 

failin iyileştirilmesi, ıslahın sağlanması bakımından benzerlik vardır. Genel olarak 

güvenlik tedbiri ile ceza arasında kanunilik ilkesi, konu, gerçekleştirilen fiil ve yetkili 

makam açısından benzerlikler vardır.
54

   

Kanunilik ilkesini Anayasa 38. maddede, 5237 sayılı TCK ise 2. maddede 

düzenlemiştir. Dolayısıyla cezalar ve güvenlik tedbirleri kanun tarafından tespit 

edilir. Hakim, güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını gerektiren bir suç işlenmedikçe 

ve kanunda belirtilen koşullar gerçekleşmedikçe güvenlik tedbirlerine karar 

veremeyeceği gibi kanunda yer almayan bir tedbirin uygulanmasına da karar 

veremez.
55

 

Cezalar ve güvenlik tedbirleri arasında konu bakımından da bir farklılık 

bulunmamaktadır. Her iki yaptırım da kişilerin hürriyetine, malvarlığına ve bazı 

hakların kısıtlanmasına yönelik olabilir. Hürriyeti kısıtlama sonucu doğuran tedbirler 

kimi zaman cezadan daha fazla acı ve ıztırap vermektedir. Her iki yaptırımın ortak 

amacı özel önlemenin sağlanması olsa da güvenlik tedbirlerinde ayrıca kişinin 

uslandırılması, tehlike halinin kaldırılması istendiğinden, faili olağan yaşam 

koşullarından uzaklaştırmamak gerekmektedir.
56

   

                                                           
53

 Koca, Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 535. 
54

 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,    

    s.45. 
55

 Artuk – Gökcen –Yenidünya, Ceza Hukuku Makaleleri, s.145. 
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 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

    s.46; Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt: II, 12.  
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Failin kusurlu hareket etme yeteneğine sahipken tipe uygun ve hukuka aykırı 

davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmediği durumlarda ceza ile güvenlik tedbirleri 

birbirlerinden ayrılır. Bu noktada güvenlik tedbirlerini cezadan ayıran kıstas failin 

tehlikelilik halidir.
57

  

 Hakimin görevi ceza vermek ve güvenlik tedbirleri aracılığıyla toplumu 

korumak olduğundan güvenlik tedbirlerine hakim hükmetmelidir. Ayrıca güvenlik 

tedbirleri de kişi hürriyetini yakından ilgilendirdiğinden ancak hakim tarafından 

verilmesi gerekmektedir.
58

  

Ceza ve güvenlik tedbirleri şiddetleri açısından da birbirlerine benzerdir. 

Hapis cezası kişiyi hürriyetinden yoksun bırakarak kontrol altında tutar. Benzer 

şekilde bağımlılıktan kurtulmak için hastaneye yatan kişi de hürriyetinden mahrum 

kalarak kontrol altındadır.
59

 

Ceza ve güvenlik tedbirleri yukarıda üzerinde durulan özellikler bakımından 

her ne kadar birbirlerine benzer olsa da temelde farklı özelliklere sahiplerdir.  

Ceza ve güvenlik tedbirleri amaçları açısından birbirinden faklıdır. Cezanın 

amacı geneldir, failin cezalandırılması esastır. Ancak güvenlik tedbirinde suçlunun 

veya muhtemel suçlunun topluma kazandırılması, ıslahı amaçlanmaktadır.
60

 Cezalar 

işlenen suça karşılık olarak verildiğinden geçmişe yönelik olmasının yanı sıra 

gelecek bakımından ise özel ve genel önlemeyi amaçlamaktadır. Oysa güvenlik 

tedbirleri failin gösterdiği tehlike hali nedeniyle suçun işlenmesini engellemeyi 

amaçladığından ileriye yöneliktir.
61

 

Ceza hukukunun temel ilkesi “kusursuz ceza olmaz” dır. Dolayısıyla cezanın 

uygulanabilmesi için failin kusurlu hareket sergilemesi ve kusura ehil olması 

gerekmektedir. Fakat güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında failin kusurlu olması 

aranmaz, esas olan toplumun korunmasıdır.
62

 Güvenlik tedbirinin uygulanmasında 

kusur yeteneğinin olup olmaması etkili değildir.
63
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 Öztürk, Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, s.405. 
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Cezalar fiilin ağırlığı ve suçlunun sorumluluk derecesi ile orantılı olarak 

uygulandığından şahsidir. Dolayısıyla cezaların hükmedilmesinde işlenen suçun 

ağırlığı esas alınır. Güvenlik tedbirlerine de failin işlediği bir suçtan sonra 

hükmedilir. Ancak güvenlik tedbirlerinin türünün ve derecesinin belirlenmesinde ne 

suçun ağırlığı ne de failin sorumluluk derecesi etkilidir. Güvenlik tedbiri failin 

tehlikelilik durumu göz önünde bulundurularak uygulanan bir yaptırım çeşididir. 

Dolayısıyla güvenlik tedbirinin uygulanması üçüncü kişilere de zarar verebilir. 

Örneğin, bir işyerinin kapatılması tedbirine başvurulduğunda bunun zararlarından 

bütün aile etkilenir. 
64

  

Ceza ile güvenlik tedbirleri arasında rejim açısından da fark vardır. Cezalarda 

failin işlemiş olduğu fiil sonucu meydana gelen zarar ve netice önemli olmakla 

birlikte failin kusuru tespit edilerek cezanın süresi tayin edilir. Cezaların süresi 

kanunda çeşitli şekilde yer almakta ve verilen hükümde kesin süre belirlenmektedir. 

Güvenlik tedbirleri belirsiz sürelidir. Tedbirlerde esas olan tedbirin gerekliliğidir ve 

gerekli olduğu sürece tedbir uygulanır.
65

  

 Cezalar, kanunda yazılıdır. Uygulanma şekilleri de kanunda gösterildiğinden 

objektiftir. Oysa güvenlik tedbirlerinin şekli ve uygulanışı her şahsa göre değişiklik 

gösterir. Kişinin tedbir süresince gösterdiği davranışa göre aynı tedbir devam 

edebildiği gibi farklı tedbire de hükmedilebilir.
66

 

 Cezalar yalnız gerçek kişilere uygulanabildiği halde güvenlik tedbirleri tüzel 

kişiler hakkında da uygulanabilmektedir. Ceza muhakemesi herkese açık bir şekilde 

yapılırken, güvenlik tedbirlerinin muhakemesi herkese açık olmayabilir. Cezalar 

ancak mahkeme kararı ile verilebilirken, güvenlik tedbirlerinde her zaman mahkeme 

tarafından verilen bir hükmün varlığı gerekmeyebilir.
67

 

 Ceza, af ile ortadan kaldırılabilir. Güvenlik tedbirleri affa konu oluşturmaz. 

Ceza yaptırımı ile beraber güvenlik tedbirine de hükmedildiği durumlarda, ceza afla 
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ortadan kalksa bile tedbir varlığını sürdürür.
68

 Genel af ceza ilişkisini düşüren bir 

neden olduğundan, güvenlik tedbiri uygulamasını da engellemesi gerekmektedir. 

Fakat uygulamada hakim olan görüş itibariyle, tedbirler hedefleri ve nitelikleri 

açısından ceza olmadığından affın kapsamı dışında kalacaklardır.
69

 

 Güvenlik tedbirlerinde geçerli olmayan diğer konulardan bazıları ise, zaman 

itibariyle uygulama, erteleme, zamanaşımıdır.
70

 

 Doktrinde ceza ve güvenlik tedbirleri bakımından farklı düşünceler ileri 

sürülse de Dönmezer – Erman‟ ın savunduğu gibi meydana gelen bir olayda birini 

veya diğerini uygulamak konusunda hakim takdir yetkisini kullanmalıdır.  

 Cezalar zaman geçtikçe kefaret amacını yitirmekte ve her gün biraz daha 

fazla uslandırma ve önleme amacına yönelmektedir. Bir suçun işlenmiş ve sabit 

olması, kanunilik ilkesinin varlığı, eşitlik, şahsilik, kişiliğe saygı, yargısal usullere 

göre uygulanmaları her iki yaptırımın uygulanması için ortak özellik göstermektedir.  

Dolayısıyla bu ortak özelliklerde dolayı çağdaş ceza hukukunda cezalar ve güvenlik 

tedbirleri her gün birbirine biraz daha yaklaşmaktadır. 
71
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II. HÜRRĠYETĠ BAĞLAYICI CEZALAR 

 

A. GENEL OLARAK 

 

Hürriyeti bağlayıcı cezalar, hükümlünün bir yere kapatılması sonucu 

hürriyetini kısıtlayan hapis cezalarıdır.
72

 Özgürlüğü bağlayıcı ceza, kişinin 

özgürlüğünün kısıtlanması yoluyla yerine getirilmektedir.
73

 Kamuoyunda, suçluların 

tümünün tehlikeli kişiler olduğu inancı hâkim olduğundan, bir suçlu cezaevi 

duvarları arasına kapatılınca insanlarda rahatlama olmaktadır. Dolayısıyla toplumda 

mahkûmun özgürlüğünden yoksun bırakıldığı takdirde uslanacağı düşüncesi 

yaygındır.
74

 Hapis cezası ile birlikte, suçlunun ıslahı bakımından suçluya uygun 

eğitim programları uygulanarak, toplumun hukuka güvenin tekrar oluşması 

sağlanmaktadır. Ayrıca hapis cezaları, özgürlüğün kaldırılması ve içerdiği 

yoksunluklar nedeniyle failin kefaretini ödemesi amaçlandığı gibi, potansiyel 

suçlular için ibret oluşturarak failin ıslahını sağlayacaktır.
75

 

Hürriyeti bağlayıcı cezaların hukuki niteliği itibariyle suçlunun özgürlüğünü 

elinden alan bir cezadır. Dolayısıyla hürriyeti bağlayıcı ceza suçlunun hayatına, 

sıhhatine ve haysiyetine dokunamaz.
76

 

Birleşmiş Milletler ile Avrupa Konseyi‟nin belgeleri incelendiğinde hürriyeti 

bağlayıcı cezaların insan hakları ile bağlantılı bir ceza olduğu ve dolayısıyla insan 

onuruna aykırı olmadığından bu cezalara son çare olarak başvurulabileceği 

öngörülmektedir. Ancak çok aşırı derecede yüksek hürriyeti bağlayıcı cezalara 

başvurulması ve bu cezaların insanlık onurunu rencide edecek şekilde infaz edilmesi 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırıdır.
77
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B. HÜRRĠYETĠ BAĞLAYICI CEZALARIN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ 

 

Hürriyeti bağlayıcı cezalar ile cezaevlerinin tarihçesi iç içe olduğundan  

hürriyeti bağlayıcı cezaları anlamak için hürriyeti bağlayıcı cezalar ile cezaevlerinin 

tarihçesinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.
78

 Hürriyeti bağlayıcı cezalar 

günümüze gelene kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir. Hapis cezasının amacının 

değişmesi nedeniyle bu cezanın infaz şekli de sürekli değişikliğe uğramıştır.
79

 Bir 

toplumun ceza ve infaz rejimi toplumun siyasi, sosyolojik, tarihi ve ekonomik 

yapısına bağlıdır. Toplumların Tanrı adına Krallar tarafından yönetildiği dönemlerde 

hukuk düzenini ihlal edenler bedeni cezalarla cezalandırılmalarının yanı sıra 

ekonomik, siyasi ve askeri amaçlarla da kullanılmışlardır. Örneğin, Batıda Roma 

İmparatorluğu devrinden beri ağır suçlular kürek, maden ocağı ve toprakta 

çalıştırılma cezasına çarptırılmış, Osmanlı İmparatorluğunda ise, ağır suçlular kürek 

cezasına mahkûm edilerek liman ve gemilerde çalıştırılmıştır.
80

   

 18. yüzyılın sonuna kadar insan vücuduna acı veren nitelikte olan ve insan 

vücuduna karşı işlenen kırbaç, dayak gibi cezalar Aydınlık Çağda gerçekleştirilen 

ihtilâller ile bedenî cezaların yerini kişi özgürlüğünü bağlayan cezalara bırakmıştır.
81

 

Tarihsel süreç içinde gönüllü sürgünlük, suç failinin toplumdan kovulması veya 

mağdurun ailesine teslim edilmesi, kısas ve uyuşma kurumlarından sonra hürriyeti 

bağlayıcı cezalara geçiş olmuştur.
82

  

 Hapis cezalarının tarihi yenidir. İlkel toplumlarda salt cismani cezalar 

mevcuttu. Şöyle ki, Roma hukukunda ceza anlamında hapis cezası yer almamaktadır. 

18. yüzyılın sonuna kadar kişinin özgürlüğünün bağlanması amaç değil bir sonuçtu. 

Yani mevcut olan cezaevleri, suçlunun yargılanması sırasında el altında tutulması ve 

hakkında verilecek olan cezanın infaz edilebilmesi için alıkonulduğu yerlerdi.
83

 

Hapis cezası kiliseler tarafından geliştirilmiştir. Kiliseye göre, rahibin yükselebilmesi 
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için gerekli olan yalnızlık, günahkârların kötülüklerden temizlenebilmesi için de 

gerekliydi.
84

 Kilise hukukunda ceza, cismani bir azaptan çok bir yoksunluk şeklinde 

ortaya çıkıyordu.
85

  

15. yüzyılda bütün Avrupa‟da hafif suçlara zabıta düzen ve emirlerini de 

kapsamına alacak şekilde uygulanan hapis cezası, Batılı kanunlara Amerikan ve 

Fransız İhtilallerinin yapıldığı Aydınlık Çağda, ülkemiz hukukuna ise 1838 Askerî 

ceza, 1840 Ceza kanunlarıyla girmiş ve 1858 Ceza kanunuyla kapsamı 

genişletilmiştir.
86

 Ancak Türk Devletlerinde hapis cezasına ilk olarak Hun Devleti‟ 

nde rastlanmaktadır. Hun Devleti göçebe bir devlet olduğundan cezalar on güne 

kadar veriliyor ve dolayısıyla cezaevleri inşa edilmiyordu.
87

   

 Avrupa‟da kurulan ilk cezaevlerinin amacı suçluları çalıştırmak ve aynı 

zamanda dini eğitimle ıslah etmekti. Ülkemizde ise modern anlamda kurulan ilk 

cezaevleri hürriyeti bağlayıcı cezaların infazı için Sultanahmet‟te kurulmuştur.
88

  

 Hürriyeti bağlayıcı cezaların Aydınlık çağda temel ceza olmasının dört nedeni 

vardır: 

a) Çağın filozofları tarafından her şeyin akılla izah edilişi ve insanın en yüksek değer 

oluşunun kabul edilişi; 

b) Bu düşüncenin yaygınlaşması sonucu halkın iktidarı alışı ve mutlak krallıktan 

kurtuluş; 

c) Ekonomik hayatın iyileşmesi; 

d) Burjuvazinin iktidara gelmesidir. 

Bu dört şartın bir araya gelmesi ile yeni bir kültür doğmuş ve bedeni cezaların insanı 

aşağıladığı, hürriyetten yoksun bırakmanın ise insan onuru ile bağdaştığı için en iyi 

ceza olduğu kabul edilmiştir. Bu anlayış doğrultusunda hürriyetinden mahrum edilen 

kişinin cezaevinde ıslahının mümkün olduğu kabul edilmiştir.
89

 

 Fransız İhtilali ile birlikte kişi özgürlüğünün önemi artmış ve cezalandırma 

sisteminin temelini hürriyeti bağlayıcı cezalar oluşturmuştur. Süreç içerisinde kültür 
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düzeyinin toplumlarda gelişmesinin sonucu olarak ölüm cezası ve bedene karşı 

uygulanan cezalar yerini hürriyeti bağlayıcı cezalara bırakmıştır.
90

 

 Bugünkü anlamda özgürlüğü bağlayıcı cezalar konusunda İngiltere‟ de bazı 

gelişmeler görülse de bu cezalar ilk kez 16. yüzyılın sonlarına doğru Hollanda‟ da 

ortaya çıkmıştır. Özgürlüğü bağlayıcı cezalar ilk olarak basit suçlarla sınırlı 

tutulmuştur.
91

   

16.yy‟ ın sonlarında modern hürriyeti bağlayıcı ceza hukuku doğmuş ve 

işlenen fiilin cezalandırılmasından çok suçlunun yeniden sosyalleştirilmesi, 

iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Amsterdam cezaevlerinin doğuşuyla 16.yy‟ dan 

itibaren korkutma ve yeniden sosyalleştirme düşüncesi önem kazanmış ve 17. yy‟ da 

Avrupa‟yı etkilemiştir.
92

 

Bugünkü anlamda topluma yeniden kazandırma amacına dayalı ve belirli bir 

hukuksal çerçeveye oturtulmuş ilk cezaevi erkekler için kurulan Amsterdam 

hapishaneleridir. Amsterdam hapishanelerinin kabiliyetsiz gençleri, çalışma yeteneği 

olan dilencileri, serseri ve avareleri, dürüst ve Tanrı‟ dan korkan insanlar olarak 

yetiştirerek yeniden topluma kazandırmayı amaçlayan görevleri mevcuttur. Hürriyeti 

bağlayıcı cezalar ve infazının ortaya çıkması ve gelişmesinde hümanist düşünce ve 

reform hareketleri etkili olmuştur.
93

 

Amsterdam cezaevleri tüm Avrupa ve hatta Amerika için örnek oluşturdu. 

Ceza politikası yenilikleri Hollanda ile sınırlı kalmayarak birçok ülkede 

cezaevlerinin kurulmasına öncülük etmiştir.
94

 1667 yılında İtalya‟ da küçükler için 

bir cezaevi, 1703 yılında bir çocuk ıslahevi ve bir kadın cezaevi kurulmuştur. 1772 

yılında hapis cezalarının infazında önemli rol oynayan Gand Cezaevi inşa edilmiştir. 

Bu cezaevinin özelliği gece tam ayrılma, gündüz bir arada çalışma sistemini 

uygulamasıdır. Ayrıca bu cezaevinde çalışmayana yiyecek verilmez, suçlular ahlakî 

derecelerine göre sınıflandırılır ve mahkûmların birbirleriyle konuşmaları yasaktır.
95
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18.yy‟ ın sonu ve 19.yy‟ ın başında cezaevleri kötüleşti. En büyük problem 

ise kapasitelerinin üstünde bir yoğunluk yaşanmasıydı. Bu aşamada Howard‟ ın 

reform çalışmaları modern cezaevinin başlangıcı açısından önemlidir.
96

 

Bilimsel anlamda infaz biliminin kurucusu olarak Howard gösterilmekte, 

Howard‟ dan sonra yer alan ikinci isim ise Dupectiaux‟ tur.
97

 Howard 1775 yılında 

İngiltere‟den başlayarak Kıta Avrupa‟sını kapsayan bir seyahat gerçekleştirmiş ve 

gördüğü kurumları inceleyerek ele aldığı eserinde bu kurumların olumlu ve olumsuz 

özelliklerini belirtmiştir.
98

  Howard‟ a göre, cezaevlerinin reformunun hareket 

noktasını hükümlülerinin cezaevinde gece ve gündüz ayrılması ve tecriti 

oluşturmaktadır. Ayrıca mahkûmların temizliği ve sağlığı için uygun bir çalışma 

yapılmasının zorunlu olduğunu belirtmiştir.
99

   

Amerika, hapis cezaları ve bunların infazı açısından incelenmesi gereken bir 

ülkedir. Amerika‟ da cezaevleri alanında ilk reformu Pensilvanya eyaletinin 

kurucusu Penn gerçekleştirmiştir. Penn‟ e göre, mahkumlara karşı yumuşak 

davranılmalı, cezaevleri atölye haline getirilmeli ve çocuklara bir sanat 

öğretilmelidir. 1773 yılında Philadelphia‟ da kurulan ünlü Walnut Street cezaevinde, 

ağır suçları işleyenler hücrelere ayrılmış, daha hafif suçları işleyenler ise topluluk 

rejimine tabi tutularak atölyelerde bir arada çalıştırılmışlardır.
100

  

20.yy.‟ da hükümlünün kişiliği ön plana çıkartıldı. Bu dönemin hareket 

noktasını, cezanın infazında eğitime önem verilmesi gerektiği oluşturmaktaydı. Ceza 

infazında hükümlü düzenli bir toplumsal yaşam kazanmaya gayret etmeliydi. 1 Ocak 

1977 yılında Almanya‟ da yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kanunu, ceza infaz tarihinde 

yeni bir dönem açmıştır. Bu kanunda hükümlülerin hakları, infaz makamlarının 

müdahale yetkileri, tehlikeli suçluların kesin muhafazası açık olarak düzenlendi ve 

suç işleyenlerin tedavi ve yeniden sosyalleştirilmesi düşüncesi kuvvetlendirildi.
101

  

Amerika infaz reformunda ise, yargının müdahalesi önemli rol oynamıştır. 

Ancak 1870‟ lerde kurulan “American Correction Association” (ACA) adlı 

organizasyon infaz felsefesinde Minimum Standart Kuralları benimsemiştir. 
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Benimsenen standartlar şunlardır: Cezaevindeki yaşam şartlarını, fiziki koşulları, 

sağlık ve yemek, haberleşme, ziyaret, personel, personel eğitimi gibi cezaevi 

işletmeciliğinde uyulması gerekli hususları belirten kısa, emredici ve hukuki 

gerekçeli kurallardır.
102

    

20.yy‟ da yaşanan Dünya Savaşları cezaevlerindeki olumlu gelişmeleri 1950‟ 

li yıllara kadar durdurmuştur. 20.yy‟ ın ikinci yarısında uluslararası reform 

hareketleri ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletlerce 31 Temmuz 1957‟de 

“Hükümlülere Muamelede Uyulacak Asgari Standart Kurallar” kabul edilmiştir. 

Cezanın infazı ile hükümlünün topluma yeniden kazandırılmasını benimseyen 

hüküm ilk defa uluslararası hukukta 1966 yılında kabul edilen Uluslararası Medeni 

ve Siyasi Haklar Sözleşmesinde yer almıştır.
103

 

10.12.1984 tarihli BM İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi, 10.12.1984 tarihli 

Amerika İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi ve 26.11.1987 tarihli Avrupa İşkencenin 

ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Davranış ya da Cezanın Önlenmesi Sözleşmesi, 

özgürlükten yoksun bırakan ceza yaptırımlarının infazında insanilik sağlamak 

istemişlerdir.
104

 

 

C. HÜRRĠYETĠ BAĞLAYICI CEZALARIN TÜRLERĠ 

 

1. Genel Olarak 

 

Hapis cezasının, failin işlediği suç karşılığı olarak kanunda öngörülen 

süre için özgürlüğünden yoksun bırakılması olduğu üzerinde yukarıda 

durulmuştur. Hükümlü belirli hak ve yükümlülüklere tabi olarak hapis cezasını 

cezaevlerinde çeker.
105

  

Uzun süreli hapis cezaları ülkelerin geleneklerine göre farklılık 

göstermektedir. İki, üç ve genellikle beş yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezalar 

uzun süreli ceza olarak kabul edilmektedir. Örneğin Avrupa Konseyi 76(2) sayılı 

kararında beş yıldan fazla olan cezaları uzun süreli hürriyeti bağlayıcı ceza olarak 
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kabul etmiştir. Devletler içerisinde kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar suç 

politikası tartışmasında farklı değerlendirilmiştir. İsviçre, Hollanda, İskandinav 

devletleri gibi kimi Avrupa devletleri kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaları 

yaptırım sisteminin vazgeçilmez bir kısmı olarak görmektedir. Ancak geçmişte 

Almanya kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların kaldırılmasını istemiştir. 

Günümüzde ise Alman Kanunkoyucu, ceza hukukunda hürriyeti bağlayıcı 

cezanın alt sınırının bir aya çıkartılması ve ancak son çare olarak istisnai 

durumlarda altı aydan az hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedilebilmesini kabul 

etmiştir.
106

  

Uluslararası ceza hukuku kongrelerinde de kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 

cezalar tartışılmıştır. 1950 La Haye 12‟ inci Uluslararası Ceza Hukuku 

Kongresinde üç aya kadar süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar kısa süreli olarak 

kabul edilmiştir. 1960 Londra Suçların Önlenmesi ve Suçlulara Uygulanacak 

Muamele Hakkında Birleşmiş Milletler Kongresi‟ nde ise kısa süreli hürriyeti 

bağlayıcı cezalar açısından altı ay üst sınır olarak kabul edilmiştir.
107

    

Türk Ceza Sistemi suç karşılığı olarak uygulanabilecek yaptırımları ceza 

ve güvenlik tedbiri olarak belirlemiştir. Eski ceza kanununda yer alan kabahatler 

5237 sayılı ceza kanunundan çıkarılarak bunların yerine bir feri ceza olmayan 

güvenlik tedbirleri kabul edilmiştir. 
108

5237 sayılı Ceza Kanunumuzda, ceza 

çeşitleri sade bir biçimde düzenlenmiştir. 765 sayılı eski ceza kanununda yer alan 

ağır hapis – hafif hapis cezaları hapis cezasına; ağır para – hafif para cezaları ise 

adli para cezasına dönüştürülmüştür.
109

 Dolayısıyla yeni ceza kanununda “asli 

ceza” ve “feri ceza” ayrımı kaldırılmıştır.
110

 

5237 sayılı TCK‟ nın 45. maddesi cezaları hapis ve adli para cezası olarak 

belirledikten sonra, 46. madde de hapis cezalarını infaz süresi ve infaz koşulları 

bakımından; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası ve süreli 
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hapis cezası olarak üçe ayırmıştır. Cezanın amacı ve hak yoksunlukları 

bakımından bu hapis cezaları arasında herhangi bir fark yoktur.
111

  

 

2. Türk Ceza Kanununda Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar 

 

a.  Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis 

 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 2001 yılında kaldırılan ölüm cezasının 

ortaya çıkardığı boşluğu doldurmak üzere 765 sayılı TCK‟ da düzenlenmiş ve 5237 

sayılı TCK‟ da varlığını korumuştur.
112

  

 “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca 

devam eder, kanun ve tüzükte belirtilen sıkı güvenlik rejimine göre çektirilir.” Sıkı 

güvenlik rejiminin içeriğinin neler olacağının cezaların infazına ilişkin kanun ve 

tüzükte gösterileceği maddenin gerekçesinde düzenlenmiştir.
113

 

 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezası arasındaki fark, 

cezanın infazı ve koşullu salıverilme konularındadır.
114

 Ağırlaştırılmış müebbet 

cezasının infazının nasıl gerçekleşeceği 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerin 

İnfazına Dair Kanunu(CGTİHK)‟ 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 düzenlenmiştir. 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı rejimine ait esaslar aşağıda 

gösterilmiştir: 

a) Hükümlü, tek kişilik odada barındırılır. 

b) Hükümlüye, günde bir saat açık havaya çıkma ve spor yapma hakkı tanınır.  

c) Risk ve güvenlik gerekleri ile iyileştirme ve eğitim çalışmalarında gösterdiği 

gayret ve iyi hâle göre; hükümlünün, açık havaya çıkma ve spor yapma süresi 

uzatılabileceği gibi kendisi ile aynı ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasına 

sınırlı olarak izin verilebilir. 
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d) Hükümlü, yaşadığı yerin olanak verdiği ve idare kurulunun uygun göreceği bir 

sanat veya meslek etkinliğini yürütebilir. 

e) Hükümlü, kurum idare kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve onbeş günde bir kez 

olmak üzere (f) bendinde gösterilen kişilere, süresi on dakikayı geçmemek üzere 

telefon edebilir. 

f) Hükümlüyü; eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve 

koşullar içerisinde onbeş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere 

ziyaret edebilirler. 

g) Hükümlü hiçbir suretle ceza infaz kurumu dışında çalıştırılamaz ve kendisine izin 

verilmez. 

h) Hükümlü, kurum iç yönetmeliğinde belirtilenlerin dışında herhangi bir spor ve 

iyileştirme faaliyetine katılamaz.  

ı) Hükümlünün cezasının infazına, hiçbir surette ara verilemez. Hükümlü hakkında 

uygulanacak tüm sağlık tedbirleri, tıbbî tetkik ve zorunluluklar hariç ceza infaz 

kurumlarında, mümkün olmadığı takdirde tam teşekküllü Devlet ya da üniversite 

hastanelerinin tek kişilik ve yüksek güvenlikli mahkûm koğuşlarında uygulanır. 

 CGTİHK‟ nın 9. maddesine göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları 

yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilir.
115

 

 TCK‟ nın 47. maddesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bu cezaya 

mahkûm edilen kişinin yaşamı boyunca devam edeceği düzenlenmiş ise de, 

CGTİHK‟ nın 107. maddesinde ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkûm edilen 

kişilerin infaz kurumunda 30 yılını geçirmesi durumunda koşullu salıverilmeden 

yararlanabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca eğer mahkûmiyet suç işlemek için örgüt 

kurmak veya yönetmeye ilişkinse infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre 36 yıl, 

örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bir suça ilişkin ise, infaz kurumunda 

geçirilmesi gereken süre 40 yıldır.
116

 

 Cezaların infazında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının farklı bir yanı 

vardır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası mahkûmları yalnızlaştırılmakta, bu ceza 

ile mahkumların hak ve hürriyetlerinden yararlanmaları sınırlandırılmaktadır. 
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Müebbet hapis cezasına mahkûm olan bir hükümlünün yeniden özgürlüğüne 

kavuşabilme umudu vardır. Bu durumun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 

mahkûm olan hükümlüler bakımından da geçerli olduğunu ileri süren yazarlar 

bulunmaktadır.
117

 

 

b.  Müebbet Hapis  

 

TCK‟ nın 48. maddesine göre; “Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı 

boyunca devam eder.” Müebbet hapis cezası bakımından hükümlün yeniden topluma 

dönme umudunu besleyen koşullu salıverilme kurumuna yer verilmiştir. Koşullu 

salıverilme için, ceza infaz kurumunda 24 yıl geçirilmelidir. Ancak suç işlemek için 

örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan 

dolayı mahkûmiyet halinde, müebbet hapis cezasına mahkûm edilenlerin koşullu 

salıverilmeden yararlanabilmeleri için mahkûmiyetlerinin 30 yılını ceza infaz 

kurumlarında çekmeleri gerekmektedir.
118

 

 Ceza İnfaz Kurumları‟nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirleri‟ nin 

İnfazı Hakkında Tüzük (CİKYCGTİHT )‟ ün 48. maddesine göre, müebbet hapis 

cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder ve müebbet hapis cezası süreli hapis 

cezasına uygulanan infaz rejimine göre infaz edilir.
119

  

 

 

c.  Süreli Hapis 

 

 Kanunda ayrıca belirtilmeyen durumlarda süreli hapis cezası bir aydan az, 

yirmi yıldan fazla olamaz. Kanun suç karşılığı olarak verilecek cezanın alt ve üst 

sınırını ayrıca belirleyebilir. Bu durumda ilgili suç açısından kanunun öngördüğü alt 

ve üst sınır uygulanacaktır. Ancak kanun böyle bir sınır belirlememişse TCK‟ nın 49. 

maddesinde düzenlenen genel sınır uygulanacaktır.
120

  Süreli hapis cezasını 
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gerektiren bir suçtan dolayı hâkim tarafından hesaplanan sonuç ceza en fazla otuz yıl 

olacaktır.
121

 

 Süreli hapis cezası kendi içerisinde uzun ve kısa süreli hapis cezası olarak 

ikiye ayrılmaktadır. TCK‟ nın 49. maddesinin ikinci fıkrası ve CİKYCGTİHT‟ nin 

49. maddesinin ikinci fıkrasına göre; hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis 

cezası, kısa süreli hapis cezası olarak kabul edilmiştir. Bir yıldan yukarı hapis cezası 

ise uzun süreli hapis cezası olarak kabul edilmiştir. Cezanın kısa süreli olup 

olmadığını belirlemek için somut olayda yargılama sonunda hükmedilen sonuç ceza 

esas alınır. Yani tüm nitelikli haller uygulandıktan sonra elde edilen sonuç ceza göz 

önünde tutulacaktır.
122

 Birden fazla mahkumiyetin söz konusu olduğu durumlarda 

her bir suç karşılığı verilen cezanın süresi dikkate alınır, toplam ceza esas alınmaz.
123

  

 

Süreli hapis cezasının uzun süreli ya da kısa süreli olarak ayrıma tabi 

tutulmasının iki önemli nedeni vardır. Bunlardan birincisi kanun kısa süreli hapis 

cezalarına, seçenek yaptırımların uygulanabilmesi olanağı tanımaktadır.
124

 İkinci 

olarak da 6 ay veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm edilenler özel infaz 

şekillerine tabi tutulmaktadır.
125

  

 

 

D. HÜRRĠYETĠ BAĞLAYICI CEZALAR HAKKINDAKĠ GÖRÜġLER 

 

1. Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Yararları 

 

Cezaların amacının korkutma, toplumu koruma ve mahkûmların ıslahı 

olduğunu yukarıdaki açıklamalarımızda değinmiştik. Doktrinde hürriyeti bağlayıcı 

cezaların bu amaçları en iyi karşılayan ceza olduğu savunulmaktadır.
126

 Kişinin 

özgürlüğünün kaldırılması birtakım yoksunluklar içermesinden dolayı failin 
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kefaretini ödemesi anlamına gelmekte, potansiyel suçlular için ibret oluşturarak failin 

ıslahına imkân sağlamaktadır.
127

 

 Cezanın amaçlarından biri olan öcalma, hapis cezalarının amaçları arasında 

da yer almaktadır. Failin kişisel özgürlüğünden yoksun kalması hem toplumu hem 

mağdur ve yakınlarını tatmin edeceğinden suçlu kişisel intikam duygularından 

korunmuş olacaktır. Ayrıca hapis cezasının verilmesi ile mahkûm özgürlüğünü 

kaybetmekte, ailesinden ve dostlarından ayrılmakta, kısıtlı ve sınırlı bir alanda 

yaşamak zorunda kalmaktadır. Bu doğrultuda hapis cezası kişiye acı ve ızdırap 

vermekte, cezaevi gibi kapalı bir ortama düşme korkusu da bunlara eklenince 

cezanın caydırma fonksiyonu ön plana çıkmaktadır.
128

 

 Suçlu toplum için tehlikeli ve tekrar suç işleme olasılığı yüksek bir kişidir. 

Dolayısıyla suçluların cezaevine konması tehlikeyi ortadan kaldırmakta toplumun 

suç işlemeyen kesimine karşı bir güvence sağlamaktadır.
129

 

 Hapis cezasının en önemli amaçlarından biri de, suçlunun ıslah etmektir. 

Suçlunun cezaevinde kaldığı süre içerisinde eğitilerek toplum kurallarına uygun 

hareket edebilme bilinci kazandırılması ile suçlu uslandırılmaktadır. Ayrıca verilen 

eğitimler ile meslek sahibi olması amaçlanmaktadır.
130

 

 Hürriyeti bağlayıcı cezalar konusunda yasalarda oldukça ayrıntılı 

düzenlemelere yer verildiğinden hâkimlere failin kusuruyla orantılı olarak bir ceza 

belirleme konusunda serbesti tanınmıştır. Bu noktada ceza belirlenirken failin 

sorumluluk derecesi dikkate alınacak yani failin kusuru ile, orantılı olarak 

derecelendirilerek hapis cezaları verilecektir. Bu doğrultuda ise, kusur ile orantılı 

olarak failin sorumluluk derecesi en iyi ancak hapis cezalarıyla sağlanabilecektir.
131

  

Gerçekten ceza yaptırımının korkutucu niteliği sayesinde yeniden suç 

işlenmesi önlenmekte, diğer yandan suçluyu uslandırarak onun sosyalleşmesi 

sağlanmaktadır. Günümüzde hala tam anlamıyla alternatifi bulunmayan ve işlenen 

suç karşılığında ülkelerin tercih ettiği yaptırım olan hürriyeti bağlayıcı cezalar 

etkinliğini koruyarak hürriyetini kaybetme korkusu yaşayan insanları suç işlemekten 
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alıkoymaktadır.
132

 Caydırıcı rolünün yanı sıra bazı suçluları eğiterek ve iş sahibi 

yaparak topluma yeniden kazandırmaktadır. 
133

 

 

2. Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Zararları 

 

Hürriyet bağlayıcı cezalar doktrinde cezanın süresine ve infaz şekline bağlı  

olarak eleştirilmektedir. Her ne kadar hürriyeti bağlayıcı cezalar uzun ve kısa süreli 

olarak ayrıma tabi tutulsa da her iki cezada aynı usullere göre infaz edilmektedir.
134

 

Hürriyeti bağlayıcı cezaların lehine olan araştırmalar 1950‟ lerden  

itibaren reddedilmektedir. Hapis cezasının infazında gerçekleştirilen bütün insancıl 

gelişmelere ve mahkûmun yeniden sosyalleştirilmesi için gösterilen bütün çabalara 

rağmen hapis cezaları, hükümlüye sıkıntı ve ızdırap yükleyerek topluma yeniden 

uyumu yönünden ciddi güçlükler yaratmakta ve böylece amacına ulaşamamaktadır. 

Hapis cezaları hükümlüyü sosyalleştirmekten öte sosyal olmaktan çıkarmaktadır.
135

  

 Hürriyeti bağlayıcı cezaların en acı ve sıkıntı yaratan durumu insanın kendi 

isteği dışında özgürlüğünü kaybetmesidir. Bu durum insanlarda ruhsal bunalımlara 

neden olmaktadır. Kişi bina dışına çıkamamakta hatta cezaevi içerisinde bir yerden 

bir yere bunun da ötesinde bir koğuştan diğerine gidememektedir. Zamanla 

umutsuzluğa düşen hükümlü demir parmaklıklar ardında tükenip gideceğini 

düşünmektedir.
136

 

Hapis cezasına mahkûm olan kişiye karşı toplumun güveni sarsıldığından 

hükümlü toplum dışına itilmektedir. Dolayısıyla hükümlü de kendisine karşı olan 

güvenini yitirerek değersizlik, aşağılık duyguları içine düşmektedir. Hapis cezaları 

suçluları kişisel temel hak ve özgürlüklerden yoksun bırakmanın ötesinde diğer temel 

ihtiyaçları olan ailesi ve dostlarıyla görüşmelerini de kısıtlamaktadır. 
137
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Önder‟e göre, hürriyeti bağlayıcı cezaların bugünkü infaz şekli, ne ıslah edici 

ne de korkutucudur.
138

 İnfaz rejiminde gerçekleştirilen bütün insancıl gelişmelere ve 

mahkûmun yeniden sosyalleştirilmesi için gösterilen çabalara rağmen infaz rejimi 

amacına ulaşamamaktadır. Hapis cezası genellikle suçluları yeniden suça 

yönlendirmekte ve amacına ters sonuçlar doğurmaktadır.
139

  

Genel olarak hapis cezaları, insanları ruhsal çöküntüye uğratmakta ve 

insanların umutsuzluğa kapılmasına yol açarak ileride toplumsal yaşama tekrar uyum 

sağlamasını zorlaştırmaktadır. Hapse konulan suçlunun suçunu düşünerek pişmanlık 

duyması beklenirken aksine suçlu genellikle kendisine haksızlık yapıldığına 

inanmaktadır.
140

 

Doktrinde bazı yazarlara göre, cezaevi bir suç okulu olarak görülmektedir. 

Dolayısıyla bu yazarlara göre, tesadüfî suçlular yani tehlikeliliği en az suçlular bile 

cezaevine girince en usta suçlu olarak çıkmaktadır. Ceza toplu halde infaz 

edildiğinden mahkum diğer suçlularla temas halinde olduğundan ahlaken bozulmaya 

müsaittir. Hükümlü kısa bir süre için girdiği cezaevine alışarak ileride tekrar suç 

işlemekten çekinmeyecektir.
141

  

Hapis cezaları bir süre suçlunun yeniden sosyalleştirilmesi bakımından ve 

tekerrürü önlemek konusunda yararlı imkânlar veren bir müeyyide olmasına rağmen 

günümüzde hapis cezaları eskisi gibi olumlu değerlendirilmemektedir. Suçlu kişinin 

kötülüklerden oluşan sunî âlem olan cezaevine konması ve namuslu sayılan hür 

insanlardan koparılması şeklinde uygulanan yöntemlerle bir sonuç alınamaz. Hapis 

cezalarının şahsî ve toplumsal bakımdan büyük sakıncaları olduğu vurgulanarak, 

suçlunun hürriyet düzeyine ancak hür bir ortamda alışabileceği belirtilmektedir.
142

  

Ceza infaz kurumlarında suça ve metotlarına alışmış, belirli suçlarda 

uzmanlaşmış olanlar ile basit suçlular bir arada kalınca, acemilere uzmanlar 

tarafından suç eğitimi verilerek suç işleme ruhu aşılanmaktadır. İlk defa suç işleyen 

kişiler cezaevine girmeden önce suç ve suçludan iğrenirken, cezaevinde ağır suçlular 
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arasına karışınca bu suçlulara alışıp onları sevmekte ve tahliye olduğunda bile 

bununla övünmektedirler.
143

     

Mahkûmun cezaevi sonrasında yaşamında sorumluluk sahibi bir birey haline 

gelebilmesi cezanın infazının amaçlarından biridir. Ceza ile mahkûmun 

iyileştirilmesi ve eğitimi amaçlanırken mahkûm hapishanede rehavete düşmekte, 

hazırcılığa alışmaktadır. Dolayısıyla sırf cezaevindeki tembellik ortamına kavuşmak 

için suç işleyen eski mahkûmlar vardır.
144

   

Hürriyeti bağlayıcı cezalar ile sadece suçluya zarar verilmemekte aynı 

zamanda toplum da, bu kişinin emeğinden mahrum kalarak zarara uğramaktadır. 

Kimi zaman suçlu işini kaybetmekte, bunun da ötesinde cezaevinden çıktıktan sonra 

suçu onaylanarak damgalanmakta ve iş bulması zorlaşmaktadır.
145

 Dolayısıyla 

hükümlü ailesinden uzaklaşmakta, ailesine çocuklarına bakamamakta hatta kimi 

zaman aileler parçalanmaktadır. Ayrıca hapis cezası mahkûmun yakınlarını sefalete 

düşürdüğünden dolaylı olarak başka suçluların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Eşin hapsedilmesi çocukların terbiye ve diğer haklardan mahrum kalmasına, 

mahkûm ailesi olmak ise, toplum bakımından psikolojik ezikliğe neden olmaktadır. 

Bütün bunların neticesinde hapis cezası cezaların şahsiliği ilkesini zedeleyerek 

mahkûmdan çok yakınlarını cezalandırmaktadır.
146

  

Hürriyeti bağlayıcı cezaların faydaları ve zararları konusundaki genel 

açıklamalardan sonra günümüzdeki gelişmelerden bahsetmek gerekirse, infaz 

sistemimiz toplumsal güvenden yoksun bir sorunlar yumağı haline geldiğinden 

cezaevlerinde hükümlülerin ıslahına yönelik tretman rejimleri uygulanamamaktadır. 

Bunun başlıca nedenleri gerekli personelin istenilen düzeyde eğitilmemiş olması ve 

nitelik ve nicelik bakımından istenilen düzeye ulaşılamamasıdır. Dolayısıyla Türk 

İnfaz Hukuku evrensel düzeydeki uygulamaların çok uzağında yer almaktadır.
147
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Tüm bu olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması ve suç işleyen kişiyi ıslah ederek 

topluma yeniden kazandırılması ve cezadan beklenen amacın mutlak şekilde elde 

edilebilmesi için yeni arayışlar gerekli hale gelmiştir. Bu noktada ikinci bölümde 

yarıntılı bir şekilde ele alacağımız seçenek yaptırımların uygulanması 

yaygınlaşmıştır.  Ayrıca henüz ülkemizde uygulanmayan ama çeşitli ülkelerde suçun 

önlenmesi bakımından etkin olan eğitim kampı modeli üzerinde durmak istiyoruz. 

Eğitim kampı modeli, alternatif bir infaz biçimi olarak suçlu çocukların 

uslandırılması bakımından çeşitli ülkelerde uygulaması görülmektedir. Bugünün 

çocukları ve gençleri yarının büyükleri anlayış doğrultusunda çocukların ve gençlerin 

eğitilmesi ve uslandırılması yolu ile gelecekte işlenecek suçların önemli derecede 

önlenebileceği belirtilmektedir. Çeşitli ülkelerde suçlu çocukların ıslahı bakımından 

denenmiş birçok sistem bulanmaktadır. Bu sistemlerde çocuğu ıslah etmek, bir 

meslek edinmesini sağlamak, koruyucu önlemler alarak çocukların çeşitli şekillerde 

korunması sağlamak gibi çeşitli amaçlar yer almaktadır. Suç öğrenilmiş bir 

davranıştır.  Öğrenme sürecinin en başında olan çocuklar tarafından da bu kötü 

davranışlar çabuk öğrenilir. Dolayısıyla istenmeyen hareketi yapar yapmaz anne-

baba ya da öğretmen çocuğa tepki gösterirse çocuk yaptığının yanlış bir davranış 

olduğunu fark ederek artık bu davranışı sergilemekten vazgeçecektir. Çocukların 

eğitilmesi yetişkinlere göre daha kolay olduğu için çocuk suçluların önüne geçmek 

daha kolaydır.
148

 

 

 Eğitim kampı sisteminde ise, şok hapis uygulaması ile hükümlüde disiplin ve 

kendine saygının oluşması sağlanmak istenmektedir. Eğitim kampları suçlu gençlerin 

rehabilitasyonunu sağlarken devleti de aşırı bir mali yükten kurtarmaktadır. 

Dolayısıyla bu sistemin ülkemiz koşulları çerçevesinde düzenlenerek uygulanması 
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gerek suçlu çocuk ve gençleri ıslahı bakımından gerekse ülkemiz ceza adalet sistemi 

bakımından oldukça etkili olacağı açıktır.
149

   

Alternatif seçenekler ne olursa olsun hürriyeti bağlayıcı cezaların tamamen 

ortadan kaldırılması mümkün değildir. Ancak bu yaptırıma, toplumun korunması 

gerektiği ve diğer yaptırımların yetersiz kaldığı durumlarda başvurulmalıdır.
150

 

 

III. KISA SÜRELĠ HÜRRĠYETĠ BAĞLAYICI CEZALAR 

A. GENEL OLARAK 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar kurumu 647 sayılı Cezaların İnfazı 

Hakkında Kanun‟ la Türk Hukukuna girmiştir. 647 sayılı kanun ile 5237 sayılı TCK‟ 

nun 49. maddesinin ikinci fıkrası aynı niteliktedir. Bu maddeye göre; “Hükmedilen 

bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, kısa süreli hapis cezasıdır.”  Bu doğrultuda 

kısa süreli hapis cezaları çok vahim sayılmayan ihlallerde söz konusu olmaktadır.
151

 

Bir hürriyeti bağlayıcı cezanın kısa süreli olup olmadığının belirlenmesinde 

şekli ölçüler dikkate alınmaktadır. “Kesinleştiği tarihten itibaren suçlunun eğitimi ve 

uslanması bakımından mâkul imkanı vermeyecek süredeki hürriyet bağlayıcı 

cezaları, kısa süreli saymak” uygun olacaktır. Bu doğrultuda daha çok sübjektif ve 

psikolojik ölçü dikkate alınmaktadır.
152

 

Hapis cezasının kısa süreli olması durumunda para cezasına veya diğer başka 

seçenek yaptırımlara çevrilebilme özelliğinin olması kısa süreli hapis cezasının 

önemini vurgulamaktadır. Yargılama sonunda hükmedilen somut cezaya bakılarak 

cezanın kısa süreli olup olmadığı belirlenir. Yargılama sonunda birden çok cezaya 
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hükmedilmesi durumunda her bir cezanın süresi ayrı ayrı dikkate alınarak cezanın 

kısa süreli olup olmadığı belirlenir.
153

   

 

B. KISA SÜRELĠ HÜRRĠYETĠ BAĞLAYICI CEZALARIN TARĠHĠ 

GELĠġĠMĠ VE KARġILAġTIRMALI HUKUK 

 

Son yüzyıl içinde reform tartışmalarının odak noktası, bir cezanın ne zaman 

kısa süreli sayılacağı olsa da bugüne kadar bu konuda ortak bir görüşe 

varılamamıştır.
154

 Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların ortaya çıkmasını sağlayan 

kanunî ve takdirî hafifletici sebepler gibi kurumlar da Ceza hukukunun gereklerinden 

doğmuştur.
155

 Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların faili ıslah etmediği, cezaevinin 

kötü koşullarının hükümlüyü eskisinden daha tehlikeli hale getirdiği savunulmuştur. 

Dolayısıyla bu konuda yapılan çalışmalar kısa süreli hapis cezalarının özel infaz 

şekillerinin ve seçenek yaptırımlarının gelişmesine etken olmuştur.
156

 

1948‟de Milletlerarası Ceza ve İnfaz Komisyonu ve 1950 yılında La Haye‟ de 

yapılan 12. Milletlerarası Ceza Hukuku Kongresinde üç ayı geçmeyen hürriyeti 

bağlayıcı cezalar kısa süreli olarak kabul edilmiştir. 1960 Londra Suçların Önlenmesi 

ve Faillere Uygulanacak Muamele Hakkında 2. Birleşmiş Milletler Kongresinde sınır 

altı ay olarak yükselmiş ve Belçika, Finlandiya, Yunanistan, Japonya gibi pek çok 

ülke tarafından da kabul görmüştür. Türk hukukunda ise, yukarıda bahsettiğimiz gibi 

bir yıl veya daha az süreli hapis cezası kısa süreli olarak kabul edilmektedir.
157
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Alman Ceza Hukuku‟ nda üç ay sınırı göze çarparken 1969 Reform Kanunu 

altı aydan daha az süreli hapis cezasını açıkça kısa süreli olarak düzenlemiştir. 

Günümüzde de bu sınır kabul edilmektedir.
158

  

Suç politikası tartışmasında kısa süreli hapis cezası farklı ele alınmaktadır. 

İsviçre, Hollanda ve İskandinav Devletleri gibi bazı Avrupa Devletleri kısa süreli 

hürriyeti bağlayıcı cezaları yaptırım sisteminin vazgeçilmez bir kısmı olarak 

görmektedir. Almaya da ise durum biraz farklıdır. Almanya‟ da geçmişte kısa süreli 

hürriyeti bağlayıcı cezalar daima kaldırılmak istenmiştir. Alman Ceza Kanunu 47. 

maddede altı aydan az hürriyeti bağlayıcı cezaya sadece istisnai hallerde “son çare 

koşulu” olarak hükmedilebilmesini kabul etmiştir.
159

     

İtalya‟ da kısa süreli hapis cezalarının infazı bakımından özel infaz rejimleri 

benimsenmiş ve 1975 tarihli kanunda ise infaz biçimlerinden konutta infaz cezası 

düzenlenmiştir. Amerika Birleşik Devletlerinde de İtalya da olduğu gibi kısa süreli 

hapis cezalarının infazı bakımından özel infaz rejimleri benimsenmiştir.
160

  

 

C. KISA SÜRELĠ HÜRRĠYETĠ BAĞLAYICI CEZALAR HAKKINDAKĠ 

GÖRÜġLER 

1. Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Faydaları 

Kısa süreli hapis cezalarının fail üzerinde yaptığı etkinin sonucu olarak bu 

hapis cezası failin tekrar suç işlemesini önlemektedir. Ayrıca kısa süreli hapis 

cezaları “suçun kefaretini hissettirmesi” nedeniyle hem faile etki yapmakta hem de 

mağdur ve yakınlarının öcalma duygularını tatmin etmektedir.  Bu tür cezalarda kısa 

dönemde uygulanacak yoğun ıslah ve eğitim programları son derece yararlı olacaktır. 

Kısa süreli hapis cezalarının süresi bakımından aile düzenini bozmayan, 
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cezaevlerinin uzun dönemde yaratabileceği psikolojik sorunları yaratmayan cezalar 

olduğu savunulmaktadır.
161

  

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarda mahkûm cezaevinde kısa süre kaldığı 

için tekrar topluma döndüğünde, sosyal yaşamın kurallarına çabuk ve zorluk 

çekmeden adapte olmaktadır. Bu şekilde bir yaptırımda, hükümlü yakınlarının 

mahkûmiyet dolayısıyla uğradığı üzüntü ve zarar fazla olmadığı gibi, kişi çalışma 

hayatından uzun bir süre ayrı kalmamaktadır.
162

 

 

2. Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların Zararları 

İyi bir hürriyeti bağlayıcı cezalar sistemi bakımından kısa süreli hürriyeti 

bağlayıcı cezaların günümüzde yararından çok daha fazla zararı olduğu kabul 

edilmektedir.
163

  Hapis cezalarının yararlı olabilmesi için hükümlü belli bir süre 

cezaevinde kalmalı ve bu süre içinde ıslah rejimine tabi tutulmalıdır. Bu doğrultuda 

kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar korkutma ve uslandırma amacı için yeterli 

değildir. Ayrıca kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar suçlunun topluma yeniden 

uyumunu sağlayacak iyileştirme programının uygulanmasına engeldir. Yani bu 

cezalar kısa olduklarından dolayı cezadan beklenen amacı gerçekleştiremezler.
164

  

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar cezaevlerindeki kalabalığı ve 

dolayısıyla infaz masraflarını artırır. Bu durum mahkûmların ıslahını zorlaştırmasının 

yanı sıra devletin mali yükünü de önemli ölçüde arttırmaktadır.
165

 Kısa süreli hapis 
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cezaları cezaevini daha da kalabalık hale getirdiğinden yatacak yer, sağlık, çalışma, 

eğitim ve denetleme olanaklarını yetersiz hale getirir.
166

  

Cezaevlerinde hükümlüleri işledikleri suçlara ve ahlaki kötülüklerine göre 

tam bir sınıflandırmaya tabi tutmak ve bu sınıfları birbirleriyle temas ettirmemek tam 

olarak mümkün değildir. Bunun sonucu olarak ilk defa hafif bir suç işleyen tesadüfî 

suçlunun, cezaevinin uyumsuz suçlu grubu içine karıştırılması onu suçu meslek ve 

itiyat edinmiş olanların bozucu tesirlerine açık hale getirmekte dolayısıyla kısa süre 

için cezaevine giren hükümlü cezaevine alışır, hiç suç işlemeyen birine göre tekrar 

suç işlemeye yatkın hale gelir.
167

  

Yapılan araştırmalar cezaevlerinde cinsel saldırıların çok yoğun olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla bazı mahkûmlar için cezaevleri tehlikelidir. Kısa süreli 

hapis cezasına mahkûm olan bir suçlu ile ırza geçme, adam öldürme gibi suçların 

faillerinin bir arada bulunduğu cezaevleri hiç de güvenli değildir. Cezaevine girme 

kişi açısından bir damgalanma nedenidir. Suçlunun mahkûm edilmesiyle toplumun 

suçu onayladığı açıklanmaktadır. Dolayısıyla hapis cezasına mahkûm olan kişi 

toplumun kabul edilmeyen bir üyesi olmaktadır.
168

 

Kişinin cezaevine girmesi aile ilişkilerini de etkileyecektir. Cezaevine 

girmesinin sonucu olarak kişi ailesinden uzaklaşacak, belki işini kaybederek ailesine 

bakamayacaktır. İşte tüm bu olumsuz özelliklerden dolayı diğer bölümlerde ayrıntılı 

olarak üzerinde duracağımız seçenek yaptırımlar ve özel infaz usullerine yer 

verilmiştir.
169

 

 

 

                                                           
166

 İçel v.d., Yaptırım Teorisi, s.68. 
167

 Artuk, Gökcen, Yenidünya, 5237 Sayılı Yeni TCK’ ya Göre HazırlanmıĢ Ceza Hukuku Genel  

      Hükümler, s.865. 
168

 Sokullu Akıncı, “Cumhuriyetin 75. Yılında 647 Sayılı Cezaların Ġnfazı Hakkında Kanunda  

     Yer Alan Cezalar ve Yapılması Gereken DeğiĢiklikler”,s.349. 
169

 İçel v.d., Yaptırım Teorisi, s.69. 
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Ġkinci Bölüm 

         TÜRK CEZA KANUNUNDA KISA SÜRELĠ 

HÜRRĠYETĠ BAĞLAYICI CEZALARA SEÇENEK 

YAPTIRIMLAR 

 

I. KISA SÜRELĠ HÜRRĠYETĠ BAĞLAYICI CEZALARA SEÇENEK 

YAPTIRIMLAR 

A. GENEL OLARAK 

Ceza yaptırımı korkutucu niteliği ile suç işlenmesini önlerken, diğer yandan 

suçluyu uslandırarak resosyalizasyonunu sağlamaktadır. Her ne kadar çağdaş infaz 

anlayışı, mahkumların uslandırılması ve suçlunun topluma uydurulması amacıyla 

infaz kurumlarının gerekliliğini savunsa da hürriyeti bağlayıcı cezalar özel önleme 

fonksiyonunu yerine getirememektedir. Çünkü özellikle kısa süreli hürriyeti 

bağlayıcı cezalara mahkum olanlar cezaevi yaşantısının olumsuz etkilerinden sadece 

infaz kurumlarında yapılan reform yolu ile kurtulamaz. Bu cezalar sınırlandırılmalı, 

hürriyeti bağlayıcı cezalara seçenek olabilecek kurumlara başvurulmalıdır. Özellikle 

1970‟li yıllardan itibaren bu ihtiyaç kendini göstermiştir.
1
  

Günümüz ceza sisteminde uygulanan suçluları, kilit altına koymak ya da 

suçluların cezasını erteleyerek veya para cezasına çevirerek onları toplum içine 

bırakmak cezanın beklenen amacı gerçekleştirmesinde etkisiz kalmasına neden 

olmaktadır.
2
 

                                                           
1
 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

   s.151. 
2
 Füsun Sokullu – Akıncı, “Adalet Reformu ve Alternatif Ceza Yaptırımları”, Nurullah Kunter’ e  

  Armağan – Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Beta Basım Yayım Dağıtım,İstanbul, 1998,  

   s.327.  
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5237 sayılı TCK, kısa süreli hapis cezasını bir yıl veya daha az süreli hapis 

cezası olarak tanımlamıştır.
3
 Kısa süreli hapis cezaları, cezadan beklenen amacı 

sağlayamaz; cezaların toplu olarak çekildiği durumlarda cezalar cezaevini suçlu 

okulu haline getirmektedir. İlk defa basit suçlardan cezaevine giren suçlular, koğuş 

arkadaşlarından başka suçları işlemeyi öğrenmekte ve profesyonel suçlu olarak dışarı 

çıkmaktadır. Mükerrir suçlulara kısa süreli hapis cezaları hiç etki etmez. Dolayısıyla 

söz konusu cezalar devlete gereksiz masraf açmaktan başka bir işe yaramaz.
4
 Ayrıca 

hapis cezalarının yerine getirilmesi kişiyi toplumdan uzaklaştırmakta, suçlularla 

ilişkisini yoğunlaştırmaktadır. Cezaevine giren hükümlü daha profesyonel suçlularla 

tanışmakta ve yeni suçların planını yapmaktadır.
5
 Bu nedenlerden dolayı, 1960 

Londra ve 1965 Stockholm Birleşmiş Milletler Kongreleri‟nde kısa süreli hapis 

cezalarından tamamen vazgeçilmesi önerilmiş, ayrıca 1962 tarihli Alman Alternatif 

Ceza Kanunu Tasarısında ise, hapis cezalarının 6 aydan başlaması öngörülmüştür. 

Fakat özellikle şunu belirtmeliyiz ki, bazı hükümlülerin ıslahı ve yeniden topluma 

kazandırılması için hapis cezası tümüyle kaldırılmamalıdır. Kısa süreli hürriyeti 

bağlayıcı cezalara seçenek yaptırımlar, tehlikeli olmayan yani kendisi, ailesi ve 

toplum bakımından bir yere kapatılmasına gerek duyulmayan hükümlüler açısından 

mümkündür. Dolayısıyla bir kimseyi altı ay ya da daha kısa bir süre içerisinde ceza 

infaz kurumuna yerleştirip iyileştirmek imkansızdır. İyileştirme daha uzun bir süreci 

gerektirmektedir.
6
 Bu doğrultuda şu sonuca varabiliriz ki, hapis cezalarının tamamen 

kaldırılması mümkün olmasa da suç failinin kendisi, mağdur ve toplum açısından 

tehlike göstermediği durumlarda cezaevine konulmaması bunun yerine alternatif bir 

takım kurumlara başvurulması ceza adaleti bakımından daha yerinde olacaktır.
7
  

Hapis cezaları yerine uygulanabilecek seçenek kurumların geliştirilmesi ve 

uygulanması günümüzde oldukça yaygınlaşmıştır. Özellikle bu seçenek yaptırımların 

                                                           
3
 Toroslu, Ceza Hukuku, s.275.  

4
 Öztürk, Erdem, Ceza Hukuku Genel Hükümler ve Özel Hükümler, s.146. 

5
 Soyaslan, Ceza Hukuku, s.560.  

6
 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

   s.152; Çev. Öztekin Tosun, “Hürriyeti Kısıtlanmış Kişilerin İyileştirilmesi İçin Uyulması Gerekli  

   En Az Kuralların Bütünü”, Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: XL, Sayı: 1-4,  

   1974, s. 663 -720. 
7
 Sokullu – Akıncı, “Adalet Reformu ve Alternatif Ceza Yaptırımları”, s.328. 
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suçluları hapis cezalarına göre ıslah etmek bakımından daha etkili olabileceği 

üzerinde durulmakta ve ayrıca devlete daha az maddi külfet getireceği 

savunulmaktadır.
8
 Bu doğrultuda özellikle kısa süreli hapis cezaları yerine seçenek 

yaptırımlara başvurulmasının amacı, kısa süreli olan hapis cezalarının sakıncalarını 

gidermek ve dolayısıyla hükümlülerin zorunlu olmadıkça cezaevine konulmalarını 

önlemektir.
9
 Ayrıca yargı organları, kısa süreli hapis cezasının uygulanması sonucu 

toplumdan dışlanacak olan faile, failin ve olayın özelliğine göre uygun bir seçenek 

yaptırım uygulayarak, faili toplum dışına itmemekte ve seçenek yaptırımlar ile 

cezasını toplum içinde çektirilmesini sağlamaktadır.
10

 Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 

cezalar yerine seçenek yaptırımlara başvurulmasının nedenleri TCK‟ nın 50. 

maddesinin gerekçesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.  

“Belli bir süreyle hapis cezasına mahkûm olmak, cezanın uyarı fonksiyonunu 

ve kişinin etkin pişmanlık duymasını sağlayabilir. Kişi, gördüğü eğitim, yaşadığı 

sosyal çevre, psişik ve ahlakî eğilimleri itibarıyla tesadüfi suçlu özelliği taşıyabilir. 

Bu kişilerin mahkûm 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 mahkûm olan kişinin infaz kurumuna girmesini önleyecek seçenek 

yaptırımlara hükmedilmesi gerekebilir.  

 Hakkında seçenek yaptırımlardan birine hükmedilen kişinin bu yaptırımın 

gereklerine uygun hareket etmesi durumunda, bu ceza infaz edilmeyecek ve kişi 

açısından bu cezaya mahkûmiyete bağlı hukukî sonuçlar doğmayacaktır”.
11

  

      Hükümlülerin bakım ve tretmanı devletlerin bütçesi için önemli bir yük 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkum 

olanların büyük ölçüde cezaevine sokulmaması, devlet hazinesini rahatlatacaktır.
12

 

                                                           
8
 Sokullu – Akıncı, “Adalet Reformu ve Alternatif Ceza Yaptırımları”, s.328. 

9
 Toroslu, Ceza Hukuku, s.275. 

10
 Ersan Şen, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt: I, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006, s.155. 

11
 Gürsel Yalvaç, KarĢılaĢtırmalı ve Gerekçeli Yeni Türk Ceza Kanunu, Ankara, Adalet  

   Yayınevi, 2008, s.179. 

 

 



 
 

47 

       Kısa süreli hapis cezalarının seçenek yaptırımlara çevrilmesi cezaların 

bireyselleştirilmesinin yeni bir uygulanma şeklidir.
13

 TCK m. 50‟ ye göre, 

hükmedilen seçenek yaptırımların infazında uygulanacak rejim tüzükte 

gösterilmektedir.
14

 

 Cezaların halk üzerindeki etkisini, cezanın ağırlığından çok sakınılmaz ve 

kaçınılmaz oluşu artırır. Suç siyasetinin amacı, hapis cezaları yerine uygulanabilecek 

seçenek yaptırımlar bulmak, mümkün oldukça hapis cezasını uygulamaktan 

kaçınmak, suçlunun cezaevi dışında ıslah edilmesi ve sosyalleştirilmesini 

sağlamaktır.
15

 

           Bu açıklamalar doğrultusunda kısa süreli hapis cezasına seçenek 

yaptırımlar madde metninde şu şekilde düzenlenmiştir: 

“Madde 50 - (1) Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik 

durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki 

özelliklere göre;  

a) Adlî para cezasına,  

b) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hâle getirme 

veya tazmin suretiyle, tamamen giderilmesine,  

c) En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, 

gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye,  

d) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere 

gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya,  

e) Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve 

özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm 

                                                                                                                                                                     
12

  Soyaslan, Ceza Hukuku, s.560. 
13

 Erem, Ümanist Doktrin açısından Türk Ceza Hukuku, s.318. 
14

 Demirbaş, Ġnfaz Hukuku, s.68. 
15

 Haluk Çolak, Güncel Ceza Hukuku&Yeni Türk Ceza Kanunu, Bilge Yayınevi, Şubat, 2005,  

   s.131.  
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olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat 

belgelerinin geri alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya,  

f) Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak 

koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya, çevrilebilir. 

(2) Suç tanımında hapis cezası ile adlî para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü 

hâllerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adlî para cezasına çevrilmez.  

(3) Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan 

otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını 

doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl 

veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine 

çevrilir.  

(4) Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, 

diğer koşulların varlığı hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine göre adlî para cezasına 

çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir hâlinde uygulanmaz.  

(5) Uygulamada asıl mahkûmiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para 

cezası veya tedbirdir.  

(6) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet Savcılığınca yapılan tebligata rağmen 

otuz gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine başlanmaması 

veya başlanıp da devam edilmemesi hâlinde, hükmü veren mahkeme kısa süreli hapis 

cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir ve bu karar derhâl infaz edilir. 

Bu durumda, beşinci fıkra hükmü uygulanmaz.  

(7) Hükmedilen seçenek tedbirin hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine 

getirilememesi durumunda, hükmü veren mahkemece tedbir değiştirilir.”  
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B. SEÇENEK YAPTIRIMLARIN HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ 

      Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanan seçenek 

yaptırımlar ceza mı yoksa tedbir mi öncelikle bunu belirlememiz gerekmektedir. Bu 

konuda yazarlar arasında tam bir birlik olduğunu söyleyemeyiz.  

      Nursal ve Ataç‟a göre; “Yaptırım” kelimesi geniş anlamlı bir terimdir. 

Yani hem hapis cezalarını hem de hapis cezası dışındaki ceza ve tedbirleri 

kapsamaktadır. Ancak 50. maddenin başlığı “kısa süreli hapis cezalarına seçenek 

yaptırımlar” olarak düzenlenmiş olsa da, 7. fıkradaki “hükmedilen seçenek tedbirin 

hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi durumunda, hükmü 

veren mahkemece tedbir değiştirilir” düzenlenmesi karşısında, bu maddede yer alan 

yaptırımlardan adli para cezası dışındakilerin birer tedbir olduğu anlaşılır.  Ancak 

aynı maddenin farklı fıkralarında ve ayrıca 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Kanunu‟nda bunların tümüne tedbir denmektedir.
16

 

     İnce‟ye göre ise; (a) fıkrasındaki adli para cezası ile (f) fıkrasındaki 

kamuya yararlı bir işte çalıştırma, birer ceza, (b), (c), (d) ve (e) fıkralarındaki 

düzenlemeler ise tedbirdir. Yazar bu görüşünü 06.04.2006 tarihinde yürürlüğe giren 

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Tüzük‟teki düzenlemeye dayandırmaktadır. 

TCK. nın 49. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan kısa süreli hapis cezası, 

TCK. nın 50. maddesinin birinci fıkrasındaki ölçütler dikkate alınarak 

bireyselleştirilebilecektir.
17

   

“Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar 

MADDE 50 – (1) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar, 5237 sayılı 

Kanunun 50 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (f)  bentlerine göre, suçlunun 

kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa 

ve suçu işlendiği özelliklere göre mahkemece belirlenen yaptırım şekilleridir.”  

                                                           
16

 Necati Nursal – Selcen Ataç, Denetimli Serbestlik ve Yardım Sistemi (Probation), Ankara,  

    Yetkin Yayınları, 2006, s.376. 
17

 İsmail Malkoç, Açıklamalı-Ġçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu - Cilt:1, Geliştirilmiş 3.  

    Baskı, Ankara, Malkoç Kitabevi, 2008, s.353. 
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Ayrıca 5275 sayılı CGTİHK‟ un İkinci Kitap “Diğer Cezalar,…..”, Birinci Kısmının 

Başlığı “Diğer Cezalar” olup, Birinci Bölüm‟ün Başlığı ise “Kamuya Yararı Bir İşte 

Çalıştırma ve Adli Para Cezalarının İnfazı”dır. Bu ifadeden de kamuya yararlı bir işte 

çalıştırma ve adli para cezalarının birer ceza olduğu anlaşılmaktadır.
18

 

 Bu konuda biz ilk görüş olan, kısa süreli hapis cezasına seçenek 

yaptırımlardan adli para cezası dışında kalan yaptırımların tedbir olduğu görüşüne 

katıldığımızdan, incelememizi bu şekilde yapacağız.  

 

II. SEÇENEK YAPTIRIMLARIN KOġULLARI 

A. OBJEKTĠF KOġULLAR 

Kısa süreli hapis cezalarının seçenek yaptırımlara çevrilebilmesinin ilk şartı, 

cezanın bir yıl veya daha az süreli hapis cezasına hükmedilmesidir. Bu doğrultuda 

kısa süreli hapis cezası belirlenirken, kanunda yazılı ceza bir yıldan fazla olsa dahi, 

kanuni veya takdiri hafifletici ve kanuni ağırlaştırıcı sebepler uygulanarak ortaya 

çıkan somut ceza esas alınacaktır.
19

 Sanığın birden fazla suçtan mahkum olması 

durumunda, hapis cezalarının toplamı bir yılı geçse dahi, her bir suç için hükmedilen 

ceza ayrı ayrı göz önünde bulundurulacaktır.
20

  

5237 sayılı TCK‟ nın 50. maddesinin dördüncü fıkrasına göre;  “Taksirli 

suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, birinci 

fıkranın (a) bendine göre adli para cezasına çevrilebilir.” denilmek suretiyle 50. 

maddede yer alan tedbirlere çevrilemeyeceğini belirtmektedir ve dolayısıyla adli para 

cezasına çevrilebilir denilerek para cezasına çevirmenin kapsamı genişletilmiştir. 

Aynı fıkranın devamında bilinçli taksir halinde ise, işlenen suç karşılığı, uzun süreli 

hapis cezasına hükmedilmişse, bu cezanın paraya çevrilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Burada şunun üzerinde durulmalıdır ki, Ceza Genel Kurulunun, 17.02.2009 tarihli 

                                                           
18

 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

    s.172. 
19

 A.e., s.155. 
20

 Artuk,- Gökcen - Yenidünya, 5237 Sayılı Yeni TCK’ ya Göre HazırlanmıĢ Ceza Hukuku Genel  

    Hükümler, s. 868. 
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kararına göre, taksirli suçlardan hükmedilen iki yıldan fazla hapis cezalarının önce 

adli para cezasına dönüştürülüp, ardından dönüştürülen para cezası dikkate alınmak 

suretiyle CMK hükümleri gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 

verilmesi yasal olarak mümkün değildir. Bu açıklamalar doğrultusunda taksir ile 

bilinçli taksir üzerinde durulmalıdır. 5237 sayılı TCK‟ nın 22. maddesinin ikinci 

fıkrasına göre; “taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir 

davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek 

gerçekleştirilmesidir.” Üçüncü fıkrasında düzenlenen bilinçli taksir ise, “kişinin 

öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli 

taksir vardır.” Bilinçli taksir halinde ceza miktarının bir yıl veya daha az olması 

halinde seçenek yaptırımlar uygulanabilecektir.
21

    

         Mahkemenin bir yıl veya daha az süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya 

hükmetmesi durumunda, hükümlü veya savcı tarafında herhangi bir talep olmasa 

dahi hükmedilen cezanın TCK‟ nın 50. maddesinde düzenlenen tedbirlerden birine 

çevrilip çevrilemeyeceğinin incelenmesi ve bu doğrultuda verilen kararın 

gerekçesinin hükümde açıklanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra hapis cezasının 

ertelenmesi yoluna gidilmiş ise, ertelemeden önce TCK 50. maddede düzenlenen ve 

sanığın daha lehine olan adli para cezası veya tedbirlerin neden uygulanmadığının 

hükümde açıklanması gerekmektedir.
22

 

 

B. SUBJEKTĠF KOġULLAR 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar seçenek yaptırımlara çevrilirken, 

suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu 

pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler hakime takdir hakkını kullanırken 

yardımcı olmaktadır.
23

 Suçun işlenmesinden sonraki pişmanlıkta, cezada indirim ya 

                                                           
21

 Artuk,- Gökcen - Yenidünya, 5237 Sayılı Yeni TCK’ ya Göre HazırlanmıĢ Ceza Hukuku Genel  

    Hükümler, s. 868; Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.477. 
22

 Dönmezer – Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt: II, s.721. 
23

 Artuk – Gökcen - Yenidünya, 5237 Sayılı Yeni TCK’ ya Göre HazırlanmıĢ Ceza Hukuku Genel  

    Hükümler, s. 869. 
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da cezasızlık sebebi sözkonusu olurken, yargılama sırasındaki pişmanlık çevirme 

sebebidir.
24

   

Sanığın, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlıktan anlaşılması gereken, 

failin, suçun işlenmesinden kararın verilmesine kadar olan süreçte sergilediği tutum 

ve davranışlardır. Bu noktada failin suçu kabul etmesi veya pişmanım demesi göz 

önünde tutulmamakta, failin yargılama sürecinde gösterdiği davranışlar etkili 

olmaktadır. Bu noktada üzerinde durulması gereken nokta “pişmanlık” durumudur. 

Bu ölçüt kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların uygulanmasında mutlak 

şekilde aranmamalı, seçenek yaptırımların miktarının belirlenmesinde önemli rol 

oynamalıdır.
25

  

Kanun koyucu suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama 

sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler gibi ölçütleri 

çevirme konusunda hakime yardımcı olması açısından koymuş olsa da, kanunun 

amacına aykırı bir gerekçe, çevirme açısından geçerli olmayacaktır. Çevirme işlemi 

yapılırken kanunda belirtilen ölçütler dikkate alınarak, fiil ve faile bağlı olmayan 

herhangi bir ölçüt kabul edilmeyecektir. Mesela, susma hakkı bulunan sanığın 

suçunu inkar ettiği gerekçesiyle seçenek yaptırım veya tedbirlere başvurulmamaya 

karar verilemez.
26

 Mahkemenin kanunda belirtilen ölçüler doğrultusunda 

değerlendirme yapabilmesi, sanık hakkında yeterli bilgi toplamasına, sanığı dikkatle 

izlemesi ve gözlemlemesine bağlıdır.
27

 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar seçenek yaptırım veya tedbirlere 

çevrilirken dikkate alınacak diğer kıstaslar, failin daha önce suç işleyip işlemediği, 

duruşmadaki tutum ve davranışları, suç sonrası pişmanlık gösterdiğine dair verilerdir. 

Bu kıstaslara Yargıtay Ceza Genel Kurulu 05.02.1990 tarih, 9-362/2 sayılı kararında 

değinmiş ise de, aynı kararda failin suçta kusurunun fazlalığının daima ve tek başına 

                                                           
24

 Çolak – Altun, “Kısa Süreli Hapis Cezaları, Seçenekli Yaptırımlar ve Ġnfaz Rejimleri”, s.190. 
25

 Osman Yaşar - Hasan Tahsin Gökcan - Mustafa Artuç, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu  

    Cilt: II, Ankara, Adalet Yayınevi, 2010, s. 1444; Şen, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt: I,  

    s.156. 
26

 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

    s.157. 
27

 Malkoç, Açıklamalı-Ġçtihatlı 5237 Sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu - Cilt:1, s.354. 
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seçenek yaptırım veya tedbirlere çevirmeye engel teşkil etmeyeceğini 

vurgulamıştır.
28

  

Bu doğrultuda hakim kanunda belirtilen ölçütleri dikkate alarak yaptığı 

değerlendirmenin doğru olabilmesi Denetimli Serbestlik ve Yardım Memurunun 

yazacağı “sosyal araştırma raporu” nun dolu bilgilerle ve profesyonelce 

hazırlanmasına bağlı ki, hakim karar vermeden önce bu raporu incelemektedir.
29

 

Fail birden fazla suç işlemiş ve bu suçlardan dolayı verilen cezalar para 

cezasına çevrilebilecek kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar ise, her suç için 

yapılacak çevirme kanunda gösterilen ölçütler dikkate alınarak yapılacaktır.
30

 

Kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlardan para cezasına veya tedbire 

çevrilmesi için sanığın talepte bulunması gerekli değildir. Yaptırımların 

bireyselleştirilmesi zorunluluğu olduğundan bu konu karşısında talep olmasa da 

hakimin karar vermesi gerekmektedir. Fakat bu konuda sanığın bir talebinin olması 

halinde hakim olumlu ya da olumsuz bir karar vermelidir.
31

 

Ceza Kanunun TCK‟ nın 50. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen 

nedenleri tek tek incelersek; 

1. Suçlunun KiĢiliği 

Suçlunun kişiliğinden kasıt, suçlunun kişiliği ile ilgili ve hakimin tespit 

edebileceği her türlü özelliklerdir. Mesela, suçlunun beden yapısı, sağlık durumu, 

sanat ve mesleğindeki özellikler, sabıkasının bulunup bulunmadığı, muhitindeki 

                                                           
28

 İçel v.d., Yaptırım Teorisi, s.156; İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı  

    Cezalara Seçenek Yaptırımlar, s.157. 
29

 Nursal – Ataç, Denetimli Serbestlik ve Yardım Sistemi (Probation), s.376. 
30

 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,    

    s.157. 
31

 Artuk – Gökcen - Yenidünya, 5237 Sayılı Yeni TCK’ ya Göre HazırlanmıĢ Ceza Hukuku Genel  

    Hükümler, s. 869, Bkz.: Dipnot 121. 
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durumu, duruşmalardaki tutum ve davranışları, mahkemeye karşı tavrı gibi.
32

 Ancak 

sanığın ahlaki eğilimlerinin çevirmede dikkate alınmaması gerekmektedir.
33

 

Bir kişinin suç işlemesi bir anda oluşan bir eylem değildir. Bu doğrultuda kısa 

süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların seçenek ceza veya tedbirlere çevrilmesinde failin 

kişiliğinin ve geçmişinin önemli etkisi vardır. Hakim seçenek tedbir veya çevirmeye 

karar verirken bu hususu titizlikle ele almalıdır. Sanığın suça olan eğilimini 

sergilediği davranışlar veya önceki mahkumiyeti ortaya koymaktadır.
34

 

2. Suçlunun Sosyal ve Ekonomik Durumu 

Suçlunun şahsi ve ekonomik durumu, failin iradesi dışında ortaya çıkan ve 

TCK‟ da seçenek ceza veya tedbirlere başvurmada esas alınacak bir ölçüttür.
35

   

Bir suç iki ayrı kişi tarafından gerçekleştirildiğinde bu suçun hukuka aykırı 

yoğunluğu aynı olmasına karşın, iki kişinin kişisel durumları göz önünde alındığında 

farklı ceza almaları mümkündür. Suçlunun cezasının belirlenmesinde sosyal ve 

ekonomik durumunu esas alınması konusunda yasa önünde eşitlik kuralına aykırılık 

oluşturacağı, sanık statüsünde olan iki kişinin sırf sosyal ve ekonomik durumu 

nedeniyle adil olmayan farklı uygulamaya yol açacağı bunun da kamu yararı ile 

açıklanamayacağı gibi birçok itiraz ileri sürülmüş ise de, kısa süreli hürriyeti 

bağlayıcı cezaların seçenek yaptırım veya tedbirlere çevrilmesinde suçlunun sosyal 

ve ekonomik durumu da esas alınacaktır.
36

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Dönmezer – Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt: II, s.722. 
33

 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

s.158. 
34

 A.e., s.159. 
35

 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

    s.159. 
36

 İçel v.d.; Yaptırım Teorisi, s.165. 
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3. Suçlunun Yargılama Sürecinde Duyduğu PiĢmanlık 

Yargılama süreci sadece kovuşturma evresi olarak değil daha kapsamlı 

algılanmalıdır. Bu süreçte failin fiilden sonra başlayıp hüküm aşamasına kadar 

gözlemlenen davranışları bütün olarak ele alınarak değerlendirme yapılmalıdır.
37

  

Failin, suç sonrasında ortaya çıkan zararı giderme, mağdurun iyileşmesine 

katkıda bulunma gibi olumlu hareketler ile mağduru olay yerinde bırakıp kaçma, 

delilleri gizleme gibi olumsuz davranışlar seçenek yaptırımlara başvurulmasında 

birer ölçüt olarak değerlendirilmelidir. Bu kriter cezanın ferdileşmesine yardımcı 

olmasının yanı sıra, mağdurun zararının giderilmesine, yargılamanın kolay ve çabuk 

yürütülmesine de hizmet eder.
38

 

4. Suçun ĠĢlenmesindeki Özellikler 

Dönmezer – Erman‟a göre, suçun işleniş biçimine ilişkin özellikler, suçun 

işlenmesindeki saiklerin sosyal olup olmaması, suçluyu fiili işlemeye götüren maddi 

şartlar gibi etkenler suçun işlenmesindeki özellikler kapsamındadır.
39

  

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 24.12.1996 tarih, 2 – 288/298 sayılı kararında 

suçun işlenmesindeki özelliklerde ne gibi hususlara dikkat edilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır. Bu karara göre; “ ….. suçun işlenmesindeki özellikler ise, sanığı suç 

işlemeye iten sebep ve saikleri kast ve taksirdeki yoğunluk, suçun işlenmesinden 

sonraki davranışlarının gözetilmesidir…..”
40

 

Failin karakter yapısını ortaya koyan suçu işlerken yaptığı hareketler ile 

suçun işlendiği yer ve suçun işleniş biçiminin mağdur ve üçüncü şahıslar üzerindeki 

etkileri seçenek tedbir veya cezaya çevirmede dikkate alınacaktır.
41

  

 

                                                           
37

 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

    s.160. 
38

 İçel v.d.; Yaptırım Teorisi, s.169. 
39

 Dönmezer – Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt: II, s.722. 
40

 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

     s.160. 
41

 İçel v.d,., Yaptırım Teorisi, s.163. 
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III. KISA SÜRELĠ HÜRRĠYETĠ BAĞLAYICI CEZALARIN SEÇENEK 

YAPTIRIMLARA ÇEVRĠLMESĠ 

A. HAKĠMĠN TAKDĠR HAKKI 

Türk Ceza Kanunu, kısa süreli hapis cezasına mahkum olmanın doğuracağı 

bazı sakıncaları dikkate alarak, kısa süreli hapis cezası yerine alternatif yaptırımlar 

uygulanabileceğini düzenlemiştir.
42

 Kısa süreli hapis cezası yerine seçenek 

yaptırımlara hükmedilmesi mahkemenin yani hakimin takdir yetkisine bağlıdır. 

Takdir yetkisi iki konuda dikkate alınmaktadır; biri, fail hakkında hapis cezası yerine 

seçenek yaptırıma veya tedbire hükmedilip hükmedilmemesi, diğeri ise fail hakkında 

adli para cezasına mı yoksa tedbire mi hükmedileceğine ilişkindir.
43

 Hakim, cezanın 

cezaevinde infazı yerine adli para cezası veya tedbir uygulanmasına karar vermesi 

için yukarıda da belirtmiş olduğumuz TCK‟ nın 50. maddesinin ilk fıkrasında 

belirtilen suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde 

duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikleri esas alacaktır. 

Hakim bu konuda değerlendirme yaparken sanığı gözlemlemeli ve sanık 

hakkında yeterli bilgiyi toplamalıdır. Hakim vereceği hükümde, takdir hakkını 

yeterince tartışarak belirli verilere, kanıtlara ve yasal gerekçeye dayandırmalıdır.
44

   

Seçenek yaptırımlara başvurulması konusunda sanığın talepte bulunmasına 

gerek yoktur. Mahkeme bu durumu kendiliğinden değerlendirecek ve verdiği 

hükümde neden seçenek yaptırımları uyguladığını ya da uygulamadığını gerekçeli 

olarak açıklayacaktır.  Ceza Genel Kurulunun 27.06.2002 tarihli 2- 136/146 sayılı 

kararında belirtildiği üzere, cezanın bireyselleştirilmesi hakimin sorumluluğunda 

olduğundan, hakim talep olmasa dahi bu konuda değerlendirme yapmak 
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 Ercan, Ceza Hukuku Genel Hükümler – Özel Hükümler, s.374. 
43

 Özgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi ġerhi, s.638. 
44

 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

    s.162. 
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zorundadır.
45

 Ayrıca şunu da belirtmeliyiz ki, hakimin seçenek yaptırımlara 

başvurma konusundaki takdir yetkisi Yargıtay denetimine tabidir.
46

 

Sanık veya müdafiinin hapis cezasının adli para cezasına veya tedbire 

çevrilmesi talebinde bulunması halinde, hakim bu konuda olumlu ya da olumsuz bir 

karar vermek zorundadır. Yargıtay 9. CD.‟ nin 15.11.2207, 8315 sayılı kararı da bu 

yöndedir.
47

 

 

B. ZORUNLU ÇEVĠRME 

5237 sayılı TCK istisnai durumlarda hakimin takdir hakkını ortadan 

kaldırarak seçenek yaptırımlara çevirme zorunluluğu getirmiştir. TCK‟ nın 50. 

maddesinin üçüncü fıkrasında bu istisnai durumlar düzenlenmiştir. Suçlunun yaşı ve 

hürriyeti bağlayıcı cezanın süresinin çok kısa oluşu kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 

cezanın hakim tarafından zorunlu olarak adli para cezasına veya tedbirlerden birine 

çevrilmesini gerekli kılmaktadır.
48

 Bu konuda hakime seçenek yaptırımlardan birine 

çevirip çevirmeme konusunda takdir yetkisi tanınmamıştır. Ancak yine de 

mahkemeye, seçenek yaptırım olarak adli para cezasına mı yoksa güvenlik tedbirine 

mi çevrileceği konusunda takdir yetkisi tanınmıştır.
49

 

TCK‟ nın 50. maddesinin üçüncü 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 altmış beş 

yaşını bitirmiş bulunanların mahkum edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, 

birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.” Bu doğrultuda bu 

fıkranın uygulanabilme şartları; 
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 Centel – Zafer - Çakmut, Türk Ceza Hukukuna GiriĢ, s.610. 
46

 Öztürk, Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, s.373. 
47

 Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 476. 
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 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

    s.163. 
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 Özgenç, Türk Ceza Kanunu Gazi ġerhi, s.638. 
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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. 

Failin aldığı sonuç ceza, 30 gün veya daha az olması durumunda bu madde 

hükmü uygulanacaktır. Dolayısıyla bu noktada failin yaşı, kişiliği, sosyal durumu 

daha da önemlisi failin pişman olup olmadığı önemli değildir. Kanun koyucu, hapis 

cezasını gerektiren bir suçu ilk defa işleyen kimsenin cezasının az olmasını dikkate 

alarak, tedbire çevirmeyi toplum açısından daha faydalı bulmuştur.
50

  

65 yaş suçun işlendiği tarihte aranmaktadır. 65 yaş ve üstü kişiler bakımından 

bu tedbirlere başvurulabilmesinin nedenleri madde gerekçesinde açıklanmıştır. Buna 

göre yaşlılar kastedilerek, “bu kişilerin mahkum oldukları cezanın infaz kurumunda 

çektirilmesi toplum barışı açısından bir zorunluluk göstermeyebilir.” 

denilmektedir.
51

 

 

Yargıtay bu konudaki görüşü; Yargıtay 2 CD., 16.4.2007,2612/5496 sayılı 

kararında belirtilmiştir. Buna göre; 

“ Sanık hakkında 5237 sayılı TCK. nun 86/2. Maddesinde belirtilen seçimlik 

cezalardan tercih edilen hapis cezasının, aynı kanunun 50/2. maddesi uyarınca 

paraya çevrilemeyeceği belirtilmiş ise de aynı maddenin 3. fıkrası belirtilen “fiili 

işlediği tarihte 18 yaşını doldurmamış bulunanların mahkum edildikleri bir yıl veya 

daha az süreli hapis cezası birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine 

çevrilir” hükmüne göre, suç tarihinde 18 yaşından küçük olan sanık hakkında sonuç 

olarak hükmolunan 1 ay 1 ay 20 gün hapis cezasının 5237 sayılı TCK. nun 50/1. 
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 Yaşar – Gökcan - Artuç, Yorumlu-Uygulamalı Türk Ceza Kanunu Cilt: II, s. 1450. 
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 Artuk – Gökcen - Yenidünya, 5237 Sayılı Yeni TCK’ ya Göre HazırlanmıĢ Ceza Hukuku Genel  
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maddesinde yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi gerektiğinin 

gözetilememesi”
52

 kanuna aykırıdır. 

 Kanun daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olmaktan bahsetmekle 

birlikte, hapis cezasının ne kadar süre önce verilmiş olması gerektiği konusunda bir 

ayrım yapmamıştır. Bu doğrultuda önceki mahkumiyet adli sicilden silinmiş ise, 

TCK‟ nın 50. maddesinin uygulanması bakımından göz önünde 

bulundurulmamalıdır.
53

 Yargıtay‟ın 8 CD., 2.10.2006 tarih, 8033/7125 sayılı kararı 

şöyledir; 

“ Her ne kadar birlikte uygulanma olasılıkları yok ise de; 5237 sayılı TCK.nun 

50.maddesi uyarınca sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının suçlunun kişiliğine, 

sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sırasında duyduğu pişmanlığa ve suçun 

işlenmesindeki özelliklere göre seçenek yaptırımlara çevrilip çevrilmeyeceğinin veya 

51. maddeye göre işlemeyeceği konusunda mahkemede oluşan kanaate göre cezanın 

ertelenip ertelenmeyeceğinin değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın 

silinme koşulları gerçekleşmiş sabıkalarına dayanarak yeterli olmayan gerekçeyle 

50. ve 51. Maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi kanuna 

aykırıdır.” 

TCK‟ nın 50. maddesi kapsamında uygulamada asıl mahkumiyet, bu madde 

hükümlerine göre çevrilen adli para cezası veya tedbir olacaktır. Dolayısıyla failin 

hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum edilmiş olduğundan bahsedilmeyecektir. Ayrıca 

suç tarihinde onsekiz yaşını doldurmayanların geçmiş hükümlülüklerinin bulunması 

kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalarının para veya tedbire çevrilmesine engel 

değildir. 
54
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C. SEÇENEK CEZA VE TEDBĠRLERE ÇEVĠRME YASAĞI 

TCK‟ nın 50. maddesinin ikinci fıkrasında, suç tanımında hapis cezası ile adli 

para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; 

bu cezanın artık adli para cezasına çevrilemeyeceği düzenlenmiştir.
55

 Çevirme yasağı 

sadece adli para cezası için sözkonusu olduğundan hükmedilen hapis cezası TCK‟ 

nın 50. maddesindeki diğer seçenek yaptırımlardan birine çevrilebilecektir.
56

 Öte 

yandan, özel kanunlarda düzenlenen hükümler nedeniyle kısa süreli hapis cezası adli 

para cezası veya diğer tedbirlerden birine çevrilememesi öngörülmüştür. Bu konuyu 

örnekle açıklamak gerekirse, 1163 sayılı Kooperatifler Yasası‟nın 2. maddesinin 2. 

fıkrası ve Mal Bildiriminde Bulunulması ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‟ nun 

16. madde doğrultusunda verilen kısa süreli hapis cezası adli para cezasına 

çevrilememektedir.
57

 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 çevrilemeyecektir.
58

  

TCK‟ nın 50. maddesinde yer alan, “bu kanunun genel hükümleri, özel ceza 

kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır.” hükmü 

doğrultusunda, daha önce özel kanunlarda düzenlenen bu tür hükümler örtülü olarak 

ilga edilmektedir. Bu madde ile ceza hukuku normları genel hükümler açısından bir 

yeknesaklık sağlamak amaçlanmaktadır. 

5271 sayılı CMK‟ nın 231. maddesinin 7. fıkrası doğrultusunda 

“Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkum olunan hapis 

cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez.” 

Koşulların gerçekleşmesi halinde hakim takdir yetkisini kullanarak sanığa verilen 

cezada, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verebilir. Cezaların 
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şahsileştirilmesinin bir sonucu olan bu durumda seçenek yaptırımlara da 

hükmedilebilmesi cezanın etkisinin yitirilmesine neden olabilir.
59

  

TCK‟ nın 50. maddesinin 4. fıkrasına göre; “Taksirli suçlardan 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.”  Bu kapsamda “Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne 

aykırılık dolayısıyla, ir hareketin suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi 

öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.” şeklinde kanunda tanımlanmıştır. Fail fiili 

isteyerek yapmış olsa bile sonucu öngörmemekte ve öngörse bile istememektedir. 

Bilinçli taksir ise, sonucun fail tarafından öngörülmüş olmasına rağmen, istenmemiş 

olmasıdır.
60

 Öngörmenin belirlenmesinde failin kişisel yetenekleri dikkate alınacak, 

hakim olaya göre değerlendirme yapacağından normal bir şahsın yeteneği esas 

alınacaktır.
61

 

Bir suç bilinçli taksir ile işlendiği takdirde ceza miktarı uzun süreli ise, adli 

para cezasına çevrilemeyecektir. Ceza miktarı bir yıl veya daha az olması durumunda 

kısa süreli hapis cezası yerine seçenek yaptırımlar uygulanacaktır.
62
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IV. TÜRK CEZA KANUNUNDA DÜZENLENEN KISA SÜRELĠ HÜRRĠYETĠ 

BAĞLAYICI CEZALARA SEÇENEK YAPTIRIMLAR 

A. ADLĠ PARA CEZASINA ÇEVĠRME 

Günümüzde ceza sistemleri içerisinde önemli bir yere sahip olan adli para 

cezalarının tarihçesine baktığımızda bu cezaların insanların topluluk olarak 

yaşamaya başlamaları kadar eski olduğu görülür.
63

 

TCK‟ nın 50. maddesinde düzenlenen seçenek yaptırımlar içerisinde sadece 

adli para cezası, seçenek ceza türüdür. Bu madde de düzenlenen diğer yaptırımlar ise, 

tedbir niteliğindedir. 

Adli para cezası, 5237 sayılı TCK‟ nın birinci maddesinin ilk fıkrasında tarif 

edilmiştir. Bu hükme göre; “Adli para cezası, beş günden az ve kanunda aksine 

hüküm bulunmayan hallerde 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.”  

Dönmezer – Erman‟ a göre, “para cezası kanunun suç olarak gösterdiği bir 

fiii 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.”
64

 

Adli para cezası, kişinin malına yönelik uygulanan bir cezadır. Adli para 

cezasına mahkumiyet halinde belirli bir miktar para kişinin malvarlığından 

çıkacağından kişiyi maddi sıkıntıya sokacaktır. Bu durum ise cezanın hem caydırma 

hem de önleme fonksiyonunu etkiler.
65

 

Adli para cezasının lehinde görüşler olduğu gibi aleyhinde de görüşler 

mevcuttur. Adli para cezasının cezanın ıslah amacına hizmet etmemesi durumu 
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dışında; bu ceza kısa süreli hapis cezalarının sakıncalarını ortadan kaldırmaktadır. 

Adli para cezaları sonsuz olarak bölünebilmekte, etkili, düzeltici, ferdileştirmeye 

müsait, devlet için ekonomik, adli hata sözkonusu olduğunda geri alma imkanı olan 

bir cezadır. Ayrıca adli para cezaları, ceza infaz kurumları bakımından doğan 

olumsuzlukları önleyebilme özelliğine de sahiptir.
66

 

Adli para cezasının hükümlünün dışında bir başkası tarafından ödenebilmesi 

mümkün olduğundan bu durum cezaların kişiselliği ile bağdaşmaz. Bunun aksi 

görüşü savunanlara göre; adli para cezaları bireyselleştirilmeye en uygun ceza 

olduklarından dolayı, bu ceza hükümlünün durumuna en uygun miktarda 

belirlenebilecektir.
67

 Adli para cezaları ödenmediği zaman bu cezalar hürriyeti 

bağlayıcı cezalara çevrilebilmektedir. Bu durum kişilerin ekonomik durumları farklı 

olduğundan dolayı, aynı suçtan dolayı farklı cezalara mahkum edilmeleri gibi bir 

sonuç meydana getirecektir. Sonuç olarak da kanun önünde eşitlik kuralı ihlal 

edilmiş olacaktır.
68

 

Adli para cezasının somut olayda tespit edilmesinde yardımcı olan iki sistem 

vardır. Klasik sistemde, hakim suç karşılığı olarak ceza kanunu genel hükümlerde 

düzenlenen para cezasının alt ve üst sınırını esas alarak belirli bir meblağa hükmeder. 

Hakim, takdir hakkını kullanarak, suç ve suçlunun durumunu göz önüne alarak alt ve 

üst sınırlar arasında bir meblağa hükmetmektedir. Gün para sisteminde ise, para 

cezası suçlunun ödeme gücüne göre hükmedilmektedir. Burada amaç, hükümlünün 

ödeyebileceği bir miktar para cezasını onun kişiliğine uygun olarak belirlemektir. 

Eğer hükmedilen para cezası ödenemez miktarda ise, para cezasından beklenen 

amaca ulaşmak mümkün değildir. Yani adli para cezası etkin olmayacaktır. Bu 

sistemde ilk olarak işlenen suçta failin kusuru tespit edilir. İkinci olarak, bir gün için 

verilebilecek olan para cezasının miktarı belirlenir.
69

 Yani adli para cezasının bir gün 

karşılığının miktarı kanunda belirtilen sınırlar çerçevesinde hakim tarafından takdir 
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edilirken suçlunun ekonomik durumu, yaşı, mesleği, medeni hali gibi şahsi halleri de 

dikkate alınacaktır.
70

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 765 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan 

“yeniden değerlendirme oranı sistemi” yerine “gün para cezası sistemi” ni kabul 

etmiştir. Doktrinde ve karşılaştırmalı kanunlarda kısa süreli hapis cezası yerine para 

cezasına hükmedilmesi benimsenmiştir.
71

 5237 sayılı TCK‟ nın gün – para sistemini 

kabul etmesinin amacı gerekçede şu şekilde belirtilmiştir: 

“Gün para sisteminin 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.”
72

  

5237 sayılı TCK‟ nın 50. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; kısa 

süreli hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir. Bu çevirmenin nasıl yapılacağı 

kanunun 52. maddesinde düzenlenmiştir. Adli para cezası, kısa süreli hapis 

cezasındaki gün sayısının, bir gün karşılığı için takdir edilen miktar ile çarpılması 

suretiyle hesaplanır. İlk olarak, bir gün karşılığı adli para cezası hesaplanırken kişinin 

ekonomik ve diğer şahsi halleri esas alınır. Daha sonra takdir edilen bir gün karşılığı 

kısa süreli hapis cezasındaki gün sayısı ile çarpılır. Böylece sonuç adli para cezasına 

ulaşılır. 

TCK‟ nın 50. maddesinin beşinci fıkrasına göre; uygulamada asıl 

mahkumiyet; bu madde hükümlerine göre çevrilen adli para cezasıdır.
73

 Bu 

doğrultuda cezanın ertelenmesi veya tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, 

önceki mahkumiyetin hürriyeti bağlayıcı ceza yerine çevrildiği adli para cezasıdır.
74

 

Kısa süreli hapis cezası adli para cezasına çevrilirken hapis cezasının tamamı 

dikkate alınır. Fakat hükümden önce kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakan yakalama, 
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gözaltına alma, tutuklama gibi durumlar söz konusuysa bu dönemde geçen süreler 

adli para cezasına çevrilir ve tüm para cezasından indirilir. Ancak TCK‟ nın 63. 

maddesine göre, hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen kişisel özgürlüğü sınırlayan 

hallerde geçirilen süre hesap edilirken bir gün 100 TL sayılacaktır. 

Her bir suç için belirlenen kısa süreli hapis cezası ayrı ayrı paraya 

çevrilmelidir. Yargıtay verdiği bir kararda “Her bir suç için belirlenen özgürlüğü 

bağlayıcı cezaların ayrı ayrı paraya çevrilmesinden sonra içtima hükümlerinin 

uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi.” nin kanuna aykırı olduğunu vurgulamıştır. 

5237 sayılı kanunda cezaların toplanması öngörülmemiştir. Dolayısıyla her suç için 

verilen kısa süreli hapis cezaları ayrı ayrı adli para cezalarına çevrilecektir.
75

  

5237 sayılı TCK‟ nın 52. maddesinin dördüncü fıkrasında; adli para cezasının 

ödenmesi konusunda hakim kişinin ekonomik ve şahsi özelliklerini göz önünde 

bulundurarak adli para cezasının ödenmesinde kişiye süre verebileceği gibi bu 

cezanın taksit halinde ödenmesine de karar verebilir. 

TCK‟ nın 50. maddesinin ikinci fıkrasına göre; “suç tanımında hapis cezası 

ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına 

hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilmez.” Ayrıca kısa süreli hapis 

cezasının adli para cezasına çevrilmesi halinde artık bu hapis cezası TCK‟ nın 50. 

maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen diğer tedbirlere çevrilemez. Bu konuda 

Yargıtay‟ın bir kararını inceleyecek olursak;  

“Tayin olunan kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK.nın 50 nci 

maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verilmesi 

halinde altı bent halinde öngörülen seçenek yaptırımlardan adli para cezasına veya 

diğer tedbirlerden birine çevrilmesi gerektiği ve adli para cezasına çevrildiği halde 

ayrıca, mahkum olunan özgürlüğü bağlayıcı cezanın bir katı suretiyle birahane bar 

gibi içkili yerlere gitmekten ve bu süre ila araç kullanmaktan yasaklanmasına ilişkin 

tedbirlere de hükmedilmesi nedeniyle….. bozulmasına….oybirliğiyle karar verildi.”
76
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TCK‟ nın 50. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, taksirli suçlardan ötürü 

hükmolunan hapis cezası kısa süreli olduğu takdirde, taksir bilinçli de olsa, hapis 

cezası adli para cezasına çevrilebilecektir. Fakat bilinçli taksir durumunda 

hükmedilen hapis cezası uzun süreli ise ceza adli para cezasına çevrilemeyecektir. 

Taksirli suçlardan hükmedilen iki yıldan fazla hapis cezasının önce adli para cezasına 

dönüştürülüp, daha sonra dönüştürülen para cezası dikkate alınarak CMK hükümleri 

gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi yasal olarak 

mümkün olmadığı Ceza Genel Kurulunun 17.02.2009 tarih, 24 sayılı kararında 

vurgulanmıştır.
77

   

Kısa süreli hapis cezası yerine seçenek yaptırım olarak adli para cezasına 

hükmedilmesi halinde, bu ceza ertelenemeyecektir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 

bu konuda 647 sayılı İnfaz Kanununun düzenlemelerinden farklıdır.
78

  

2006 tarihinde yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün “seçenekli yaptırımlarda 

uygulanacak rejim” kenar başlıklı 52. maddesinin birinci fıkrasında, kısa süreli hapis 

cezası yerine hükmedilen adli para cezasının infazı düzenlenmiştir. Buna göre, 

-5237 sayılı TCK m. 50‟ ye göre, hapis cezasına seçenek olarak mahkemece 

belirlenen adli para cezası, hükümde yer alan para miktarı Devlet Hazinesine 

ödenerek yerine getirilir. 

- Yetkili hakimce imzalanan ve mahkeme esas defterine kaydı yapılan kesinleşmiş 

adli para cezasını içeren ilam, Cumhuriyet Başsavcılığı‟na verilir. Cumhuriyet 

Savcısı hapis cezasından çevrilen adli para cezasının otuz gün içinde ödenmesi için 

hükümlüye bir ödeme emri tebliğ eder.  

- Hükümde, adli para cezası takside bağlanmamış ise, otuz günlük süre içinde adli 

para cezasının üçte birini ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer 

ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine imkan sağlanır. İlk taksitin süresinde 

ödenmemesi halinde, durum mahkemeye bildirilir. Cumhuriyet Savcısı‟nın talebi 
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üzerine mahkemece kısa süreli hapis cezasının kısmen infazına karar verilir ve bu 

karar derhal infaz edilir. 

- Hükümde adli para cezası takside bağlanmış ise, kararda belirtilen süreye göre infaz 

edilir. Otuz gün içinde ilk taksitin ödenmemiş olması halinde, durum mahkemeye 

bildirilir, kararda yer almamış olsa bile Cumhuriyet Savcısı‟nın talebi üzerine hüküm 

veren mahkemece kısa süreli hapis cezasının tamamen infazına, sonraki taksitin 

ödenmemiş olması halinde ise kısmen infazına karar verilir ve bu karar derhal infaz 

edilir. 

- Bu fıkra hükümlerine göre, hapis cezalarından adli para cezasına çevrilip de 

ödenmeyen adli para cezasının mahkemece hapis cezasına dönüştürülmesi halinde bu 

cezanın infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanır. 

- Bu fıkra hükümlerine göre, çocuklar hakkında hapis cezasından adli para cezasına 

çevrilen ancak ödenmeyen adli para cezaları yeniden hapse dönüştürülemez. Bu 

cezalara ilişkin ilam tahsili için mahallin en büyük mal müdürlüğüne gönderilir. Bu 

makamlarca, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanuna göre adli para cezası tahsil edilir. İlamın gönderme tarihi esas 

alınmak suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığı‟nca infaz defterlerindeki kayıt kapatılır ve 

mahkemesine bildirilir. 

- Türk Ceza Kanununun 50. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, taksirli suçlardan 

dolayı hükmolunan hapis cezalarının adli para cezasına çevrilmesi halinde, bu 

cezanın infazı hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır. 

 Kısa süreli hapis cezası yerine seçenek yaptırım olarak hükmedilen adli para 

cezasının ödenmemesi durumunda hükümlü hakkında 5275 sayılı İnfaz Kanunun 

106. maddesinde düzenlenen tazyik hapsi uygulanmayacaktır. Seçenek yaptırım 

olarak hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi durumunda hükmü veren 

mahkeme kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verir.
79
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  Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 05.02.2008, 18 sayılı kararında ele aldığı 

üzere, kısa süreli hapis cezası yerine hükmedilen adli para cezası da 

taksitlendirilebilir.
80

 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar yerine uygulanacak adli para cezaları 

konusunda Yargıtay Kararları üzerinde durmak gerekirse; 

 

- 9. CD., 19.06.2006, 2006/2482 E., 2006/3462 K.; 

“1-İki sınır arasındaki cezanın belirlenmesi yetkisi kullanılırken "hakkaniyet 

kurallarına" bağlı kalınması, bu husustaki gerekçenin; suçun işleniş biçimi, taksire 

dayalı kusurun ağırlığı, suç konusunun önem ve değeri, suç nedenleri gibi ölçüler 

içinde dosyaya uygun olması takdirde yanılgıya düşülmemesi gerekir. Dosya 

kapsamından, sanığın ölüm ile sonuçlanan olayda asli kusurlu olmadığı nazara 

alındığında; temel cezanın adalet ve hakkaniyet kurallarına aykırı şekilde fazla tayini, 

 

2-Sanık müdafiinin karar oturumunda yasal ve takdiri indirim nedenlerinin 

uygulanmasını talep etmesi karşısında 5237 sayılı TCK.nun 50/4. maddesine göre 

tayin edilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilip çevrilmeyeceğinin karar 

yerinde tartışılmaması, bozmayı gerektirir.” 
81

 

 

- 10. CD., 28/12/2005, 2005/11711 E., 2005/19667 K. 

“ Sanık hakkında 765 sayılı TCK hükümleri uyarınca verilen önceki kararda yer alan 

hapis cezasının 647 sayılı Yasanın 4. Maddesi uyarınca para cezasına çevrildiği ve 

hükmün sanık tarafından temyiz edildiği gözetilmeyerek; uyarlama kararında 5237 
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sayılı TCK‟ nın 50. maddesi tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı 

gerektirir.
82

 

- 10. CD., 27.12.1999, 14805/15928 sayılı kararı 

“ Önceki hükmün sanığın temyizi üzerine bozulduğu, bozmadan önceki kararda 

lehine 647 SK. nun 4. maddesi uygulanarak verilen hürriyeti bağlayıcı cezaların para 

cezasına çevrildiği, bu durumun CMUK. nun 326/son maddesi uyarınca sanık için 

kazanılmış hak oluşturduğu gözetilmeden CMUK. nun 326. maddesine aykırı olarak 

para cezası yerine hapis cezasına hükmedilmiş olması kanuna aykırıdır.”
83

    

 

B. KAMUYA YARARLI BĠR ĠġTE ÇALIġTIRMA 

Her suçun kamu düzenini bozan eylemler olduğunu düşünürsek, her suçta 

değişmeyen bir mağdur var ki, o da toplumdur. Toplumun uğradığı zararın 

giderilmesi için en uygun yöntem hükümlünün cezasının toplum hizmetinde 

çalıştırılarak infaz ettirilmesidir.
84

 Kamuya yararlı bir işte çalıştırma, 5237 sayılı 

TCK ile kanunumuza yeni giren bir yaptırımdır. Her ne kadar bu yaptırımın 

uygulamada önemli güçlükler doğurduğu ve bu nedenle de gerektiği gibi 

yararlanılamayan bir müeyyide olduğu belirtilmiş ve hükümlünün kişiliğine ve 

sosyal durumuna uyan bir iş yerinin sağlanmasının da güç olduğu vurgulanmışsa da, 

1973 yılında kaldırılan yaptırım 5237 sayılı TCK ile yeniden uygulanmaya 

başlanmıştır.
85

   

Kısa süreli hapis cezası yerine uygulanan kamu yararına çalışma tedbirinin 

yararları, hükümlünün kabiliyetini geliştirme, keşfetme, hükümlüye sorumluluğu 

hatırlatma, hükümlüyü cezaevine koyup masraf etmeden istenilen amaca yöneltmek 

ve onu ıslah etmektir. Mahkum kamuya hizmet veren bir kuruluşta ücretsiz olarak 

belirli saati dolduracak kadar çalışacağından topluma vermiş olduğu zararı ödemiş 
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olacaktır. Ayrıca söz konusu yaptırım kamuyu suçların önlenmesi hususunda bizzat 

ilgilendirmiş olacak ve kamu adeta bir gözetim delegesi gibi faaliyette 

bulunabilecektir.
86

  

 Kamuya yararlı bir işte çalıştırma kurumu, TCK‟ nın 50. maddesinin birinci 

fıkrasının (f) bendinde, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 

105. maddesinin dördüncü fıkrasında ve yönetmeliğin 35. maddesinde 

düzenlenmiştir. Bu doğrultuda; “ Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı 

mahkemelerce bir yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilmiş olan 

kişilerin bu cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ücretsiz olarak ve gönüllü 

olmak koşuluyla bir kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren özel bir 

kuruluşun belirli hizmetlerinde çalıştırılmasıdır. Ancak mahkum kamu hizmetlerinde 

çalışmayı kabul etmezse böyle bir uygulama yapılamaz.”
87

 Kamuya yararlı bir işte 

çalıştırma kurumunun amacı gerekçede açıkça belirtilmiştir. 

“Kısa süreli hapis cezasına mahkum olan kişinin cezası, hakim tarafından 

uygun görülmesi ve kendisinin de rızasının bulunması halinde kamuya yararlı bir işte 

çalıştırma tedbirine çevrilecektir. 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 yaptırıma örnek olarak gösterilebilir. Doğal olarak bu tedbirin uygulanma 

usulü ayrı bir tüzük veya yönetmelikte belirlenecektir.”
88

 

Kanunkoyucu kamuya yararlı bir işte çalıştırma da gönüllülük esasını 

aramıştır. Ancak kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasının ücretli olması 

gerektiğini savunanlar bulunduğu gibi gönüllülük esasına bağlanmasının gerekli 

olmadığını savunanlar da vardır.
89
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 Kamuya yararlı bir işte çalıştırma kurumunda “gönüllü olmak” koşulu 

Anayasa Mahkemesinde itiraza konu olmuştur. İtiraz dilekçesinde “hakim tarafından 

itiraz konusu ibare uyarınca davanın sonucunu belli edecek şekilde sanıktan kamuya 

yararlı bir işte çalışmaya gönüllü olup olmadığının sorulmasının, peşinen açıklanmış 

bir görüş niteliğinde olacağı ve hakimin tarafsızlığı ilkesini zedeleyeceği belirtilerek, 

itiraz konusu ibarenin Anayasanın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu” ileri 

sürülmüştür. Ancak Anayasa Mahkemesinin yapmış olduğu değerlendirme 

çerçevesinde 13/5/2010 tarihli (7/7/2010 RG yayımlanmıştır) kararında bunu 

reddetmiştir. Gerekçesinde şunun üzerinde durmuştur.  “… Özellikle çağdaş ceza 

hukukunda ceza yaptırımlarının belirlenmesindeki temel amaç, suçlunun iç 

dünyasına girerek onu düzeltme, yeniden suç işlenmesinin ve toplum için sürekli bir 

tehlike olmasının önüne geçme ve dolayısıyla topluma tekrar yararlı bir birey haline 

getirilmesini sağlamaktır. Kısa süreli hapis cezalarının seçenek yaptırımlara 

çevrilmesinde yaptırımın niteliğine göre cezanın kişiselleştirilmesi açısından 

suçlunun isteğinin sorulması da, topluma kazandırılmaları yönünde başarıyı 

sağlamanın koşullarından biridir.”
90

  

 

 Bu seçenek yaptırıma hükmedilebilmesi için mahkumun rızası gereklidir. 

Hükümlü bu tür çalışmada, çalıştığı yerde kadrolu olmayacak ve belli bir ücret de 

almayacaktır. Ancak bunun tam tersini savunan görüşler de mevcuttur. Bu 

doğrultuda; cezası çalıştırma önlemine çevrilen hükümlünün çalıştığı kuruma artı bir 

değer getireceğinden dolayı ve bu çalışmanın da bir bedelinin olmaması durumunda 

bu önlemin bir angaryaya dönüşeceği düşünülmektedir. Fakat İnce‟ ye göre; kamuya 

yararlı bir işte çalıştırma sonucu ücret verilmesi çoğu sanık için cezadan çok mükafat 

olacaktır. Hükümlünün kamuya yaralı bir işte çalıştırılması topluma verdiği zararı 

karşılamaya yönelik olduğu için ücret ödenmemesi yerindedir.
91
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 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105. maddesine 

göre, Denetimli Serbestlik ve yardım merkezleri bölgelerinde bulunan bu tür 

kurumlardan hükümlüleri ne suretle çalıştırtabileceklerine dair bilgi alırlar ve 

hizmetler listesini oluştururlar. Bu listeler mahkemelere verilir. Mahkeme, bu 

listelerden uygun gördüğü hizmeti ve süresini hükümlüye önerir ve bunu reddetme 

hakkına sahip olduğunu hatırlatır. Hükümde gösterilen çalışma esasları ile çalışma 

rejimine uymama halinde, geri kalan ceza aynen çektirilir. Bu noktada Yargıtay‟ın bu 

konudaki görüşüne değinecek olursak, Yargıtay 2CD., 17.1.2007, 10747/263  sayılı 

kararına göre; 

“Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımları düzenleyen 5237 sayılı TCK. nun 

50/1-f maddesinde gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte ücret 

ödenmeksizin çalıştırılmaya karar verilebileceği belirtilmesine rağmen sanığın rızası 

alınmadan ve infazda tereddüt yaratacak şekilde hangi iş yerinde çalıştırılacağı 

belirtilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi”
92

kanuna aykırıdır. 

 Hükümlünün çalışma şartlarının belirlenmesi, çalışma saat ve sürelerinin 

hesabı tespit edilirken ilgili kurumun bu konudaki mevzuatı esas alınır. Mahkeme 

kararında belirtilen süre kadar hükümlünün o kurumda ücretsiz olarak çalıştırılması 

sağlanır. Batı Kanunlarında çalışma yaptırımlarında saat esas alınmaktadır. Bunun 

nedeni ise, hükümlünün kendi ve ailesinin geçimini sağladığı faaliyetten geri 

kalmamasıdır. Türkiye‟ de ise, kanunkoyucu tarafından saat esası yerine günlük 

çalışma sistemi hesabının esas alınması bu uygulamanın amacına ve sosyal yarar 

ilkesine daha çok hizmet eder.
93

 

 Sanık birden fazla suç işlemiş olabilir ve bu birden fazla suç aynı iddianame 

ile dava edilebilir. Böyle bir durumda mahkeme aynı kararda birden fazla 

mahkumiyet hükmü verebilir. Bu mahkumiyet hükümlerinin kısa süreli olması 

durumunda, suçlardan birine verilen kısa süreli hapis cezası kamuya yararlı bir işte 

çalıştırmaya çevrilebilir. Diğer cezalar açısından artık kamuya yararlı bir işte 
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çalıştırma seçenek yaptırımına gidilemeyeceğinden 50. maddedeki diğer yaptırımlar 

uygulanır.
94

 

 Şunu da belirtmemiz gerekir ki; kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı 

kısa süreli hapis cezasından başka bir ceza için de seçenek olarak uygulanmaktadır. 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105. maddesinin dördüncü 

fıkrasına göre;  

“İki yıl veya daha az süre ile hapis cezasına mahkum olanlardan, hükümlülük 

süresinin yarısını iyi halle geçirenlerin, istekleri bulunmak koşuluyla kendilerinin 

veya yasal temsilcilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, 

mahkumiyet sürelerinin geriye kalan yarısını kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına 

mahkemece karar verilebilir.”  

“Mahkeme kararında belirtilen çalışma esasları ile rejimlere uymama halinde, geri 

kalan ceza aynen çektirilir.”(CeGTİK m.105/5) 

 2005 tarihinde yürürlüğe giren “Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri 

ile Koruma Kurulları Yönetmeliği” 35. maddesinde kamuya yararlı bir işte çalıştırma 

yaptırımını düzenlenmiştir. Buna 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 kararları, 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. 

Hükümlünün, haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazereti 

olmaksızın; on gün içinde gelmemesi ve otuz gün içinde seçenek yaptırımın infazına 
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başlanmaması halinde, şube müdürlüğü veya büro ilgili defterdeki kaydı kapatarak 

durumu Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile mahkemeye bildirir. 

Hükümlünün bu süre içinde başvurması halinde 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 soysal 

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 halinde 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 halinde durum mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet 

Başsavcılığına bildirilerek kolluk ile kamu yada özel kurum ya da kuruluştan evrak 

istenir ve kayıt kapatılır. 

Yaptırım ve 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 halinde 

bunun yaptırım veya yükümlülüğün ihlal olup olmadığı şube müdürlüğü veya büroca 

değerlendirilerek bu konuda gerekçeli bir karar verilir. Fiilin, yaptırım veya 

yükümlülüğünün ihlali olarak değerlendirilmesi halinde evrak gereği için 

mahkemeye veya yetki alanında şube müdürlüğü veya büro bulunmayan yerlerde 

Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere derhal bağlı bulunan Cumhuriyet 
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Başsavcılığına gönderilir. Fiilin yaptırım veya yükümlülüğün ihlali olarak 

değerlendirilmemesi halinde aynı usulde işlem yapılarak mahkemeye bilgi verilir. 

Çalışma süresinin hesabında hükümlünün çalıştığı kurumun bu konuda tabi 

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 

22/05/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanununun 71., 85. ve 87. madde hükümleri 

uygulanır. 

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırım ve yükümlülüğüne karar verilen 

hükümlülere, çalıştıkları sürece haklarında 17/7/1964 tarihli 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
95

   

Bu konu ile ilgili Yargıtay Kararına değinecek olursak; 

- 2. CD., 5. 10.2006, 2006/1616 E., 2006/16026 sayılı kararı, 

“Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımları düzenleyen 5237 sayılı TCK' 

nın 50/1-f maddesinde, gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte ücret 

ödenmeksizin çalıştırılmaya karar verilebileceği belirtilmesine rağmen, sanığın 

rızası da alınmadan yazılı şekilde sanığın Emet Belediyesi'nde ücret karşılığı 

çalıştırılmasına karar verilmesi” bozmayı gerektirir.
 96
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C. MAĞDURUN VEYA KAMUNUN UĞRADIĞI ZARARIN 

GĠDERĠLMESĠ 

Mağdurun veya kamunun uğrağı zararın giderilmesi tedbiri günümüzde en 

çok uygulanan bir yöntemdir. Bu tedbir ceza adaletinin daha iyi bir şekilde 

gerçekleşmesinde yardımcı olan seçenek yaptırım türüdür.
97

 Ceza hukuku tarihine 

baktığımızda ilk korunan suje olarak mağdur karşımıza çıksa da, süreç içerisinde 

sanık hakları ön plana alınarak failler korunmaya başlanmıştır. Bu durum 

mağdurların kendilerini savunmasız hissetmelerine yol açmıştır. Mağdurun zararının 

karşılanması sistemi benimsenerek, mağdurlar ve failler arasındaki düşmanlığın ve 

anlaşmazlığın artmasına neden olan ceza sisteminden vazgeçilerek, suçun sadece 

devlete karşı değil de temel de insana karşı olduğunu kabul eden ceza hukuku sistemi 

etkili olmaya başlamıştır. Böylece mağdurun daha aktif olduğu bir sisteme geçilerek 

hem mağdurların hem faillerin menfaatlerini koruyan usul benimsenmiş 

olmaktadır.
98

 

Devletin asıl amacı, faili cezalandırarak mağdurların zararlarını gidermektir. 

Ancak klasik ceza anlayışına bakıldığında, bu anlayışın mağduru görmezden geldiği 

ve mağdurun zararları ile ilgilenmediği ve bu nedenle de klasik ceza anlayışı ile 

mağdurun tatmini sağlanamamaktadır. Bunun da ötesinde yargılama sürecinin 

uzaması mağdurların daha da mağdur olmasına neden olmaktadır. Oysaki ceza 

adaletinden bunun tam tersi beklendiğinden yani sanık kadar mağdurun da 

korunması gerekmektedir. Mağdurun haklarının korunması ve neden olunan 

zararların karşılanması için cezanın biçimi ve miktarının yanı sıra mağdurun 

tazminat gereksinimi de göz önünde bulundurulmalıdır.
99

  

“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 anlayışı, suçun işlenmesi sonucu mağdura ve topluma 
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verilen zarar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Mağdurun uğradığı zararı somut bir 

biçimde dikkate alarak ve kişisel sorumluluğun gelişmesini destekleyerek, toplumda 

bireylerin sorunları ve menfaatleri üzerinde yoğunlaşması onarıcı adaletin en etkili 

yönüdür. Mağdur Destekleme Hareketine göre, günümüz ceza adaleti sisteminin 

alternatifi olan onarıcı adalet anlayışının temel ilkeleri şu şekildedir: 

1- Suçlar ilk olarak mağdurlara, ikinci olarak devlete karşı yönelmiş 

fiillerdir. 

2- Mağdurla fail arasındaki ilişkinin düzenlenmesinde mağdurun zararlarının 

tazmini ve telafisi önemli bir etkendir. 

3- Mağdurun zararının 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, failler, 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 düzeltilesi için 

arzu edilen bir unsurdur. 

6- Failler, işlemiş olduğu suçun sorunluluğunu almalı ve faillere düzelme 

imkanı verilmelidir.
100

   

5237 sayılı TCK 647 sayılı TCK dan farklı bir düzenlemeye yer vermiştir. 

Bunlardan ilki, mağdurun uğradığı zararın aynen iade ve tazminine ek olarak suçtan 

önceki hale getirmedir. Bir diğer fark ise, hüküm sadece suçtan zarar gören mağdur 

için değil, kamunun uğradığı zararın giderilmesinde de seçenek bir yaptırım olarak 

karşımıza çıkmaktadır.
101
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 TCK‟ nın 50. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, zararın tamamen 

giderilmesinden bahsedilmektedir. Bu doğrultuda zararın kısmen giderilmesi 

sözkonusu ise tedbire çevirme imkansızlaşır. Kanun mağdurun yanı sıra kamunun 

uğradığı zararın da tamamen giderilmesi imkanını tanıdığından hükmün uygulama 

alanı genişlemiştir. İşlenen suç dolayısıyla ortaya çıkan zarar maddi zarar olmalıdır. 

Mağdurun uğradığı zararın tazmin edilmesi kurumu kişisel zararın ön planda olduğu 

hafif suçlarda uygulanmaktadır. Örneğin, mal aleyhine işlenen suçlar ile bazı müessir 

fiil suçlarında uygulanır. Bu yaptırım doğrultusunda, sanık ya aldığını iade edecek, 

aldığı mevcut değilse eş değerini vererek tazmin edecek veya verdiği zararı 

maddeten tamamlayarak, suçtan önceki durumu yeniden meydana getirecektir. Zararı 

tamamen gideren suçlu, herhangi bir denetime tabi tutulamayacaktır.
102

 

 Bu aşamada şu hususu ele almamız gerekmektedir. TCK‟ nın etkin pişmanlığı 

düzenleyen bazı maddeleri (m. 168 ve 248) zararın, aynen geri verilmesi, iade 

edilmesi veya tamamen tazmin edilmesi halinde verilecek cezanın indirileceğini 

belirtmiştir. Bu doğrultuda indirilen ceza, bir yıl veya daha az süreli hapis cezası hali 

gelmişse, ceza ayrıca seçenek tedbire çevrilir mi? Etkin pişmanlığı düzenleyen 

maddeler cezayı etkileyen bir sebep sayıldıklarından bu maddeler uygulandığında 

ceza azalacak fakat kalmaya devam edecektir. Ancak TCK‟ nın 50. maddesinde 

düzenlenen aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin, cezaların yerine 

geçen tedbir olduğundan dolayı 50. madde uygulandığında artık ceza değil seçenek 

yaptırımlar uygulanacaktır. Dolayısıyla hukuki nitelikleri birbirinden farklı 

olduğundan bu hükümlerin birlikte uygulanması mümkün değildir.
103

 Daha açık bir 

ifade ile, etkin pişmanlık nedeniyle, mağdurun zararı tamamen giderilmiş ise, sanığa 

verilen ceza kısa süreli olsa bile artık ceza bu seçenek yaptırıma çevrilemeyecektir. 

Sözkonusu ceza bu tedbir dışında bir tedbire çevrilebilecektir.
104
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 2006 tarihinde yürürlüğe giren “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza 

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün” “seçenekli yaptırımlarda 

uygulanacak rejim” kenar başlıklı 51. maddesinin ikinci fıkrasında mağdurun veya 

kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesi tedbirinin infazı düzenlenmiştir. 

“a) Mağdurun veya kamunun uğradığı zararın giderilmesi nedeniyle 

uğranılan zararın aynen iade edilmesi, suçtan önceki hale 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 hale 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. 

  b) 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,  

     c) Mağdurun ya da kamunun uğradığı zararın tamamen giderilmesini içeren 

kesinleşmiş ilâm, Cumhuriyet başsavcılığına verilir. Cumhuriyet savcısı, zararın otuz 

gün içinde tamamen giderilmesini hükümlüye tebliğ eder,  

     d) Hükümlü adresine yapılan bu tebligatta gösterilen zararı, otuz günlük süre 

içinde tamamen gidermezse Cumhuriyet başsavcılığınca, durum hükmü veren 

mahkemeye bildirilir.”
105
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D. EĞĠTĠM KURUMUNA DEVAM ETME  

           Suçlu hakkında verilen kısa süreli hapis cezası, en az iki yıl süreyle, bir 

meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkanı da 

bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeye dönüştürülmesine karar verilebilir.
106

 

Bir meslek ya da sanat öğrenilmesi amacıyla bir eğitim kurumuna devam etme 

zorunluluğu, tedbir niteliğinde olduğundan, eğitim çağında olan ya da eğitime ve 

suçtan uzak kalmasını sağlayan bir meslek öğrenmeye ihtiyacı olan çocuk ve genç 

hükümlüler için düzenlenmiştir. Suçun niteliğine göre yetişkin suçlu hakkında da 

uygulanabilecektir. Bu konu Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma 

Kurulları Kanunun 14. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiştir. Ayrıca 

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezlerinin kovuşturma evresinden sonraki 

görevlerinden birisi olarak yer almıştır.
107

  

           Bu tedbire hükmedilebilmesi için sanığın, işsizlik, mesleksizlik nedeniyle 

suçu işlediğinin anlaşılması gerekmektedir. Sanığın meslek ve sanatı olsaydı suçu 

işlemeyebilirdi şeklinde bir sonuca varıldığı durumlarda o imkanın sağlanması 

bakımından sözkonusu tedbire hükmedilebilecektir.
108

 

 TCK‟ nın 50. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; hükümlünün en 

az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmesini sağlamak amacıyla, gerektiğinde 

barınma imkanı da bulanan bir eğitim kurumuna devam etmesine karar verilebilir. 

Kısa süreli hapis cezasına ikame edilecek bu tedbir en az iki yıl olmalıdır. Kanunda 

üst sınır düzenlenmediğinden dolayı süre iki yıldan fazla olabilecektir. Bu süreyi 

hakim takdir eder. 647 sayılı İnfaz Kanunun 4. maddesinin üçüncü fıkrasında süre 

altı ay idi. Ancak, eğitim kurumuna devam etme yükümlülüğüne ilişkin üst sınır 

düzenlenmemişti ve bu bir eksiklik olarak görülmekteydi.
109
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 Eğitim kurumuna devam etme kurumu, Dönmezer‟ e göre, henüz suç 

işlememiş ve fakat geçimsiz, huysuz, problem yaratan çocuklar ve gençlerin, 

kişiliklerine uygun metot uygulayarak onları sosyalleştirmek amacını güden bir 

kurumdur.
110

 

 2006 tarihinde yürürlüğe giren “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza 

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük” ün 51. maddesinin üçüncü 

fıkrasında bir eğitim kurumuna devam etme yaptırımının infazı düzenlenmiştir. Buna 

göre; 

    “a) Bir eğitim kurumuna devam etme yaptırımının infazı, hükümlünün mahkeme 

kararıyla en az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla 

gerektiğinde barınma imkanı da bulunan eğitim kurumunda eğitime tabi tutulması 

suretiyle yerine getirilir,  

    b) Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü ya da bürosu, ilgili 

kurumlarla işbirliği yaparak, bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarını belirler ve 

mahkemelere verir, 

    c) Kesinleşen bir eğitim kurumuna devam etme yaptırımını içeren ilâm 

Cumhuriyet başsavcılığına verilir. Cumhuriyet başsavcılığınca ilâm denetimli 

serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğüne ya da bürosuna gönderilir. Bu 

birimlerce yapılacak tebligatta on gün içinde hükümlünün kararın infazı için 

başvurması istenir. Başvuru halinde hükümlüye eğitim kurumuna devam etme 

yaptırımının infaz şekli bildirilir. Hükümlünün, haklı, geçerli ve gerektiğinde 

belgelendirilebilen mazereti olmaksızın on gün içinde gelmemesi ve otuz gün içinde 

seçenek yaptırımın infazına başlanmaması hâlinde durum Cumhuriyet başsavcılığı 

aracılığı ile mahkemeye bildirilir.” 

 Bu doğrultuda şunu da belirtmeliyiz. Denetimli serbestlik ve yardım merkezi 

şube müdürlüğü tespit ettiği eğitim kurumları listesini her yıl Eylül ayında 

mahkemelere ulaştırır. Hakim kararında sadece hangi tür bir meslek ve sanat eğitimi 
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alınacağı ve ne kadar süre devam edeceği hususlarına değinir. Hakim eğitim 

kurumunu tespit ederken hükümlünün öğrenim düzeyini, yeteneklerini ve isteklerini 

dikkate almalıdır.
111

 

 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri 

ile Koruma Kurulları Yönetmeliği” 34. ve devamı maddelerinde eğitim kurumlarına 

devam etme yaptırımı ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu hükme göre; 

 Mahkeme, hükümlünün hapis cezasını bir eğitim kurumuna devam etme 

yönünde bir seçenek yaptırımına çevirdiğinde 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 durumunda ve otuz gün içinde seçenek 

yaptırımın infazına başlanmaması halinde şube müdürlüğü veya büro ilgili defterdeki 

kaydı kapatarak durumu Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile mahkemeye bildirir. 

Hükümlünün bu süre içinde başvurması halinde ise, şube müdürlüğü veya 

büro kararın yerine getirilmesi için 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 
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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. 

Denetim planına uyulmadığının ilgili eğitim kurumu tarafından bildirilmesi 

ya da şube müdürlüğü veya büro tarafından tespit edilmesi halinde 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 

halinde bunu yaptırım veya yükümlülüğün ihlali olup olmadığı şube müdürlüğü veya 

büroca değerlendirerek bu konuda gerekçeli bir karar verilir. Fiilin yaptırım veya 

yükümlülüğün ihlali olarak değerlendirilmemesi halinde 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 suretle eğitime alacaklarına dair bilgi alırlar ve bu kurumlara ait listeleri her 

yılın Eylül ayına kadar oluşturarak mahkemelere verirler. 
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Bu yaptırım ve yükümlülüklerin uygulanmasında gizlilik ilkesine öncelikle 

uyulur.
112

 

E. BELĠRLĠ YERLERE GĠTMEKTEN VEYA BELĠRLĠ 

ETKĠNLĠKLRĠ YAPMAKTAN YASAKLANMA 

TCK „nın 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre; mahkum olunan 

kısa süreli hapis cezası, cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli yerlere 

gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanmaya çevrilebilir. 

Belirli yerler, hükümlünün, suç işlenmesine veya suça yönelmesine elverişli 

ortam oluşturan, suçta kullanmaya elverişli vasıtaları kolayca bulmasını sağlayan, 

kötü ve zararlı alışkanlıklar edinmesine neden olan yerleri ifade eder.   

Belirli etkinlikler, hükümlünün suç işlemesine sebep olan veya suç işleme 

olasılığını arttıran kumarhane, stadyum, kahvehane, bar, okul çevresi ve benzeri 

yerlerde yapılan etkinliklerden yasaklanmayı ifade eder. Örneğin, uyuşturucu ya da 

alkol bağımlısı bir hükümlünün uyuşturucu ve alkol satışının veya kullanımının 

yaygın olduğu bir çevreye gitmemesi gerekir.
113

 Hükümlünün belirli yerlere gitmesi 

yasaklanırken, önemli olan bu yerlerin niteliği olduğundan, bu yerlerin isminin 

belirtişmiş olması gerekli değildir. Örneğin, kişinin kahvehaneye gitmesi 

yasaklanabilir. 

Bu tedbire hükmedilmesinin amacı, toplumun suç oluşturan filli işleyen 

kişiden korunmasıdır. Ayrıca, bu tedbire hükmedilmesi durumunda sanığı suça 

yönelten yerlerden ve etkinliklerden uzak tutarak sanığı yeniden topluma kazandırma 

amaçlanmaktadır. 

Hükümde belirtilen süre, mahkum olunan hapis cezasının süresinin yarısından 

az olamayacak ve hükmedilen hapis cezasının süresinin bir katını da geçemeyecektir. 

Mesela, sekiz ay hapis cezasına mahkum olan kişinin cezası en az dört ve en fazla 

sekiz ay süreyle içki satılan yerlere gitmeme tedbirine çevrilebilir. 647 sayılı eski 
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kanunda “Bir yılı geçmemek kaydıyla muayyen bir yere gitmekten, bazı faaliyetleri 

veya meslek ve sanatı icradan men” şeklinde düzenlenmişti.
114

 

2006 tarihinde yürürlüğe giren “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza 

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük” ün 51. maddesinin dördüncü 

fıkrasında belirli yerlere gitmek ve belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma 

yaptırımının infazı düzenlenmiştir. Buna göre; 

“a) Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma 

yaptırımının infazı, hükümlünün mahkeme kararıyla mahkum olduğu hapis cezasının 

yarısından, bir katına kadar süreyle belirli yerlere gitmekten ya da belirli etkinlikleri 

yapmaktan yasaklanması şeklinde yerine getirilir, 

    b) Kesinleşen mahkeme kararında gösterilen belirli yerlere gitmekten veya belirli 

etkinliklere katılmaktan yasaklanma yaptırımı içeren ilâm Cumhuriyet başsavcılığına 

verilir. Cumhuriyet başsavcılığınca ilâm denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube 

müdürlüğü ya da bürosuna gönderilir. Bu birim tarafından, yapılacak tebligatta on 

gün içinde hükümlünün kararın infazı için başvurması istenir. Başvurması halinde 

hükümlüye belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinliklere katılmaktan yasaklanma 

yaptırımının infaz şekli bildirilir. Hükümlünün haklı, geçerli ve gerektiğinde 

belgelendirilebilen mazereti olmaksızın on gün içinde gelmemesi ve otuz gün içinde 

seçenek yaptırımın infazına başlanmaması hâlinde durum Cumhuriyet başsavcılığı 

aracılığı ile mahkemeye bildirilir.” 

2007 tarihinde yürürlüğe giren “Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri 

ile Koruma Kurulları Yönetmeliği” nin 38. ve devamı maddelerinde belirli yerlere 

gitmek veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma yaptırımının infazı ayrıntılı 

bir şekilde düzenlenmiştir. 

Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma 

yaptırımı, 5237 sayılı kanunun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince, 
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mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle hükümlünün belirli 

yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanması suretiyle yerine 

getirilir. 

Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma 

yaptırımına ilişkin ilam, mahkemece, Cumhuriyet Başsavcılığı‟ na 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 en geç otuz gün içinde seçenek yaptırımın 

infazına başlanmaması halinde defterdeki kayıt kapatılarak durum Cumhuriyet 

Başsavcılığı aracılığı ile mahkemeye bildirilir. 

Bu yaptırım, hükümlü veya çocuk hükümlünün yasal temsilcisine bildirildiği 

tarihte başlar. Hükümlüye yapılacak bildirim de geçerli, haklı ve gerektiğinde 

belgelendirilebilen mazereti olmadığı halde gelmemesinin, yükümlülüğü ihlal 

sayılacağı ile gelmemenin kanuni sonuçları mutlaka hatırlatılır. 

Hükümlünün bu süre içinde başvurması halinde 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, hükümlü, çocuk 

hükümlünün yasal temsilcisi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kolluk tarafından takip 

edilir. 
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Denetim planına uyulmadığının kolluk, ilgili kurum veya kuruluş tarafından 

bildirilmesi ya da şube müdürlüğü veya büro tarafından tespit edilmesi halinde 

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.
115

 

Belirli yerlere gitmek veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma tedbiri 

uygulanırken, Türk Hukukunda 1987 yılında yürürlükten kaldırılmış olan genel 

güvenlik gözetimi cezasına dönüşmesine dikkat etmek gerekir.
116

 

 

F. EHLĠYET VE RUHSAT BELGELERĠNĠN GERĠ ALINMASI, 

BELLĠ BĠR MESLEK VE SANATI YAPMAKTAN YASAKLANMA 

TCK‟ nın 50. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, “sağladığı hak ve 

yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne 

aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkum olunan cezanın 

yarısından bir katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri 

alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmaya” çevrilebileceği 

düzenlenmiştir. Bu doğrultuda yaptırımın uygulanabilmesi için seçenek yaptırımlara 

hükmedilmesinde gerekli olan koşulların yanı sıra bir koşul daha aranmaktadır. 

Kısaca, suçun ehliyet ve ruhsatla ya da meslek ve sanatın yerine getirilmesiyle 

bağlantılı olarak işlenmesi gerekir.
117

 Geri alınan ehliyet veya ruhsat, suç işlemeye 

müsait cinsten olması gerekmektedir. Tedbir uygulanması sonucu ruhsat geçici 

olarak geri alınacaktır. Örneğin, trafik suçlarında motorlu vasıta ehliyetinin geri 

alınması. Yargıtay 2 CD., 09.10.2007 tarih, 12771 sayılı kararında da bu durum 

açıkça benimsenmiştir. Bu doğrultuda TCK‟ nın 50. maddesinin birinci fıkrasının   
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(e) bendinde düzenlenen ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınmasına dair seçenek 

yaptırım, atılı suçun ehliyet ve ruhsatla ya da melek ve sanatın icrasıyla bağlantılı 

olması halinde uygulanabilir. Bu fıkrada yazılı olan ehliyet ve ruhsat, bir meslek ve 

sanatı yapmaya yetki veren belge anlamında değerlendirilmelidir. Sürücü belgesi ise, 

TCK‟ nın 53. maddesinin altıncı fıkrası nazara alınarak bu belgelerden kabul 

edilemez.
118

  

Bu tedbirin uygulanmasının amaçlarından biri, suç işleyen kişiden toplumu 

korumaktır. Tedbir uygulanarak sanığın sahip olduğu ehliyet ve yetki kullanması 

engellenmekte ve bu yolla kişi yoksun olduğu bu faktörleri meşru yolla kullanmaya 

zorlanmaktadır.
119

  

Ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı 

yapmaktan yasaklama tedbiri ile TCK‟ nın 53. maddesinin beşinci ve altıncı 

fıkralarında ele alınan durumları inceleyecek olursak; 53. maddede düzenlenen 

durumlar niteliği gereği güvenlik tedbiridir. Ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri 

alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma tedbiri ise teknik anlamda 

güvenlik tedbiri değil, ceza yaptırımına alternatif bir tedbir söz konusudur. Çünkü 

alternatif tedbirin amacı hükümlüyü cezaevinin kötü koşullarından koruyarak, sosyal 

ve ekonomik hayattan koparmamaktır.
120

  

2006 tarihinde yürürlüğe giren “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza 

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük” ün 51. maddesinin beşinci 

fıkrasında ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı 

yapmaktan yasaklanma yaptırımının infazı düzenlenmiştir; 

“a) Ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması ile belli bir meslek ve sanatı 

yapmaktan yasaklanma yaptırımının infazı, mahkûm olunan cezanın yarısından bir 

katına kadar süreyle, hükümlünün ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli 

bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanması şeklinde yerine getirilir,  
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    b) Kesinleşen ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve 

sanatı yapmaktan yasaklanma yaptırımını içeren ilâm, Cumhuriyet Başsavcılığına 

verilir. Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilâm denetimli serbestlik ve yardım merkezi 

şube müdürlüğü ya da bürosuna gönderilir. Bu birim tarafından yapılacak tebligatta 

on gün içinde hükümlünün kararın infazı için başvurması istenir. Başvurması halinde 

hükümlüye belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma yaptırımının infaz şekli 

bildirilir. Hükümlünün haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazereti 

olmaksızın on gün içinde gelmemesi ve otuz gün içinde seçenek yaptırımın infazına 

başlanmaması hâlinde durum Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile mahkemeye 

bildirilir.” 

Ayrıca 2007 tarihinde yürürlüğe giren “Denetimli Serbestlik ve Yardım 

Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği” nin 42. ve devamı maddelerinde 

ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan 

yasaklanma seçenek yaptırımının infazı ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 

Mahkemece ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması ve belli bir meslek ve 

sanatı yapmaktan yasaklanma yaptırımına ilişkin ilam Cumhuriyet Başsavcılığına 

gönderilir. Cumhuriyet Başsavcılığınca ilam denetimli serbestlik genel defterine 

kaydedildikten sonra şube müdürlüğü veya büroya gönderilir.  

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 halinde şube müdürlüğü veya büro ilgili defterdeki kaydı kapatarak 

durumu Cumhuriyet Başsavcılığı aracığı ile mahkemeye bildirilir. 

Hükümlünün bu süre içinde başvurması halinde 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, 
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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 halinde 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 halinde durum mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına 

bildirilerek kolluk, mahalli idare ile ilgili meslek kuruluşundan evrak istenir ve kayıt 

kapatılır. 

Yaptırım ve yükümlülük sona erdiğinde durum kolluk, mahalli idare ile ilgili 

meslek kuruluşuna iletilerek evrakın iadesi istenir, kayıt kapatılır ve evrak 

mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
121

    

 

VI. ADLĠ PARA CEZASI YA DA TEDBĠRE ÇEVĠRMENĠN SONUÇLARI 

 TCK‟ nın 50. maddesinin beşinci fıkrasına göre; “Uygulamada asıl 

mahkumiyet, bu madde hükümlerine göre çevrilen adli para cezası veya tedbirdir.” 

Dolayısıyla seçenek yaptırımın gereklerinin yerine getirildiği hallerde, kısa süreli 

hapis cezası infaz edilemeyeceğinden bu cezaya bağlı sonuçlar doğmayacaktır. 

Seçenek yaptırıma hükmetmeye bağlanan hukuki sonuçlar doğacaktır. Ayrıca kısa 

süreli hapis cezası yerine verilen adli para cezası veya tedbir,  cezanın ertelenmesi ve 

tekerrür hükümlerinin uygulanmasında etkili olmaktadır.
122

 Mesela, önceden hapis 
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cezasına mahkum edilmiş ve şartlar gerçekleştiği için bu cezası adli para cezasına 

çevrilmiş olan kişi, TCK 50 kapsamında hapis cezasına mahkum edilmemiş 

sayılacaktır. Dolayısıyla yeni bir suç işlediğinde mahkum edilecek hapis cezası 

koşulların oluşması halinde ertelenebilecektir.
123

  

Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata 

rağmen 30 gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin yerine getirilmesine 

başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, hükmü veren mahkeme 

kısa süreli hapis cezasının hangi süre ile infaz edileceğine karar verir ve bu karar 

derhal infaz edilir. İnfaz edilecek sürenin belirlenmesinde mahkeme başvurulmuş 

seçenek tedbirin hangi süre ile infaz edilmiş olduğunu göz önünde tutacaktır. 

Seçenek tedbirin infazına hiç başlanmamışsa hapis cezasını tamamen infaz edecektir. 

Hükümlünün elinde olmayan nedenlerden dolayı hükümlü tedbiri yerine 

getirmemişse, hükmü veren mahkeme tedbiri değiştirebilir. Ancak bu durumda 

mahkeme sadece TCK 50 de yer alan başka bir tedbire hükmedebilir. Tedbir 

dışındaki bir yaptırıma, adli para cezasına hükmedemez.
124

    

 Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların uygulanması konusunda 

TCK 50. maddenin altıncı fıkrasında belirtilen şartların yerine getirilmemesi 

durumunda kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verildiği 

takdirde artık asıl mahkumiyet, hükmolunan hapis cezası olacaktır.
125

 Buna karşılık, 

kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırım olarak adli para cezasına çevrilmiş ve 

gerekleri hükümlü tarafından yerine getirilmemişse, çevirmeye konu olan kısa süreli 

hapis cezasının kısmen veya tamamen infazına karar verilemeyecek, adli para 

cezasının infazına ilişkin hükümler uygulanacağından adli para cezasını ödemeyen 

hükümlü hakkında tazyik hapsi uygulanacaktır. Bunun sonucu olarak da hapis 

cezasına mahkumiyete bağlı sonuçlar doğmayacaktır.
126
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Üçüncü Bölüm 

KISA SÜRELĠ HÜRRĠYETĠ BAĞLAYICI CEZALARIN ÖZEL 

ĠNFAZ USULLERĠ 

 

I. GENEL OLARAK KISA SÜRELĠ HÜRRĠYETĠ BAĞLAYICI CEZALARIN 

ÖZEL ĠNFAZ USULLERĠ 

Hapis cezaları, hükümlünün ıslahı ve sosyalleştirilmesi yoluyla topluma 

yeniden kazandırılması için zorunlu olmasına karşın suçun failinin kendisi, mağdur 

ve toplum açısından tehlike göstermediği durumlarda cezaevine konmasında bir 

yarar bulunmamaktadır. Günümüzde, hapis cezalarının yerine uygulanabilecek 

seçenek yaptırımlar önem kazanmıştır. Bu seçenek yaptırımlar cezaevlerinin 

sakıncalarını ortadan kaldırmak ve cezaevinin hükümlüler üzerinde ortaya çıkardığı 

olumsuz sonuçları gidermek bakımından önemlidir. Ayrıca bu alternatif yaptırımlar 

mali kaynaklar ve personel konusunda da tasarruf sağlayacaktır.
1
 

 Suçluların rehabilitasyonunun önemli olmasına karşın, bazen uslandırılması 

için cezaevine kapatılan suçlular, burada yeni suçlar öğrenmekte ve daha tehlikeli 

kişiler olarak topluma geri dönmektedirler. Dolayısıyla bu tür seçenekler suçluları 

etkisiz hale getirmede daha etkili olabilmektedir.
2
 

 Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların para cezası veya diğer tedbirlere 

çevrilmeme ihtimalinin olduğu yani çevirmenin hakimin takdirine bağlı olmadığı 

ülkelerde, özel infaz şekillerine başvurulması zorunludur. Kısa süreli hürriyeti 

bağlayıcı cezaların zararlı sonuçlarını azaltmak amacına yönelik olan özel infaz 

şekilleri hükümlünün şahsi durumu göz önünde bulundurularak uygulanmaktadır.
3
 

                                                           
1
 İçel v.d., Yaptırım Teorisi, s.79. 

2
 A.e., s.79. 

3
 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,    
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 Hükmün verilmesinden itibaren hükümlünün toplumla olan ilişkilerinin 

devamını sağlayan ve cezaevi yaşamının olumsuz tesirlerini nötralize eden hafta 

sonu ve geceleri infaz önlemleri, hürriyeti tamamen yok eden cezalar ile tam 

özgürlük arasında yer alabilecek, esas itibariyle infaz yöntemi olan alternatif ceza 

yaptırımlarıdır.
4
 

 

II. TÜRK HUKUKUNDA KISA SÜRELĠ HÜRRĠYETĠ BAĞLAYICI 

CEZALARIN ÖZEL ĠNFAZ USULLERĠ 

A. GENEL OLARAK 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, hürriyeti bağlayıcı cezaların özel infaz 

şekillerine yer vermemiş, bu konu ceza infaz hukukunun kapsamına girdiğinden 

isabetli olarak CGTİHK’ nun 110. maddesinde düzenlenmiştir. Hukukumuzda kısa 

süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların özel infaz şekilleri üç kısımda ele alınır: hafta 

sonu infaz, geceleri infaz, hükümlünün konutunda infaz. 

Hürriyeti bağlayıcı cezalarda özel infaz şekillerinin kabul edilmesinde, kısa 

süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların zararlı sonuçlarını ortadan kaldırmak, yeni 

suçluların ortaya çıkmasının önüne geçmek ve cezaevlerindeki nüfusun sun’i bir 

şekilde kabarmasına fırsat vermemenin yanı sıra mahkûmu cezaevinin olumsuz 

havasından korumak, devlete külfet yüklemeden infazı gerçekleştirmek amaçları 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu infaz şekilleri ile hükümlü iş ve diğer faaliyetlerini 

sürdürebilmekte, kadın hükümlüler de ev işlerini ve çocukların bakımını düzenli 

olarak aksatmadan yerine getirebilmektedir.
5
 Ayrıca kısa süreli hapis cezaları için 

özel infaz şekillerinin düzenlenmesinde, belirli bir süreyi aşmayan cezaların infazını 

çağdaş düşüncelerle kolaylaştırmak amacı önemli yer tutmaktadır.
6
 Bunun da 

ötesinde özel infaz usullerinin kabul edilmesinde kısa süreli hapis cezası ile 

                                                                                                                                                                     
   s. 137. 
4
 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

   s.137. 
5
 A.e., s.319.   

6
 Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.566. 
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cezalandırılan bir kimsenin topluma kazandırılması, toplumdan soyutlanmasının 

engellenmesi amaçlanmaktadır.
7
 

Hapis cezaları kısa süreli de olsa bunların infazı klasik şekil olan infaz 

kurumunda kesintisiz bir şekilde yerine getirilir. Bu klasik şeklin istisnasını ise, özel 

infaz şekli oluşturmaktadır. 765 sayılı Ceza Kanunu döneminde ülkemizde kısa süreli 

hapis cezalarının özel infaz şekilleri, kısa süreli hapis cezalarına seçenek yaptırımlar 

nedeniyle az uygulanmıştır.
8
 Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların özel infaz 

usullerinin ülkemizde uygulanmamasının esas nedeni, bu sistemler için öngörülen 

ceza sürelerinin çok kısa olması ve yargıçların bunların yerine para cezası ve diğer 

alternatif yaptırımlara başvurması ayrıca infaz sisteminde yer alan aksaklıklardır.
9
 

Kısa süreli hapis cezaları yerine uygulanacak özel infaz şekillerinin hangi 

koşullar altında yerine getirileceği CGTİHK’ nun 110. maddesinde ayrıntılı bir 

şekilde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; 

“(Değişik 2006/5485) (1) Hükmü veren mahkeme veya hükümlü başka bir 

yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkeme, altı ay veya daha az 

süreli hapis cezasının; 

a) Her hafta Cuma günleri saat 19.00’da girmek ve Pazar günleri aynı 

saatte çıkmak suretiyle hafta sonları, 

b) Her gün saat 19.00’da girmek ve ertesi gün saat 07.00’de çıkmak 

suretiyle geceleri,  

Ceza infaz kurumlarında çektirilmesine karar verebilir.  

(2) Mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan 

önceki hale getirme veya tazminat suretiyle tamamen giderilmesine dair hukukî 

sorumlulukları saklı kalmak üzere; 

                                                           
7
 Akkaya, Açıklamalı ve Ġçtihatlı Cezaların Ġnfazı ve Ġnfaz Hukuku, s.181. 

8
 Artuk, Gökcen, Yenidünya, 5237 Sayılı Yeni TCK’ ya Göre HazırlanmıĢ Ceza Hukuku Genel  

  Hükümler, s.876. 
9
 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

   s.138. 
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a) Kadın veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay, 

b) Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları bir yıl, 

c) Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm 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. 

 (3) Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesi kararı, infaza başlandıktan 

sonra da verilebilir. 

 (4) Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesine karar verilenler hakkında 

koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. 

 (5) Bu infaz usulünün gereklerine geçerli bir mazeret olmaksızın uyulmaması 

hâlinde, cezanın baştan itibaren infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. 

 (6) Bu madde hükümlerine göre verilen kararlara itiraz yolu açıktır.” 

 Özel infaz usullerine mahkeme tarafından hükümle birlikte değil, hüküm 

kesinleştikten sonra karar verilir. Bu kararı infaz hakimliği değil, hükmü veren 

mahkeme veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı 

derecedeki mahkeme verecektir.
10

 Özel infaz usullerine ilişkin karar duruşma 

yapılmadan, dosya üzeriden verilir.
11

  

 Özel infaz usullerine ilişkin karar ihtiyaridir, mahkeme re’ sen karar veremez. 

Kararın verilebilmesi için hükümlünüm veya kanuni vekilinin veya Cumhuriyet 

Savcısının bu konuda bir talebi olmalıdır. Bu talep hükmün verilmesinden sonra, 

infaza başlanmadan önce yapılabileceği gibi infaz sırasında da yapılabilir. Talep 

olduğu durumlarda özel infaz şekillerine karar verip vermeme konusunda mahkeme 

takdir yetkisine sahiptir.  Fakat tüm mahkeme kararlarında olduğu gibi hakimin bu 

                                                           
10

 Akkaya, Açıklamalı ve Ġçtihatlı Cezaların Ġnfazı ve Ġnfaz Hukuku, s.181. 
11

 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

     s.320. 
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konuda vereceği kararın da gerekçeli olması gerekmektedir. Özel infaz usullerine 

ilişkin karar itiraz yoluna açıktır.
12

   

  

B. ÖZEL ĠNFAZ USULLERĠ 

1. Hafta Sonu Ġnfaz 

Hükümlünün mahkûm olduğu altı ay veya daha az süreli hapis cezasının, her 

hafta Cuma günleri saat 19.00’ da girmek ve Pazar günleri aynı saatte çıkmak 

suretiyle hafta sonları ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilebilir. Bu 

hükümlüler, ceza infaz kurumlarında diğer hükümlülerden ayrı yerlerde cezasını 

çeker.
13

 Bu tür mahkûmlar 8 saati geçmemek üzere çalıştırılabilirler.
14

 Bu gibi 

durumlarda ceza infaz kurumunda geçirilen her hafta sonu iki gün sayılır.
15

 

Yargıtay’ın 1967 tarihli 9294 sayılı kararında, hüküm kesinleşerek infaza 

verilmesinden sonra da hafta sonu infaz şekline, istem üzerine hükmedilebileceğine 

karar vermiştir.
16

 

2. Geceleri Ġnfaz 

Hükümlünün mahkûm olduğu altı ay veya daha az süreli hapis cezasının, 

hükümlünün serbestçe çalışabilmesi için her gün saat 19.00’ da girmek ve ertesi gün 

saat 07:00’ de çıkmak suretiyle geceleri, ceza infaz kurumlarında çektirilmesine 

karar verilmesidir. Bu durumda hükümlü infaz kurumlarında diğer hükümlülerden 

ayrı kısma konur.
17

 Bu özel infaz şekline, hükümlünün iş sahibi olması ve emeğinden 

başka bir geliri bulunmayan hükümlünün kendisini ve ailesini zor duruma 

                                                           
12

 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

     s.320; Akkaya, Açıklamalı ve Ġçtihatlı Cezaların Ġnfazı ve Ġnfaz Hukuku, s.181. 
13

 Artuk –Gökcen - Yenidünya, 5237 Sayılı Yeni TCK’ ya Göre HazırlanmıĢ Ceza Hukuku Genel  

    Hükümler, s.876. 
14

 Sulhi Dönmezer, Genel Ceza Hukuku Dersleri, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları,     

     2003, s. 298. 
15

 Dönmezer – Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt: II, s.670. 
16

 A.e., s.670; bkz. Dipnot 118, 7.CD, 11.05.1967 Tarihli, 1967/8548 E. – 1967/9294 K. Sayılı ilam. 
17

 Artuk – Gökcen - Yenidünya, 5237 Sayılı Yeni TCK’ ya Göre HazırlanmıĢ Ceza Hukuku Genel  

    Hükümler, s.876. 
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düşürmeden cezasını çekmesine imkân tanıma konusunda karar verilebilir. Bu özel 

infaz şeklinde saat 19.00’ dan 7.00’ye kadar geçen süre bir gün sayılır.
18

   

Hafta sonu veya geceleri infaz şeklindeki özel infaz usulleri “Yarı özgürlük 

rejimi” olarak adlandırılmakta ve hükümlünün iş, eğitim veya topluma uyum 

sağlayacağı faaliyetleri yapabilmesi için günün belirli bir bölümünü kurum dışında 

geçirmesi kabul edilmektedir.
19

 

3. Ġkametgâhta Ġnfaz 

CGTİHK’ nun 110. maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda, hükümlünün 

mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale 

getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumlulukları 

saklı kalmak üzere, üç durumda oturduğu yerde infaz kabul edilmiştir; 

Mahkeme,  

- Kadın veya 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin mahkûm oldukları altı ay veya 

daha az süreli hapis cezasının, 

- Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları bir yıl veya daha az süreli 

hapis cezasının,  

- Yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl veya daha az 

süreli hapis cezasının, konutta çektirilmesine karar verebilecektir. 

Hükümlünün cezasının oturduğu yerde infazına karar verilmesi durumunda, 

oturduğu yeri terk etmemek suretiyle kendi üzerinde herhangi bir kısıtlama yoktur. 

Hükümlü, normal hayatını yaşamakta, işi gücüyle uğraşmakta, dilediğini 

yapmaktadır. Örneğin, doktor olan hükümlü evinde hasta kabul edebilmektedir.
20

  

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Tüzük’ ün 52. maddesinin ikinci fıkrasında, konutta infazın yerine 

getirileceği esaslar düzenlenmiştir: 

                                                           
18

 Dönmezer – Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt: II, s.670. 
19

 Çolak – Altun, “Kısa Süreli Hapis Cezaları, Seçenekli Yaptırımlar ve Ġnfaz Rejimleri”, s.221. 
20

 Dönmezer – Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Genel Kısım Cilt: II, s.670. 
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1. Bu cezalara ilişkin ilamlar, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca infazı amacıyla 

denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğüne ya da bürosuna gönderilir 

ve cezalar bu birimler tarafından infaz edilir. 

2. Konutta infaz hükümlünün mahkemeye beyan etmiş olduğu yerleşim yerlerinde 

yapılır. 

3. Cezanın bu şekilde çektirilmesine karar verilenler hakkında koşullu salıverilme 

hükümleri uygulanmaz. 

4. Cezaları konutta infaz edilen hükümlülerin meşru ve kabul edilebilir mazeretine 

binaen konuttan geçici süreli ayrılmayı gerektiren sebeplerin ortaya çıkması halinde, 

bu durum denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü ya da bürosuna 

hükümlü tarafından yazılı olarak bildirilir. Talep, Cumhuriyet Savcısı tarafından 

değerlendirilir. 

5. Cezaları konutta infaz edilen hükümlülerin talepleri halinde konutlarının 

değiştirilmesine, Cumhuriyet Savcısının talebi ile mahkeme tarafından karar 

verilebilir. 

6. Hükümlünün konutta infazın gereklerine uyup uymadığı denetimli serbestlik ve 

yardım merkezi şube müdürlüğü ya da bürosu tarafından değerlendirilir. 

Hükümlünün yükümlülüklere aykırı hareket etmesi halinde durum, Cumhuriyet 

Başsavcılığına bildirilir.”
21

  

 Konutta infazın birçok avantajı vardır. Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi, 

mali yönüdür. Hapis cezalarının konutta infazının maliyeti, cezaevinde infazının 

maliyetinden düşüktür. İkinci avantajı, konutta infazın farklı durumlara uydurulmaya 

oldukça uygun olmasıdır. Mesela ağır suçlarda hükümlünün evi terk etmesi tamamen 

yasaklanabilirken, daha hafif suçlarda hükümlüye özgürlük tanınabilmektedir.
22

 

Diğer önemli avantajı ise, cezaevinde infazın ortaya çıkaracağı sorunlar olmadan 

hükümlünün etkisiz hale getirilebilmesidir. Konutta infaz ile suçlunun yol açtığı 

                                                           
21

 Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, s.567 – 568. 
22

 Sokullu- Akıncı, “Adalet Reformu ve Alternatif Ceza Yaptırımları”, s.329. 
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zararları ödeyebilmesinin yanı sıra devlet, hapis cezasının yüksek maliyetinden 

kurtulmuş olacaktır.
23

  

 Konutta infaz durumunda hükümlülerin bir işte çalışmasına izin verilmekte ve 

hatta kendilerine iş bulmada yardım edilmektedir. Cezaevinde infazın suçlu 

açısından etkisiz olacağı açıkça belli ise failin cezasının evde infaz usulü ile yerine 

getirilmesi hükümlünün ıslahı açısından yerinde olacaktır.
24

 

 Konutta infazın yararlarının yanı sıra uygulamada birçok zorluğunun olduğu 

da görülmüştür. Hükümlünün konutunda cezasını çekmesi durumunda hükümlünün 

takibi konusunda bazı teknik zorluklar yaşanabilmektedir. Ayrıca hükümlünün 

kontrolü konusunda yeterli personel bulunamamasından kaynaklanan sıkıntılar 

ortaya çıkmaktadır. Yoğun suçun işlendiği bölgelerde ikamet eden suçluların 

ikametgâhta infaz ile bu çevrede kalmaya devam etmeleri sıkıntı 

doğurabilmektedir.
25

 

 

C. ÖZEL ĠNFAZ ġARTLARINA UYULMAMASI HALĠNDE YAPTIRIM 

 Hürriyeti kısa süre ile bağlayan cezanın özel infaz şekillerine göre yerine 

getirilmesi sırasında, bu usullere uygun davranılmamasının yaptırımı 5275 sayılı 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110. maddesinin 5. 

fıkrasında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; “Bu infaz usulünün gereklerine geçerli 

bir mazeret olmaksızın uyulmaması halinde, cezanın baştan itibaren infaz 

kurumunda çektirilmesine karar verilir.” Dolayısıyla özel infaz şartlarına uymama 

halleri şunlardır; Cezanın hükümlünün oturduğu yerde çektirilmesi halinde, 

hükümlünün oturduğu yer ve müştemilatı dışına çıkması veya hafta sonu infazda ve 

geceleri infazda kabul edilebilir bir özür göstermeden cezaevine bir gecikme ile 

gelinmesi gibi hallerdir.
26

 

                                                           
23

 Çolak – Altun, “Kısa Süreli Hapis Cezaları, Seçenekli Yaptırımlar ve Ġnfaz Rejimleri”, s.223. 
24

 Sokullu- Akıncı, “Adalet Reformu ve Alternatif Ceza Yaptırımları”, s.329. 
25

 Çolak – Altun, “Kısa Süreli Hapis Cezaları, Seçenekli Yaptırımlar ve Ġnfaz Rejimleri”,s.2  
26

 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

    s.326; Akkaya, Açıklamalı ve Ġçtihatlı Cezaların Ġnfazı ve Ġnfaz Hukuku, s.184. 
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 Hastalık veya diğer mücbir sebep nedeniyle özel infaz şekillerine uyulmaması 

durumunda söz konusu hükümler uygulanmayacaktır.
27

  

  5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110. 

maddesinin 4. fıkrasına göre; “Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesine karar 

verilenler hakkında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.”    
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 İnce, Türk Ceza Hukukunda Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalara Seçenek Yaptırımlar,  

    s.326. 



 
 

101 

SONUÇ 

 

Yaptırım, suç karşılığı uygulanan ve korkutucu niteliğe sahip olan bir kavramdır. 

Yaptırımın uygulanmasının nedeni, faile kusurlu hareketinin karşılığını ödetmek, failin 

sosyalleşmesini sağlamak, hukuk düzeninin devamını sağlamak, toplumun hukuk bilincini 

kuvvetlendirmektir. Tarihi süreçte cezalandırmanın amacının değişikliğe uğradığı görülse de, 

esas olarak cezanın genel önlemenin yanında özel önleme fonksiyonuna da sahip olduğu 

değişmeyen bir gerçektir. Anayasa Mahkemesinin 9.3.1971 tarih ve 42/30 sayılı kararında da 

bu belirtilmiştir, buna göre,  “Çağdaş ceza ve infaz hukuku alanında, eski katı cezalandırma 

düzeninden uzaklaşma ve bir yandan adalet duygusunu doyurucu, suçluyu gerçekten ıslah 

edici ve tekrar suç işlemekten alıkoyucu, diğer yandan da toplumu suça ve suçlulara karşı 

gereği gibi koruyucu sonuçlara varabilmek üzere, suçlunun kişiliğinde ve suçun işleniş 

biçimindeki ince ayrımları değerlendirmeye elverişli, daha esnek ve yumuşak bir düzene 

yönelme eğilimi ve girişimi bir zorunluluk olarak hele son yıllarda önem ve yoğunluk 

kazanmıştır.”    

İlk dönemlerde faile acı veren, failin ızdırap çekmesini sağlayan cezalar karşımıza 

çıkarken, tarihi süreçte bu ceza, faili uslandıran, ıslah eden, mağdurun yanı sıra toplum 

zararını da karşılayan bir niteliğe bürünmüştür. Günümüzde önemli olan failin ıslah edilmesi, 

topluma kazandırılması, kendini mağdur yerine koyarak bir daha suç işlemesinin 

engellenmesidir. Bu nedenle özellikle hafif suçlarda, tesadüfi suçlu ya da şikayete bağlı 

suçlarda faili hürriyetinden yoksun bırakmak yerine onu toplum içinde iyileştirmek amacıyla 

hürriyeti bağlayıcı cezalara seçenek yaptırımlar ya da bunlara benzer kurumlar hukuk 

sistemimize girmiştir.  

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kapalı bir yere hapsetmek cezanın amacının 

yerine getirilmesine engel olur. Özellikle günümüz şartlarında ceza infaz kurumlarının kötü 

koşulları da dikkate alındığında kısa bir süre için bile olsa infaz kurumuna giren suçlu, ıslah 

olmaktan öte profesyonel suçlularla tanışarak yeni suçları işlemeye hazır hale gelmektedir. Bu 

nedenle infaz kurumları kapsamında devletin yükünü hafifletmek, her şeyden öte failin 

topluma kazandırılmasını sağlamak için, doktrinde sürekli ele alınan seçenek yaptırım ve 

buna benzer kurumlar Avrupa Birliğine uyum süreci çerçevesinde 5237 sayılı kanuna 

girmiştir. 



 
 

102 

 

Bir kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak tedbirine, suçun başka bir tedbir ya da 

cezayı yetersiz bıraktığı durumlarda son çare olarak başvurulması gerekmektedir. Failin 

gerçekleştirdiği eylemin niteliği, ağırlığına göre kişi hakkında seçenek yaptırımlara 

başvurulabilirken, ayrıca bununla birlikte güvenlik tedbirlerine de hükmedilebilir.  

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların ortaya çıkaracağı sakıncaları önleyebilmek 

için, hukukumuzda ceza yaptırımını tamamlayan ve ayrıca infaz kurumlarındaki aşırı 

kalabalıklaşmayı engelleyen kurumlar da benimsenmiştir. Ceza muhakemesi hukukunda ceza 

yaptırımını tamamlayan kurumlar; kamu davasının açılmasının ertelenmesi, hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması, önödeme, uzlaşmadır. Ceza infaz hukukundaki kurumlar ise, 

koşullu salıverme, kamuya yararlı bir işte çalıştırmadır. 

Ceza yaptırımını tamamlayan bu kurumların etkin bir biçimde uygulanmasını 

sağlamak için uygun servisler kurulmalı, yeterli sayıda personel eğitilmeli,  bu konuda yeterli 

çalışmalar yapılmalıdır. Bu seçenek yaptırım ve kurumların ortak amacı, faili sosyalleştirmek, 

ıslah etmek, topluma kazandırmak olduğundan, fail denetim altında tutulmalı, gösterdiği 

gelişim incelenmeli, gerektiği takdirde faile uygun eğitim programları uygulanmalıdır. 

Dolayısıyla bunun için kurumların etkin bir biçimde kullanılması, etkinliğin sağlanması için 

kurumların geliştirilmesi ve yeterli kaynağın temin edilmesi gerekmektedir. 

 5237 sayılı TCK yürürlüğe girmeden önce mahkemelerin verdiği seçenek yaptırımlara 

ilişkin hükümleri Yargıtay infaz kabiliyeti olmadığı gerekçesiyle bozmaktaydı.  Avrupa 

Birliğine uyum süreci kapsamında ceza kanununa getirilen yeni düzenlemeler ile seçenek 

yaptırımların çeşitleri arttırılmıştır. Ancak bu kurumun etkin hale gelebilmesi için, gerekli 

önlemlerin alınması, kurumların tanıtılması gerekmektedir. Özellikle yargılamada savunma 

mekanizmasını oluşturan avukatların seçenek tedbirlerin çeşitleri, şartları, avantaj ve 

dezavantajları hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda seçenek yaptırımlar 

ve dolayısıyla denetimli serbestlik konusunda hakimlere gerekli bilgilendirmenin yapılması 

gerekmektedir. 

Seçenek yaptırımların etkin ve başarılı olabilmesi denetimli serbestlik merkezlerinin 

etkin olmasına bağlıdır. Dolayısıyla bu merkezlerde görevlendirilecek memurların eğitimli, 

iyi seçilmiş kişilerden oluşması gerekmektedir. 
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Kamuya yararlı bir işte çalıştırma kurumunda “gönüllü olmak” koşulu Anayasa 

Mahkemesinde itiraza konu olmuştur. İtiraz dilekçesinde “hakim tarafından itiraz konusu 

ibare uyarınca davanın sonucunu belli edecek şekilde sanıktan kamuya yararlı bir işte 

çalışmaya gönüllü olup olmadığının sorulmasının, peşinen açıklanmış bir görüş niteliğinde 

olacağı ve hakimin tarafsızlığı ilkesini zedeleyeceği belirtilerek, itiraz konusu ibarenin 

Anayasanın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu” ileri sürülmüştür. Ancak Anayasa 

Mahkemesinin yapmış olduğu değerlendirme çerçevesinde 13/5/2010 tarihli (7/7/2010 RG 

yayımlanmıştır) kararında bunu reddetmiştir. Gerekçesinde şunun üzerinde durmuştur.  “… 

Özellikle çağdaş ceza hukukunda ceza yaptırımlarının belirlenmesindeki temel amaç, 

suçlunun iç dünyasına girerek onu düzeltme, yeniden suç işlenmesinin ve toplum için sürekli 

bir tehlike olmasının önüne geçme ve dolayısıyla topluma tekrar yararlı bir birey haline 

getirilmesini sağlamaktır. Kısa süreli hapis cezalarının seçenek yaptırımlara çevrilmesinde 

yaptırımın niteliğine göre cezanın kişiselleştirilmesi açısından suçlunun isteğinin sorulması 

da, topluma kazandırılmaları yönünde başarıyı sağlamanın koşullarından biridir.”  

  

Avrupa Birliği Uyum Süreci kapsamında, etkinliği arttırılan kısa süreli hürriyeti 

bağlayıcı cezalara seçenek yaptırımlar ve hürriyeti bağlayıcı cezaların sakıncalarını gidermeye 

yönelik ceza yaptırımını tamamlayan benzer kurumların uygulama alanı genişletilmeli, bu 

konu üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Basit ihlallerde bu kurumlar, özellikle kişileri 

damgalama sürecine girmeden topluma kazandıran en iyi yollardır. Hem toplum hem de 

failler bakımından daha etkili ve yararlı olan bu yaptırımların uygulanabilirliğini arttırmak 

için özellikle yargı mensuplarına seminerler verilmeli ve gerekli olduğu kadar bu konu ile 

ilgili servisler kurulmalıdır.    
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