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ALAN

Adalet

DAL

İnfaz ve Koruma

MODÜLÜN ADI

Denetimli Serbestlik Evrak İşlemleri

MODÜLÜN SÜRESİ

40/26

MODÜLÜN AMACI

Bireye / öğrenciye; ceza infaz kurumu denetimli serbestlik
işlemleri ve koruma kurulu işlemleri hakkında bilgi ve
becerileri kazandırmaktır

MODÜLÜN
ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Denetimli serbestlik birimine gelen ve giden evrakları
ayırarak dikkatli bir şekilde yazışmaları yapabileceksiniz.
2. Koruma kurulunun sekretaryasını ve hükümlülerin izin
işlemlerini yürütebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf-kalem hizmetleri laboratuvarı
Donanım:
Konuyla ilgili modül, yardımcı kaynaklar,
bilgisayar ve İnternet ağ bağlantısı, yasal mevzuat metinleri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her öğrenme
faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendirebileceksiniz.

iii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Hukuk genel olarak birey, toplum ve devletin birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen,
kamu gücüyle, bu ilişkilere zarar verilmesi durumunda yaptırım uygulanmasını sağlayan
genel, soyut ve sürekli yazılı kurallar olarak tanımlanabilir.
İnfaz Hukuku ise kesinleşmiş mahkeme hükümlerinin yerine getirilmesinde uyulması
gereken usul ve kuralları belirleyen hukuk dalıdır. Bu bağlamda mahkemelerce verilen
cezaların, denetimli serbestlik birimlerince de infaz edilmesi hukuk sistemimize 2005 yılı
itibariyle girmiştir.
Ülkemizde 2016 yılı itibariyle yaklaşık 150 adet Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
bulunmakta olup 2015 yılı itibariyle ise yaklaşık 500.000 kişi Denetimli Serbestlik
Müdürlüklerinin hizmetinden faydalanmaktadır. Ceza ve Tevkifevlerinin uyguladığı infaz
ve iyileştirme sistemine alternatif olarak yapılanmış Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin
personel kaynağı infaz ve koruma memurlarından oluşmaktadır.
Bu bireysel öğrenme materyalinde, denetimli serbestlik büroları çalışan adayı olarak
denetimli serbestlik evrak işlemleri ve koruma kurulu iş ve işlemleri hakkında bilgi sahibi
olmanız amaçlanmaktadır.
İnfaz ve Koruma dalı öğrencileri olarak sizlerin istihdam edildiği önemli bir alan,
Denetimli Serbestlik Müdürlükleridir. Bu bireysel öğrenme materyalindeki bilgileri kavrayıp
konular hakkında bilgi seviyeniz arttıkça Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde istihdam
edilmeniz kolaylaşacak ve huzurlu bir çalışma ortamına sahip olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, denetimli
serbestlik bürolarının çalışma sistemleri ve denetimli serbestlik birimine gelen ve giden
evrakları ayırarak dikkatli bir şekilde yazışmaları yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Türkiye’de 2005 yılından itibaren uygulanan Denetimli Serbestlik Hizmetleri
Kanunu’nun genel esaslarını araştırınız.



Denetimli Hizmetleri Serbestlik Kanunu ile 2004 yılında yürürlüğe giren TCK
arasındaki ilişkiyi kanun metinlerinden araştırınız.



Denetimli Serbestlik uygulamaları hakkında ulusal basın sitelerinde araştırma
yapınız.



Denetimli Serbestlik bürolarını ziyaret ederek çalışmaları hakkında ilgili
bürolardan bilgi alınız.



Denetimli Serbestlik bürolarında çalışan kamu görevlileri için gerekli genel ve
özel koşulları araştırınız.

1. DENETİMLİ SERBESTLİK BİRİMİNE GELEN
GİDEN EVRAKLAR
Bostonlu bir ayakkabıcı olan John Augustus, denetimli serbestliğin babası olarak
görülür. Augustus boş zamanlarında katıldığı duruşmalarda, mahkeme tarafından kesilmiş
para cezalarını ödeyemeyip hapse giren birçok alkolik kişinin varlığını görmüştür. 1841
yılında Augustus, mahkemenin izin vermesiyle yaşlı bir alkoliğin para cezasını ödemiş ve
suçlu kişinin ıslah edilebileceğini hissetmiştir. Ağustos 1841’de Augustus mahkemeyi ikna
ederek yaşlı alkoliğin para cezasını ödedikten sonra, kendisiyle küçük bir konuşma yapmış,
yaşlı adam kendisini kurtarırsa bir daha asla alkol sınırını geçmeyeceğine söz vermiştir.
Yaşlı adam, Augustus tarafından hazırlanmış bir taahhüdü imzalamış ve mahkeme tarafından
söylendiği gibi 3 hafta sonra, mahkemeye hakkında hüküm verilmesi için gitmişlerdir.
Mahkeme ilk etapta adamın görünüşündeki değişime inanamamış, ancak daha sonra
Augustus’ un yaşlı adamı ıslah davranışından memnun kalmıştır. Mahkeme bahsedilen kişiyi
‘Rehabilitasyon Evi’ne göndermek yerine, mahkeme masrafı ve para cezası olarak toplamda
2

3.76 Dolar para cezası kesmiş, Augustus hemen parayı ödemiştir. Augustus böylece,
toplumun yaratıcı bir üyesi olarak hatırlanan ilk denetimli serbestlik memuru olarak tarihe
geçmiştir. Augustus’un yöntemi işe yaramış ve Ağustos 1841’den Ocak 1841’e kadar
Augustus 17 alkoliğin daha cezasını ödeyip ıslah için yol göstermiştir.
Osmanlı ceza kanunnamelerine bakıldığında ise “Nefi” cezası verilen hükümlünün,
devlet tarafından tayin edilen bir mahalleye gönderilerek orada üç aydan üç yıla kadar
ikamet etmesini ve başka bir yere gidememesini, zaptiye nezareti altında bulundurulmasını
ve hükümlünün zaptiye memurları tarafından göz hapsine alınmasını içeren cezalar olduğu
görülür.
Cumhuriyet döneminden sonra ülkemizin denetimli serbestlik ile tanışması ise, 1946
yılında on devlet tarafından kurulan ve kuruluşundan üç ay sonra Türkiye’nin de üyeleri
arasında yer aldığı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin üye devletlere tavsiye ettiği 22
Ocak 1965 tarihli ve R (65) 1 sayılı kararını kabul etmesiyle olmuştur. Bu tarihten sonra
ulusal mevzuatımız içerisinde denetimli serbestlik hizmetlerine benzer düzenlemeler yer
almıştır.
Gerek 765 sayılı Türk Ceza Kanununda (mülga) gerekse 647 sayılı Cezaların İnfazı
Kanunda (mülga) ağır hapis cezaları dışında bulunan kısa süreli hapis cezalarının
ertelenebileceğine ilişkin hükümler bulunmaktadır. Yine 2253 sayılı Çocuk Mahkemelerinin
Kuruluşu Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanununda da küçükler hakkında koruma,
tedavi, eğitim, gözetim, bakım, meslek edindirilmeleriyle ilgili tedbirler yer almıştır.
1800’lü yılların sonunda Amerika’da uygulanmaya başlayan denetimli serbestlik
sistemi, 1900’lü yılların başı ile başta İngiltere ve Avrupa’da uygulansa da Türk Hukuk
sistemine 01 Haziran 2005 tarihinde yenilenen Türk Ceza Kanunu ile girmiş, 20 Temmuz
2005 tarihinde yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile
Koruma Kurulları Kanunu ile ülkemizde denetimli serbestlik sistemi kurulmuş ve 5 /4/2012
tarihli ve 6291 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile bu Kanunun adı Denetimli Serbestlik
Hizmetleri Kanunu olarak değiştirilmiştir. Denetimli serbestlik bürolarının temel görevi;
mahkemeler tarafından verilen adli kontrol kararlarının yerine getirilmesidir.
Denetimli serbestlik “Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içerisinde denetim ve
denetleme planı doğrultusunda şüpheli sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi
açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet program ve kaynakların sağlandığı toplum
temelli bir uygulamayı” ifade etmektedir. Bir başka anlatımla denetimli serbestlik,
hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek tekrar suç işlemelerinin
önlenmesi,
madde bağımlıların rehabilitasyonu,
mağdurların uğradıkları zararın
giderilmesi ve bu yolla toplumun korunması amacına yönelik çalışmalar yürütür.
Denetimli serbestlik bürolarının görevi; Türk Ceza Kanunu ve Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un kapsamında mahkemelerce verilen kararların yerine
getirilmesiyle sınırlıdır.
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Bir başka deyişle, mahkemelerce verilen hapis cezaları nasıl ki ceza ve tevkifevleri
aracılığıyla yerine getiriliyorsa adli kontrol kararları da Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğüne bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüklerince yerine getirilmektedir. Denetimli
Serbestlik Müdürlüklerinin suçtan zarar gören mağdurlara yönelik sorumlulukları da
bulunmaktadır.

1.1. Denetimli Serbestlik Biriminin Görevleri
Denetimli Serbestlik hizmetlerini yürütmek üzere Adalet Bakanlığı merkez
teşkilatında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Denetimli Serbestlik
Daire Başkanlığı kurulmuştur.
Denetimli Serbestlik Merkez Teşkilatında Daire Başkanlığı dışında Denetimli
Serbestlik Hizmetleri Danışma Kurulu bulunmaktadır. Bu kurullar daire başkanlığının
danışma organı niteliğinde yılda en az bir kez toplanmaktadır. Denetimli serbestlik
birimlerinin genel politikaları bu toplantılarda belirlenmektedir.
Taşra teşkilatı olarak ise Adalet Komisyonlarının bulunduğu, 2018 yılı itibariyle,
138 yerde Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı olarak Denetimli Serbestlik ve Yardım
Merkezi Şube Müdürlükleri kurulmuştur. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin ağır ceza
mahkemelerinin bulunduğu ilçelerde kurulması esastır.

1.1.1. Denetimli Serbestlik Birimlerinde Görev Alanların Uyması Gereken
Temel İlkeler
Denetimli Serbestlik Kanunu’nda ve ilgili yönetmeliğinde denetimli serbestlik
bürolarında çalışan kamu görevlilerinin uyması gereken dört temel ilke aşağıda belirtilmiştir.






İnsan onuruna saygı ve dürüstlük: Denetimli Serbestlik Hizmet Kanunu’nun
uygulanmasında görev alanlar; insan haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık
çerçevesinde hareket eder; görevlerini yerine getirirken aşağılayıcı, onur kırıcı
veya küçük düşürücü davranışlarda bulunamaz.
Gizlilik: Denetimli Serbestlik Hizmet Kanunu’nun uygulanmasında görev
alanlar; suçtan zarar gören, şüpheli veya sanık, hükümlü ya da bunların
ailesi hakkında öğrenmiş olduğu bilgilerin gizliliğini korumak zorundadır. Bu
bilgiler kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez.
Tarafsızlık: Denetimli Serbestlik Hizmet Kanunu’nun uygulanmasında görev
alanlar;
görevleri ile ilgili belgeleri inceleyebilir ancak buradan elde ettiği
bilgilerle ilgili olarak soruşturmanın gizliliği ve tarafsızlığına gölge düşürecek
davranış ve ilişkilerden kaçınmak ve davanın taraflarına eşit uzaklıkta olmak
zorundadır.
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Çocuğun yüksek yararı: Denetimli serbestlik ve yardım ile koruma
hizmetlerinde görev alanlar; yetişkin ve çocuklar hakkında yürütülecek
işlemleriayrı ayrı yapmakla ve çocukların yüksek yararının gözetilmesine dikkat
etmekle yükümlüdürler.

1.1.2. Denetimli Serbestlik Birimlerinin Temel Amacı





Adli makamların talepleri doğrultusunda toplumdaki suçluların denetimini
sürdürmek,
Etkin bir gözetim sağlayarak suçluları iyileştirmek, gerekli sosyal ve psikolojik
desteklerin sunulmasıyla topluma yeniden uyum sürecini kolaylaştırmak,
Telafi edici süreçler ve arabuluculuk yoluyla mağduru korumak,
Yeniden suç işleme riskini azaltarak toplumu korumaktır.

1.1.3. Denetimli Serbestlik Birimlerinin Temel Görevleri
Denetimli serbestlik birimlerinin görevlerini 4 ana başlık içerisinde inceleyebiliriz.
Bunları soruşturma evresi, kovuşturma evresi, kovuşturma sonrası ve salıverme sonrası
görevleri olarak sınıflandırabiliriz.

1.1.4. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin Soruşturma Evresindeki Görevleri
Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin soruşturma evresindeki görevleri şunlardır:





5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109’uncu maddesine göre adli
kontrol altına alınan şüphelilerle ilgili olarak mahkeme kararlarında belirtilen
yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek,
Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli görüldüğünde, şüpheli hakkında sosyal
araştırma raporu düzenleyip sunmak,
Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların
çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak,
İstek hâlinde şüpheliye psiko-sosyal danışmanlık yapmaktır.

1.1.5. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin Kovuşturma Evresindeki Görevleri
Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin kovuşturma evresindeki görevleri şunlardır:




Karar öncesinde mahkeme veya hâkimin isteği üzerine; sanığın geçmişi, ailesi,
çevresi, eğitimi, kişisel, sosyal ve ekonomik durumu, ruhsal ve psikolojik
durumu, topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk hakkında ayrıntılı sosyal
araştırma raporu hazırlayıp sunmak,
Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların
çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak,
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İstek hâlinde kovuşturma evresindeki aşamalarda, sanığa psiko-sosyal
danışmanlık yapmaktır.

1.1.6. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin Kovuşturma Evresinden Sonraki
Görevleri
Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen kısa süreli
hapis cezalarının bir kısmı mahkeme kararıyla aşağıdaki yaptırımlara dönüştürülebilir.
Denetimli serbestlik büroları mahkeme kararlarında belirtildiği gibi aşağıdaki hükümlülerle
ilgili yaptırımları uygulamak için gerekli önlemleri alır.


Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 51’inci maddesinin dördüncü
fıkrasında belirtilen kısa süreli hapis cezasının ertelenmesi hükmüne bağlı
olarak;











Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün bu amaçla bir eğitim
programına devam edilmesini planlamak ve takip etmek,
Hükümlülere belirtilen belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri
yapmaktan yasaklanma tedbirini almak,
Hükümlülerin ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir
meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma tedbirlerini almak,
Hükümlülere 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun’un 105’inci maddesinde belirtilen kamuya yararlı bir işte çalışma
ile ilgili işlemleri yapmak,
Bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün bir kamu kurumunda veya özel
olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında
ücret karşılığında çalışmasını planlamak,
18 yaşın altındaki çocuk hükümlülerin, bir meslek veya sanat
edinmelerini sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bulunan
bir eğitim kurumuna devam etmesini sağlamak,
Denetim sürelerini, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak
geçirmelerini, güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesini, gerektiğinde
kolluk ve ilgili diğer makamlarla iş birliği içinde sağlamak,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinin beşinci fıkrası
gereğince belli bir hak veya yetkinin kullanılmasının yasaklanması ve
altıncı fıkrası gereğince meslek veya sanatın icrasının yasaklanması ya da
sürücü belgesinin geri alınması kararı verilenlerin denetim sürelerini,
kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak geçirmelerini, güvenlik
tedbirlerinin yerine getirilmesini, gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer
makamlarla iş birliği içinde sağlamak,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun tedbirlerinin uygulanması süresince
hükümlüleri izlemek,
denetlemek ve yönlendirmek,
hükümlülerin
psiko-sosyal sorunlarını çözmek ve bunlara yardımda bulunmak, izleme
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ve denetleme sonucunu ve yükümlülüğe uymayanları ya da suç
işleyenleri mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek,
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un
96’ncı maddesi gereğince salıverilmesine bir ay kalmış olan hükümlülere,
verilen iş arama izni süresince yardımcı olmak,
Hükümlülerin
topluma
kazandırılmasında
ve
salıverilmeye
hazırlanmasında Ceza İnfaz Kurumlarının psiko-sosyal servisleriyle iş
birliği yapmak, gerektiğinde hükümlü ile görüşerek salıverilme öncesi
değerlendirme raporunun hazırlanmasına katılmak,
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un
110’uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında düzenlenen hapis
cezasının konutta infaz edilmesi sırasında hükümlünün psiko-sosyal
sorunlarının çözümüne yardımda bulunmak,
bu konuda rapor
düzenlemek, hükümlünün infazın gereklerine uymadığının belirlenmesi
durumunda Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre etkin pişmanlık hükümlerinden
yararlanıp da haklarında güvenlik tedbirine hükmolunanlarla ilgili bu
tedbirlerin uygulanmasını sağlamaktır.

1.1.7. Denetimli Serbestlik Müdürlüğün Koşullu Salıverme Sonrası Görevleri
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün koşullu salıverme sonrası görevleri şunlardır:
Denetim süresinde hükümlünün kamu kuruluşunda veya bir başkasının gözetiminde
ücretle çalıştırılmasını sağlamak,
Çocuk hükümlülerin, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna
yerleştirilmesini sağlamak,
Hükümlü için uzman bir kişinin görevlendirilmesini ve hükümlünün davranışlarının
izlenerek hâkime rapor verilmesini sağlamak,
Denetim süresinde hükümlünün yükümlülüklere uyması veya hapis cezasını gerektiren
kasıtlı bir suç işlememesi, düzenlenen denetim süresini iyi hâlle geçirmesi biçimindeki
yükümlülüklerin denetimi kapsamında kendisine verilen görevleri gerektiğinde kolluk ve
ilgili diğer makamlarla iş birliği yaparak yerine getirmek,
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 108’inci
maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları gereğince düzenlenen denetim süresinin iyi hâlle
geçirilmesi yükümlülüğünün denetimi kapsamında kendisine verilen görevleri, gerektiğinde
kolluk makamlarıyla iş birliği yaparak yerine getirmek,
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Koruma kurulları aracılığı ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü
gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yaparak 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun’un 90’ıncı ve 91’inci maddelerinde düzenlenen, salıverilen kişilerin iş
bulmalarına veya meslek ve sanatlarıyla ilgili bir iş kurmalarına, çevre ve aileleriyle
olabilecek psiko-sosyal sorunların çözümüne yardımcı olmak,
Hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını
sağlayıcı etkenleri güçlendirme amacına yönelik çalışmalar yapmaktır.
Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi
elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.

1.1.8. Denetimli Serbestlik Müdürlük Birimleri
Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde; bir müdür, yeterli sayıda müdür yardımcısı,
bürolarda birer şef, yeterli sayıda denetimli serbestlik uzmanı ve memuru, benzeri alanlarda
eğitim almış ve denetimli serbestlik hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilen uzman
personel ile diğer hizmetleri yürütecek görevliler bulunur.
Müdürlüklerin yetki alanı, adalet komisyonunun; müdürlük bulunmayan ilçelerde
kurulan büroların yetki alanı ise bulundukları ilçenin yargı çevresi ile sınırlıdır.
Denetimli serbestlik taşra teşkilatı ile müdürlüklerde bulunan birimler ve görevleri
aşağıda açıklanmıştır. Denetimli serbestlik bürolarında her bir birimin bulunması şartı ile
birlikte, bulunan yer, nüfus ve yoğunluğuyla ilgili olarak bazı birimler bulunmayabilir.
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Resim 1.1: Denetimli Serbestlik Taşra Teşkilat şeması



Gelen evrak bürosu

Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne, mahkemelerden, Cumhuriyet Başsavcılıklarından
ve diğer kurumlardan gelen evrak ve tüm yazılar gelen evrak bürosuna gönderilir. Gelen
evrak bürosu ilgisine göre bu yazı ve evrakı ilgili diğer bürolara dağıtır.
Denetimli Serbestlik Müdürü, iş yoğunluğuna göre gelen evrak bürosunda yeteri kadar
denetimli serbestlik memuru görevlendirir.


Gelen evrak bürosunun görevleri şunlardır:
o
o
o

Evrak, yazı, dilekçe veya zarfı kabul ve kontrol etmek, açmak,
ayırmak, kaydetmek, havale etmek, dağıtmak, dosyalamak ve
göndermek,
Fiziki olarak gelen evrakı, elektronik ortamda taramak ve UYAP
bilişim sistemine aktarmak,
Yanlış gelen evrak ile ilgili gerekli işlemi yapmak,
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o
o
o

Gizli veya özel evrakın niteliğini korumak,
Gelen evrak bürosu, denetimli serbestlik müdürüne, müdür
yardımcısına veya kişiye özel gelen evrakı açmadan ilgilisine
ulaştırmak,
Gizli kaşeli gelen evrakı doğrudan müdüre veya görevli müdür
yardımcısına iletmektir.

Denetimli serbestlik kararlarına ilişkin ilâmlar, mahkeme kararları ya da Cumhuriyet
Başsavcılığından gelen yazılar aynı gün kayıt kabul bürosuna gönderilir.


Kayıt kabul bürosu

Haklarında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülerin kayıt ve kabul işlemleri,
kayıt kabul bürosunca yapılır.
Denetimli Serbestlik Müdürü, iş yoğunluğuna göre kayıt kabul bürosunda yeteri kadar
denetimli serbestlik memuru görevlendirir.

Resim 1.2: Kayıt kabul bürosu



Kayıt kabul bürosunun görevleri şunlardır:
o
o

Müdürlüğe infaz için gönderilen kararların kayıt işlemlerini
yapmak,
Yükümlülerin adreslerini ve iletişim bilgilerini teyit etmek veya
araştırmak,
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o
o
o
o
o
o



Yükümlülerin ilk müracaatı için yazılı veya elektronik tebligat
göndermek ya da yükümlüleri uygun araç ve yöntemlerle
müdürlüğe davet etmek,
Süresinde müracaat etmeyen yükümlülerin varsa mazeretini
tutanakla kayıt altına alarak komisyona bildirmek,
Süresinde müracaat etmeyenlerin dosyalarını komisyonun
onayından sonra kapatmak,
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün görev alanına girmeyen
kararları iade etmek,
Müracaat eden yükümlüleri; denetimli serbestlik uygulamaları, hak
ve yükümlülükler, ihlal durumları ve bunun sonuçları hakkında
bilgilendirmek,
Kayıt ve kabul işlemleri tamamlanan yükümlüleri değerlendirme
ve planlama bürosuna; adli kontrol, belli hakları kullanmaktan
yoksun bırakılma ve cezanın konutta çektirilmesi kararları ile
haklarında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen yükümlüleri
ise doğrudan vaka sorumlusuna yönlendirmektir.

o
Değerlendirme ve planlama bürosu

Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, risk ve ihtiyaçlarına uygun olarak
toplum içinde denetim ve takibi ile iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların
planlanması değerlendirme ve planlama bürosunca yapılır.
Denetimli Serbestlik Müdürü, işin gerektirdiği bilgi ve yeterli beceriye sahip,
değerlendirme ve planlama konusunda eğitim almış, yeteri kadar denetimli serbestlik
memurunu değerlendirme ve planlama bürosunda görevlendirir. Büroda danışmanlık
yapmak, değerlendirme ve planlamanın uygunluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde
değerlendirme ve planlama yapmak üzere denetimli serbestlik uzmanı da görevlendirilebilir.
Büroya gelen yükümlüler hakkında önce risk ve ihtiyaç değerlendirmesi yapılır, daha
sonra belirlenen risk ve ihtiyaçlara uygun olarak denetim planı hazırlanır. Değerlendirme ve
planlama aynı personel tarafından yapılabileceği gibi değerlendirmeyi yapan personelle
planlamayı yapan personel farklı olabilir.


Büroda görevli denetimli serbestlik personeli, yükümlü hakkında
denetim planı hazırlarken şu noktalara dikkat etmelidir:
o
o
o
o

Toplumun ve mağdurun korunmasını,
Kararın infaz kabiliyetini,
Yükümlünün ihtiyaçlarını, uygunluğunu ve becerilerini,
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan sivil toplum
kuruluşlarının katkı ve desteğini dikkate alır.
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Değerlendirme ve planlama bürosunun görevleri şunlardır:
o
o
o
o
o

o
o



Kayıt kabul bürosundan gönderilen yükümlülerin risk ve
ihtiyaçlarını değerlendirmek,
Yükümlüler hakkında verilen denetimli serbestlik kararlarının
infazını planlamak,
Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi ile topluma
kazandırılmasına ve iyileştirilmesine yönelik programları
belirlemek ve planlamak,
Kararların infazı sırasında yükümlülerin uyması gereken kuralları
belirlemek,
Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarını en geç altı ayda bir vaka
sorumlusunun görüş ve önerilerini de dikkate alarak yeniden
değerlendirmek ve gerekli görülmesi hâlinde yeni bir denetim planı
hazırlamak,
Hazırlanan denetim planlarını, büroda görevli uzman ya da memur
aracılığıyla infaz işlemleri değerlendirme komisyonunun onayına
sunmak,
Hakkında denetim planı hazırlanan yükümlünün infaz dosyası ve
ilgili tüm belgeler denetim planının komisyon tarafından
onaylanması beklenmeksizin aynı gün infaz bürosuna
göndermektir.

İnfaz bürosu

Değerlendirme ve planlama bürosunca hazırlanan denetim planı doğrultusunda,
yükümlüler hakkında belirlenen denetimli serbestlik kararlarının infazı ile yükümlülerin
toplum içinde denetimine, takibine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonu
infaz bürosunca yapılır.
Değerlendirme ve planlama bürosu tarafından haklarında denetim planı hazırlanan
yükümlüler, infaz bürosuna yönlendirilir. Her yükümlü için büroda görevli bir denetimli
serbestlik memuru, vaka sorumlusu olarak belirlenir.
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Resim 1.3: İnfaz Bürosu Birimleri

Vaka sorumlusu, denetim planının uygulanmasında; yükümlünün özel hayatının
gizliliğini ve ihtiyaçlarını dikkate alır ve yükümlü ile iyi niyet çerçevesinde iş birliği yapar.


İnfaz bürosunda görev alan vaka sorumlusu;










Denetim planının uygulanmasından, yükümlüyü; denetim planının
uygulanması, yükümlülükleri, hakları, ihlalleri ve sonuçları hakkında
bilgilendirmekten,
Yükümlünün, iyileştirilmesine ve toplumla bütünleştirilmesine yönelik
programlara katılımının sağlanmasından,
Yükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin gerçekleştirilmesinden,
Yükümlü hakkında verilen denetimli serbestlik kararlarının yerine
getirilmesinden,
Kararın infazına ilişkin yazışmaların yapılmasından,
Yükümlülüklere uymayanlar ile denetimli serbestlik personelinin uyarı,
öneri ve çağrılarını dikkate almayanların uyarılması için gerekli yazıların
hazırlanmasından ve komisyon onayından sonra gerekli olanların ilgili
hâkime gönderilmesinden,
Hâkim veya komisyon tarafından uyarılmasına karar verilen yükümlülere
uyarı kararını tebliğ etmekten ve gerektiğinde yükümlünün müdürlüğe
davet edilerek ihlalin sonuçlarının açıklanıp sözlü olarak uyarılmasından,
Denetim planının uygulanması için kurumlar arası yazışmaların
yapılmasından,
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Kararların infazı ile ilgili mahkemelere ve savcılıklara gönderilecek rapor
ve yazıların hazırlanmasından,
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen
hükümlülerden, koşullu salıverilmelerine bir aydan az süre kalanlar
hakkında koşullu salıverilme kararı alınması için gerekli hazırlıkların
yapılmasından ve koşullu salıverme öncesi değerlendirme raporunun
hazırlanmasından,
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen hükümlüler
hakkında bir soruşturma veya kovuşturma olup olmadığının takibinden,
Haklarında uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol
bağımlılığından arınmak amacıyla tedavi kararı verilen yükümlülerin
sevklerinin yapılmasından ve tedavi süreçlerinin takip edilmesinden,
Gerektiğinde yükümlünün devam ettiği eğitim kurumu ile çalıştığı
kurumun ya da işin değiştirilmesinden,
İnfaz dosyalarının kapatılmasına yönelik işlemlerin yapılmasından ve
dosyaların Cumhuriyet Başsavcılığına veya ilgili mahkemeye
gönderilmesinden,
Risk ve ihtiyaçlarının yeniden değerlendirilmesi gereken yükümlülerin
listesinin, görüş ve önerilerle birlikte değerlendirme ve planlama
bürosuna gönderilmesinden,
İnfaz sürecinin işleyişi ve diğer çalışmaların yürütülmesini
değerlendirmek üzere yükümlü ile en az ayda bir görüşme yapılmasından
ve aldığı geri bildirimlerin ilgili büroya iletilmesinden sorumludur.

Resim 1.4: Vaka Sorumlusu
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İnfaz bürosu, yükümlünün denetim süreci içinde yürütülen denetim ve iyileştirme
çalışmalarını düzenli olarak takip eder; yükümlünün durumu, gösterdiği gelişme ve benzeri
durumlar hakkında geri bildirimler alır. Yükümlünün denetim süreci içinde, denetim
planında değişiklik yapılmasını gerektiren bir durum olduğu tespit edilirse altı aylık gözden
geçirme süresi beklenmeksizin, değerlendirme ve planlama bürosundan denetim planının
yeniden hazırlanması talep edilir.


Denetim bürosu




Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi, gerektiğinde kollukla iş
birliği içerisinde denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik
memurları tarafından yerine getirilir.

Denetimli Serbestlik Müdürü, yükümlü sayısını ve yükümlülerin risk
durumlarını göz önünde bulundurarak yeteri kadar denetimli serbestlik
memurunu denetim bürosunda görevlendirir.

Denetim bürosunda görevli personel içerisinden, izleme merkezi ile
birebir çalışmak ve iletişimi sağlamak üzere elektronik izleme müdahale
ekibi oluşturulur.

Denetimli serbestlik personelleri denetim ve kontrollerde, yükümlülerin
özel hayatlarının gizliliğine dikkat ederler, yükümlülere onur kırıcı ve
aşağılayıcı muamelede bulunamazlar.

Denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları, denetime
ihtiyaç duyulan hâllerde iş durumu gözetilerek müdürlüklerde mesai
saatleri içinde veya mesai saatleri dışında vardiya usulü ile
çalıştırılabilirler.

Denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları, işin niteliğine
göre üniformalı olarak da çalıştırılabilirler.
Denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurlarının görevleri
şunlardır:








Yükümlülerin denetim ve takiplerini yapmak,
Denetim sonuçları hakkında vaka sorumlusuna bilgi vermek,
Yükümlülere elektronik kelepçe takmak ve elektronik izleme cihazlarını
kurmak,
Elektronik izleme merkezinden yükümlülerin denetim ve kontrolüne
ilişkin iletilen talepleri yerine getirmek,
Yükümlüyü çalışacağı kuruma yerleştirmek, eğitim kurumuna ya da
programına kaydettirmek,
Hakkında hapis cezasının konutta çektirilmesine karar verilen
hükümlünün, ikametgâh adresine gidilerek infaza ilişkin işlemleri
başlatmak,
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen
hükümlülerden kendi işini kuran ve işletenler ile bir iş sözleşmesine
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dayalı olarak çalışanları, koşullu salıverilme tarihine kadar çalıştıkları
yerlerde düzenli olarak denetlemek,
Görevlendirilmeleri hâlinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün ve
denetimli serbestlik çalışanlarının güvenliğini sağlamaktır.

Eğitim ve iyileştirme bürosu

Eğitim ve iyileştirme bürosu, vaka sorumlusu tarafından gönderilen yükümlülerin
topluma kazandırılmasına, eğitim ve iyileştirilmesine yönelik denetim planında belirlenen
çalışmaları yürütür. Büroda eğitim ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek üzere yeteri kadar
uzman personel görev yapar.


Eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanlarının
görevleri şunlardır:
o
o
o
o
o

o
o

Yükümlülere yönelik bireysel görüşmeler ile grup çalışmalarını
yürütmek,
Müdahale programlarını uygulamak,
İyileştirme çalışmaları kapsamında özel hayatın gizliliğine dikkat
ederek yükümlülerin aile, okul ve iş yerleriyle iş birliği yaparak
çalışmalar yürütmek,
Diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının iş
birliğinde eğitim ve iyileştirmeye yönelik programlar hazırlamak
ve yürütmek,
Kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve iyileştirmeye
yönelik yürüttükleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile eğitim
programlarını tespit etmek; iyileştirme çalışmaları kapsamında
yükümlüleri bu tür programlara yönlendirmek,
Haklarında çalışma yükümlülüğü veya eğitim kurumuna ya da
programına devam etme tedbiri verilen yükümlülerin kuruma
yerleştirilmesinde, gerektiğinde yükümlülere refakat etmek,
Müdür tarafından iyileştirme kapsamında verilen diğer görevleri
planlamak ve yapmaktır.
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Resim 1.5: Eğitim ve İyileştirme Bürosu



Mağdur destek hizmetleri bürosu

Denetimli serbestlik müdürlüklerinde, mağdurlara yönelik hizmetleri koordine etmek
ve yürütmek üzere mağdur destek hizmetleri bürosu oluşturulur. Mümkün olması durumunda
büro, müdürlüğün diğer birimlerinden ve yükümlülere yönelik çalışmaların yürütüldüğü
kısımlardan ayrı bir yerde kurulur. Uygun yer tahsis edilmesi hâlinde mağdur destek
hizmetleri bürosu adliye içerisinde görev yapabilir.
Mağdurlara yönelik hizmetleri yürütmek üzere, mağdur destek hizmetleri bürosunda
mağdur hizmetleri konusunda özel eğitim almış yeteri kadar denetimli serbestlik uzmanı ve
memuru görevlendirilir. Müdürlüğün iş durumu uygun ise büroda görevli uzman ve
memurlara mağdurlara yönelik hizmetler dışında başka görevler verilmez.


Mağdur destek hizmetleri bürosunun görevleri şunlardır:
o
o
o
o

Mağdurların taleplerini kabul etmek ve incelemek,
Yardım alabileceği kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi vermek,
Mağdurun talep etmesi hâlinde; Yargılama süreci hakkında
bilgilendirmek, psiko-sosyal destek programlarını uygulamak,
Müdürlüğün yetki sınırları içerisinde mağdurlara yönelik çalışma
yürüten tüm kurum kuruluş ve kişilerle tam bir koordinasyon
içinde çalışır. Mağdurların bilgilendirilmelerine yönelik tanıtıcı
çalışmalar yürütür.
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Koruma kurulu bürosu

Koruma kurulu bürosu, koruma kurulunun sekretarya işlerini yürütür, koruma
kuruluna başvuran mağdurlar ile hükümlülerin taleplerini değerlendirir. Büroda yeteri kadar
denetimli serbestlik personeli görevlendirilir.
Koruma kurulu bürosunca, ceza infaz kurumlarından iş arama izni alarak çıkan
hükümlülerin talep etmeleri hâlinde çalışabileceği işler ya da çalışacağı yerler hakkında
hükümlü bilgilendirilir, koşullu salıverme sonrasında da koruma kurullarına müracaat
edebileceği hükümlüye bildirilir.


İdari ve mali işler bürosu

İdari ve Mali işler bürosu, müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde
yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu idari işleri planlar ve yürütür; mal ve hizmet alımlarını
gerçekleştirir.


İdari ve mali işler bürosu;
o
o
o
o
o
o

Ödeneklerin takibi ile tahakkuk iş ve işlemlerini,
Gerekli araç gereç ve malzeme ile hizmet teminini,
Temizlik, aydınlatma, ısıtma ve güvenlik hizmetlerini,
Bakım ve onarım işlerini,
Mutemetlik işlemlerini,
Personel işlemleri ile idari ve mali işlerle ilgili diğer iş ve işlemleri
yürütmekle görevlidir.

1.2. Denetimli Serbestlik Tedbirleri
Türk Ceza Kanununda ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’na
göre mahkemelerin aldıkları kararlara uygun olarak sanık veya hükümlüler hakkında
uygulanabilecek tedbirleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
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Resim. 1.6: Denetimli serbestlik birimleri resmi logosu

ŞÜPHELİ, SANIK VE HÜKÜMLÜLER HAKKINDA MAHKEMELER
TARAFINDAN VERİLEBİLECEK DENETİMLİ SERBESTLİK
KARARLARI
İLGİLİ KANUN
KARARIN İÇERİĞİ
MADDESİ
CMK 109/3 a

Yurt dışına çıkamamak

CMK 109/3 b

Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli
olarak başvurmak.

CMK 109/3 c

Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde
meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol
tedbirlerine uymak.

CMK 109/3 d

Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve
gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim
etmek.

CMK 109/3 e

Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol
bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi
veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.
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CMK 109/3 f

Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir
defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet
savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını
yatırmak.

CMK 109/3 g

Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan
silâhları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmek.

CMK 109/3 h

Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve
ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence
altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak.

CMK 109/3 i

Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince
ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair
güvence vermek.

ÇKK 20/1 a

Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak.

ÇKK 20/1 b

Belirlenen bazı yerlere gidememek veya ancak bazı yerlere
gidebilmek.

ÇKK 20/1 c

Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak.

CMK 171 ve ÇKK Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilen çocukların
denetim altına alınmasına karar verilebilir.
36
CMK 231 ve ÇKK Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen çocukların
denetim altına alınmasına karar verilebilir.
36
ÇKK 5 ve ÇKK 36

CMK 231/8-a

Hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir verilen çocukların denetim
altına alınmasına karar verilebilir.
Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlü hakkında, meslek veya
sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam
etmesine karar verilebilir.

CMK 231/8-b

Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlü hakkında, bir kamu
kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir
başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına karar
verilebilir.

CMK 231/8-c

Hükümlü hakkında, belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli
yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir
edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine karar verilebilir.
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TCK 50/1 c

En az iki yıl süreyle, bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak
amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim
kurumuna devam etme kararı.

TCK 50/1 d

Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle, belirli
yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklama kararı.

TCK 50/1 e

Sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya
gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç
işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan cezanın yarısından bir
katına kadar süreyle, ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri
alınmasına, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklama kararı.

TCK 50/1 f

Mahkûm olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü
olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırma kararı.
*4857 sayılı İş Kanununun hükümleri göz önünde
bulundurulmalıdır.

TCK 51/4 a

Hapis cezasının ertelenmesi durumunda denetim süresi içinde;
Bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün, bu amaçla bir
eğitim programına devam etmesi kararı.

TCK 51/4 b

Hapis cezasının ertelenmesi durumunda denetim süresi içinde; bir
meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir kamu kurumunda veya özel
olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi
altında ücret karşılığında çalıştırılması kararı.

TCK 51/4 c

TCK 51/5

Hapis cezasının ertelenmesi durumunda denetim süresi içinde; on
sekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat
edinmelerini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da
bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesi kararı.
Hapis cezası ertelenen kişilerin denetim süresinde hükümlüye
rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir.

TCK 53/5

Sağladığı hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle
işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyeti hâlinde, ayrıca,
cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın
yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının
yasaklanmasına karar verilebilir.

TCK 53/6

Meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin
geri alınmasına karar verilebilir.
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TCK 58/9

İşlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni
bir suçun işlemesi hâlinde ve itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi
veya örgüt mensubu çocuk hakkında cezanın infazından sonra
denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

TCK 191/2 ve
TCK 191/3

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve
denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için
uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran
kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur.

1.2.1. Adli Kontrol Tedbirleri ve Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi


Adli kontrol

Adli kontrol, şüpheli veya sanığın tutuklanması yerine bir veya birden fazla
yükümlülüğe tabi tutularak toplum içinde denetimini öngören bir koruma tedbiridir.


Adli kontrol tedbirleri şunlardır:
o
o

o

o

o

o

Yurt dışına çıkamamak; ülke sınırları dışına çıkamamayı,
Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde
düzenli olarak başvurmak; şüpheli veya sanığın kararda
belirlenen yerlere, belirtilen aralıklarla düzenli olarak
başvurmasını,
Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde
mesleki uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki
kontrol tedbirlerine uymak; şüpheli veya sanığın müdürlük ya da
bir başka kişi veya merciye, kararda belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde çağrılmasını ve bu kişiye veya mercie gerektiğinde
çalıştığı iş veya meslek uğraşı hakkında ya da devam etmekte
olduğu eğitim hakkında bilgi vermesini ve bu konuda
denetlenmesini,
Her türlü taşıtı veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve
gerektiğinde kaleme makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim
etmek; şüpheli veya sanığın her türlü taşıtı veya bazılarını kararda
belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kullanamamasını ve kararda
öngörülmüş ise sürücü belgesinin makbuz karşılığında alınmasını,
Tedavi veya muayene tedbirine uymak; özellikle uyuşturucu,
uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak
amacıyla,
hastaneye yatmak dâhil,
tedavi veya muayene
tedbirlerine tabi olmayı ve bunları kabul etmeyi,
Güvence; şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak
miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri,
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o

o

o

o
o
o

o



Cumhuriyet Savcısı’nın isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir
güvence miktarını yatırmayı,
Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak; şüpheli veya
sanığın mahkeme veya hâkim kararı ile silah taşımasının veya
bulundurmasının yasaklanması ile gerektiğinde sahip olduğu
silahların Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı adli emanet
memurluğuna teslimini,
Suç mağdurunun haklarını güvence altına almak; Cumhuriyet
Savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi
belirlenecek parayı, suç mağdurunun haklarını güvence altına
almak üzere ayni veya kişisel güvenceye bağlamayı,
Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adli kararlar
gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak
ödeyeceğine dair güvence vermek; aile yükümlülüklerini yerine
getireceğine ve adli kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği
nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermeyi,
Konutunu terk etmemek; şüpheli veya sanığın mahkeme
tarafından belirlenen konutunu mazereti olmaksızın veya izin
almaksızın terk etmemeyi,
Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek; şüpheli veya
sanığın mahkeme tarafından belirlenen yeri veya yerleşim
bölgesini mazereti olmaksızın veya izin almaksızın terk etmemeyi,
Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek ya da ancak bazı
yerlere gidebilmek; şüpheli veya sanığın mahkeme tarafından
belirlenen yere veya yerleşim bölgesine mazereti olmaksızın veya
izin almaksızın gitmemeyi ya da ancak bazı yerlere gidebilmesini,
Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak; mahkeme
kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde suça sürüklenen
çocuğun belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamasını ifade
eder.

Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi

Adli kontrol kararı kaydedildikten sonra infaz işlemlerinin başlatılması için karar
doğrudan vaka sorumlusuna gönderilir. Hakkında adli kontrol kararı verilen şüpheli veya
sanığa gönderilen tebligatta; adli kontrol tedbirinin türü, tedbirin ne şekilde ve ne zaman
yerine getirileceği, uyulması gereken kurallar, tedbire uymamanın sonuçları ile adli
kontrol tedbirinin gereklerinin derhal yerine getirilmesi gerektiği açıklanır.
Kararın niteliğine göre gerekli ise ilgili kişi,
kurum veya kuruluşa derhal yazı
yazılarak adli kontrol tedbirinin içeriği açıklanır; şüpheli veya sanığın hakkındaki adli
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kontrol tedbirinin gereklerini süresinde yerine getirip getirmediği ve adli kontrol tedbirine
devam edip etmediği hususlarında bilgi istenir.
Tebligata rağmen mazereti olmaksızın ve kasıtlı olarak adli kontrol tedbirinin
gereklerini yerine getirmeyen, tedbirin infazına başlandıktan sonra tedbirin gereklerini
yerine getirmeye devam etmeyen veya tedbiri ihlal eden şüpheli veya sanık uyarılmaksızın
hakkında karar verilmesi için dosya Cumhuriyet Başsavcılığına veya mahkemesine
gönderilir.
Suça sürüklenen çocuklara yönelik adli kontrol kararlarının infazında çocuğun ailesi
veya sosyal çevresi ile iş birliği yapılmasının gerekli olması hâlinde her aşamada özel
hayatın gizliliğine dikkat edilir ve çocuğun ifşa olmaması için gerekli önlemler alınır.
Adli kontrol tedbirlerinin yerine getirilmesinde, şüpheli veya sanık hakkında risk ve
ihtiyaç değerlendirilmesi yapılmaz, denetim planı hazırlanmaz.

1.2.2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı (HAGBK)
Kapsamında Hükmedilen Denetimli Serbestlik Tedbirleri


Eğitim programına devam etme

Eğitim programına devam etme; mahkemelerce kişisel, sosyal ve eğitim durumu
dikkate alınarak meslek veya sanat sahibi olmayan sanığın bir meslek veya sanat edinmesini
sağlamak amacıyla, mahkemenin belirleyeceği süreyle bir eğitim programına devam
etmesini zorunlu kılan yükümlülüktür.
Eğitim programına devam etme yükümlülüğünün infazında; sanığın yaşı, eğitim ve
sağlık durumu, bilgi ve becerileri ile kurumların yürüttükleri eğitim programları dikkate
alınır. Bu yükümlülük kararları, örgün eğitime devam eden çocuk ve gençlerin eğitimlerine,
fiziksel ve duygusal gelişimlerine engel olmayacak şekilde yerine getirilir.
Eğitim programına devam etme yükümlülüğünün yerine getirilmesi kapsamında
sanığın eğitim programına kayıt işlemleri gerektiğinde eğitim ve iyileştirme bürosunda
görevli denetimli serbestlik uzmanı refakatiyle yapılır. Programlar belirlenirken kurumsal
eğitimler ve programlar listesinden yararlanılır. Sanığın programlara devam etmesi ve
topluma kazandırılmasına yönelikçalışmalarda programın uygulandığı kurum yetkilisi veya
program yöneticisi ile iş birliği yapılır.
Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde; sanığın durumu, kurum yetkilisi veya
program yöneticisi haricinde kimseyle paylaşılamaz. Kurum yetkililerinden sanığın ifşa
olmaması ve dışlanmaması için gerekli önlemlerin alınması istenir.
Eğitim programına devam etme yükümlülüğünün infazı, sanığın denetim planında
belirlenen programa başlaması ile başlar ve mahkeme kararında belirtilen sürenin
tamamlanmasıyla sona erer.
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Gözetim altında çalışma

Gözetim altında çalışma yükümlülüğü; bir meslek veya sanat sahibi sanığın, bir kamu
kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi
altında ücret karşılığında çalıştırılmasıdır.
Günlük çalışma süresi, sanığın çalıştığı kurumun bu konuda tabi olduğu mevzuata
göre belirlenir. Sanığın mevcut işi, eğitime devam durumu gibi hususlar dikkate alınarak
kişinin çalıştırılacağı kurumla iş birliği içerisinde farklı çalışma rejimleri de uygulanabilir.
Her halükarda sanık günde en az iki, en fazla sekiz saat çalıştırılır.
Gözetim altında çalışma yükümlülüğünün infazı, sanığın çalışmaya başladığı tarihte
başlar ve mahkemece belirlenen sürenin bitiminde sona erer.


Belli yerlere gitmekten yasaklama veya belli yerlere devam etme

Belirli yerlere gitmekten yasaklama veya belirli yerlere devam yükümlülüğü;
mahkemece belirlenen süreyle sanığın kişisel, sosyal ve eğitim durumu ile suç işlemesindeki
nedenler göz önüne alınarak iyileştirilmesini ve suçun tekrarını önlemeyi esas alan bir
yükümlülüktür.
Gidilmesi yasaklanan belli yerler; sanığın suç işlemesinde, suça yönelmesinde, zararlı
alışkanlıklar edinmesinde, bağımlılık yapan maddeler kullanmasında çevresel, psikolojik,
sosyal ve ekonomik etkisi bulunan veya sanığın yeniden suç işlemesini tetikleyecek yerleri,
devam edilmesi gereken belli yerler ise; sanığın kişisel, psikolojik, sosyal gelişimi ile
eğitimine katkı sağlayacak ve diğer ihtiyaçlarına uygun nitelikteki yerleri ifade eder.
Yükümlülüğün infazı, hazırlanan denetim planının sanığa tebliği ile başlar,
mahkemece belirtilen sürenin tamamlanmasıyla sona erer.
1.2.3. Kısa Süreli Hapis Cezası Kapsamında Hükmedilen Denetimli Serbestlik

Tedbirleri


Eğitim kurumuna devam etme

Eğitim kurumuna devam etme; mahkemelerce hükümlünün kişisel, sosyal ve eğitim
durumu dikkate alınarak en az iki yıl süreyle bir meslek veya sanat edinmesini sağlamak
amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmeyi
zorunlu kılan seçenek yaptırımdır.
Eğitim kurumuna devam etme yaptırımının infazında; hükümlünün yaşı, eğitim ve
sağlık durumu, yaşadığı yerde bulunan eğitim kurumlarının kapasitesi ve kuruma kabul
şartları dikkate alınır.
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Eğitim kurumuna devam etme yaptırımının yerine getirilmesi kapsamında
hükümlünün eğitim kurumuna kayıt işlemleri gerektiğinde eğitim ve iyileştirme bürosunda
görevli denetimli serbestlik uzmanı refakatiyle yapılır.
Bu yaptırımın infazı için okul yönetimi veya rehberlik servisi ile iş birliği yapılır.
Eğitim kurumundan iş birliği yapılacak rehber ya da sorumlu öğretmenin belirlenmesi
istenir. İşbirliği yapılacak öğretmene; yaptırımın amacı, süresi ve yapılacak çalışmalar
konusunda eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanı tarafından
bilgi verilir. İşbirliği yapılacak öğretmenden; hükümlünün okuldaki durumu, davranışları,
sosyal uyumu, sorumluluk bilincindeki gelişmeleri ile ailesi hakkında bilgi alınır ve
yürütülecek rehberlik çalışmalarına destek vermesi istenir.
Bu yaptırımın uygulanmasında; hükümlünün durumu okul idaresi ve iş birliği yapılan
öğretmenler haricinde kimseyle paylaşılamaz. Okul idaresi ve iş birliği yapılan öğretmenler
ifşa olmaması ve dışlanmaması için hükümlünün durumunu okul çalışanları ve diğer kişiler
ile paylaşamaz. Bu konuda okul idaresi ve iş birliği yapılan öğretmenler bilgilendirilir.
Eğitim kurumuna devam etme yaptırımının infazı; hükümlünün denetim planında
belirlenen kurumdaki programa başlaması ile başlar ve mahkeme kararında belirtilen sürenin
tamamlanmasıyla sona erer.


Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma

Belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma;
mahkemelerce hükümlünün kişisel, sosyal ve eğitim durumu ile tekrar suç işleme riski göz
önüne alınarak iyileştirmeyi ve suçun tekrarını önlemeyi esas alan hükümlünün mahkûm
olduğu hapis cezasının yarısından bir katına kadar süreyle belirli yerlere gitmesini veya
belirli etkinlikleri yapmasını yasaklayan seçenek yaptırımdır.
Belirli yerler veya etkinlikler; hükümlünün suç işlemesinde, suça yönelmesinde ya da
zararlı alışkanlıklar edinmesinde veya bağımlılık yapan maddeler kullanmasında; çevresel,
psikolojik, sosyal veya ekonomik etkisi bulunan ya da hükümlünün yeniden suç işlemesine
yol açan etkenleri tetikleyecek yerler veya etkinliklerdir.
Yaptırımın infazı, hazırlanan denetim planının sanığa tebliği ile başlar, mahkemece
belirtilen sürenin tamamlanmasıyla sona erer.


Sürücü ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı
yapmaktan yasaklanma

Sürücü ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan
yasaklanma; sağladığı hak ve yetkiler kötüye kullanılmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat
ve özen yükümlülüğüne aykırı davranılarak suç işlenmiş olması durumunda; mahkûm olunan
cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ilgili sürücü ve ruhsat belgelerinin geri alınması,
belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanması seçenek yaptırımıdır.
26

Sürücü veya ruhsat belgesi ile meslek veya sanat; hükümlünün, sağladığı hak ve
yetkileri kötüye kullanmak suretiyle veya gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı
davranarak suç işlemesine neden olan sürücü veya ruhsat belgesi ile meslek veya sanattır.
Hükümlünün sürücü ve ruhsat belgeleri teslim alınarak dosyasında saklanır, ayrıca
yasaklamaya ilişkin yükümlülük ilgisine göre ilgili meslek kuruluşuna, mahalli idareye ve
kolluğa yazıyla bildirilir.
Yaptırımın infazı, sürücü ve ruhsat belgelerinin teslim edilmesiyle veya belli bir
meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanmanın ilgili kurum veya kuruluşa bildirilmesiyle başlar,
mahkemece belirtilen sürenin tamamlanmasıyla sona erer.


Kamu hizmeti cezası

Kamu hizmeti cezası; toplumsal katılım ile hükümlünün iyileştirilmesini ve topluma
kazandırılmasını amaçlayan, hükümlünün topluma verdiği zararı kamu hizmetinde ücretsiz
çalışarak geri ödemesini ve bu şekilde kamu düzeninin sağlanmasını esas alan bir seçenek
yaptırımdır.
Kamu hizmeti cezası, kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren bir özel
kuruluşta yerine getirilir. Çalıştırılacak iş belirlenirken; hükümlünün iyileştirilmesi, kamuya
verilen zararın ödetilmesi, hükümlünün becerileri, mağdurun ve toplumun güvenliği ve
çalışmanın ceza niteliğinde olduğu dikkate alınır. Çalıştırılacak gün ve saatler, hükümlünün
işi, aile yaşamı veya eğitimi dikkate alınarak belirlenir.
Kamu hizmeti cezasının infazında dört saat çalışma bir gün sayılır. Hükümlü günde en
az iki, en çok sekiz; haftada en az on dört, en çok kırk saat çalıştırılır. Kamu hizmeti
cezasının infazı, toplam ceza süresinin iki katını geçemez.
Suça sürüklenen çocuklar hakkında kamu hizmeti cezası kararı verilmişse, kamu
hizmeti cezasının infazında hükümlünün çalışmaya başlayacağı tarihteki yaşı dikkate alınır.
Hükümlünün on sekiz yaşından küçük olması hâlinde çalıştırılacak iş; çocuğun bedensel,
zihinsel ve ahlaki gelişimi ile eğitimine engel olmayacak ve destekleyecek şekilde belirlenir.
On sekiz yaşını tamamlayıncaya kadar çalışılan her iki saat bir gün sayılır. Bu şartların
sağlanamaması hâlinde çocuk hakkında verilen bu yaptırımın değiştirilmesi mahkemesinden
istenebilir.
Kamu hizmeti cezasının yerine getirilmesinde; hükümlünün durumu, çalıştırılacağı
kurum ya da kuruluş haricinde kimseyle paylaşılamaz. Kurum ya da kuruluş yetkilileri,
hükümlünün ifşa olmaması ve dışlanmaması için hükümlünün durumunu diğer çalışan ve
kişiler ile paylaşamaz. Bu konuda kurum ya da kuruluş yetkilileri bilgilendirilir.

27

1.2.4. Hapis Cezasının Ertelenmesi Kapsamında Hükmedilen Denetimli
Serbestlik Tedbirleri


Eğitim programına devam etme

Eğitim programına devam etme; mahkemelerce hükümlünün kişisel, sosyal ve eğitim
durumu dikkate alınarak, belirlenen denetim süresince, bir meslek veya sanat edinmeyi
sağlamak amacıyla, meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün bir veya birden fazla
eğitim programına devam etmesini zorunlu kılan yükümlülüktür.


Gözetim altında çalışma

Gözetim altında çalışma yükümlülüğü; bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün, bir
kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi
altında ücret karşılığında çalıştırılmasıdır.


Eğitim kurumuna devam etme

Eğitim kurumuna devam etme yükümlülüğü; suça sürüklenen çocuğun, bir meslek
veya sanat edinmesini sağlamak amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir
eğitim kurumuna devam etmesini zorunlu kılan yükümlülüktür.


Rehberlik çalışmalarına katılma yükümlülüğü

Rehberlik çalışmalarına katılma yükümlülüğü; yeniden suça karışmayı önleme,
iyileştirme ve topluma kazandırma amacıyla denetimli serbestlik uzmanının yürüttüğü
çalışma ve programlara katılma konusunda hükümlünün yükümlü kılınmasıdır.
Rehberlik çalışmaları; hükümlünün suç işlemesine neden olan etkenlerin ele alınarak
belirlenen risk ve ihtiyaçlar doğrultusunda hükümlünün zararlı alışkanlıklar edinebileceği
çevrelerden uzak kalmasına, sorumlu ve uyumlu bir birey olmasına, kendisine ve topluma
yararlı bir birey olabilmesine yönelik çalışmalardır.
Bu çalışmalar, eğitim ve iyileştirme bürosunda görevli denetimli serbestlik uzmanı
tarafından yürütülür. Bu kapsamda; bireysel görüşme, grup çalışmaları, müdahale
programları, hükümlünün ailesi ve sosyal çevresiyle iş birliği yapılması ile diğer kurum ve
kuruluşlar tarafından yürütülen iyileştirme niteliğindeki kurs, program, eğitim gibi çalışmalar
yürütülür.
Denetimli serbestlik uzmanı iyileştirme ve topluma kazandırmaya yönelik rehberlik
yükümlülüğünü, bu yönetmeliğin 37’nci maddesinde belirtilen iyileştirme çalışmalarındaki
esaslara göre yerine getirir. Hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk
bilincindeki gelişmeler takip edilerek üçer aylık sürelerle düzenlenen rapor mahkemesine
gönderilir.
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1.2.5. Tedavi ve Diğer Denetimli Serbestlik Tedbirleri


Tedavi: Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kullanan kişinin bağımlılık yapan
maddeden vücudunun arındırılmasına, bu maddelere olan ihtiyacı sonucunda
ortaya çıkan yoksunluk belirtilerinin giderilmesine yönelik resmi veya özel
kurumlarca yürütülen işlemleri ifade eder.



Kamuya yararlıbir işte ücretsiz olarak çalıştırılma

Kamuya yararlıbir işte ücretsiz olarak çalıştırılma, hükümlünün kurallara uyma
becerisi ve çalışma disiplini kazanmasına, başkalarının haklarına saygı göstermesine, zamanı
planlamasına, bir meslek edinerek kendi işini kurmasına veya bir iş edinmesini amaçlayan,
iyileştirme ve topluma kazandırmayı esas alan bir yükümlülüktür.


Salıverme sonrası hükümlülerin toplum içinde denetimi, takibi ve
iyileştirilmesi

Koşullu salıverilmesine bir yıldan az kalan ve bulunduğu Ceza İnfaz Kurumunda iyi
hâlligeçirilenlerin, infaz yasalarında belirtilen diğer koşulları sağlayan hükümlülerin,
denetim, takip ve iyileştirmesini öngörür.


Belirlenen bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma

Belirlenen bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma; toplumun ve
mağdurun korunması için hükümlünün belirlenen bir konuttan çıkmaması suretiyle
denetimini esas alan bir hükümlülüktür.


Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma

Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma; toplumun ve mağdurun korunması
amacıyla bir bölgede bulunmayı esas alan, belirlenen yere tarih ve saatlerde başvurma veya
bölge sınırları dışına çıkmama yükümlülüğüdür.


Mağdura yönelik sosyal ve ekonomik destek verilmesi

Sosyal ve ekonomik destek talebiyle müdürlüğe müracaat eden mağdurun kendisine
veya birinci dereceden aile üyelerinden birine karşı işlenen suçun, ekonomik kayba yol
açması, sonraki yaşantının olumsuz etkilenmesi ve bu zararın başka türlü telafisinin mümkün
olmaması hâlinde, talep kaydedildikten sonra mağdur koruma kurulları bürosuna
yönlendirilir.

29



Aile içi şiddet vakalarında yapılacak işlemler

Yükümlülerin, eşine veya diğer aile bireylerine karşı şiddet uygulaması veya şiddet
uygulama tehlikesinin bulunması ya da yükümlünün şiddete maruz kalması veya şiddete
maruz kalma ihtimalinin bulunması hâlinde, 08/03/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereğince koruyucu ve
önleyici tedbir alınmak üzere ilgili kuruma durum bildirilir.


Elektronik izleme

Elektronik izleme: şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile
toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasınısağlayan, mağdurun ve
toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan yöntemdir.


Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma

Belli hak ve yetkinin kullanılmasının ya da belli bir meslek veya sanatın icrasının
yasaklanması ile sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin kararlar, kayıt işlemi
tamamlandıktan sonra üç iş günü içerisinde gereği yapılmak üzere ilgisine göre kamu kurum
ve kuruluşu ile meslek kuruluşlarına bir yazıyla bildirilir. Yazılan yazıda kararın ne şekilde
yerine getirileceği ve yasaklamanın veya geri almanın yürürlüğe girdiği tarih açıkça belirtilir.
Bu durum hükümlüye bir tebligatla bildirilir, hükümlü ceza infaz kurumunda bulunuyor ise
ayrıca Ceza İnfaz Kurumu idaresi de bilgilendirilir.
Yasaklama kararlarının yerine getirilmesine başlandığı tarihten itibaren üç ayda bir
ilgili kamu kurumu ile meslek kuruluşlarına yazı yazılarak yasaklama kararının yerine
getirilmesine ilişkin süreçler hakkında bilgi istenir.
Belli hak ve yetkinin kullanılmasının ya da belli bir meslek veya sanatın icrasının
yasaklanması ile sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin kararların yerine getirilmesine dair
işlemler infaz bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları tarafından yapılır.
5237 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin beşinci veya altıncı fıkrası gereğince
verilen hak ve yetkinin kullanılmasının ya da meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına
ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin kararların yerine getirilmesine, cezanın
infazının tamamlanmasından itibaren başlanır.
Bu maddede sayılan güvenlik tedbirlerinin infazı tamamlandıktan sonra dosya
kapatılarak mahkemesine gönderilir. İlgili kurum ve kuruluşa, yasaklama veya geri alma
süresinin sona erdiği yazıyla bildirilerek hükümlü hakkındaki kısıtlamaların kaldırılması ya
da sürücü belgesinin ve ruhsatın iade edilmesi istenir. Hükümlü tedbirin sona erdiği
konusunda bilgilendirilir.
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Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında verilen denetimli
serbestlik tedbirinin infazı

Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler hakkında verilen denetimli serbestlik tedbiri;
örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan, gönüllü olarak örgütten
ayrılan veya teslim olan ya da yakalanan, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya
mensuplarının yakalanmasını sağlayan kurucu, yönetici ve örgüt üyeleri hakkında
mahkemelerce etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verilen ve etkin pişmanlıktan
yararlanan hükümlülerin toplum içinde denetim, takip ve iyileştirmesini öngören tedbirlerdir.
Hükümlünün müracaatından sonra risk ve ihtiyaçları belirlenir. Değerlendirme
neticesinde hükümlü ile iş birliği içerisinde hükümlünün ihtiyaçlarına uygun bir denetim
planı hazırlanır. Denetim planı içeriğinde ihtiyaç duyulması hâlinde müdahale programları
uygulanmasına ve periyodik görüşmeler yapılmasına yer verilir.
Denetim planında yapılacak rehberlik çalışmaları açıkça belirtilir, hükümlünün ilgisi
ve ihtiyaçları belirlenerek hükümlü, uygun etkinliklere ve meslek edindirmeye yönelik kurs
ya da programlara yönlendirilir. Bu çalışmalar kapsamında müdürlükçe, ilgili kurum ve sivil
toplum kuruluşlarının yürüttükleri faaliyetler belirlenerek ve gönüllü kişilerle iş birliği
yapılarak toplumda var olan tüm kaynaklardan faydalanılır ve bu hükümlülere topluma uyum
konusunda destek verilir.
Hükümlü belirtilen süre içerisinde müdürlüğe müracaat etmez veya denetim planında
belirlenen programlara katılmaz ya da rehberlik çalışmalarını kabul etmezse ilgili kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları ya da gönüllü kişilerle iş birliği içerisinde etkin
pişmanlıktan yararlanan hükümlünün toplum içinde denetim ve takibine devam edilir.
Denetimli serbestlik tedbiri hükümlüye bildirildiği tarihte başlar, kararda belirtilen
sürenin bitmesiyle sona erer. Denetimli serbestlik tedbirine ilişkin süre sona erdiğinde dosya
kapatılarak mahkemesine gönderilir. Tedbirin yerine getirilmesi süresince hükümlüye
yönelik yapılan çalışmalar rapor edilerek mahkemeye gönderilen dosyaya konur.


Hapis cezasının konutta infazı

Hapis cezasının konutta infazı;




Kadın veya altmış beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay,
Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları bir yıl,
Yetmiş beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları üç yıl veya daha az
süreli hapis cezasının tamamının veya kalan kısmının belli şartlar altında
mahkeme kararıyla belirtilen bir konutta yerine getirilmesidir.

Bu kararın yerine getirilmesinde konut; hükümlünün ailesiyle birlikte veya tek başına
yaşamını devam ettirdiği, kendisine ait veya kiracı olarak oturduğu ve bu kararın yerine
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getirilmesinde mahkemeye bildirdiği veya mahkeme kararında belirtilen yeri ve
eklentilerini ifade eder.
Hapis cezasının konutta infazında, hükümlünün risk ve ihtiyaçları, kurallara uymadaki
başarısı ve iş birliği dikkate alınarak;





İlk altı ay için günde bir,
İkinci altı ay için günde iki,
Üçüncü altı ay için günde üç,
On sekizinci aydan sonra günde dört saat süreyle evden ayrılmasına vaka
sorumlusunun önerisi üzerine komisyon tarafından karar verilebilir.

Hapis cezasının konutta infazına ilişkin kararın kaydedilmesinden itibaren on gün
içerisinde denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memuru hükümlünün adresine
giderek konutu inceler. Hükümlünün belirlenen ihtiyaçları dikkate alınarak hükümlü ile iş
birliği içerisinde hükümlünün uyması gereken kurallar belirlenir ve vaka sorumlusuna iletilir.
Vaka sorumlusu üç gün içerisinde bir planlama yaparak konutta infazın ne şekilde yerine
getirileceğini ve uyması gereken kuralları hükümlüye tebliğ eder.
Cezanın konutta infazı sırasında hükümlüyle iletişim sağlanacak araçlar tespit edilir.
İletişim araçları, hükümlünün denetlenmesine ilişkin esaslar ve denetimli serbestlik personeli
ile kolluk görevlilerinin denetimle ilgili görevleri hükümlüye açıkça bildirilir.
Cezanın konutta infazında, hükümlünün sağlık, eğitim, ibadet gibi temel ihtiyaçları
dikkate alınır. Hükümlünün acil sağlık durumu, deprem, yangın, doğal afetler gibi
öngörülemeyen nedenlerden konuttan ayrılması ihlal sayılmaz. Zaruret nedeniyle konutunu
terk eden hükümlü, bu zorunluluğun ortadan kalkmasından itibaren üç gün içerisinde
müdürlüğe başvurmak zorundadır. Bu durumda konut dışında geçen süreler infazdan sayılır.
Hükümlü, denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memuru veya kolluk
tarafından bizzat eve gidilmek suretiyle kontrol edilebilir. Yapılan kontroller kayıt altına
alınarak vaka sorumlusuna iletilir.
Hükümlü, mazereti olmaksızın infaz süresince kararın yerine getirildiği konutu
değiştiremez. Hükümlü, bir mazeret nedeniyle konutunu değiştirme talebini müdürlüğe
yazılı olarak iletmek zorundadır. Komisyon hükümlünün talebini değerlendirerek konutun
değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verir.
Hükümlünün haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazereti olmaksızın
yirmi dört saatten fazla süreyle izinsiz olarak konuttan ayrılması veya iznin bitmesinden
itibaren bu süre içerisinde konuta dönmemesi hâlinde uyarı yapılmaksızın dosya kapatılarak
mahkemesine gönderilir.
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Cezanın konutta infazı, cezanın konutta çektirilmesi kararına ilişkin hazırlanan planın
hükümlüye tebliğinden on gün sonra başlar ve kararda belirtilen sürenin dolmasıyla sona
erer.
Cezanın konutta çektirilmesine ilişkin kararların infazı, elektronik kelepçe
kullanılması suretiyle de yapılabilir.

1.2.6. 01.07.2016 Tarihinden Önce İşlenen Suçlarda Denetimli Serbestlik,
Koşullu Salıverilme ve İnfaz
671 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile 01.07.2016 tarihinden önce
işlenen suçlar açısından ayrı bir denetimli serbestlik ve infaz sisteminin uygulanması
kanunlaştırılmıştır. Buna göre 671 sayılı KHK ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar
bakımından şu düzenlemeler getirilmiştir:



Denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak uygulanacaktır (671 sayılı KHK
md.32/a).
Süreli hapis cezalarına mahkum olanlar cezalarının 1/2’sini infaz
kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden
yararlanacaktır (671 sayılı KHK md.32/b).

Yukarıdaki her iki düzenleme 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar açısından
uygulanacaktır. 01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda yukarıda açıkladığımız KHK
düzenlemesi değil, 5275 sayılı 105/A maddesinde yer alan eski infaz düzenlemesi geçerli
olacaktır. Hemen belirtmek gerekir ki, suçun 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olması
yeterlidir, mahkumiyet daha sonraki bir tarihte gerçekleşse bile, hükümlü KHK’de
düzenlenen denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilecektir.


Aşağıdaki suçları işleyen hükümlüler 671 sayılı KHK hükümlerinden
yararlanamaz:








Kasten öldürme suçu (madde 81,82),
Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından
kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten
yaralama,
Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102, 103, 104, 105),
Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar: Haberleşmenin
gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda
alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı
olarak kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma,
verileri yok etmeme (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138),
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (madde 188),
Devletin güvenliğine karşı suçlar (örgüt üyeliği suçu dahil),
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Anayasal düzene karşı suçlar,
Milli savunmaya karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar,
TMK (Terörle Mücadele Kanunu) kapsamına giren suçlar, örneğin örgüt
propagandası suçu,
Örgütlü tüm suçlar (Örgüt üyeliği suçu, yöneticiliği veya kuruculuğu
suçlarıyla birlikte işlenen yağma, hırsızlık, adam öldürme vb. gibi tüm
suçlar KHK kapsamı dışındadır),
Koşullu salıverilme hakkı geri alınan hükümlüler (infazı yananlar) aynı
hüküm nedeniyle,
Borçlar ve tazminatlar ödenmediği takdirde 5411 Sayılı Bankacılık
Kanunu gereği bankacılık zimmeti suçu,
Cezaevinde disiplin cezası alıp da cezası henüz disiplin kurulunca
kaldırılmayanlar,
Taahhüdü ihlal suçu işleyenler.

Cezanın 1/10’unu Kapalı Cezaevinde Geçirme Şartı

07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı ve 22.2.2017 tarihli 29987 sayılı yönetmelik
değişiklikleriyle açık cezaevine geçiş ve dolayısıyla denetimli serbestlik yasası uygulaması
değiştirilmiştir. Buna göre, açık cezaevine geçiş ve cezanın 1/10’unu kapalı cezaevinde
geçirme şartı şu şekilde uygulanacaktır:






01.07.2016 tarihinden önce işlenip de 671 sayılı KHK’nin infaz rejimi
kapsamında olan suçlardan 5 yıldan az ceza alanlar, en fazla 3 gün içinde
‘iyi halli’ olduğu tespit edilince açık cezaevine geçiş ve diğer koşulları
varsa derhal denetimli serbestlik uygulamasından yararlanacaktır.
01.07.2016 tarihinden önce işlenip de 671 sayılı KHK’nin infaz rejimi
kapsamında olan suçlardan 5 yıl veya daha fazla, fakat 10 yıldan az ceza
alanlar 1 ay kapalı cezaevinde ve diğer kalan süreyi açık cezaevinde
geçirmek şartıyla denetimli serbestlik yasası uygulmasından
yararlanabilirler.
01.07.2016 tarihinden önce işlenip de 671 sayılı KHK’nin infaz rejimi
kapsamında olan suçlardana 10 yıl veya daha fazla ceza alanlar, toplam
cezalarının 1/10’unu mutlaka kapalı cezaevinde “iyi halli” geçirmek ve
denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabilmek için kalan diğer
süreyi açık cezaevinde geçirmek zorundadırlar.

Hükümlünün kapalı cezaevinde geçirmesi gereken süre hesaplanırken tutuklulukta
geçirdiği süreler de kapalı cezaevinde geçmesi gereken süreye dahil edilir.
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671 sayılı KHK uygulamasına son değişikliklerle birlikte örnekler vermek gerekirse;











4 yıl hapis cezasına mahkum olanlar, kapalı cezaevinde en fazla 3 gün
“iyi halli” kaldıktan sonra açık cezaevine geçer. Açık cezaevine geçen
hükümlü denetimli serbestlik kanunu uygulanarak koşullu tahliye
edilecektir.
4 yıl 6 ay hapis cezası alan hükümlüler, 3 ay cezaevinde kalmak kaydıyla
denetimli serbestlik uygulamasından yararlanacaktır. Hükümlü, kapalı
cezaevinde en fazla 3 gün iyi halli kaldıkdan sonra açık cezaevine geçiş
hakkı kazanır. Açık cezaevinde de kalan 3 aylık süreyi tamamlamak
şartıyla denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabilirler.
Taksirle işlenen suçlarda 5 yıl veya daha az ceza alan bir mahkum,
doğrudan açık cezaevinde 6 ay kalmak koşuluyla tahliye edilir.
Kasten veya taksirle işlenen suçlardan 5 yıl veya üstü hapis cezasına
mahkum olup da cezalarının toplamı 10 yıldan az olan hükümlüler;
cezalarının 1 ayını kapalı cezaevinde geçirmek zorundadır. 1 ay kapalı
cezaevinde kalan hükümlü açık cezaevine geçer, açık cezaevinde kalan
süreyi tamamladıktan sonra denetimli serbestlikten yararlanarak şartlı
tahliye edilir.
Kasten veya taksirle işlenen suçlardan 5 yıl veya üstü hapis cezasına
mahkum olup da cezalarının toplamı 10 yıldan az olan hükümlüler;
cezalarının 1 ayını kapalı cezaevinde geçirmek zorundadır. 1 ay kapalı
cezaevinde kalan hükümlü, denetimli serbestlik uygulaması için kalan
cezasını da açık cezaevinde geçirerek tahliye edilir.

Aynı Hükümlünün Suçlarından Biri KHK Kapsamında, Diğeri Değilse
Uygulama Nasıl Olacaktır:

Uygulamada en sık karşılaşılan sorun, hükümlünün işlediği suçlardan birinin KHK
kapsamında kalması, diğer suçun KHK’nin kapsamı dışında kalmasıdır. Bu durumda, KHK
kapsamında kalan suç vasfında 1/2 infaz indirimi yapılır, KHK kapsamına girmeyen diğer
suç için infaz indirimi yapılmadan eski sisteme göre koşullu salıverilme süresi hesaplanır.
Böylece şartlı tahliye süresi bulunduktan sonra denetimli serbestlik süresi, eski sistemdeki
gibi 1 yıl olarak uygulanır. İnfaz hukuku uygulamasında, cezai içtima hükümlünün aleyhine
sonuç doğurduğundan işlediği suçlardan biri KHK kapsamı dışında kalan hükümlü,
KHK’deki yeni denetimli serbestlik süresinden yararlanamaz.


647 sayılı Eski İnfaz Kanunu Döneminde -01.06.2005 Tarihinden ÖnceSuç İşleyenlerin Durumu:

647 sayılı eski infaz kanunu döneminde, yani 01.06.2005 tarihinden önce suç
işleyenler açısından eski infaz oranı olan 2/5 lehe olduğundan, yeni KHK’deki 1/2’lik infaz
indirimi oranı uygulanmaz. Ancak, eski infaz oranı üzerinden bulunan şartlı tahliye tarihine
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2 yıl kala 671 sayılı KHK ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Suçlardan biri
01.06.2005 tarihinden önce, diğeri ise bu tarihten sonra işlenirse; 01.06.2005 tarihinden önce
işlenen suç için 2/5 olan eski infaz oranı, 01.06.2005 tarihinden sonra işlenen suç için de
KHK ile getirilen 1/2 infaz oranı üzerinden koşullu salıverme süresi hesaplanır ve KHK’deki
2 yıllık denetimli serbestlik süresi uygulanır.


Adli Para Cezası Alanların Durumu:

Adli para cezasına mahkum olanlar, her halükarda adli para cezasını ödemek
zorundadırlar. Hiçbir şekilde 671 sayılı KHK’de ddüzenlenen koşullu salıverilme ve
denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanamazlar (Ceza infaz Kanunu md.105/A-4 ve
md.106/9). Adli para cezası mahkumiyeti, ister doğrudan verilmiş olsun, ister hapis cezasıyla
birlikte verilsin veya isterse hapis cezasından çevrilmiş olsun KHK’den yararlanamaz. Aynı
hükümde hem adli para cezası hem de hapis cezası varsa, adli para cezası ödendikten veya
herhangi bir şekilde infaz edildikten sonra, hapis cezası için KHK’den faydalanılabilir.


Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu:

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK md.87), eş, altsoy, üstsoy veya
beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı
işlenmemişse 671 sayılı KHK’nin infaz uygulamasından yararlanır. KHK’nin kanunlaştığı
ilk dönemlerde tümüyle kapsam dışı kaldığı gerekçesiyle uygulama dışı bırakılan bu suça,
artık tüm infaz savcılıklarınca 671 sayılı KHK infaz hükümleri uygulanmaktadır.


Suçta Tekerrür Halinde Uygulama:

Mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanan hükümlüler, 671 sayılı KHK kapsamında
getirilen cezanın 1/2 infazına ilişkin infaz rejiminden yararlanamazlar, tekerrür halinde infaz
oranı 3/4’tür. Ancak, suçta tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, aynı yasa kapsamında
yer alan 2 yıllık denetimli serbestlik tedbiri uygulamasından yararlanabilirler.


Suça Teşebbüs, Azmettirme, Yardım Etme:

Teşebbüs ve suçu iştirak halleri için KHK’de özel bir düzenleme yoktur. KHK’de yer
alan “düzenlemeden yararlanamayacak suçlara” teşebbüs etme, azmettirme veya yardım
etme halllerinde KHK’de düzenlenen şartlı tahliye veya denetimli serbestlik uygulamasından
yararlanılamaz. Yani, kapsam dışı bırakılan suçlara iştirak edenler veya teşebbüs edenler, suç
vasfının 671 sayılı KHK’deki düzenlemesine tabidir.


Taksirli Suç ve Olası Kast Halleri:

Taksirli suçlar (bilinçli taksir dahil), KHK’de yer alan her türlü hak ve düzenlemeden
yararlanabilir. Örneğin, taksirle adam öldürme suçu işleyenler (örn, trafik kazası ile ölüm)
KHK’den yararlanabilir. Olası kast açısından özel bir düzenleme yoktur. İşlenen suç,
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TCK’da hangi maddeyi ihlal ediyorsa KHK’den yararlanıp yaralanmayacağı bu maddeye
göre belirlenir. Örneğin, olası kast ile kasten öldürmeye teşebbüs suçu işlenmiş olması
halinde KHK’den yararlanılamaz. Ancak, TCK md. 86/1 kapsamında olası kast ile kasten
yaralama suçu işlendiğinde hükümlünün KHK’den yararlanma hakkı vardır.


Yakalamalı Hükümlülerin Durumu:

01.07.2016 tarihinden önce suç işleyip de ceza mahkumiyeti olan ve infaz savcılığı
tarafından gönderilen davetiye uymayarak teslim olmayan veya haklarında doğrudan
yakalama kararı çıkartılan hükümlüler, cezasını çekmek üzere ne zaman teslim olurlarsa
olsunlar 671 sayılı KHK infaz indirimi ve denetimli serbestlik yasası uygulamasından
yararlanırlar.


Tutuklu/Tutuksuz Yargılaması Devam Eden Sanıkların Durumu:

Yargılaması devam eden sanıklar, suçun 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olması
kaydıyla KHK’den yararlanırlar. Yargılamanın aşaması ne olursa olsun, ceza mahkûmiyeti
ne zaman kesinleşirse kesinleşsin 671 sayılı KHK’de yer alan infaz indirimi ve denetimli
serbestlik tedbiri sanıklara uygulanır. Tutuklu yargılanan sanıkların tutukluluk koşulları
değerlendirilirken 671 sayılı KHK’deki infaz indirimi ve denetimli serbestlik süresi mutlaka
dikkate alınacaktır. Suç vasfı, KHK kapsamında kalan tutuklular daha erken tahliye
edilecektir.


Hâlihazırda Denetimli Serbestlikte Olanların Durumu:

Hâlihazırda denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlülerin müddetnamesi
yeniden tanzim edilmelidir. KHK kapsamında kalan bir suçtan denetimli serbestlikte olan
hükümlü, 1/2 infaz indiriminden faydalanacakları için denetimli serbestlik süresi de
kısalacaktır. Örneğin, eski sistemde 3 yıl hapis cezası mahkumiyeti hükümlünün 1 yıl
cezaevinde kaldıktan tahliye olduğunu ve denetimli serbestlik tedbiri uygulandıktan 2 ay
sonra KHK’nin kanunlaştığını varsaysalım; bu durumda yeni KHK’den yararlanan
hükümlüye sadece 4 ay daha denetimli serbestlik uygulanacaktır. Eski infaz sistemiyle
hükümlünün 9 ay daha denetimli serbestlik uygulamasıyla geçirmesi gerekirdi.


Hâlihazırda Denetimli Serbestlik Yükümlülüklerini İhlal Edenlerin
Durumu:

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket
edenler (imza ihlali, seminer ihlali, elektronik kelepçenin çıkarılması, belli saatlerde
belirlenen yerde olunmaması vs.) 671 sayılı KHK’de yer alan 1/2 infaz indiriminden
yararlanabilir, ancak 2 yıllık denetimli serbestlik süresinden yararlanamazlar.
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Denetimli Serbestlik Altındayken Suç İşleyenlerin Durumu:

Denetimli serbestlik yükümlülüklerine uygun hareket etmesine rağmen suç işledikleri
gerekçesiyle yargılananlar, suçsuzluk karinesinden yararlandıkları için mahkumiyet
kesinleşinceye kadar denetimli serbestlikten yararlanırlar. Mahkumiyet kesinleştiğinde,
hükümlünün cezaevine alınarak cezaların toplanmasını gerektiren ayrı bir infaz süreci
işleyecektir. Ayrıca, hükümlü suç nedeniyle tutuklanmışsa, tutuklulukta kaldığı süre koşullu
salıverilme süresine eklenerek yeniden denetimli serbestlik süresi hesaplanır. Hükümlünün
sonraki suç nedeniyle tutuklulukta kaldığı süreyi mahkumiyetinden mahsup hakkı da
olduğundan, bu hakkını kullanan hükümlü açısından mahsup dikkate alınarak hesap yapmak
gerekecektir.


Yurtdışında Yaşayanların Durumu:

Yurtdışında yaşayanlar, KHK kapsamında denetimli serbestlik uygulmasından
yararlanmak istiyorsa, denetimli serbestlik süresi boyunca Türkiye’de belirlenen
yükümlülüklere uygun hareket etmek zorundadır. Konsoloslukta imza veya benzeri bir
uygulama mevcut değildir. Denetimli serbestlik yasası, sadece Türkiye sınırları içersinde
uygulanabilen bir sistemdir.


KHK Tahliye Hesaplama Metodu:

Birden fazla hapis cezası varsa tüm cezalar toplanmalıdır. Toplam cezanın 1/2’si
bulunmalı, hesaplanan bu cezadan 2 yıl denetimli serbestlik tedbiri düşüldüğünde kalan süre
mahkumun şartlı tahliye olabilmesi için cezaevinde kalması gereken süredir. Örneğin, 10 yıl
hapis cezası alan bir hükümlünün koşullu salıverilme/şartlı tahliyesi şöyle hesaplanır: 10 yıl
hapis cezasının 1/2’si 5 yıldır. 5 yıl hapis cezasından 2 yıllık denetimli serbestlik süresi
düşülür, böylece bu mahkumun 3 yıl cezaevinde kalması gerektiği ortaya çıkmış olur.


01.07.2016 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlarda Denetimli Serbestlik Kaç
Yıl

Denetimli serbestlik yasası, 671 sayılı KHK(Kanun Hükmünde Kararname) ile
yeniden düzenlenmiştir. Hükümlü olan kişi henüz cezaevine girmemişse, ceza miktarı ne
olursa olsun denetimli serbestlik yasasından yararlanması mümkün değildir. Cezası ne olursa
olsun her hükümlü, “iyi halli” olup olmadığının tespiti amacıyla cezaevine girmek
zorundadır. Hükümlü, cezaevine girdikten sonra cezaevi idaresi tarafından hükümlünün “iyi
halli” olduğuna dair bir değerlendirme raporu hazırlanır ve hükümlü denetimli
serbestlik tedbiri uygulanarak tahliye edilir.
5275 sayılı İnfaz Kanunu’na göre, 01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda
koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az kalan hükümlülerin yazılı talebi halinde
cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmı denetimli serbestlik yasası
uygulanarak infaz edilir (md. 105/A-1). Örneğin, 3 yıl hapis cezası almış bir hükümlü,
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01.11.2016 tarihinde cezaevine girerse koşullu salıverilme tarihi 01.11.2018 olacaktır.
Koşullu salıverilme tarihine 1 yıl kala, yani 01.11.2017 tarihinde denetimli serbestlik tedbiri
yoluyla tahliyesini talep edebilecektir. Yani, 3 yıl hapis cezası alan bir hükümlü cezaevinde
toplam 1 yıl kalacaktır.


01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda mahkeme tarafından toplam
18 ay hapis cezasına mahkum edilen hükümlüler, doğrudan denetimli
serbestlik kanunu uygulamasından yararlanabilirler. Çünkü, 18 ay hapis
cezası alan hükümlülerin koşullu salıverilme süresine mahkum olunan
ceza miktarı itibariyle 12 ay kalmaktadır. Bu nedenle, 18 ay hapis cezası
alan mahkumlar 2-3 gün gibi kısa bir süre cezaevinde kalarak “iyi halli”
hükümlü oldukları tespit edildikten sonra tahliye edilirler. Ancak, 18 ay
hapis cezası alan hükümlüler 31.12.2020 tarihinden sonra cezaevinde 6
ay geçirmek koşuluyla tahliye edilebilirler.



Maruz kaldıkları ağır hastalık veya yaşlılık nedeniyle hayatlarını yalnız
sürdüremeyenler, koşullu salıverilmelerine 3 yıl veya daha az bir süre
kaldığında denetimli serbestlik yasası yoluyla tahliye olabilecektir
(105/A-3). Ancak, bu durumlarının tam teşekküllü hastanelerin sağlık
kurullarınca tespit edilip Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanması
gerekir.

1.2.7. Denetimli Serbestlik Şartları
Denetimli serbestlik yasası, cezaevinde bulunan her hükümlünün doğrudan
yararlanabileceği bir yasa değildir. Denetimli serbestlik uygulama koşulları suçun niteliğine
(açık cezaevine geçiş açısından), cezanın miktarına ve hükümlünün kişiliğine göre farklılık
gösterir. Hükümlünün mahkum olduğu ceza kararı sayısının birden fazla olması nedeniyle
karmaşık bir infaz uygulaması meydana gelebilir.
Hükümlünün denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabilmesi için bazı şartları
yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar;


Denetimli Serbestlik Yasasından Yararlanmak İsteyen Hükümlünün Son 6
Ayını Açık Cezaevinde Geçirmesi Şartı

Son 6 ayını cezaevinde geçirme şartı, 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı
Ceza İnfaz Kanunu’nun geçici 4. maddesi değişikliği gereği 31.12.2020 tarihine kadar
uygulanmayacaktır. 31.12.2020 tarihinden sonra denetimli serbestlik yasasından
yararlanarak tahliye olmak isteyen hükümlülerin son 6 ayını açık cezaevinde geçirmiş olması
gerekir (md.105/A-1). Ancak, 31.12.2020 tarihine kadar denetimli serbestlik yasasından
faydalanmak için 6 ay açık cezaevine kalma şartı mevcut değildir. Mevcut uygulamada
hükümlünün açık cezaevine geçiş hakkı elde etmiş olması yeterlidir.
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Açık Cezaevine Ayrılma Şartları, en son 22/2/2017 tarihli ve 29987 sayısı ile yapılan
bir yönetmelik değişikliğiyle yeniden düzenlenmiştir. Yeni yönetmeliğe göre toplam
cezasının 1/10’unu kapalı cezaevinde geçiren ve koşullu salıverilmesine belli bir süre kalan
kişi açık cezaevine ayrılma hakkı kazanmaktadır. Açık cezaevine ayrılma koşulları daha
kolay hale getirildiğinden denetimli serbestlik yasasından yararlanmak da kolaylaşmıştır.
Yeni yönetmelik ile bazı suçlar için açık cezaevine geçme koşulları diğer suçlardan daha
zordur. Her hükümlünün öznel durumunun değerlendirilmesi için bir ceza avukatı ile
görüşülmelidir.
Hemen belirtelim ki, 31.12.2020 tarihinden sonra hükümlü son 6 ayını açık
cezaevinde geçirmese bile, açık cezaevine ayrılma şartlarını son 6 aydan beri taşıyorsa
denetimli serbestlik yasasından yararlanabilir. Yani hükümlü, kapalı cezaevinde olmasına
rağmen kendi iradesi dışında, örneğin yer yokluğu nedeniyle, açık cezaevine
gönderilememişse açık cezaevine ayrılma şartlarını taşıdığı için denetimli serbetlik
yasasından yararlanabilir.


Hükümlünün İyi Halli Olması Şartı

Hükümlünün denetimli serbestlik yasasından yararlanabilmesi için “iyi halli” olması
gerekir. Hükümlünün iyi halli olup olmadığı, cezaevi idaresi tarafından hazırlanan
değerlendirme raporu dikkate alınarak karar verilir. Hükümlünün hazırlanan bu rapora karşı
ceza infaz hakimliğine itiraz hakkı vardır.


Hükümlünün Denetimli Serbestlik Yasasından Yararlanma Talepli Dilekçe
Vermesi

Denetimli serbestlik tedbiri ancak hükümlünün talebi halinde uygulanabilir. Denetimli
serbestlik yasası, kendiliğinden uygulanabilen bir yasa değildir. Hükümlü cezaevindeyken
denetimli serbestlik yasasından yararlanmak istediğini beyan ederek talepte bulunursa
gerekli işlemler başlar. Hükümlü, denetimli serbestlikten yararlanma talebini bir Denetimli
Serbestlikten Yararlanma Dilekçesi ile İnfaz Hakimliği’ne bildirdiğinde, İnfaz Hakimliği bu
taleple ilgili en kısa sürede karar vermek zorundadır.
Hükümlü denetimli serbestlik yasası gereği serbest bırakıldıktan sonra deyim
yerindeyse toplum içinde gözlenmeye başlanır. Hükümlü, kendisi için belirlenen tedbirlere
uymak zorundadır. Örneğin, kamuya yararlı bir işte çalışmasına karar verilmişse bu
yükümlülüğü ihlal edemez. Bir bölgede veya konutta denetim altında olması
kararlaştırılmışsa o bölge veya konuttan ayrılamaz.

1.2.8. Çocuk Hükümlülerde Denetimli Serbestlik Yasası
Çocuk cezaevinde hükümlü statüsü kazanarak çocuk eğitimevine gönderilen
hükümlülerden eğitimine devam etmeyenler 18 yaşını bitirdiklerinde, eğitimine devam
edenler 21 yaşını bitirdiklerinde suç türüne açık cezaevine gönderilir. Açık cezaevine geçen
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çocukların 18 yaşını doldurmadan önce işlediği diğer suçların cezaları da ne zaman
kesinleşirse kesinleşsin açık cezaevinde infaz edilir.
Çocuk hükümlülerin denetimli serbestlik yasasından yararlanabilmesi için toplam
cezalarının 1/5’ini çocuk eğitimevinde geçirmesi ve koşullu salıverilmesine 1 yıl kalması
gerekir.

1.2.9. Denetimli Serbestlik Yasası ve Uygulanan Bazı Suç Tipleri
Denetimli serbestlik, 01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda kural olarak 1 yıllık
süre için uygulanan bir koşullu salıverilme biçimidir. Denetimli serbestlik tedbiri
uygulanabilecek suçlara bazı örnekler aşağıdadır:


Malvarlığına Karşı Suçlar: Dolandırıcılık Suçu, Nitelikli Dolandırıcılık Suçu,
Hırsızlık Suçu, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu,
Yağma Suçu, Mala Zarar Verme Suçu, Güveni Kötüye Kullanma Suçu,
Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu, Karşılıksız Yararlanma (Kaçak Elektrik, Su
vb.) Suçu.



Hayata Karşı Suçlar: Kasten İnsan Öldürme Suçu, Kasten İnsan Yaralama
Suçu, Taksirle İnsan Öldürme Suçu, Taksirle İnsan Yaralama Suçu,



Hürriyete Karşı Suçlar: Tehdit Suçu, Cebir Suçu, Şantaj Suçu, Konut
dokunulmazlığının ihlali suçu, Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu,
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu.



Özel Hayata ve Şerefe Karşı Suçlar: Hakaret Suçu, Özel Hayatın Gizliliğini
İhlal Suçu, Konuşmaların Dinlenmesi veya Kayda Alınması Suçu, Kişisel
verilerin kaydedilmesi suçu, Haberleşmenin Gizliliğini İhlal suçu, Kişisel
verileri ele geçirme, yayma veya başkasına verme suçu.



Kamu Güvenine ve Adliyeye Karşı Suçlar: Özel Belgede Sahtecilik Suçu,
Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu, Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu,
Parada Sahtecilik Suçu, Mühürde Sahtecilik Suçu, İftira Suçu, Mühür Bozma
(Fekki) Suçu, Suç Üstlenme Suçu, Suç Uydurma Suçu, Suçluyu Kayırma Suçu,
Yalan Tanıklık Suçu, Yalan Yere Yemin Suçu, Suçu Bildirmeme Suçu, Ses
veya Görüntülerin Kayda Alınması Suçu, Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme
veya Değiştirme Suçu, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması Suçu (Firar Suçu).



Cinsel Suçlar: Cinsel Taciz Suçu, Cinsel Saldırı Suçu, Reşit Olmayanla Cinsel
İlişki Suçu, Cinsel İstismar Suçu, Müstehcenlik Suçu.



Diğer Bazı Suçlar: Bilişim Suçları, Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma,
Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme ve Değiştirme Suçu, Görevi yaptırmamak
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için direnme suçu, Görevi Kötüye Kullanma Suçu, İhaleye Fesat Karıştırma
Suçu, Rüşvet Suçu, İrtikap suçu, Zimmet Suçu, İmar Kirliliği Suçu, Trafik
Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu, Sahte Fatura ve Vergi Kaçakçılığı Suçları,
Uyuşturucu Ticareti Suçu.

1.2.10. 0 -6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelere Denetimli Serbestlik Uygulaması
0-6 yaş grubu çocuğu olan anne, denetimli serbestlik yasası uygulamasından koşullu
salıverilmesine 2 yıl süre kala yararlanabilir. Ancak, çocuğun 0-6 yaş aralığında olup
olmadığının tespiti için annenin cezaevine alındığı tarih değil, denetimli serbestlik yasasına
başvuru tarihi, yani koşullu salıverilmeye 2 yıldan az sürenin kaldığı tarih esas alınmalıdır.
Başvuru tarihi itibariyle çocuk 6 yaşını geçmişse, anne uygulamadan yararlanamaz (Yargıtay
19. Ceza Dairesi - 2015/3782 karar - Tarih:31.7.2015).

1.2.11. Denetimli Serbestlik Bürolarında Gerçekleştirilmesi Hedeflenen
İyileştirme Faaliyetlerinden Bazıları








Okuma-yazma kursları
Mesleki eğitim kursları (bilgisayar, elektrik-su, tesisat vb.)
Rehabilite edici hobi faaliyetler (ebru, resim, gitar vb.)
Grup çalışmaları (samba, iletişim becerileri, öfke kontrolü vb.)
Konferans ve seminerler
Bireysel ve psikolojik destek
Sosyal araştırma ve inceleme raporu hazırlamak

1.2.12. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Cezaların İnfazı
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı; koşullu salıverilmesine bir
yıl ve daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle
bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla cezanın koşullu
salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle
infaz edilmesidir.
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilen hükümlüler
hakkında;






Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma,
Bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma,
Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulma,
Belirlenen programlara katılma,
Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme yükümlülüklerinden bir veya
birden fazlasına tabi tutulmasına hazırlanan denetim planına göre
komisyon tarafından karar verilir.
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Kamuya yaralı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma

Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne süresinde müracaat eden hükümlünün risk ve
ihtiyaçları dikkate alınarak toplum içinde denetimine ilişkin esaslar ile eğitim ve
iyileştirilmesine yönelik programlar belirlenir, bu doğrultuda hükümlü hakkında
uygulanacak yükümlülükler tespit edilir.
Yükümlülüğün infazı, hükümlünün müdürlüğe başvurmasından itibaren on gün içinde
başlatılır, belirlenen sürenin sona ermesiyle, her hâlde koşullu salıverme süresinin
tamamlanmasıyla sona erer. Kamuya yararlı bir işte çalıştırma yükümlülüğü bu
Yönetmelik’te düzenlenen özel nedenler hariç kesintisiz olarak uygulanır.
Hükümlüler, bir kamu kurumunun veya kamu yararına hizmet veren bir özel
kuruluşun belirli hizmetlerinde, bireysel olarak veya bir görevlinin nezaretinde grup hâlinde
çalıştırılabilirler. Hükümlülerin grup hâlinde çalıştırılması durumunda, çalışma yapılan yerde
veya grupların başında denetim bürosunda görevli yeteri kadar denetimli serbestlik memuru
bulundurulur.
Denetim planında, hükümlünün hangi gün ve saatlerde çalışacağı, yükümlülüğün
başlayış ve bitiş tarihleri belirtilir. Yükümlülüğün başlama tarihi, hükümlünün fiilen
çalışmaya başladığı tarihtir.
Çalıştırılacak iş belirlenirken hükümlünün iyileştirilmesi, mesleği, becerileri,
mağdurun ve toplumun güvenliği dikkate alınır. Çalıştırılacak gün ve saatler, hükümlünün
işi, aile yaşamı veya eğitimi dikkate alınarak belirlenir. Hükümlünün çalıştığı iş, kurum
veya yer denetimli serbestlik müdürlüğünce değiştirilebilir.
Hükümlünün;





Çalışmasına engel bir sağlık problemi olduğunu,
Örgün eğitime devam ettiğini,
Bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştığını,
Kendi işini kurduğunu ve işlettiğini,

belgelendirmesi ve bu nedenle kamuya yararlı işte çalışma yükümlülüğünün
kaldırılmasını talep etmesi durumunda, ileri sürülen mazeretlerin doğruluğu ve haklılığı
araştırılır. Gerekirse komisyon tarafından yükümlülüğün infazına ara verilir. Bu durumda,
hükümlünün sağlık problemi, eğitime devam etme durumu, belirttiği işte bir iş sözleşmesine
dayanarak çalışıp çalışmadığı ya da kurduğu ve işlettiği işi devam ettirip ettirmediği, koşullu
salıverme süresinin sonuna kadar denetlenir. Hükümlünün, yanlış beyanda bulunduğunun
anlaşılması veya mazeretin ortadan kalkması hâlinde yükümlülüğün kalan kısmının infazına
devam edilir.
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Bu yükümlülük, müdürlüğe müracaat tarihi itibariyle on sekiz yaşından küçük suça
sürüklenen çocuklar ile sıfır-altı yaş arasında çocuğu bulunan kadınların bu durumları devam
ettiği sürece uygulanmaz. Bu durumun ortadan kalktığı tarihten itibaren, koşullu salıverilme
tarihine kadar olan sürenin üçte biri kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü olarak
uygulanır. Ayrıca bu yükümlülük; altmış yaş ve üstü, hayatlarını yalnız başına idame
ettiremeyen ve doğumuna on hafta kalan hamile kadın hükümlüler hakkında uygulanmaz.


Bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yüksek riskli
hükümlüler hakkında ayrıca bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma
yükümlülüğü verilebilir.
Belirlenen bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma; toplumun ve
mağdurun korunması için hükümlünün belirlenen bir konuttan çıkmaması suretiyle
denetimini esas alan bir yükümlülüktür.
Yüksek riskli hükümlüler, denetimli serbestlik altında geçirecekleri toplam sürenin en
az üçte birini konuttan çıkmamak suretiyle tamamlarlar. Bu yükümlülük, günde en az on, en
fazla on iki saat süreyle yerine getirilir. Bu süre, 18: 00 ilâ 08: 00 saatleri arasında uygulanır.
Hükümlünün konutunda bulunacağı süre ile saat aralığı, hükümlünün işi, eğitimi veya aile
durumu dikkate alınarak belirlenir.
Elektronik yöntemlerle takip edilmeyen hükümlüler, evde bulunduğu sürenin
başlangıç ve bitiş saatleri arasında belirsiz zamanlarda denetim bürosunda görevli denetim
memurları tarafından denetlenir. Bu yükümlülüğün uygulandığı hükümlülerin bilgileri
denetim için ilgili kolluk birimlerine de gönderilir.
Hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurmasından itibaren on gün içinde
yükümlülüğün infazına başlanır. Bu yükümlülük belirlenen sürenin sona ermesi ile
tamamlanır. Hükümlünün risk durumunun değişmesi hâlinde komisyon tarafından belirlenen
süre tamamlanmadan da konutta bulunma yükümlülüğü kaldırılabilir.
Hükümlünün tekrar suç işleme riski, topluma veya mağdura zarar verme riskine göre
daha önce karar verilmese dahi hükümlü hakkında bu yükümlülüğe sonradan karar
verilebileceği gibi daha önce verilmiş olan yükümlülüğün süresi de uzatılabilir.


Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma

Hakkında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü uygulanmayan her hükümlü
hakkında belirlenen bir bölgede denetim ve gözetim altında bulundurma yükümlülüğüne
karar verilebilir.
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Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma; toplumun ve mağdurun korunması
amacıyla bir bölgede bulunmayı esas alan, belirlenen yere belirlenen tarih ve saatlerde
başvurma veya belirlenen bölge sınırları dışına çıkmama yükümlülüğüdür.
Hükümlüden, belirlenen tarih ve saatlerde, denetimli serbestlik müdürlüğüne, kolluğa,
muhtarlığa veya müdürlüğün belirleyeceği bir kamu görevlisine başvurması istenir.


Yüksek riskli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri altında geçireceği
süre içerisinde;
o
İlk üç ay her gün,
o
Üç ilâ altı ay arası haftada üç gün,
o
Altı aydan sonra haftada iki gün,



Orta riskli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri altında geçireceği
süre içerisinde;
o
İlk üç ay haftada dört gün,
o
Üç ilâ altı ay arası haftada iki gün,
o
Altı aydan sonra haftada bir gün,



Düşük riskli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri altında geçireceği
süre içerisinde;
o
İlk üç ay haftada iki gün,
o
Üç aydan sonra haftada bir gün olarak uygulanır.

Bu yükümlülük, hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurmasından
itibaren on gün içinde başlar, koşullu salıverme süresinin sona ermesi ile tamamlanır.
Bu yükümlülük; ağır bir hastalık, sakatlık veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız
başına idame ettiremeyen hükümlüler hakkında uygulanmaz.
Bu yükümlülük, yüksek riskli hükümlüler bakımından belirlenen bölge sınırları dışına
çıkmama şeklinde de belirlenebilir.
Hükümlünün risk durumu, işlediği suçun nitelikleri, özellikle çocukların ve suç
mağdurlarının korunması göz önünde bulundurularak diğer yükümlülüklere ek olarak
belirlenen yer veya bölgelere gitmekten yasaklama ya da belirlenen bir bölgede denetim ve
gözetim altında bulundurma yükümlülüklerinden birine veya her ikisine birlikte karar
verilebilir.


Belirlenen programlara katılma

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlünün
risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak ihtiyacı olduğu belirlenen her hükümlü hakkında eğitim
ve iyileştirilmeye yönelik belirlenen programlara katılmasına karar verilebilir.
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Belirlenen programlara katılma; hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma
kazandırılması için ihtiyaç duydukları ve denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenen,
bireysel görüşme, grup çalışması, tedavi ve iyileştirme programları, diğer kurumlarca
yürütülen meslek ve sanat edindirmeye yönelik faaliyetler, seminer, sosyal, kültürel ve
sportif etkinlikler, sivil toplum kuruluşlarınca kamu yararına yürütülen program ve
çalışmalara katılma yükümlülüğüdür.
Hükümlü hakkında yapılan risk ve ihtiyaç değerlendirmesine göre hükümlünün
herhangi bir eğitim ve iyileştirme programına katılmasının gerekmediği değerlendiriliyor ise
bu durum denetim planının rehberlik ve iyileştirme bölümüne açıkça yazılır.


Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme

Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme; hükümlünün suç işlemesine veya suça
yönelmesine etkisi bulunan yerlere gitmekten yasaklanmasını, özellikle çocukların ve suç
mağdurunun korunmasını amaçlayan bir yükümlülüktür.
Bu yükümlülük; hükümlünün, çocuklara, topluma ve mağdura karşı zarar verme riski
ile işlediği suçun özelliklerine göre diğer yükümlülüklerle birlikte verilebilir. Yasak getirilen
yer veya bölge ile yasaklama süresi denetimli serbestlik müdürlüğünce takdir edilir.
Hükümlüler hakkında belirlenen yükümlülükler; hapis cezasından daha ağır sonuçlar
doğuracak şekilde uygulanamaz. Yükümlülükler, hükümlünün denetimine, topluma
kazandırılmasına ve iyileştirilmesine imkân verecek ve infazı mümkün olacak şekilde
belirlenmelidir.


Yabancı uyruklu hükümlüler hakkında yapılacak işlemler

Yabancı uyruklu hükümlüler; barınma, sağlık ve ekonomik durumları ile işledikleri
suçun nitelikleri bakımından müdürlük tarafından değerlendirilir. Yabancı uyruklu
hükümlünün ülkede kalmasının, siyasi, idari ve kamu güvenliği açısından, sakıncalı olup
olmadığı, sınır dışı edilmesi gerekip gerekmediği hususunda Cumhuriyet başsavcılığı
aracılığıyla İçişleri Bakanlığından görüş sorulur.
Ülkede kalmasında sakınca görülen, oturma izni olmayan, sabit bir ikametgâhı
bulunmadığı gibi İçişleri Bakanlığı tarafından da kalacak bir yer gösterilmeyen veya
yaşamını idame ettirecek bir geliri bulunmayan yabancı uyruklu hükümlüler hakkında
denetimli serbestlik tedbiri olarak, koşullu salıverilme süresi sonuna kadar ülke sınırları içine
girmeme yükümlülüğü verilerek durum İçişleri Bakanlığına bildirilir.
Yabancı uyruklu hükümlülere ait bilgiler, Daire Başkanlığı ile yazılı olarak karşı
çıkmaması hâlinde hükümlünün vatandaşı olduğu devletin diplomatik temsilcilik veya
konsolosluğuna bildirilir.
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1.2.13. Hükümlünün Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İadesi
Hükümlünün;







Ceza İnfaz Kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli
serbestlik müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi,
Hakkında belirlenen yükümlülüklere,
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme
programına,
Denetimli serbestlik personelinin uyarı ve önerilerine,
Denetim planında yükümlülüklerin infazına ilişkin belirlenen kurallara,
uymamakta ısrar etmesi,
Ceza İnfaz Kurumuna geri dönmek istemesi hâlinde komisyonun kararı üzerine,
koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için Kapalı Ceza İnfaz
Kurumuna gönderilmesine karar verilmesi, infaz hâkiminden talep edilir.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlanmasından önce işlediği iddia olunan
ve cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan dolayı soruşturma veya
kovuşturmaya devam edilmesi hâlinde, komisyonun talebi üzerine, infaz hâkimi tarafından,
hükümlünün kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilir.
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve
cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla olan kasıtlı bir suçtan dolayı soruşturma veya
kovuşturma başlatılması hâlinde, komisyonun talebi üzerine, infaz hâkimi tarafından
hükümlünün Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmesine karar verilir.
Hükümlü hakkında soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı veya
kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme
kararı verilmesi hâlinde, hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri
uygulanarak devam olunmasına infaz hâkimi tarafından karar verilir.

1.3. Denetimli Serbestlik Birimine Gelen ve Giden Evraklar
Denetimli serbestlik birimlerinin evrak akışıyla ilgili aşağıdaki süreç takip edilir.
Denetimli serbestlik birimlerinin temel görevi mahkemelerce alınan adli kontrol kararlarının
uygulanmasıdır. Dolayısıyla denetimli serbestlik birimlerinin ana görevi mahkemelerden
gelen kararları takip etmek ve gereğini yerine getirmektir.
Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü bünyesinde gelen evraklara ilişkin süreci şu
şekilde açıklamak mümkündür:



Mahkeme kararları Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletilir.
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca mahkeme kararları kolluğa bildirilir. Adli
kontrol kararı verilmişse özel deftere kaydedilir.
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Kararlar Cumhuriyet Başsavcılıklarca denetimli serbestlik bürolarına gönderilir
ve adli kontrol defterine yazılır.
Şüpheli veya sanığın 10 gün içinde denetimli serbestlik bürosuna başvurması
hususunda denetimli serbestlik birimince alınan adli kontrollerle ilgili bildirim
yapılır.
Süresi içerisine büroya başvurulmaması durumunda kayıt kapatılarak
mahkemeye iletilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına iletilir. Mahkemece
yükümlülüğün devam edip edemeyeceği kararı istenir.
Şüpheli veya sanık 10 gün içinde büroya başvurması hâlinde kendisine
hazırlanıp onaylanan denetim planı tebliğ edilir. Durum kolluğa bildirilir.
Denetleme planlarına uymaması hâlinde durum tekrar Cumhuriyet
Başsavcılığına bildirilir. Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili evrakı mahkemeye
gönderir.
Denetleme planına uyulması hâlinde evrak denetimli serbestlik birimlerince
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir ve kayıt kapatılır.

Yukarıda açıklanan durumla ilgili olmak üzere aşağıdaki gibi bir evrak akış şeması
hazırlanabilir.
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Mahkeme Kararı
Cumhuriyet Başsavcılığı
Mahkeme kararı adli kontrol kararlarının kaydına mahsus deftere kaydedilir.
Karar Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğüne gönderilir.
Adli Kontrol Defterine kaydedilir: Şüpheli veya sanığın 10 gün içinde şube
müdürlüğüne başvurması hususunda bildirim yapılır.
Şüpheli veya sanığın 10 gün içinde
Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne
başvurmaması hâlinde, şube
müdürlüğü veya büroca ilgili
defterdeki kayıt kapatılarak evrak
mahkemeye iletilmek üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına
gönderilir.

Şüpheli veya sanığın 10 gün içinde
Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne
başvurması hâlinde, şube
müdürlüğü veya büroya başvurması
hâlinde denetim görevlisi tarafından
denetleme planı hazırlanır onaya
sunulur

Hazırlanan denetleme planı şüpheli
veya sanık ile kararda belirtilen
yerlere gönderilir.

Denetleme planına uyulmaması
hâlinde, şüpheli veya sanık denetleme
planına uyması yönünde uyarılır.

Yükümlülük kaldırıldığında
durum ilgili yere bildirilerek
evrakın iadesi istenir.

Uyarıya rağmen denetleme planına
uyulmaması hâlinde, kayıt kapatılarak
evrak Cumhuriyet Başsavcılığına
iletilir.

Evrak geldiğinde kayıt
kapatılır ve mahkemeye
iletilmek üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilir.

Tablo: 1.1: Denetimli serbestlik bürosu evrak akış şeması
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Denetimli serbestlik bürolarında tutulacak evraklarla ilgili genel bilgiler aşağıda
belirtilmiştir. Tüm adli kurumlarda olduğu gibi denetimli serbestlik birimlerinde kayıtlar
elektronik ortamda tutulmakla birlikte, düzenlenen kimi rapor ve kayıtların fiziki olarak
düzenlenmesi de mümkündür.

1.3.1. Denetimli Serbestlik Birimi Kayıtları
Denetimli serbestlik kararları UYAP bilişim sisteminde oluşturulan elektronik ortama
kaydedilir.
Elektronik ortamda oluşturulan kayıt ekranında; yükümlünün kimlik bilgileri, suçu,
uygulanan kanun maddesi, kararın türü, konusu, tarihi ve numarası, süresi, geldiği tarih,
kararı veren mahkemenin adı ve diğer hususlar ile ilgili bölümler bulunur.


Dayanıklı taşınırlar ekranı

Müdürlüğe ait veya müdürlüğün tasarrufunda bulunan ve kullanma süresi bir yıldan
fazla olan demirbaş eşyalar elektronik ortama kaydedilir.
Dayanıklı taşınırlar ekranı; demirbaş sıra numarası, demirbaş eşyanın bulunduğu yer,
demirbaş eşyanın türü ve özellikleri, alındığı tarih ve terkin tarihi sütunlarını içerir.


Koruma kurulu kayıt ekranı

Ekonomik ve sosyal yönden mağdurlar ile Ceza İnfaz Kurumundan salıverilen
hükümlüler veya kanuni temsilcilerinin talepleri elektronik ortama kaydedilir.
Koruma kurulu kayıt ekranında; mağdurlar ile salıverilen hükümlülerin kimlik
bilgileri, talebin konusu, talep edilen ve yapılan yardımın türü ve tarihi, yardım yapan kişi
veya kurum ile düşünceler bölümü bulunur.


Kütüphane kayıt ekranı

Müdürlüklere gönderilen veya dışarıdan temin edilerek kütüphaneye konulan kitaplar
ile diğer dokümanlar elektronik ortama kaydedilir.
Kütüphane kayıt ekranı; sıra numarası, kitabın adı, yazarı, yayınevi, geldiği yer ve
basım tarihi sütunlarını içerir.


Mağdur kayıt ekranı

Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne müracaat eden mağdurların talepleri ve mağdurlara
yönelik destek hizmetleri elektronik ortama kaydedilir.
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Mağdur kayıt ekranında; mağdurun kimlik bilgileri, mağduriyeti, talebi ve düşünceler
ile ilgili bölümler bulunur.


Muhabere kayıt ekranı

Bakanlıktan, Cumhuriyet Başsavcılıklarından, mahkemelerden, diğer kurum veya
kuruluşlardan gelen ya da bu kurum veya kuruluşlara gönderilen yazılar ile belgeler
elektronik ortama kaydedilir.
Muhabere kayıt ekranında; sıra numarası, evrakın tarih ve numarası, gönderilen veya
gönderen daire, geliş ve sevk tarihi, evrakın konusu ve düşünceler ile ilgili bölümler bulunur.


Zimmet defteri

Zimmet defteri; müdürlüklerden diğer kurum ya da kuruluşlara elektronik ortamda
gönderilemeyen evrakın kaydedildiği defterdir.
Zimmet defteri; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği daire, alındığı tarih,
evrakı alanın adı ve soyadı, evrakı alanın imzası ile düşünceler sütunlarını içerir.

1.3.2. Denetimli Serbestlik Birimi Kartonları
Müdürlüklerin evrak birimlerinde aşağıda belirtilen karton ve dosyaların tutulması
zorunludur.









İş Cetvelleri Kartonu: Müdürlüklerden Bakanlığa gönderilen yıllık iş cetveli
örneklerinin konulduğu kartondur.
Çalışma Raporları Kartonu: Yıllık olarak düzenlenen çalışma raporlarının
konulduğu kartondur.
Teftiş Tavsiye Raporları Kartonu: Teftiş sonucunda düzenlenen tavsiye
raporlarının konulduğu kartondur.
Protokoller Kartonu: Müdürlük tarafından diğer kurumlarla yapılan iş birliği
protokollerinin konulduğu kartondur.
İnfaz İşlemleri Değerlendirme Komisyonu Karar Kartonu: Komisyon
tarafından alınan kararların konulduğu kartondur.
Kurumsal Eğitimler ve Programlar Kartonu: Müdürlüğün yetki alanı
içindeki resmi ve özel kurum ve kuruluşlarca yürütülen eğitim programlarına, iş
ve meslek kursları ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere ilişkin
düzenlenen listelerin konulduğu kartondur.
Hizmetler Listesi Kartonu: Gözetim altında veya kamu yararına çalışma
yaptırımının ya da yükümlülüğünün infazına ilişkin işlerin ve bu işlerin yerine
getirilebileceği kurumların listesinin konulduğu kartondur.
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Sosyal Araştırma Raporu Kartonu: Cumhuriyet Başsavcılığı veya
mahkemeler tarafından soruşturma veya kovuşturma evresinde talep edilmesi
hâlinde düzenlenen sosyal araştırma raporlarının konulduğu kartondur.
Koruma Kurulu Karar Kartonu: Koruma kurulu kararlarının tarih sırasıyla
konulduğu kartondur.
Koruma Kurulu Proje Kartonu: Koruma kurulu gündemine alınan projelerin
düzenli bir şekilde tarih sırasıyla konulduğu kartondur.

1.3.3. İş Cetvelleri İle Çalışma Raporlarının Hazırlanması
Her yılın ocak ayı içerisinde; kaydedilen karar türlerine göre bir önceki yıl içerisinde
gelen, kapatılan ve bir sonraki yıla devreden dosya sayısını gösterir iş cetveli hazırlanır.
Çalışma raporu, bir önceki yıl gelen kararların infazına, yükümlülerin toplum içinde
denetim ve takibine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar ile kurumlar arası iş birliğine
ilişkin tespit, değerlendirme ve önerilerden oluşur.
Genel Müdürlüğe sunulacak yıllık faaliyet raporuna esas teşkil etmek üzere,
müdürlükler tarafından düzenlenen iş cetveli ile çalışma raporları her yılın şubat ayının
ikinci haftasında Daire Başkanlığına gönderilir.

1.3.4. Elektronik Ortamda Kayıt
Müdürlükte her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri ve bunlara
ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemlerinde UYAP bilişim
sisteminin sağladığı imkânlardan, güvenli elektronik imza da kullanılmak suretiyle
yararlanılır. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan belgeler ayrıca fiziki olarak
gönderilmez.
Diğer kişi, kurum veya kuruluşlara verilmek üzere elektronik ortamdan fiziki örnek
çıkartılması gereken hâllerde, tutanak veya belge aslının aynı olduğu belirtilerek ad, soyad,
unvan ve sicil numarası yazılmak suretiyle görevli personel tarafından imzalanır ve gerekirse
mühürlenir.
Müdürlüğe elektronik ortam dışında gelen evrak, taranıp elektronik ortama aktarılarak
UYAP bilişim sistemine kaydedilir. Kurum ve kuruluşlardan elektronik ortam dışında gelen
evrak ile fiziken muhafazası gereken diğer belgeler ayrıca mahsus kartonlarında muhafaza
edilir.
Kişisel verilerin kaydı ve paylaşılmasında bu verilerin yetkisiz kişilerce elde
edilmesini veya hukuka aykırı kullanılmasını önlemek için her türlü tedbir alınır.
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1.3.5. Defterlerle Basılı Evrakın Temini
Elektronik ortamda kayıt için UYAP bilişim sisteminde yer alan şablonlar kullanılır,
ayrıca fiziki defter ve basılı evrak kullanılmaz. Müdürlüklerde kullanılacak fiziki defter ve
basılı evrakın örnekleri Bakanlıkça tespit edilerek bastırılır ve dağıtılır.
Bu yönetmelikte yer alan form, plan, rapor ve gerekli diğer dokümanlar Daire
Başkanlığınca oluşturularak Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine gönderilir.

1.3.6. İnfaz Dosyasının Gönderilmesi
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilen hükümlülere
ait infaz dosyaları, Ceza İnfaz Kurumu idaresince nakil nedeni ile tahliye evrakı
düzenlenerek hükümlünün talep ettiği Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne, kararın verildiği
gün UYAP bilişim sistemi üzerinden gönderilir.
Hükümlüye ait fiziki infaz dosyası, kararın verildiği gün, Ceza İnfaz Kurumunca ilgili
Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne gönderilir.

1.4. Denetimli Serbestlik Birimi Tebligat İşlemleri
Adli para cezasını ödememesi nedeniyle haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma
kararı verilen hükümlülere ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından on gün içinde Cumhuriyet
Başsavcılığına müracaat etmesi, etmediği takdirde kamuya yararlı bir işte çalıştırılma
kararına uymamış sayılacağı ve hapis cezasının Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz
edileceğini belirten çağrı kâğıdı gönderilir.
Hükümlünün yapılan çağrıya on günlük süre içinde başvurması hâlinde kamuya
yararlı bir işte çalıştırılma kararının yerine getirilmesi için evrak bağlı bulunulan Denetimli
Serbestlik Müdürlüğüne, hükümlünün başka yerde ikamet etmesi veya başka adres
bildirmesi durumunda, dosya bu yer Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne iletilmek üzere ilgili
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.
Cumhuriyet Savcılığınca kararın Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne iletilmesi sonrası
müdürlük bu madde hükümlerine göre tebligat işlemini gerçekleştirir. Hakkında adli para
cezasını ödememesi nedeniyle kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararı verilmiş
hükümlünün Ceza İnfaz Kurumunda olması durumunda, hükümlü hakkında verilen
denetimli serbestlik altında kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yaptırımı hükümlünün Ceza
İnfaz Kurumundan salıverilmesine müteakip infaz edilmek üzere kararı veren mahkemenin
bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığı ilâmat bürosunda bekletilir.
Ayrıca Denetimli Serbestlik Hizmet Yönetmeliğinin 40. maddesine göre elektronik
ortamda kayıtların tutulmasına başlandığı takdirde, defterlerle birlikte tüm kayıt ve bilgiler
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ayrıca elektronik ortamda tutulur ve saklanır. Elektronik ortamda tutulan kayıtların ihtiyacı
karşıladığının tespiti hâlinde, kayıtların yazılı olarak tutulması uygulamasından
vazgeçilebilir.
Personel hukuku dersi içeriğinde tebliğ ve tebellüğ iş ve işlemleri açıklanmıştı. Tüm
kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi denetimli serbestlik birimlerinde de tebliğ ve
tebellüğ işlemlerinde genel esaslara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu esaslar 7201 sayılı
Tebligat Kanunu’nda belirtilen esaslardır.

1.5. Denetimli Serbestlik Mesleki Programı (UYAP) Ekranları
Adalet Bakanlığı, ülkede ve dünyada bilişim teknolojileri alanındaki ilerlemeleri
ülkemizde en yakından takip eden bir kuruluştur. 2007 yılından itibaren tüm adli kurumlarda
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) mesleki programı kullanılmaktadır.
Adalet
mekanizmalarının hızlı ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayan UYAP dinamik bir
sistemdir. Kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren bir projedir.
Adli kurumların tamamında olduğu gibi denetimli serbestlik birimlerinde de UYAP
yoğun olarak kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz meslek yaşantılarında UYAP paket
programıyla tüm iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Yukarıda açıklanan Denetimli Serbestlik bürolarının görevleriyle ilgili UYAP
uygulamaları mevcuttur. Sistem sürekli güncellenip geliştirildiği için öğrencilerimize örnek
sayfalar kısıtlı olarak sunulacaktır. Bu konuyla ilgili temelbilgileri şu şekilde sıralamamız
mümkündür.





Mahkemelerce alınan denetimli serbestlik kararlarının tümü savcılıklar aracılığı
ile Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine iletilir. Bu kararlara yönelik Denetimli
Serbestlik müdürlüklerinin temel görevi denetim planı hazırlanmasıdır.
Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine hangi karar gelirse gelsin infaz bitiş ve
başlangıç tarihleri UYAP’tan mutlaka kontrol edilmelidir. Cezaevinden nakil
gelen dosyalar hariç başlangıç ve bitiş tarihleri doğru olmayan kayıtlar
güncellenmelidir.
Cezaevinden gelen nakil dosyalarında hata varsa hatanın düzeltilmesi için (Bilgi
İşlem Daire Başkanlığına düzeltme formu yazılması için) kayıt, kayıt kabul
bürosuna yönlendirilmelidir.

Ceza İnfaz Kurumundan nakil (NKL) gelen dosyalarda denetim planı hazırlama
aşamasında yapılacak işlemleraşağıda sıralanmıştır.
Bu işlem gibi denetimli serbestlik bürolarında çok sayıda ve türde denetim planı
yapılmaktadır. Her bir planın UYAP aşamalarını vermek yerine, örnek bir denetim planının
UYAP sistemine aktarılması iş basamaklarını sunmak tercih edilmiştir. Takdir edilmelidir ki
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paket bilgisayar programlarında uzmanlık, bizzat kişi tarafından kullanıldığı vakit
gerçekleşir.
Denetimli serbestlik bürolarında iş hayatına başladığınız vakit, UYAP uygulamalarını
kullanmak herhangi bir sosyal paylaşım uygulamalarını kullanmak kadar kolay olacaktır.
Planlama Bürosu denetimli serbestlik uzmanı / denetimli serbestlik memuru
ekranından;












“Tevzi / infaz bürosuna dosya gönderme” butonu seçilir.
“Genel İşlemler/ Denetim Planı Hazırlama” butonu seçilir.
Açılan pencereden hükümlünün “Plan İçerik Durumu Seçimi” bölümünden
“risk durumu” girilir.
Plan / tedbir yükümlülük kısmı seçilir.
Tedbir yükümlülük belirlenir.
Açılan pencerede öncelikle “Bir bölgede denetim ve gözetim altında
bulundurma yükümlülüğü verilir. ” seçeneği seçilir.
Hükümlünün adresinin bağlı bulunduğu kolluk, İlçe ve Kolluk adı
sekmelerinden seçilir.
ÖNEMLİ: Yükümlülük tarih aralıkları kontrol edilir.
Yükümlülüğün gerçekleştirileceği günler seçilir.
Yükümlülük saat aralıkları belirlenir.
“Ekle” ve ardından “Kaydet” işlemleri yapılır. Örnek bir denetim planı UYAP
sistemine aktarılmış olur.

1.5.1. UYAP Ekran Görüntü Örnekleri
Aşağıda UYAP ekran görüntülerinden örnekler sunulmuştur. Verilen ekran
görüntülerinden ana ve alt menü başlıklarını inceleyerek programın içeriği hakkında bilgi
sahibi olabilirsiniz.
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Fotoğraf 1.1: Denetimli serbestlik adli kontrol dosya arama ekranı

Fotoğraf 1.2: Denetimli serbestlik dosyası ayrıntı bilgileri ekranı
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Fotoğraf 1.3: Denetimli serbestlik nakil detay dosyası ayrıntı bilgileri ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem başmaklarını takip ederek denetimli serbestlik müdürlüklerinin infaz
hukuk sistemimizdeki önemini açıklayan sunum hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ceza Kanunu’nda denetimli serbestlikle  Türk Ceza Kanunu’na Adalet
ilgili madde hükümleri ile gelen ve giden
Bakanlığının mevzuatından
evrak türlerini araştırınız.
ulaşabilirsiniz.
 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkındaki Kanun’un denetimli
Hakkındaki Kanun’a, Adalet Bakanlığı
serbestlik ve adli kontrol ile ilgili
mevzuatından ulaşabilirsiniz.
hükümlerini araştırınız.
 Denetimli Serbestlik Kanunu’nda
 Denetimli Serbestlik Hizmetleri
denetimli serbestlik kurumunun temel
Kanunu’na İnternet siteleri aracılığıyla
ilkeleri ve yazışma ve tebligat işlemlerini
ulaşabilirsiniz.
araştırınız.
 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile
 Denetimli Serbestlik Yönetmeliği’nde ve
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Kurum Tüzüğünde genel esasları
Hakkında Tüzük bütün infaz kararlarıyla
araştırınız.
ilgili uygulamaları içerir.
 Evrensel İnsan Hakları açısından
denetimli serbestlik ilkelerinin önemini
 Uluslararası düzeyde imzalanan insan
araştırınız. Denetimli serbestlik
hakları konulu sözleşmelere Adalet
sistemine neden ihtiyaç duyulduğunu ve
Bakanlığı web sitesinden ulaşabilirsiniz.
uluslararası uygulama örneklerini
araştırınız.
 Hazırladığınız sunumu sınıf ortamında
arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Akıllı tahta-projeksiyon imkanlarından
faydalanabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Denetimli serbestlik hizmetlerini yürütmek üzere, Adalet Bakanlığı merkez
teşkilatında Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Denetimli
Serbestlik Daire Başkanlığı kurulmuştur.

2.

( ) Denetimli serbestlik uygulamaları ülkemizde 1995 yılından itibaren uygulanmaya
başlanmıştır.

3.

( ) Denetimli Serbestlik Müdürlükleri ülkemizde her ilçede bulunmaktadır.

4.

( ) Denetimli serbestlik bürolarının görevi; Türk Ceza Kanunu ve Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un kapsamında mahkemelerce verilen kararların
yerine getirilmesiyle sınırlıdır.

5.

( ) Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin, sadece kovuşturma aşamasında görevleri
bulunmaktadır.

6.

( ) Denetimli serbestlik birimlerinin, suç mağdurlarına yönelik sorumlulukları
bulunmamaktadır.

7.

( ) Büroda görevli denetimli serbestlik personeli, yükümlü hakkında denetim planı
hazırlarken; toplumun ve mağdurun korunmasını, kararın infaz kabiliyetini,
yükümlünün ihtiyaçlarını, uygunluğunu ve becerilerini dikkate alırlar.

8.

( ) Hapis cezasının konutta infazı, mahkûmların sağlık nedenleriyle ceza ve
tutukevinde bulunmasının sakıncalı olduğu her durumda mümkündür.

9.

( ) Mahkemelerce alınan yurt dışına çıkamamak tedbiri bir adli kontrol tedbiri
değildir.

10.

( ) Mahkemelerce alınan adli kontrol kararları, uygulanmak üzere ilk önce Denetimli
Serbestlik Müdürlüklerine yazılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, Denetimli
Serbestlik Bürolarında kurulan koruma kurulunun sekretaryasının ve hükümlülerin izin
işlemlerini yürütebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Koruma kurulunun hangi ihtiyacı gidermek amacıyla kurulduğunu araştırınız.



Yasa metinlerinde hükümlülerin izin haklarını araştırınız.



Koşullu salıverme kavramını ilgili mevzuattan araştırınız.



Hükümlülerin iş arama iznini kanun metninden araştırınız.

2. KORUMA KURULU SEKRETARYASI VE
HÜKÜMLÜLERİN İZİN İŞLEMLERİ
2.1. Koruma Kurulu
Denetimli Serbestlik Müdürlükleri bünyesinde bulunan koruma kurullarının temel
görevi; Ceza İnfaz Kurumlarından salıverilen hükümlülerin yeniden suç işlemelerini önleyici
tedbirler alarak toplum içinde insan hakları ve onuruna yakışır bir hayat sürmeleri ve üretici
bireyler olmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmektir.
Koruma kurullarının bir başka görevi ise ülke genelinde yeniden suç işlemeyi önleyici
tedbirleri alarak etkin çalışmalar yapan üyelerin katkılarıyla değer yaratan bir kurul olmak,
toplumsal barışa katkıda bulunmaktır.
Denetimli serbestlik ile koruma kurullarının kuruluşu, çalışma yöntem ve esasları,
ilgili kanununda düzenlenir.

2.1.1. Koruma Kurullarının Oluşumu
Cumhuriyet Başsavcılığınca her yılın ocak ayı içerisinde koruma kurulu oluşturulur.
Koruma kurulunun kimlerden oluştuğu ve çalışma usul ve esasları üyelere bildirilir.
Koruma kurulu; Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet Başsavcı
vekili ya da Cumhuriyet Savcısının başkanlığında aşağıdakilerin katılımı ile oluşur:
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Baro temsilcisi
Belediye Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belirlenecek bir Ceza İnfaz Kurumu Müdürü
Denetimli Serbestlik Müdürü
Millî Eğitim Müdürü
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl veya İlçe Müdürü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcisi
Teşkilatı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu Müdürü
Ziraat ve Halk Bankası Müdürleri
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ziraat Odaları, Borsalar, Esnaf ve Sanatkârlar Birliği
Yöneticileri
Kamuya ait fabrikaların yönetici seviyesindeki temsilcileri
Kamuya yararlı dernek veya vakıfların yönetici seviyesindeki temsilcileri
Özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcileri

Kamuya yararlı dernek ve vakıflar ile özel banka yöneticilerinin koruma kuruluna
katılımı istekleri ve Cumhuriyet Başsavcısının uygun görmesiyle mümkün olur.
Koruma kurulu toplantısının gündemine göre, Cumhuriyet Başsavcısı; Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu başkanı, sağlık müdürü veya sağlık grup başkanı,
özel idare müdürü, kolluk amirleri ile ilgili kişi ve kurumların temsilcilerini koruma kurulu
toplantısına davet edebilir.
Koruma kurulunun yetki alanı adalet komisyonunun yargı çevresi ile sınırlıdır.
Koruma kurulunun yazı işleri hizmetleri, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından
yürütülür.

2.1.2. Koruma Kurulu Gündeminin Hazırlanması
Koruma kurulunun gündemi, koruma kurulu başkanının görüşü alındıktan sonra
Denetimli Serbestlik Müdürlüğütarafından hazırlanır.
Koruma kurulunun gündeminde; mağdurların sosyal ve ekonomik talepleri ile
salıverilen hükümlülerin talepleri, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve
takibi konusunda kurumlar arası iş birliğini gerektiren durumlar, eski hükümlülere yönelik
hazırlanan projeler, hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin
güncellenmesi, koruma kurulu kararlarına itiraz gibi konular yer alır.
Gündem, toplantı tarihinden en geç bir hafta önce koruma kurulu üyelerine ulaştırılır.
Gündemin içerisinde toplantının nerede ve ne zaman yapılacağına dair bilgilere de yer
verilir.
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Koruma kurulu çalışmalarına başlamadan önce müdür veya müdür yardımcısı
tarafından gündem takdim edilir, müdürlük tarafından yürütülen infaz ve iyileştirme
çalışmaları ve koruma kurulunca alınan kararlara ilişkin yapılan işlemler ve sonuçları
hakkında koruma kurulu üyelerine bilgi verilir.

2.1.3. Koruma Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları
Koruma kurulu üç ayda bir toplanır. Koruma kurulu başkanının gerekli görmesi
hâlinde koruma kurulu her zaman toplanabilir.
Koruma kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa, bu husus bir tutanakla
tespit edilerek toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.
Koruma kurulunda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilerek katılanlarca imzalanır
ve ilgilisine bildirilir. Kararların yerine getirilmesini müdürlük takip ederek sonucu hakkında
koruma kuruluna bilgi verir.

2.2. Koruma Kurulunun Görevleri ve Başvuru


Koruma kurullarının görevleri şunlardır:









Mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve ekonomik
sorunlarının çözümünde bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara
yönlendirmek
Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat
edinmelerinde, iş bulmalarında, bir meslek veya sanat sahibi olanlar ile
tarım işletmeciliği yapmak veya iş yeri açmak isteyenlere araç ve kredi
sağlanmasında bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek
Müdürlükçe hazırlanacak mesleki eğitim projeleri ile başvuru sahibinin
kendi işini kurma projelerini karara bağlamak, yürütülen projeleri
izlemek ve bitirilen projelerin sonuçlarını değerlendirmek
Mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilenlerin öğrenimlerine
devam etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak ve bu konuda
müdürlük tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak
Ceza infaz kurumundan salıverilenlerin aileleri ve sosyal çevreleriyle
oluşabilecek psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak
Müdürlük tarafından denetim ve takibi yapılan denetimli serbestlik
kararlarının yerine getirilmesinde kurumlar arası iş birliği gerektiğinde
müdürlüğe yardımcı olmak
İş arama izni verilen hükümlüleri çalışabilecekleri işler ve yerler
konusunda bilgilendirmek
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Hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin
hazırlanması ve güncellenmesinde müdürlüğe görüş ve öneride bulunmak
Alınan kararların yürütülmesini temin etmek amacıyla kamu kurum ve
kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına
çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel
kişilerle iş birliği yapmak

Koruma kurulu bürosu, koruma kurulunun sekretarya işlerini yürütür, koruma
kuruluna başvuran mağdurlar ile hükümlülerin taleplerini değerlendirir. Büroda yeteri kadar
denetimli serbestlik personeli görevlendirilir.


Koruma kuruluna başvuru

Ekonomik ve sosyal yönden mağdurlar ile Ceza İnfaz Kurumundan salıverilen veya
denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler ya da kanuni temsilcileri dilekçe ile koruma
kurulunun yetki alanındaki müdürlüğe başvurabilirler. Sözlü başvuru hâlinde buna ilişkin
tutanak düzenlenir.


Başvuru dilekçesi ile birlikte;
o
o
o

Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,
Mağdurlar bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı ya da
soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı,
Ceza İnfaz Kurumundan salıverilen hükümlüler için verilen
Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu istenir.

Eksik belge ile yapılan müracaatlar kayıt altına alınır ve ilgiliden on beş gün içinde
eksikleri tamamlaması istenir. Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazereti
olmaksızın eksikliklerini tamamlamaması durumunda dilekçelerinin değerlendirilmeyeceği
kişiye bildirilir.
Başvuruda bulunan her kişi için bir dosya açılır. Dosyanın içerisinde, yapılan
çalışmaların bulunduğu talep formu ile başvuru belgeleri yer alır. Dosya üzerine talep
sahibinin adı soyadı, talep konusu ve koruma kurulu kayıt ekranındaki kayıt numarası
yazılır.
Koruma kurulunun yetki alanında ikamet etmeyenlerin başvuruları müdürlük
muhabere defterine kaydedildikten sonra yetkili koruma kurulunun bulunduğu müdürlüğe
gönderilir ve durum kişiye bildirilir.
Koruma kurulunun görev alanına girmeyen başvurular müdürlük muhabere defterine
kaydedildikten sonra ilgili kuruma gönderilir ve durum kişiye bildirilir.
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Koruma kuruluna başvuruda maddi yardım isteminde bulunma hakkı, mağdurlar için
suçun işlendiği tarihten, salıverilen hükümlüler için Ceza İnfaz Kurumundan salıverilme
tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer.

Resim 2. 1: Temsili yükümlüler için yapılan iş anlaşması

2.2.1. Koruma Kurulu Talep Formu
Başvuruda bulunan mağdurlar ile salıverilen hükümlüler hakkında kendileri ile
görüşme yapan denetimli serbestlik memuru tarafından talep formu düzenlenir.
Talep formu, mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyo-ekonomik sorunların
çözümüne yardımcı olunmasına ilişkin bilgiler ile salıverilen hükümlülerin gerekli toplumsal
kaynaklardan faydalanılarak topluma yeniden kazandırılmaları ve toplumla bütünleşmelerine
olanak tanınması amacıyla yürütülecek çalışmalara temel oluşturan bilgileri içerir. Bu
formda kişisel bilgiler, sağlık, aile, iş ve sosyo-ekonomik durum, sosyal çevre ve ilişkiler ile
kişi hakkında görüşmelerden elde edilen izlenim ve kişinin talebine ilişkin mevcut sertifika,
diploma, çalışma deneyimi ile değerlendirmeler yer alır.
Talep konusu dikkate alınarak talepte bulunanın ekonomik, eğitim ve mesleki
durumunu gösteren belgeler, varsa Türkiye İş Kurumu kayıt belgesi veya numarası ile
müdürlükçe gerekli görülen diğer belgeler talep formuna eklenir.
Talep formu, bireysel görüşmeler ve gerektiğinde ev ziyareti yapılması suretiyle
düzenlenir ve kişinin dosyasında saklanır. Bu formların saklanmasında özel hayatın
gizliliğine dikkat edilir.
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2.2.2. Koruma Kuruluna Yapılan Taleplerin Değerlendirilmesi
Koruma kurulu tarafından talepler değerlendirilirken kişinin yapması gereken
çalışmalar ile katkı sağlayacağı hususlar gözden geçirilir ve kişilerin çalışmalara aktif olarak
katılımı sağlanır.
Salıverilen hükümlülerin talepleri değerlendirilirken hizmetler listesi ile kurumsal
eğitimler ve programlar listesi göz önünde bulundurularak bu kişilerin iş bulmalarına veya
kendiişlerini kurmalarına ya da bu amaçla mesleki eğitim almalarına öncelik verilir.
Koruma kurulunca, dosyanın daha ayrıntılı hazırlanmasına veya başka çalışmaların
yapılmasına karar verilmesi hâlinde, eksikliklerin veya yapılacak çalışmaların müdürlük
tarafından yerine getirilmesi istenir.
Koruma kurulları idari nitelikteki eylem ve işlemlerine karşı infaz hâkimliklerine
itirazda bulunabilir.

2.2.3. Koruma Kurulu Takip formu
Kendi işini kuranlar veya işe yerleştirilenlerin iş yerlerindeki durumları ile eğitim
kurumuna yerleştirilenlerin kurumlardaki durumları denetimli serbestlik memuru tarafından
belirli aralıklarla denetlenerek takip formu düzenlenir. Kendi işini kuranlar ile işe
yerleştirilenler en az bir yıl süreyle takip edilir.
İşe yerleştirilenlerin iş yerlerindeki uyum süreçleri ile eğitim kurumuna devam
edenlerin kurumlardaki uyum süreçleri denetimli serbestlik memurları tarafından işyerleri
veya kurumları ziyaret edilerek kontrol edilir ve iş yeri ile kurum yetkililerinin görüşleri
takip formunda belirtilir.
Takip formu kişinin dosyasında saklanır. Bu formların saklanmasında özel hayatın
gizliliğine dikkat edilir.

2.2.4. Projelerin Hazırlanması
Salıverilen hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma
kazandırılmaları amacıyla iş ve meslek edinmelerine, mağdurların ise suç nedeniyle
karşılaştıkları sosyo-ekonomik sorunlarının etki ve sonuçlarının azaltılmasına yönelik
projeler hazırlanabilir.
Projeler, ilgili kurum veya kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde
hazırlanır. Bu projelerde ilgili kurum veya kuruluş ya da sivil toplum kuruluşlarının
mevzuatları dikkate alınır.
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İş ve meslek edindirme projelerinin, işgücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda,
en kısa sürede iş imkânı sağlayacak nitelikte olmasına dikkat edilir. Ayrıca mesleki eğitim
projelerinde, katılımcılara sertifika verilmesi sağlanır. Projeler hazırlanırken o bölgede
faaliyet gösteren kamu ve özel kurum veya kuruluşların hangi nitelikte personel ihtiyacı
olduğu araştırılır ve bu doğrultuda mesleki eğitimler verilerek istihdam konusunda ilgili
kurumlarla çalışmalar yapılır.
Hazırlanan projelere ilişkin koruma kurulu onayı projeye eklenir. Ayrıca onaylı
projelerin bir örneği Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığına gönderilir.

2.3. İş Arama İzni ve Çalışma İzinleri
5275 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi gereğince yüksek güvenlikli kurumlarda
bulunanlar dışındaki hükümlülere mazeret izni, özel izin veya iş arama izni verilebilir.
İzinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş sayılır.


İş arama izni

Kurumlarda hükümlülük sürelerinin en az altı ayını kesintisiz geçirmiş ve koşullu
salıverilmelerine bir ay kalmış hükümlülere olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum sorunu
ile karşılaşmamaları ve iş bulma olanakları sağlanmak üzere kurum en üst amirinin önerisi
ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile çalışma günleri içinde sekiz saate kadar izin
verilebilir.
İzin süreleri, hükümlünün kalmakta olduğu kurumun bulunduğu il sınırları içinde
kalan işyerleri ve yardım kuruluşları ile görüşme süresi göz önüne alınarak saptanır.
Hükümlülerin iş arama izni kullanmasında dış güvenlik görevlilerinin gözetimi
aranmaz.


İzinden dönmeme, geç dönme

İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler
hakkında 5237 sayılı Kanun’un 292’nci ve izleyen maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.
İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüler hakkında disiplin işlemi
yapılır. İzinli iken firar eden hükümlüye bir daha izin verilmez.
Hastalık veya zorunlu bir nedenle dönüşün imkânsız hâle gelmesi durumunda,
hükümlü izin belgesiyle bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına başvurur. Bu hâlde,
hükümlü o yer kurumuna alınır ve durum, en seri haberleşme araçlarıyla izne ayrıldığı
kuruma bildirilir.
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Hastalığın tedavisinin tamamlanması veya zorunlu nedenin ortadan kalkması hâlinde,
hükümlü dış güvenlik görevlisi nezaretinde izne ayrılmış ise yine dış güvenlik görevlisi
nezaretinde, aksi takdirde serbest olarak izne ayrıldığı kuruma gönderilir.
İzne gidiş veya dönüş sırasında yolda herhangi bir zorunlu nedenin doğması hâlinde,
hükümlü en yakın kuruma alınır, bu durum izne ayrıldığı kuruma derhâl bildirilir.
İzin dönüşlerinde, yolda geçecek yeterli süreyi dikkate almayan hükümlülerin, ikinci
fıkrada belirtilen süreler içerisinde gecikmeleri durumunda, mazeretlerine bakılmaksızın
haklarında disiplin işlemi yapılır.


Mazeret izni

Hükümlülük süresinin beşte birini iyi hâlle geçirmiş olanlara hükümlünün isteği şu
hâllerde mazeret izni verilebilir.



Ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü nedeniyle kurum en üst
amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile mazeret izni
verilebilir.
Yukarıdaki bentte sayılan yakınlarından birisinin yaşamsal tehlike
oluşturacak önemli ve ağır hastalık hâllerinin veya deprem, su baskını,
yangın gibi felâketler nedeniyle zarara uğradıklarının belgelendirilmesi
koşuluyla kurum en üst amirinin görüşü, Cumhuriyet Başsavcılığının
önerisi ve Bakanlığın onayı ile yol dışında on güne kadar mazeret izni
verilebilir.

Gidilecek mesafe göz önünde bulundurularak gidiş geliş için toplam dört günü
geçmemek üzere yol izni verilir.
Tehlikeli hükümlüler hariç olmak üzere, kurumda geçirilen süreye bakılmaksızın
hükümlünün, kurumun bulunduğu il sınırları içinde olmak ve dış güvenlik görevlisinin
refakatinde bulunmak şartıyla, talebi ve Cumhuriyet Başsavcısının onayı ile ana, baba, eş,
kardeş ve çocuğunun cenazesine katılmasına ölümün ve ölen kişiyle yakınlığının
belgelenmesi kaydıyla izin verilebilir.
İzin verilmesi sırasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:




Gidilecek yerin yol ve hava şartlarının uygun olması,
Hükümlünün iznini geçireceği yere gitmesinde sakınca olup olmadığına
ilişkin, gideceği yerde bulunan kolluk görevlilerine tahkikat yaptırılması,
Hükümlü ile hasta olduğu belirtilen kişi arasındaki yakınlık derecesinin
nüfus idaresinden alınacak kayıt ile belgelendirilmesi,
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Hastalığı belgeleyen resmî raporun, biri hastalığın uzmanı olmak üzere en
az iki uzman hekim tarafından imzalanmış olması,
Ölüm ve ölen kişiyle yakınlığının resmî belge ile tespit edilmiş olması,
Deprem, su baskını, yangın gibi felâketler nedeniyle verilecek mazeret
izinlerinde söz konusu mazeretin, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından,
ilgili kuruluşlardan araştırması yaptırılarak tespit edilmiş olması.

Mazeret izni verilen hükümlü kapalı kurumda ise mutlaka dış güvenlik görevlilerinin
refakatinde, harcırah ve yol giderleri hükümlü tarafından karşılanmak kaydıyla, açık kurum
ya da çocuk eğitimevlerinde ise refakatsiz gönderilir.


Özel izin







Açık kurumlarda bulunanlarla kapalı kurumda olup da açık kurumlara
ayrılmaya hak kazandığı hâlde, nakledileceği kurumun kapasitesi ve /
veya hükümlünün yaşı ve sağlığı gibi nedenlerle açık kurumlara
gidemeyenler ile,
Çocuk eğitimevlerinde bulunanlara,
Aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış
dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla,
Kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile,
Yılda en çok üç kez olmak üzere her defasında yol hariç üç güne kadar
izin verilebilir.

Kaçmayacağı yönünde hakkında kanaat oluşanlar ile iş yurdu çalışmaları ve diğer
iyileştirme programlarına uyum göstermiş olanlardan;




Hükümlülük süresi on beş yıl ve daha fazla kalanlara yılda bir defa,
Hükümlülük süresi on yıldan on beş yıla kadar kalanlara yılda iki defa,
Hükümlülük süresi on yıldan az kalanlara yılda üç defa izin verilir.

İzinler o güne kadar infaz edilen sürenin hükümlülük süresinden indirilerek bulunacak
süreye göre hesaplanır.
Haklarında özel izin kullanılmasına karar verilen hükümlülere kurumdan ayrılmadan
önce kurum idaresince “izin belgesi” düzenlenerek verilir. Bu belge, hükümlünün iznini
geçireceği yer Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanır.
Hükümlülerin özel izin kullanmasında iç ve dış güvenlik görevlilerinin gözetimi
aranmaz.
Gidilecek mesafe göz önünde bulundurularak gidiş geliş için toplam dört günü
geçmemek üzere yol izni verilir.
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Belirlenen sürelere uygun olarak izne gönderilen hükümlüler, aynı yıl içinde, infaz
ettikleri ceza süreleri dikkate alındığında yeni izin hakları elde ederlerse bir kez daha izne
gidebilme imkânından yararlanırlar.

2.4. Koşullu Salıverme İşlemleri
İnfaz hukukunda hükümlülerin topluma kazandırılmaları için kullanılan bir yöntem ise
koşullu salıvermedir. Burada koşullu salıvermenin iş ve işlemleri anlatılacaktır.
Koşullu salıvermeyle ilgili olarak yararlanacağımız kaynaklar başta Türk Ceza
Kanunu olmak üzere ilgili kanunlar ve kanunların nasıl uygulanacağı üzerine Adalet
Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikler ve genelgeler bize her konuda yardımcı olacaktır.
Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için ilk koşul mahkûmun kurumdaki infaz
süresini iyi hâlli olarak geçirmesidir. Hükümlünün geçen süre içerisinde tutum ve
davranışlarıyla kurallara ve yükümlülüklere uyumundaki gayret ve çabası değerlendirilir.
Bu süreci iyi halli değerlendirenler için bir diğer koşul süre şartıdır. Koşullu
salıvermeden yararlanabilmek infaz için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süreler şu
şekildedir;






Tek suçtan müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar için 24 yılını,
Birden fazla suçtan müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar için 30
yılını,
Tek suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar için
30 yılını,
Birden fazla suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş
olanlar için 3 yılını,
Diğer süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini
infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm
edilmiş olanlar otuz altı yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını,
süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda
çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ancak, bu süreler;





Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde kırk,
Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz dört,
Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet
hâlinde en fazla kırk,
Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla
otuz dört,
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Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz iki yıl
şeklindedir.

Bu hükümler çocuklar hakkında uygulanmaz.
Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün on beş yaşını
dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır. Koşullu
salıverilen hükümlünün tabi tutulacağı denetim süresi, yukarıdaki fıkralara göre infaz
kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı
Suçlar” başlıklı beşinci bölüm, “Milli Savunmaya Karşı Suçlar” başlıklı altıncı bölüm altında
yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu salıverilme hükümleri
uygulanmaz.


Mükerrirlere özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri

Tekerrür hâlinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan;




Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuz dokuz yılının,
Müebbet hapis cezasının otuz üç yılının,
Süreli hapis cezasının dörtte üçünün,

kurumda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabilir.
Tekerrür nedeniyle koşullu salıverilme süresine eklenecek miktar, tekerrüre esas
alınan cezanın en ağırından fazla olamaz.
İkinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda, hükümlü koşullu
salıverilmez.
Mükerrirler hakkında 5275 sayılı Kanun’un 108’inci maddesinin dört ve altıncı
fıkralarına göre mahkemece hükmedilen mükerrirlere özgü denetimli serbestlik tedbiri aynı
Kanunun 104’üncü maddesine göre denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube
müdürlükleri veya bürolarınca yerine getirilir.


Hükümlüye iş bulmada yardım

Hükümlü, salıverildiğinde iş bulması veya kendi işini kurması yönünde özendirilir.
Bu konuda gönüllü kişi ve kuruluşlar ile resmî kurumlarla iş birliği yapılır. Bu husustaki
ayrıntılar tüzükte gösterilir.
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Resim 2. 2: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü logosu

2.4.1. Hükümlülerin Salıverilmesi İle İlgili İş İşlemler
Hükümlüler, kanunlarda belirtilen yetkili makamların yazılı emri ile salıverilir.


Hükümlü salıverilme defteri

Kurumda, hükümlüler için "Hükümlü Salıverilme Defteri" tutulur. Salıverilme
defterinde aşağıda sayılan bilgilere yer verilir:


Mahkûmiyet kararı kesinleşmiş olan her hükümlünün:
o
o
o
o
o
o
o
o

Adı, soyadı ve hükümlü defter numarası,
Cezanın türü, süresi, ilâm tarihi ve numarası,
Hürriyetin kısıtlanmasına başlandığı tarih,
Disiplin cezaları ile bu cezaların veriliş, infaz ve kaldırılış tarihi,
Başka bir suçtan tutuklama kararı,
Salıverilmesinden sonra askerlikle ilişkisinin bulunup bulunmadığı,
Hakkında sınır dışı edilme tedbirine hükmedilip edilmediği,
Salıverilme sonrası adresleri ve iletişim bilgileri bulunmalıdır.

Salıverilme defteri, yılbaşından önce hazırlanır ve yılın her gününe göre ayrılmış
sayfaları bulunur.
Salıverilme defterindeki sayfalara, salıverilme tarihleri esas alınarak o yıl içerisinde
salıverilmesi gereken hükümlüler, tek tek kaydedilir. Defter, görevli personelce hatalı
salıverilmenin önlenmesi amacıyla her gün düzenli olarak kontrol edilir.
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Eşya ve paranın geri verilmesi

Salıverilecek hükümlüye ait elbise ve diğer eşyası, bu konuda görevlendirilen kurum
personelince, iki nüsha hâlinde düzenlenecek bir makbuz karşılığı geri verilir. Makbuzun bir
sureti imza karşılığı hükümlüye verilir, diğer sureti ise defterde saklanır.
Hükümlünün bankada şahsî parasının bulunması hâlinde, bu para, görevli personel
tarafından bankadan çekilerek salıverilecek hükümlüye makbuz karşılığı iade edilir.
Hükümlünün, kurumda bulunduğu sürede almış olduğu belgeler de salıverilmede
kendisine verilir.


Salıverilmenin kaydı

Hükümlüler, salıverildiklerinde, bu durum “Hükümlü Kayıt Defteri”nin ilgili
bölümüne kaydedilir.
Bu kayıtta;



Salıverilme, bir mahkeme kararına dayanıyor ise mahkeme kararının
tarih, esas ve karar numaraları,
Salıverilme mahkeme kararı dışında hükümlünün salıverilmesi sonucunu
doğuran 5237 sayılı Kanun’da veya diğer kanunlarda belirtilen herhangi
bir karar veya işleme dayanıyor ise bunların tarih ve numaraları bulunur.

Salıverilen hükümlüler, deftere kaydedilmelerini müteakip mevcuttan düşürülür.


Salıverilecek hasta hükümlüler

Salıverilme tarihinde, kurum dışına çıkarılmasına engel olacak şekilde hasta olup da
hastaneye nakli veya yakınlarının refakatinde kurumdan ayrılması mümkün olmayan
hükümlünün; kendi rızası ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile bir hastaneye veya sağlık
kurumuna nakledilinceye kadar kurumun ayrı bir bölümünde kalması sağlanır.


Salıverilme sırasında alınacak tedbirler

Hükümlünün salıverilmesi sırasında kurum en üst amirinin ihtiyaç duyması veya
hükümlünün talebi hâlinde gerekli tedbirler kurumun iç ve dış güvenlik görevlilerinin iş
birliği ile alınır. Ayrıca durum yerel kolluk kuvvetlerine ve ilgili makamlara bildirilir.
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2.4.2. Koşullu Salıvermede Çalışma İzni
Hükümlü, denetim süresinde, infaz kurumunda öğrendiği meslek veya sanatı icra
etmek üzere bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir
başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılabilir.
On sekiz yaşından küçük olan hükümlüler, denetim süresinde eğitimlerine,
gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir kurumda devam ederler.
Hâkim, denetim süresinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi
görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması ve
sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur;
eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya yanında çalıştığı kişilerle görüşerek istişarelerde
bulunur. Hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme
hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir.
Hâkim, koşullu salıverilen hükümlünün kişiliğini ve topluma uyumdaki başarısını göz
önünde bulundurarak; denetim süresinin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmadan veya
herhangi bir yükümlülük belirlemeden geçirilmesine karar verebileceği gibi denetimli
serbestlik tedbiri uygulanmasını veya belirlenen yükümlülükleri denetim süresi içinde
kaldırabilir.
Bir hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında Ceza İnfaz Kurumu idaresi tarafından
hazırlanan gerekçeli rapor, hükmü veren mahkemeye; hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa
o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemeye verilir. Mahkeme, bu raporu uygun bulursa
hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya üzerinden karar verir. Mahkeme, raporu uygun
bulmadığı takdirde gerekçesini kararında gösterir. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

2.4.3. Koşullu Salıverilme Kararının Geri Alınması Kararı
Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı
bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen,
uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.
Hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına
mahkûm edilirse hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi
tarafından,
Hükümlünün bağlı tutulduğu yükümlülükleri yerine getirmemesi hâlinde koşullu
salıverilme kararına esas teşkil eden hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye
mahkemesi veya koşullu salıverilme kararını vermiş olan mahkeme tarafından, dosya
üzerinden karar verilir. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.

73



Koşullu salıverilme kararının geri alınması hâlinde hükümlünün;

Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren kalan cezasının aynen, Ceza İnfaz Kurumunda
çektirilmesine karar verilir. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra aynı
hükmün infazı ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.


Yükümlülüklerine aykırı davranması hâlinde hükümlünün;

Bu yükümlülüklere uymama tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi
geçmemek koşuluyla takdir edilecek bir sürenin, Ceza İnfaz Kurumunda çektirilmesine karar
verilir.
Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza
infaz edilmiş sayılır.

Resim 2.3: Cezaevinden koşullu salıverme



Hükümlünün;





Ceza İnfaz Kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği Denetimli
Serbestlik Müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi,
Hakkında
belirlenen
yükümlülüklere,
Denetimli
Serbestlik
Müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli
serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında
hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi,
Ceza İnfaz Kurumuna geri dönmek istemesi hâlinde, Denetimli Serbestlik
Müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan
cezasının infazı için Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmesine, infaz
hâkimi tarafından karar verilir.
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Hükümlü hakkında;




İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun 100’üncü maddesinde sayılan nedenlerle
tutuklama kararı verilmesi,
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlanmasından önce işlediği
iddia olunan ve cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan bir suçtan
dolayı soruşturma veya kovuşturmaya devam edilmesi,
Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği
iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla olan kasıtlı bir
suçtan dolayı soruşturma veya kovuşturma başlatılması hâlinde,
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün talebi üzerine,
infaz hâkimi
tarafından, hükümlünün Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmesine
karar verilir.

Hükümlü hakkında soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı veya
kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme
kararı verilmesi hâlinde,
hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri
uygulanarak devam olunmasına infaz hâkimi tarafından karar verilir.

Resim 2. 4: Koşulların yerine getirilmesini temsil eden bir resim

2.4.4. Koşullu Salıverme Kararının Verilebileceği Diğer Durumlar
Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini
ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;




Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren,
Çocuk Eğitim evinde toplam cezasının beşte birini tamamlayan,
Koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan, iyi hâlli hükümlülerin
talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının
denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, Ceza İnfaz Kurumu
idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak
infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.
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Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir
nedenle Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle Kapalı Ceza İnfaz
Kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılma
şartlarının oluşmasından itibaren en az altı aylık sürenin geçmiş olması durumunda, diğer
şartları da taşımaları hâlinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.


Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen infaz usulünden;



Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl
veya daha az süre kalan kadın hükümlüler,
Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, sakatlık veya kocama nedeniyle
hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl
veya daha az süre kalan hükümlüler, diğer şartları da taşımaları hâlinde
yararlanabilirler.

Ağır hastalık, sakatlık veya kocama hâli, Adli Tıp Kurumundan alınan veya Adalet
Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp
Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirilmelidir.
Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen hükümlülerin
yukarıdaki fıkralardaki infaz usulünden yararlanmalarında, hak ederek tahliye tarihi esas
alınır.


Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar
verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;





Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,
Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,
Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,
Belirlenen programlara katılması yükümlülüklerinden bir veya birden
fazlasına tabi tutulmasına, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce karar
verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri
değiştirilebilir.

2.4.5. Disiplin Eylemi Nedeniyle İyi Hâl Kararı Verilmesine Engel Hâller ve
Şikâyet
Gözlem ve sınıflandırma formunda yazılı olup da henüz kaldırılmamış disiplin cezası
bulunan hükümlü hakkında iyi hâl kararı verilemez. Hükümlünün iyi hâline ilişkin
değerlendirme, ancak daha önceden verilmiş olup da disiplin cezası infaz edilmiş ve bu
cezası kaldırılmış olanlar hakkında yapılabilir.
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Hükümlünün, disiplin cezasını gerektiren bir eylemi işlemiş olmasına rağmen, koşullu
salıverilme
tarihinde
bu
eyleminden
dolayı
disiplin
soruşturması
henüz
sonuçlandırılmayanlar hakkında iyi hâl kararının verilip verilmemesi idare ve gözlem
kurulunca takdir edilir.
İdare ve gözlem kurulunca, hükümlü hakkında, süre belgesindeki muhtemel koşullu
salıverilme tarihi de dikkate alınarak iyi hâle ilişkin olarak bir karar verilir. İdare ve gözlem
kurulunca verilen bu kararlara karşı, 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanununa göre şikâyet
edilebilir.

2.5. Koruma Kurullarının Mesleki Program (UYAP) Ekranları
Ekonomik ve sosyal yönden mağdurlar ile Ceza İnfaz Kurumundan salıverilen
hükümlüler veya kanunî temsilcilerinin talepleri elektronik ortama (UYAP) kaydedilir.
Koruma kurulu kayıt ekranında; mağdurlar ile salıverilen hükümlülerin kimlik
bilgileri, talebin konusu, talep edilen ve yapılan yardımın türü ve tarihi, yardım yapan kişi
veya kurum ile düşünceler bölümü bulunur.
Bu işlemlerin UYAP ekranlarından yapabilmek için, Adalet Bakanlığı çalışanı
olmanız, personel kullanıcı adı ve şifrenizin bulunması gereklidir.
Denetimli serbestlik bürolarından çalışan denetimli serbestlik uzmanları- denetimli
serbestlik memurları yetkili oldukları alanlarda işlem yapabilmeleri için ayrıca amirler
tarafından yetkilendirilmeleri gereklidir. Dolayısıyla çok sayıda görev tanımı-görevliler ve
bu tanımlara uygun çok sayıda UYAP ekranı bulunmaktadır. Her bir birim kendi görev
alanlarıyla sınırlı olmak üzere yetkilendirilmiş olup diğer birimlerin UYAP uygulamalarını
kullanamazlar.
Bu aşamada UYAP üzerinde bulunan her bir denetimli serbestlik biriminin ana
menüsünü kapsamındaki bilgilerinin ne olduklarını açıklamak, bu modülün çok yoğun ve
kapsamlı olmasına neden olacaktır. Her bir ana sekmenin alt sekmelerinin olduğu dikkate
alınırsa menülerin en iyi öğrenme yolunun hizmet başında alınacak uygulamalı eğitimlerle
olduğu açıktır.
Ayrıca, UYAP var olan ihtiyaçlara yönelik yeni uygulamalarla sürekli
güncellenmektedir. Menüler ve alt menülerin kapsamlarında sürekli değişikliklerde söz
konusudur.
Çok genel bir ifadeyle UYAP tüm verilerin kaydedildiği, hızlı bir şekilde aktarıldığı
ve yetkililerin bilgisine kolayca sunulduğu ve iletildiği bir bilgi bankasıdır. Bu veri bankasını
etkili kullanmak teorik bilgilerden ziyade uygulamalı eğitimlerle mümkün gözükmektedir.
Kullanan denetimli serbestlik uzman ve memurlarının görüşüne göre, mesleki programın
kullanımı ile herhangi bir sosyal ya da haberleşme ağını kullanmakla arasında büyük farklar
gözükmemektedir.
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2.5.1. Uyap Ekran Görüntü Örnekleri
Aşağıda koruma kurulu ile ilgili UYAP ekran görüntülerinden örnekler sunulmuştur.
Verilen ekran görüntülerinden ana ve alt menü başlıklarını inceleyerek UYAP mesleki
programının içeriği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Resim 2.5: Koruma kurulu mesleki program görüntüsü (toplantı yazı örneği)

Resim 2.6: Koruma kurulu mesleki program görüntüsü (gündem yazı örneği)
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Fotoğraf 2.1: Koruma kurulu mesleki program ana menü görüntüsü

Fotoğraf 2.2: Koruma kurulu mesleki program alt menü görüntüsü
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
Ahlak sözcüğünün TDK Türkçe sözlükten anlamını bularak ahlaklı insanların hangi
özelliklere sahip olduğunu aşağıdaki boşluğa yazınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek hükümlülere yönelik iş arama ve çalışma
izni konulu bilgilendirme amaçlı bir rapor hazırlayınız.

İşlem Basamakları
 Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı
Hakkında Kanun’un 96. maddesini
araştırınız.

Öneriler
 İlgili kanun metninden
faydalanabilirsiniz.

 Hapis cezasını çekmiş insanların topluma  Denetimli Serbestlik Kanun
kazandırılması için hazırlanmış ulusal
gerekçesinden ve metninden
mevzuat kaynaklarını araştırınız.
faydalanabilirsiniz.
 Koruma kurullarının görevlerini ilgili
kanun metinlerinden araştırınız.
 Koruma kurullarından bulunan
kişilerinin görevleri nedeniyle eski
mahkûmların iş bulmalarına nasıl
yardımcı olabileceğini araştırınız.
 Koruma kurullarında bulunabilecek sivil
toplum kuruluşlarını araştırınız. Bu sivil
toplum kuruluşlarının nasıl faydalar
sunabileceğini belirleyiniz.
 Çalışma izinleriyle ilgili sunumunuzu
yapınız.

 İlgili mevzuat bankalarından
faydalanabilirsiniz.
 Koruma kurullarında bulunan
görevlilerin belirtildiği kanun metninden
faydalanabilirsiniz.
 Sivil toplum ve gönüllü kuruluşlarla ilgili
öğretmenlerinizden bilgi alabilirsiniz.
 Akıllı tahta ve projeksiyon araçlarıyla bu
sunumunuzu gerçekleştirebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Cumhuriyet Başsavcılığınca her yılın mart ayı içerisinde koruma kurulu
oluşturulur.

2.

( ) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar ile özel banka yöneticilerinin koruma kuruluna
katılımı istekleri kesinlikle mümkün değildir.

3.

( ) Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde, koruma kurulu üç ayda bir toplanır.
Koruma kurulu başkanının gerekli görmesi hâlinde koruma kurulu her zaman
toplanabilir.

4.

( ) Hükümlünün istemesi hâlinde yakınlarının ölümü üzerine 20 güne kadar mazeret
izni verilebilir.

5.

( ) Hükümlülere verilen ölüm izni için onay makam Cumhuriyet Başsavcılıklarıdır.

6.

( ) Kurumlarda hükümlülük sürelerinin en az altı ayını kesintisiz geçirmiş ve koşullu
salıverilmelerine bir ay kalmış hükümlülere olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum
sorunu ile karşılaşmamaları ve iş bulma olanakları sağlanmak üzere kurum en üst
amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile çalışma günleri içinde sekiz
saate kadar izin verilebilir.

7.

( ) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını,
müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis
cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte birini infaz kurumunda çektikleri
takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

8.

( ) Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün on beş yaşını
dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır.

9.

( ) Hükümlünün Ceza İnfaz Kurumundan ayrıldıktan sonra talebinde belirttiği
Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne üç gün içinde müracaat etmemesi koşullu
salıverme kararı geri alınır.

10.

( ) Hükümlülerin hangi adli kontrol türünden faydalanabileceğine karar veren makam
Denetimli Serbestlik Müdürlüğüdür.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirmeye” geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’na göre müdürlükler ile koruma
kurullarının idari nitelikteki eylem ve işlemlerine karşı aşağıdakilerden hangisine karşı
şikâyette bulunulabilir?
A) Asliye Ceza Hâkimliğine
B) İnfaz Hâkimliğine
C) Bölge İdare Mahkemesine
D) İdare Mahkemesine
E) Cumhuriyet Başsavcılıklarına

2.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunan bürolardan değildir?
A) Gelen evrak bürosu
B) Kayıt kabul bürosu
C) İnfaz bürosu
D) İdari ve mali işler bürosu
E) Satın alma bürosu

3.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre hükümlünün “kurallara uyma
becerisi ve çalışma disiplini kazanmasına, başkalarının haklarına saygı göstermesine,
zamanı planlaması bir meslek edinerek kendi işini kurmasına veya bir iş edinmesini
amaçlayan iyileştirme ve topluma kazandırmayı esas alan” hükümlülük nedir?
A) Yurt dışına çıkamamak
B) Kamuya yararlı bir işte çalışmak
C) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen sürelerde düzenli olarak başvurmak
D) Güvence miktarını yatırmak
E) Suç mağdurunun haklarını güvence altına almak

4.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, mahkeme tarafından koşullu
salıverilmesine karar verilen hükümlü hakkında salıverme sonrası denetim süresi
içerisinde tedbir veya yükümlülük uygulamasına ne ad verilir?
A) Koşullu salıvermede denetim altına alma
B) Belirlenen yer veya bölgelere gitmeme
C) Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulma
D) Bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma
E) Belirlenen bir kamu hizmeti görevini yerine götürme

83

5.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nda “Bu kanunun uygulanmasında görev
alanlar; insan haklarına saygı, dürüstlük ve kararlılık çerçevesinde hareket eder;
görevlerini yerine getirirken aşağılayıcı onur kırıcı davranışlarda bulunamaz.”
şeklinde tanımlanan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan onuruna saygı ve dürüstlük
B) Tarafsızlık
C) Adalet
D) Gizlilik
E) Eşitlik

6.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanun’a göre suçtan zarar gören kişilerin
karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak
ve bu kişilere yardımcı olmak, istek hâlinde psiko-sosyal danışmanlık yapmak gibi
görevler müdürlüklerce ilk hangi aşamada yerine getirilir?
A) Soruşturma evresindeki görevler
B) Kovuşturma evresindeki görevler
C) Kovuşturma evresi ve sonrası görevler
D) Salıverme sonrası görevler
E) Koşullu salıverme evresi görevleri

7.

5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’na göre koruma kurullarının yazı
işleri hizmetleri hangi birim tarafından yürütülür?
A) Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı
B) Açık Ceza İnfaz Kurumları
C) Danışma Kurulu
D) Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
E) Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

8.

Aşağıdakilerden hangisi koruma kurullarında yer almaz?
A) Belediye Başkanı veya görevlendirdiği yardımcısı
B) Denetimli Serbestlik Müdürü
C) Sağlık Müdürü
D) Milli Eğitim Müdürü
E) Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendirdiği Başsavcı Vekili

9.

Denetimli serbestlik hizmetleri yönetmeliğine göre mağdura yönelik sosyal ve
ekonomik destek verilmesi kapsamında müdürlüğüne müracaat eden mağdur hangi
büroya yönlendirilir?
A) Satın alma bürosu
B) Gelen evrak bürosu
C) Mağdur koruma kurulları bürosu
D) Değerlendirme ve planlama bürosu
E) İdari ve mali işler bürosu
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10.

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre toplumun ve mağdurun
korunması amacıyla bir bölgede bulunmayı esas alan, belirlenen yere belirlenen tarih
saatlerde başvurma veya belirlenen bölge sınırları dışına çıkmama yükümlülüğüne ne
ad verilir?
A) Belirlenen programlara katılma
B) Bir bölgede denetim ve gözetim altında bulunma
C) Bir konutta denetim ve gözetim altında bulundurulma
D) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde mesleki
uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uyma
E) Belli bir mesleği icra etmeme

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
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UYGULAMALI TEST
Denetimli serbestlik tedbirlerini içeren bir akış şeması hazırlayınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Denetimli serbestliğe ilişkin mesleki programdaki ilgili ekranlara
girdiniz mi?
2. Denetimli serbestliğe ilişkin örnek yazışmaları yaptınız mı?
3. Denetimli serbestlik birimine gelen ve giden evrakları sıraladınız
mı?
4. Gelen ve giden evrak bölümlerinin görevlerini sıraladınız mı?
5. Denetimli serbestlik birimi kartonlarını oluşturdunuz mu?
6. Koruma Kurulu işlem basamaklarını sıraladınız mı?
7. Koşullu salıverme işlem basamaklarına ilişkin yazışmaları
yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
E
B
A
A
A
D
C
C
B
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


05. 03. 2013 tarihli Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği.



5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.



5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun.



6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu’nda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.



6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.



9257 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu.



Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik El Kitabı, Ankara, 2007



Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İleCeza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük.



https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/denetimli-serbestlik-nedir.html
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