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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederiz.

	 Ahmet	Özdemir	 Abdullah	Güler	 Yusuf	Başer
 Kahramanmaraş İstanbul Yozgat
	 Ramazan	Can	 Mihrimah	Belma	Satır	 Ali	Özkaya
 Kırıkkale İstanbul Afyonkarahisar
	 Metin	Gündoğdu	 Feyzi	Berdibek	 İsmail	Bilen
 Ordu Bingöl Manisa
	 Zülfü	Demirbağ	 Harun	Karacan	 Murat	Baybatur
 Elâzığ Eskişehir Manisa
	 Zafer	Işık	 Nazım	Maviş	 Adil	Çelik
 Bursa Sinop Balıkesir
	 Zehra	Taşkesenlioğlu	Ban	 Niyazi	Güneş	 Cengiz	Demirkaya
 Erzurum Karabük Mardin
	 Öznur	Çalık	 Orhan	Yegin	 Mehmet	Ali	Özkan
 Malatya Ankara Manisa
	 	 Jülide	Sarıeroğlu
  Adana

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

  26.05.2021
	 	 	 Ekrem	Çelebi
   Ağrı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

	 	 	 Lütfiye	Selva	Çam
   Ankara
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

 Gereğini saygılarımla arz ederim.

  25.05.2021
	 	 	 Emrullah	İşler
   Ankara

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na 25.05.2021 tarihinde sunulan 2 / 3632 Esas Numaralı 
“Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi” ne imza sahibi olarak katılmak ister, bilginize arz ederim. 

  27.05.2021
	 	 	 Sena	Nur	Çelik
   Antalya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

	 	 	 Selim	Yağcı
   Bilecik

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

	 	 	 Yasin	Uğur
   Burdur
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

	 	 	 Salim	Çivitcioğlu
   Çankırı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifine imza koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  26.05.2021
	 	 	 Burhan	Çakır
   Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  26.05.2021
	 	 	 Süleyman	Karaman
   Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

(2/3632) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  27.05.2021
	 	 	 Abdullah	Nejat	Koçer
   Gaziantep
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  25.05.2021

	 	 	 Recep	Özel

   Isparta

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kahramanmaraş Milletvekili Sn. Ahmet ÖZDEMİR’in ilk imza sahibi olduğu Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne 
imza koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

  26.05.2021

	 	 	 Tülay	Kaynarca

   İstanbul

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

	 	 	 Selman	Oğuzhan	Eser

   Karaman

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Kahramanmaraş Milletvekili Sn. Ahmet ÖZDEMİR’in ilk imza sahibi olduğu Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne 
imza koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

  26.05.2021

	 	 	 Hülya	Nergis

   Kayseri
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

  Selahattin Minsolmaz
  Kırklareli

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

  25.05.2021
	 	 	 İlyas	Şeker
   Kocaeli

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
2/3632 Sayılı Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.
Gereğini arz ederim.
  25.05.2021
	 	 	 Ahmet	Sorgun
   Konya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

	 	 	 Hacı	Özkan
   Mersin
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

	 	 	 Ali	Cumhur	Taşkın
   Mersin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

	 	 Zeynep	Gül	Yılmaz
  Mersin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifime imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  26.05.2021
	 	 Recep	Uncuoğlu
  Sakarya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

	 	 Osman	Nuri	Gülaçar
  Van
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/3632)

ESAS Adalet Komisyonu  

TALİ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun yaklaşık onaltı yıllık uygulaması 

sırasında zaman zaman değişiklikler yapılmış ve infaz sistemimizin daha etkin ve verimli işlemesi 
sağlanmıştır. Yapılan bu değişikliklere ek olarak, hükümlülerin dış dünya ile ilişkilerini teknolojik 
imkanlardan yararlanmak suretiyle güçlendirerek cezanın ıslah amacına yönelik bir takım yeni 
düzenlemeler yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Teklifle, ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının incelediği yerler bakımından görev 
alanı genişletilmekte ve bu kurullar tarafından düzenlenen raporların bir örneğinin, uluslararası insan 
hakları kuruluşlarıyla doğrudan iletişim halinde olan veya insan hakları bakımından görüş ve önerilerde 
bulunan Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilmesi 
sağlanmaktadır.

Teklifle, ceza infaz kurumlarının yönetim ve işleyişiyle ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan 
bir takım sorunların giderilmesi yanında Türk Ceza Kanununda değişiklik öngörülerek, uygulamada 
ortaya çıkan bazı farklılıkların giderilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planında yer alan bazı faaliyetlerin 
gerçekleştirilmesi de hedeflenmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Maddeyle, 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun 
6 ncı maddesinin birinci fıkrasına bent eklemek suretiyle, izleme kurullarının görevleri arasına yeni bir 
görev eklenmektedir. Düzenlemeye göre izleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan 
araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri 
yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları 
dinleyebilecektir.

Maddenin mevcut (3) numaralı bendinde düzenleme yapmak suretiyle, ceza infaz kurumları ve 
tutukevleri izleme kurulları tarafından mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle 
belirlenen ilkeler çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarına 
yönelik düzenlenen raporların bir örneğinin Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları 
ve Eşitlik Kurumuna da gönderilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, bu raporların infaz hakimliklerine 
gönderilmesi bakımından infaz hakimliğine yapılmış bir şikayetin bulunması koşulu kaldırılmaktadır.
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Madde 2- Maddeyle, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 18 inci maddesine fıkra eklenmek 
suretiyle, soruşturmayı sonlandıran kararlarla ilgili olarak uygulamada oluşabilecek farklılıkların 
önlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Cumhuriyet başsavcılarına sorumluluk 
verilmektedir.

Madde 3- Maddeyle, 5235 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesine eklenen fıkrayla, soruşturmayı 
sonlandıran kararlarla ilgili olarak uygulamada oluşabilecek farklılıkların önlenmesi ve uygulama 
birliğinin sağlanması amacıyla bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılarına sorumluluk 
verilmektedir.

Madde 4- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde fiili işlediği sırada akıl hastası 
olanlar hakkında verilen güvenlik tedbirlerinin infaz usulü belirlenmiştir. 14/4/2020 tarihli ve 7242 sayılı 
Kanunla 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanununda yapılan değişikliklere göre infaz aşamasında verilecek 
kararların infaz hakimleri tarafından verilmesi gerekmektedir. Ancak, uygulamada infaz hakimlikleri ile 
hükmü veren mahkemeler arasında görev bakımından uyuşmazlık çıktığı gözlemlenmiştir. Maddeyle, 
Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinde değişiklik yapmak suretiyle uygulamada ortaya çıkan 
tereddüdün giderilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 5- Maddeyle, Türk Ceza Kanununun 59 uncu maddesinde değişiklik yapmak suretiyle, 
yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verildiği 
takdirde sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak bu hükümlülerin durumlarının İçişleri Bakanlığınca 
değerlendirilebilmesine imkân sağlanmaktadır. Böylelikle, yabancı hükümlünün koşullu salıverilmesi 
veya cezasının infazının tamamlanması hâlleri bakımından uygulanan bu tedbirin, denetimli serbestlik 
tedbiri uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanması sağlanmaktadır.

Madde 6- Maddeyle, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 17 nci 
maddesinde yapılan değişiklikle, infazına başlanmış olsa bile, toplam on yıl veya daha az süreli hapis 
cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, 
onbeş yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması 
durumunda, toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi 
halinde cezasının infazının, çocuğun onbeş yaşını doldurmasına kadar Cumhuriyet Başsavcılığınca 
ertelenebilmesine imkan tanınmaktadır. Erteleme süresi içinde zamanaşımı işlemeyeceği gibi çocuğun 
ölmesi veya babanın ceza infaz kurumundan salıverilmesi ya da erteleme süresi içinde hükümlü 
hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması hâlinde, erteleme kararı kaldırılarak 
ceza derhal infaz edilecektir.

Madde 7- Maddeyle, 5275 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine hüküm eklemek suretiyle, 
bulundukları ceza infaz kurumundan başka bir kuruma nakil talebinde bulunan hükümlülerin maddi 
durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu hükümlülerden nakil giderlerinin 
alınmayacağı kabul edilmektedir.

Madde 8- Maddeyle, 5275 sayılı Kanunun 68 inci maddesine yeni hükümler eklenmektedir. 
Maddenin birinci fıkrasına eklenen hükümle, hükümlülerin, gerekli teknik altyapının bulunduğu 
kurumlarda Adalet Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik yöntemlerle de 
mektup alıp gönderebilmelerine imkân sağlanmaktadır.

Maddenin dördüncü fıkrasında yapılan düzenlemeyle, hükümlü tarafından resmi makamlara veya 
savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini 
engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün talebine göre posta yoluyla veya elektronik ortamda 
alıcısına ulaştırılabilmesine imkân tanınmaktadır.



‒ 12 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 267)

Maddeye eklenen beşinci fıkrayla, kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin 
sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte 
üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olan veya tehlikeli halde 
bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen 
hükümlülere gelen veya bu hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks ve telgrafların dijital olarak 
kaydedilebileceği veya fiziki olarak saklanabileceği hüküm altına alınmaktadır. Bu iletilere ilişkin kayıt 
veya belgeler, amacı dışında kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya 
kurumla paylaşılamayacak ve herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç 
bir yıl sonunda silinecektir. Ancak, dördüncü fıkra kapsamında resmi makamlara veya savunması için 
avukatına gönderilen mektup, faks, telgraf ve elektronik iletiler, dijital olarak kaydedilemeyecek veya 
fiziki olarak muhafaza edilemeyecektir.

Madde 9- Maddeyle, 5275 sayılı Kanunun 83 üncü maddesine eklenen fıkrayla, ceza infaz 
kurumunda bulunan hükümlünün ziyaretçileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 
Ayrıca, maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, hükümlülerin ziyaret süresi uzatılmaktadır.

Madde 10- Maddeyle, 5275 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde 
değişiklik yapmak suretiyle, hükümlüler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri 
arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılmaktadır.

Madde 11- Maddeyle, 5275 sayılı Kanunun 116 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklik 
yapmak suretiyle, tutuklular bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında 
beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılmaktadır.

Madde 12- Yürürlük maddesidir.

Madde 13- Yürütme maddesidir.
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Adalet Komisyonu Raporu
 Türkiye Büyük Millet Meclisi
 Adalet Komisyonu 31/5/2021
 Esas No: 2/3632
 Karar No: 14

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve 21 Milletvekilinin; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/3632)” 25/5/2021 
tarihinde esas komisyon olarak Komisyonumuza, tali komisyon olarak da İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonuna havale edilmiştir. Teklif, Adalet Komisyonu Başkanı Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç 
başkanlığında, Komisyonumuzun 27/5/2021 tarihli toplantısında Teklif sahipleri ile Adalet Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Yargıtay, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği 
temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür.

Görüşmelerin tamamı tutanağa bağlanmıştır. İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca Genel Kurul 
çalışmalarında Komisyonumuzu temsil etmek üzere Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Konya 
Milletvekili Gülay Samancı, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile Tokat Milletvekili Mustafa Arslan özel 
sözcü seçilmişlerdir. 

Müzakereler esnasında Teklifin lehinde genel olarak aşağıdaki görüşler ifade edilmiştir:

Getirilen Teklif, infaz sisteminin daha etkin, verimli ve insan haklarına duyarlı bir şekilde işlemesinin 
sağlanmasına yönelik, İnsan Hakları Eylem Planında açıklanan bazı faaliyetlerinin hayata geçirilmesini de 
kapsayan bir düzenlemedir. Düzenlemeyle ceza infaz kurumlarının yönetim ve işleyişiyle ilgili uygulamada 
ortaya çıkan sorunların giderilmesi, teknolojik gelişmelerin uygulamaya uyarlanması, insani ve vicdani 
hükümlerin mevzuata dercedilmesi ve uygulamada ortaya çıkan farklılıkların ortadan kaldırılması 
hedeflenmektedir.

Cezaevleri bir yandan belli oranda dışa kapalı, diğer yandan da gerçek hayatın yaşandığı kurumlardır. Bu 
yönüyle de bu yapıların insan odaklı infaz rejimine uygun olarak yönetilmesi amacıyla dünya örnekleri güncel 
olarak takip edilmekte ve gerektiğinde insan odaklı, modern infaz rejimine ilişkin gerekli düzenlemelere ilişkin 
mevzuatta değişikliklere gidilmektedir. Getirilen düzenleme de bu amaca yöneliktir. Ancak cezaevlerinde 
gerçek hayatın devamını, hukuk devleti ilkesinin sınırları içerisinde sağlamak gerekmektedir. Bu noktada 
kapalı bir sistem ile hak ve özgürlüklerin arasındaki dengenin sağlanması gereği ortaya çıkmakta, getirilen 
düzenleme de bunun bir yansımasını teşkil etmektedir. Düzenlemeyle hükümlülerin gelişen teknolojik 
imkânlar neticesinde dış dünya ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla, gerekli teknik altyapının bulunduğu 
kurumlarda elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilmelerine, hükümlü tarafından resmî makamlara 
veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların posta yoluyla veya elektronik ortamda 
alıcısına ulaştırılabilmesine imkân tanınmakta; ayrıca hükümlülerin ziyaret süresi uzatılmaktadır. Ancak 
hükümlünün dış dünya ile iletişim kurmasının önemi yadsınamaz bir gerçeklik olmasına karşın cezaevlerinde 
terör, tehlikeli suçlu tipleri gibi çok çeşitli hükümlü bulunmaktadır. Sadece idarenin değil, hükümlülerin 
güvenliği de bir sorumluluk alanı olarak ortaya çıkmakta ve buna yönelik tedbirleri almak gerekmektedir. 
Bu bakımdan ceza infaz kurumunda bulunan bazı hükümlülerin ziyaretçileriyle yaptığı görüşlerin 
dinlenebilmesine ve kaydedilebilmesine imkân tanınmaktadır. Öncesinde ise bilgilendirme yapılacağı, 
kayıtların amacı dışında kullanılamayacağı, kanunda açıkça belirtilen hâller dışında hiçbir kişi veya kurumla 
paylaşılamayacağı, herhangi bir soruşturma veya kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda 
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silineceği açıkça belirtildiğinden, suistimallere yönelik gerekli emniyet düzenlemeleri Teklifte yer almaktadır. 
Benzer emniyet düzenlemeleri hükümlünün mektup, faks ve telgraf iletileri için de bulunmaktadır. Yoksa 
iddia edildiği şekilde getirilen düzenlemelerle haberleşmenin engellenmesi ya da kişisel verilerin kanuna 
aykırı ele geçirilmesi/kaydedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yine muğlak olduğu ifade edilen 
“tehlikeli hâlde bulunan” kavramı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 
9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında da yer almaktadır. Diğer yandan ceza infaz kurumunda bulunan bazı 
hükümlülerin ziyaretçileriyle yaptığı görüşlerin dinlenebilmesine ve kaydedilebilmesine imkân tanıyan 
hüküm, Anayasa Mahkemesinin kapalı görüşlerde ziyaret anında yapılan görüşmelerin teknik araçla dinlenip 
kaydedilmesinin özellikle haberleşmenin gizliliği, özel hayata ve aile hayatına saygı haklarına yönelik ağır bir 
müdahale içerdiği gözetilerek sistematik dinleme ve kaydetmenin sınırlarının bir kanunla belirlenmesi gerekir 
hükmüyle de uyum içerisindedir.

Cezaevleriyle ilgili mevzuat ve uygulamalara ilişkin denetim, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Ceza 
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları ve uluslar arası kuruluşlar tarafından düzenli bir şekilde 
denetlenmekte ve cezaevlerindeki uygulamalara ilişkin gerekli adli ve idari mekanizmalar mevcut 
bulunmaktadır. 

Soruşturma makamı esasen Cumhuriyet başsavcılığıdır ve Cumhuriyet başsavcılığı soruşturmayı 
Cumhuriyet savcıları vasıtasıyla yürütmektedir. Cumhuriyet başsavcılarının zaten hâlihazırda Cumhuriyet 
savcıları ile bağlı birimleri üzerinde gözetim ve denetim yetkileri bulunmaktadır. Başsavcıların savcılardan 
intikal eden takipsizlik kararı veya iddianameleri görmeleri ve uygun gördüklerini işleme alması uygulaması 
uzun süre uygulanagelmiş ve sonrasında günümüzde UYAP ile birlikte anılan kararlara dair başsavcı 
işlemleri için bir onay mekanizması devreye girmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun anılan yetkinin kanun 
seviyesinde açık ve net olarak ortaya konması gerektiğine ilişkin karar vermesi neticesinde ise uygulamada 
bilhassa ceza daireleri arasında uygulamada farklılıklar ortaya çıkmıştır.  Getirilen düzenleme benzer 
olaylarda farklı kararlar verilmesi sonucunda yargıya olan güvenin zedelenmesinin önüne geçerek uygulama 
birliğinin sağlanması ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararında belirtilen gerekliliğin yerine getirilmesi 
amacına matuftur. Yoksa Cumhuriyet savcılarının nihai kararlarının Cumhuriyet başsavcılarının denetimine 
tabi tutulması gibi bir durum söz konusu değildir. 

Çocukların aile ortamında ve sosyal yaşam içinde yetişmelerini temin etmek amacıyla infazına başlanmış 
olsa bile, toplam on yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan veya adli para cezası infaz sürecinde 
hapis cezasına çevrilen kadın hükümlülerin, on beş yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın 
da ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması durumunda toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike 
oluşturmayacağının değerlendirilmesi hâlinde hapis cezalarının infazının, çocuğun on beş yaşını doldurmasına 
kadar Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilmesine imkân tanınmaktadır. Haktan yararlanabilme, toplum 
güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
değerlendirmesi koşuluna bağlandığından ileri sürülen muhtemel bir takım istismarların önüne uygulamada 
geçilmiş olacaktır.

Gerek görüşülen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekse de daha önce Komisyonumuzda görüşülen 2918 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun hukuki sorumluluk ve sigortaya ilişkin hükümleri, konu itibarıyla doğrudan 
Komisyonumuzun görev alanına girmekte ve müzakereler ilgili taraflar ile uzmanların katılımıyla birlikte farklı 
görüşlerin dile getirildiği bir çalışma ortamında, İçtüzük kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 
Dolayısıyla müzakerelere ilişkin getirilen eleştiriler yerinde değildir.
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Teklifin aleyhinde ise genel itibarıyla aşağıdaki görüşler dile getirilmiştir:

Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı ile birlikte adalete güven sağlanmadan getirilen sık kanun 
değişiklikleriyle hiçbir sorunun kökten çözüme kavuşturulabilmesi ve kuralların adil ve etkin olarak 
uygulanabilmesi mümkün olmayacaktır.

Adalet Komisyonunun ihtisas alanına giren, hükümlülere ve sigorta alanına ilişkin düzenlemelerin 
torba yasa uygulamaları nedeniyle, Anayasa Mahkemesinin etkili bir denetim yapmasını da ortadan kaldırır 
şekilde,  hazırlık aşamasında gerekli müzakerelerin yapılması neticesinde baştan itibaren ihtisas sahibi 
Adalet Komisyonunda görüşülmelerine olanak tanınmaması ve ilgili Anayasa Mahkemesi kararları gibi 
düzenlemelerin getiriliş amaçlarını ortaya koyan detaylı gerekçelerin düzenlemelerde yer almaması kanun 
yapma tekniği bakımından sorunlu bir uygulamadır.

Teklifte olumlu düzenlemeler bulunmasına rağmen hükümlü ve tutukluların sağlık hizmetlerine ulaşım, 
aile görüş hakkı, yayın yasaklarına ilişkin uygulamalar, görüş yasakları ve dilekçe hakkının kullanımı gibi 
alanlarda yaşadıkları birçok sorun bulunmaktadır. Bu nedenle temelde insan hakkı ile güvenlik arasındaki 
dengeyi gözeten, bütüncül bir bakış açısıyla hazırlanmış bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

Cumhuriyet başsavcısına, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararlarıyla ilgili olarak 
düzenlemeyle verilen görev ve yetkiler, savcıları başsavcıların vesayeti altına alacak, soruşturmalara 
müdahaleyi kanuni hâle getirecek, savcıların bağımsız ve tarafsız olarak görevlerini ifa etmelerini ortadan 
kaldıracak, savcıların kararlarını denetleyen hiyerarşik bir müessese oluşturur nitelikte düzenlemelerdir. 
Cumhuriyet başsavcısının, Cumhuriyet savcıları üzerinde idari denetleme yetkisi ve Cumhuriyet savcılarının 
kararlarının hukukilik denetimine ilişkin mekanizmalar zaten var olduğundan, Cumhuriyet başsavcısı 
tarafından nasıl kullanılacağı belli olmayan muğlak görev ve yetki içeren düzenleme Teklif metninden 
çıkarılmalıdır.

Toplam on yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan veya adli para cezası infaz sürecinde 
hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, on beş yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da 
ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması durumunda, cezasının infazının çocuğun on beş yaşını doldurmasına 
kadar Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebileceğine ilişkin düzenlemenin getiriliş amacı ve felsefesi olumlu 
olmasına karşın, “toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi 
hâlinde” şeklinde hukuki öngörülebilirlikten uzak ve muğlak bir koşula bağlanması, çocuğun bakımının 
ebeveynlerin ortak sorumluluk alanı olduğu dikkate alınarak ebeveynler arasında eşitliğin sağlanması, gaiplik 
kararı verilmesi durumunda düzenlemenin nasıl uygulanacağı, “çocuk” kavramı ve 4721 sayılı Türk Medenî 
Kanununda erginlik yaşı dikkate alınarak on sekiz yaş altı çocukların tümünün düzenleme kapsamına alınması, 
evlilik birliğinin durumu ile ilgili bir düzenleme ihtiyacı olup olmadığı, velayetin annede olması hâli, uzun bir 
zaman dilimi için ertelenen infaz erteleme süresi içinde tekrar çocuk olması durumunda hükmün istismarlara 
yol açıp açmayacağı, erteleme süresi içinde kadının tabi olacağı infaz rejimi gibi daha bir çok husus açısından 
yeniden ele alınması gerekmektedir. 

Hükümlülerin haklarını düzenleyen maddelerde değişiklik yapan Teklifin 8 ve 9’uncu maddelerinde 
“tehlikeli hâlde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği 
değerlendirilen”, “kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması” gibi hakların sınırlanması bakımından keyfî 
ve geniş yorumlanmaya elverişli, sınırlama ölçülerinin ne olduğunun belli olmadığı, hukuki belirlilikten uzak, 
muğlak ifadelerle başlıca Anayasanın 2, 13, 20 ve 22’nci maddelerine aykırı düzenlemelere gidilmektedir. 
Hükümlüler özgürlüklerinden alıkonulmuş kimseler olmasına karşın haklarından yoksun kılınmamışlardır. 
Soyut ifadelerin neden olacağı keyfî hak sınırlamalarının önüne geçmek açısından açıkça somut sebep 
koşullarına düzenlemede yer verilmelidir. Yine düzenlemeler Anayasanın 13, 20’nci maddesinin son fıkrası 
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ve Kişisel Verileri Koruma Kanununun amir hükümleri karşısında, kişisel verilerin kim tarafından nasıl 
saklanacağı, kişisel verilerin korunması hakkına yönelik ihlallere ilişkin başvuru usulü ve kişisel verilerin 
kim tarafından silineceği gibi kişisel verilerin korunmasına yönelik yeterli güvenceleri içermekten yoksundur.

Komisyonumuzda yapılan çalışmalar sonunda maddeler üzerindeki değişiklikler ve kabuller aşağıdaki 
şekildedir.  

Teklifin çerçeve 1 ila 3’üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Teklifin çerçeve 4’üncü maddesi, uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin önüne geçilmesi amacıyla 
verilen önergenin kabul edilmesi neticesinde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Teklifin çerçeve 5 ila 7’nci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Teklifin çerçeve 8’inci maddesi, mektup, faks ve telgrafların fiziki olarak saklanabileceği dikkate 
alınarak 5275 sayılı Kanunun 68’inci maddesine eklenmesi öngörülen fıkrada yer alan “silinir” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “veya imha edilir” ibaresinin eklenmesi neticesinde değiştirilerek kabul edilmiştir.

Teklifin çerçeve 9 ile 11’inci maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 12 ve 13’üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.

Teklif oy çokluğu ile kabul edilmiş, maddeleri redaksiyona tabi tutulmuştur. 

Raporumuz, Genel Kurula sunulmak üzere yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur. 

 Başkan Başkanvekili Sözcü

 Yılmaz Tunç Ramazan Can Gülay Samancı
 Bartın Kırıkkale Konya

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Kâtip Üye Üye

 Belgin Uygur  Muhammed Fatih Toprak Abdullah Koç
 Balıkesir Adıyaman Ağrı

  (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Ayhan Erel Hasan Subaşı Rafet Zeybek
 Aksaray Antalya Antalya

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Son oylamada bulunamadı, (Muhalefet şerhimiz vardır)

  muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Süleyman Bülbül Mehmet Ruştu Tiryaki Oğuzhan Kaya
 Aydın Batman Çorum

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Sabri Öztürk Abdulkadir Özel Turan Aydoğan
 Giresun Hatay İstanbul

   (Muhalefet şerhimiz vardır)
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 Üye Üye Üye

 Zeynel Emre Abdullah Güler Züleyha Gülüm
 İstanbul İstanbul İstanbul

 (Muhalefet şerhimiz vardır)  (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Mahmut Atilla Kaya Halil Öztürk Alpay Antmen
 İzmir Kırıkkale Mersin

   (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Orhan Kırcalı Mustafa Arslan Yücel Bulut
 Samsun Tokat Tokat

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)
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MUHALEFET ŞERHİ
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31.05.2021

 Zeynel Emre Rafet Zeybek Turan Aydoğan
 İstanbul Antalya İstanbul

 Alpay Antmen Süleyman Bülbül
 Mersin Aydın 
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MUHALEFET ŞERHİ
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   31.05.2021
 Züleyha Gülüm Mehmet Ruştu Tiryaki Abdullah Koç
 İstanbul Batman Ağrı
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MUHALEFET ŞERHİ
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(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

ADALET KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN 
İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI 

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı 
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme 
Kurulları Kanununun 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrasına (1) numaralı bentten sonra gelmek üzere 
aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent numaraları 
buna göre teselsül ettirilmiş, aynı fıkranın mevcut 
(3) numaralı bendine “Başkanlığına,” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “Kamu Denetçiliği Kurumuna 
ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna,” 
ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “görev 
alanına giren bir şikâyet konusu bulunduğu 
takdirde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

“2. Hükümlü ve tutukluların naklinde 
kullanılan araçlar ile adliye binalarında 
bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi 
gördükleri bölümleri yerinde görmek, incelemek, 
yönetici ve görevlilerden bilgi almak, hükümlü 
ve tutukluları dinlemek.”

MADDE 2- 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı 
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge 
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında Kanunun 18 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet 
savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları 
arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile 
bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi 
hususunda görevli ve yetkilidir.”

MADDE 3- 5235 sayılı Kanunun 40 ıncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet 
savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları 
arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile 
bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi 
hususunda görevli ve yetkilidir.”

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN 
İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI 

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-  14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı 
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme 
Kurulları Kanununun 6 ncı maddesinin birinci 
fıkrasına (1) numaralı bentten sonra gelmek üzere 
aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent numaraları 
buna göre teselsül ettirilmiş, fıkranın mevcut (3) 
numaralı bendine “Başkanlığına,” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “Kamu Denetçiliği 
Kurumuna, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumuna,” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer 
alan “görev alanına giren bir şikâyet konusu 
bulunduğu takdirde” ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.

“2. Hükümlü ve tutukluların naklinde 
kullanılan araçlar ile adliye binalarında 
bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi 
gördükleri bölümleri yerinde görmek, incelemek, 
yönetici ve görevlilerden bilgi almak, hükümlü 
ve tutukluları dinlemek.”

MADDE 2- 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı 
Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge 
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında Kanunun 18 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

“Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet 
savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları 
arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile 
bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi 
hususlarında görevli ve yetkilidir.”  

MADDE 3- 5235 sayılı Kanunun 40 ıncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet 
savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları 
arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile 
bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi 
hususlarında görevli ve yetkilidir.”

KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ 
AHMET ÖZDEMİR VE 21 MİLLETVEKİLİNİN 

TEKLİFİ
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MADDE 4- 26/9/2004 tarihli ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinin 
ikinci ve yedinci fıkrasında yer alan “mahkeme 
veya hakim” ibareleri “infaz hakimi” şeklinde 
değiştirilmiştir.

MADDE 5- 5237 sayılı Kanunun 59 uncu 
maddesinde yer alan “koşullu salıverilmeden 
yararlandıktan” ibaresi “denetimli serbestlik 
tedbiri uygulanarak cezasının infazına veya 
koşullu salıverilmesine karar verildikten” 
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında 
yer alan “Bu madde hükümleri;” ibaresi 
“Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler;” 
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“(7) İnfazına başlanmış olsa bile, toplam on 
yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum 
olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis 
cezasına çevrilen kadın hükümlünün, onbeş 
yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve 
babanın da ölmüş veya ceza infaz kurumunda 
olması durumunda, toplum güvenliği bakımından 
ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının 
değerlendirilmesi halinde cezasının infazı, 
çocuğun onbeş yaşını doldurmasına kadar 
Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. 
Erteleme süresi içinde zamanaşımı işlemez. 
Çocuğun ölmesi veya babanın ceza infaz 
kurumundan salıverilmesi ya da erteleme süresi 
içinde hükümlü hakkında kasten işlenen bir 
suçtan dolayı kamu davası açılması hâlinde, 
erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz 
olunur.”

MADDE 4- 26/9/2004 tarihli ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun 57 nci maddesinin 
ikinci ve yedinci fıkrasında yer alan “mahkeme 
veya hakim” ibareleri “infaz hâkimi” şeklinde 
ve altıncı fıkrasında yer alan “mahkeme” ibaresi 
“infaz hâkimi” şeklinde değiştirilmiş, maddenin 
beşinci fıkrasına “dayanılarak,” ibaresinden 
sonra gelmek üzere “infaz hâkimliğince” ibaresi 
eklenmiştir.

MADDE 5- 5237 sayılı Kanunun 59 uncu 
maddesinde yer alan “koşullu salıverilmeden 
yararlandıktan” ibaresi “denetimli serbestlik 
tedbiri uygulanarak cezasının infazına veya 
koşullu salıverilmesine karar verildikten” 
şeklinde değiştirilmiştir.     

MADDE 6- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı 
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında 
yer alan “Bu madde hükümleri;” ibaresi 
“Yukarıdaki fıkralarda yer alan hükümler;” 
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.

“(7) İnfazına başlanmış olsa bile, toplam on 
yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm 
olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis 
cezasına çevrilen kadın hükümlünün, on beş 
yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve 
babanın da ölmüş veya ceza infaz kurumunda 
olması durumunda, toplum güvenliği bakımından 
ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının 
değerlendirilmesi hâlinde cezasının infazı, 
çocuğun on beş yaşını doldurmasına kadar 
Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. 
Erteleme süresi içinde zamanaşımı işlemez. 
Çocuğun ölmesi veya babanın ceza infaz 
kurumundan salıverilmesi ya da erteleme süresi 
içinde hükümlü hakkında kasten işlenen bir 
suçtan dolayı kamu davası açılması hâlinde, 
erteleme kararı kaldırılarak ceza derhâl infaz 
olunur.”
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MADDE 7- 5275 sayılı Kanunun 54 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına “Çocuk hükümlüler” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile maddi 
durumunun yetersiz olduğunu belgelendiren 
hükümlüler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 5275 sayılı Kanunun 68 inci 
maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına 
sırasıyla aşağıdaki cümleler ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Hükümlü, usul ve esasları Adalet Bakanlığınca 
belirlenmek suretiyle, gerekli teknik altyapının 
bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de 
mektup alıp gönderebilir.”
“Bu iletiler, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini 
engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün 
talebine göre posta yoluyla veya elektronik 
ortamda alıcısına ulaştırılabilir.”

 “(5) Kamu düzeninin korunması ile kişi, 
toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya 
suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla terör 
suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte 
üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında 
işlenen suçlardan mahkûm olan veya tehlikeli 
hâlde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin 
kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği 
değerlendirilen hükümlülere gelen veya bu 
hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks 
ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilir veya 
fiziki olarak saklanabilir. Bunlar, amacı dışında 
kullanılamaz, kanunda açıkça belirtilen hâller 
dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz, 
herhangi bir soruşturma veya kovuşturmaya konu 
edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinir veya 
imha edilir. Bu hüküm dördüncü fıkra bakımından 
uygulanmaz.”

 MADDE 9- 5275 sayılı Kanunun 83 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir 
saatten fazla” ibaresi “bir buçuk saatten fazla” 
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

MADDE 7- 5275 sayılı Kanunun 54 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına “Çocuk hükümlüler” 
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile maddi 
durumunun yetersiz olduğunu belgelendiren 
hükümlüler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 5275 sayılı Kanunun 68 inci 
maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına 
sırasıyla aşağıdaki cümleler ve maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Hükümlü, usul ve esasları Adalet Bakanlığınca 
belirlenmek suretiyle, gerekli teknik altyapının 
bulunduğu kurumlarda elektronik yöntemlerle de 
mektup alıp gönderebilir.” 
“Bu iletiler, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini 
engelleyici tüm tedbirler alınarak hükümlünün 
talebine göre posta yoluyla veya elektronik 
ortamda alıcısına ulaştırılabilir.”

“(5) Kamu düzeninin korunması ile kişi, 
toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya 
suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla terör 
suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte 
üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında 
işlenen suçlardan mahkum olan veya tehlikeli 
halde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin 
kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği 
değerlendirilen hükümlülere gelen veya bu 
hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks 
ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilir veya 
fiziki olarak saklanabilir. Bunlar, amacı dışında 
kullanılamaz, kanunda açıkça belirtilen haller 
dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz, 
herhangi bir soruşturma veya kovuşturmaya konu 
edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinir. Bu 
hüküm dördüncü fıkra bakımından uygulanmaz.”

MADDE 9- 5275 sayılı Kanunun 83 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir 
saatten fazla” ibaresi “bir buçuk saatten fazla” 
şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.
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 “(4) Önceden bilgilendirilmek suretiyle, 
kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve 
terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya 
örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti 
kapsamında işlenen suçlardan mahkûm olan 
veya tehlikeli hâlde bulunan ya da dışarı ile 
iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli 
olabileceği değerlendirilen hükümlülerin birinci 
ve ikinci fıkra kapsamındaki kişilerle yapacakları 
görüşmeler, kamu düzeninin korunması ile kişi, 
toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya 
suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kurum 
yönetimi tarafından dinlenebilir ve elektronik 
cihazlar da dâhil olmak üzere kaydedilebilir. Bu 
fıkra uyarınca tutulan kayıtlar, amacı dışında 
kullanılamaz ve kanunda açıkça belirtilen hâller 
dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz. Bu 
kayıtlar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya 
konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinir.”

 MADDE 10- 5275 sayılı Kanunun 94 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 
“asgari bir ay arayla” ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.

 MADDE 11- 5275 sayılı Kanunun 116 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “asgari bir 
ay arayla” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 12- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

“(4) Önceden bilgilendirilmek suretiyle, 
kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve 
terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya 
örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti 
kapsamında işlenen suçlardan mahkum olan 
veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile 
iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli 
olabileceği değerlendirilen hükümlülerin birinci 
ve ikinci fıkra kapsamındaki kişilerle yapacakları 
görüşmeler, kamu düzeninin korunması ile kişi, 
toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya 
suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla kurum 
yönetimi tarafından dinlenebilir ve elektronik 
cihazlar da dahil olmak üzere kaydedilebilir. Bu 
fıkra uyarınca tutulan kayıtlar, amacı dışında 
kullanılamaz ve kanunda açıkça belirtilen haller 
dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamaz. Bu 
kayıtlar herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya 
konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinir.”

MADDE 10- 5275 sayılı Kanunun 94 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 
“asgari bir ay arayla” ibaresi madde metninden 
çıkarılmıştır.

MADDE 11- 5275 sayılı Kanunun 116 ncı 
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “asgari bir 
ay arayla” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 12- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 13- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.
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