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 7242 sayılı kanun 15.04.2020 tarih ve 31100 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. En başta 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olmak üzere birçok kanunda kritik 
düzenlemeler getirdi. Bu kanunlardan en önemli olan şunlardır;
- İnfaz Hakimliği Kanunu
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
- 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

İşte bu 4 kanunda yapılan değişiklikler ile, suç ve ceza arasındaki denge 
korunmaya çalışarak, güncel olarak da tüm dünyayı etkileyen ve cezaevlerinde 
de büyük bir risk oluşturan Yeni Tip Corona virüs, Covid-19’un doğurabileceği 
telafisi imkansız ağır zarar risklerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

1. 5275 SAYILI İNFAZ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (18-53 MD)

1.1. İnfaz Oranının 1/2 Olarak Değiştirilmesi Hakkında Yapılan Düzenlemeler
 Ceza İnfaz Kanunu m.107’de yapılan değişiklikle, süreli hapis cezalarının 
infazında koşullu salıverilme oranı 2/3 yerine 1/2 olarak uygulanacaktır. Ancak 
aşağıda sayılan suçlar kapsam dışıdır;
- Kasten Öldürme Suçları (m.81, 82, 83)
- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu (m.87/2-d),
- İşkence Ve Eziyet Suçlarından (m.94, 95, 96)
- Cinsel Suçlar (m. 102, 103, 104, 105) Bazı fıkralar istisna tutulmuştur.
- Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (m.132 ila 138)
- Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu (m.188)
- Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk Suçları (m. 326 ila 339)
- Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme veya örgüt faaliyeti çerçevesinde 
işlenen  suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat 
Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan 
mahkum olan çocuklar, yönünden infaz oranı 3/2 olarak düzenlenmiştir.

1.2. Doğrudan Açık Ceza İnfaz Kurumuna Geçiş
- Terör suçları,
- Örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti 
kapsamında işlenen suçlar,
- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,
- İkinci defa mükerrerler,
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- Koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilen,  
Kişiler hariç olmak üzere;
- Kasten işlenen suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum 
olan,
- Taksirli suçlardan ise toplam 5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan,
- Adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen,
- 2004 sayılı İcra ve İ�as Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulan, Kişiler 
doğrudan açık ceza infaz kurumlarında cezalarını infaz edecektir.

1.3. Kapalı Cezaevinden Açık Cezaevine Geçiş
Toplam 10 yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkum olanlar,
-   Terör suçları,
- Örgüt kurmak, yönetmek veya üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti 
kapsamında işlenen suçlar,
-   Kasten Öldürme Suçları,
-  Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,
- Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olan 
kişilerin,

Kapalı ceza infaz kurumunda açık ceza infaz kurumuna ayrılmaları için verilen 
idare kararı infaz hakiminin onayından sonra uygulanır.

1.4. İnfazın Geri Bırakılması Hakkında Yapılan Düzenlemeler
 Gebe olan ve doğumun üzerinden 1 yıl 6 ay geçmemiş olan kadın 
hükümlülerin cezasının infazının geri bırakılması için bir düzenleme yapılmıştır.

Yine cezanın infazının hükümlünün istemi üzerine geri bırakılmasının şartlarına 
ek olarak, “hükümlünün eş veya çocuklarının  sürekli  hastalık  veya  
malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları” hali eklenerek, infazın 
hükümlü istemi üzerine geri bırakılması süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılmıştır.

1.5. Cezanın İnfazı İçin Hükümlüye Çağrı Kağıdının Tebliğini Takiben Çıkarılan 
Yakalama Emrinin Etkin Olarak Uygulanabilmesi Amacıyla Arama Kararı 
Alınabileceği Hakkında Yapılan Düzenlemeler
 Mahkumiyet kararı kesinleşen hükümlüye, hapis cezası veya güvenlik  
tedbirinin  infazı için bazı şartların sağlanması halinde Cumhuriyet savcısı 
yakalama emri çıkarır. Bu husus 5275 sayılı İnfaz Kanununun 19. maddesinde 
düzenlenmiştir. 7242 sayılı kanun ile bu maddeye 4. Fıkra eklenmektedir. 
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 Eklenen yeni fıkraya göre, hakkında yakalama emri çıkartılan 
hükümlünün yakalanabilmesi amacıyla konutta, işyerinde veya kamuya açık 
olmayan kapalı alanlarda arama yapılabilmesi için Sulh Ceza Hakimliği 
tarafından arama kararı çıkartılabilecektir. Bu arama kararı CMK 119. 
maddesinde düzenlenen usule uygun olarak çıkartılacaktır.

1.6. Terörle Mücadele Kanununa Göre İnfaz Oranı Hakkında Yapılan 
Değişiklikler
 7242 sayılı kanunun 65. Maddesiyle birlikte 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu m.17’de değişiklik yapılarak, bu Kanunda düzenlenen suçlardan 
mahkum olanların koşullu salıverilme oranı 3/4 olarak tanımlanmıştır.

1.7. Özel İnfaz Usulleri
1. Hafta Sonu veya Gece İnfazı
- Kasten işlenen suçlarda toplam 1 yıl 6 ay,
- Taksirle işlenen suçlarda ise toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis cezaları 
(Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu hariç)
yönünden özel bir infaz rejimi daha düzenlenmiştir. Buna göre; yukarıda sayılan 
şartları sağlayan mahkumiyet kararları hafta sonları kesintisiz veya hafta içi 
gece  saatlerinde  infaz edilebilecektir. Ancak yine Terör suçları, Suç İşlemek 
İçin Örgüt  Kurma,  Cinsel Suçlar, adli para cezası infaz sürecinde hapis 
cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası 
aynen infaz edilen kişiler hakkında bu özel infaz rejimi uygulanmayacaktır.

2. Konutta İnfaz Halleri
- Kadın, çocuk veya altmış beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam 
1 yıl,
- Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam 2 yıl,
- Yetmiş beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları 4 yıl,
veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi  
tarafından karar verilebilecektir. Ancak yine Terör suçları ile örgüt kurmak, 
yönetmek veya üye olmak suçlarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında 
işlenen suçlardan mahkum olanlar, Cinsel suçlardan mahkum olanlar, adli para 
cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının 
geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hakkında bu özel infaz 
rejimi uygulanmayacaktır.
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3. Ağır Hastalık veya Engellilik Hali
5  yıl  veya  daha  az  süreli  hapis  cezasına  mahkum  olan  veya  adli  para  
cezası  infaz sürecinde   hapis   cezasına  çevrilen  hükümlülerden;   ağır   bir  
hastalık   veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında yaşamını 
tek başına sürdüremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda 
çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecektir.

4. Gebe Kadına Özgü Düzenleme
Doğumdan itibaren 6 ay geçen ve toplam 3 yıl veya daha az süreli hapis 
cezasına mahkum   olan  veya   adli   para  cezası   infaz   sürecinde   hapis   
cezasına   çevrilen  kadın hükümlülerin cezasının konutunda çektirilmesine 
infaz hakimi tarafından karar verilebilecektir. Ancak bu infaz usulünden 
faydalanabilmesi için, doğumdan tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş olması 
gerekmektedir.

1.8. Denetimlik Serbestlik Süresinin 30.03.2020 Tarihine Kadar İşlenmiş 
Suçlarda 3 Yıl Olması
 7242 sayılı kanunun geçici 6. maddesinin 1. fıkrasına göre; 30.03.2020 
tarihine kadar  ( bu tarih dahil) işlenen suçlarda, denetimli serbestlik süresi 3 
yıl olacaktır. Ancak  bu 3 yıllık süreden yararlanamayacak kapsam dışı suçlar 
da madde devamında belirtilmiştir. Bu suçlar;
- Kasten öldürme (TCK m.81, 82, 83),
- Üstsoya, Altsoya, Eşe Veya Kardeşe ya da Beden Veya Ruh Bakımından 
Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenen Kasten 
Yaralama Ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçları,
- Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu (TCK m.87/2-d),
- İşkence ve Eziyet suçu (TCK madde 94,95 ve 96) ,
- Cinsel Suçlar (TCK madde 102, 103, 104 Ve 105),
- Özel Hayata Ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (TCK madde 132 ila 138),
- Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu (madde 188),
- Millete ve Devlete karşı suçlar,
- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardır.
Sayılan bu suçlar kapsam dışı olmakla birlikte bu suçlardan haklarında  
mahkumiyet  kararı verilen kişiler hakkında denetimli serbestlik tedbiri süresi 
3 yıl olarak  uygulanmayacaktır.



1.9. Yeni Tip Coronavirus Covid 19 Düzenlemesi
 Yeni tip Coronavirus Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş 
olması sebebiyle;
- Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler,
- Kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına 
ayrılmaya hak kazanan hükümlüler,
- 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının 
infazına karar verilen hükümlüler,
- 106. madde veya diğer kanunlar uyarınca denetimli serbestlik  tedbirinden  
yararlanan hükümlüler,
31.05.2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır. Salgının devam etmesi halinde bu 
süre; Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından her 
defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecektir.

1.10. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Geçiş Hakkında
Ceza İnfaz Kanununa eklenecek Geçici m.9’un 6. fıkrasında;
- Millete ve Devlete karşı suçlar,
- Terör suçları,
- Örgütlü suçlar, hariç olmak üzere,
Toplam hapis cezası 10 yıldan az olanların 1 ayını,
10 yıl ve daha fazla olanların ise 3 ayını, kapalı ceza infaz kurumunda 
geçirmeleri  ve iyi halli olmaları şartıyla,
Açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına bir yıl veya daha az süre kalan 
hükümlülerin talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebileceği,
düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeyi takiben hükümlülerin, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya, 5. 
fıkrada belirtilen süreler içinde hak kazanmaları halinde 5. fıkra uyarınca izinli 
sayılacakları, düzenlenmiştir.

Makalemizin bu bölümünde Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğine 
de değinmek isteriz. Zira konu bütünlüğü ve anlam birliği amacıyla ilgili 
düzenlemeye bakılması zorunlu kılınmaktadır. Şöyle ki;

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği’nin 6. maddesinde;

- Toplam cezası 10 yıldan az olan hükümlülerin bir ayını,
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- 10 yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin bu cezanın 
onda birini kapalı kurumda infaz etmeleri, koşullu salıverilme tarihlerine 7 
yıldan az kalması
- İyi halli olmaları,
şartlarıyla açık ceza infaz kurumuna geçebilecekleri düzenlenmiştir. Yine bu 
maddemizde de cinsel suçlar gibi bazı suçlardan hükümlü olanlar için bu 
şartlar ağırlaştırılmıştır.

5275 sayılı İnfaz Kanununa eklenen geçici madde 9 fıkra 6’da; toplam cezası 
on yılın altında olanların bir ayını, 10 yıl ve daha fazla olanların 3 ayını kapalı 
kurumda geçirmesi yeterli görülmüş, yönetmelikte uygulanan kuraldan farklı 
olarak koşullu salıverilme tarihine 7 yıldan az kalma şartı aranmamış, bunun 
yerine açık ceza infaz kurumuna geçilebilmesi için 1 yıldan az süre kalma şartı 
aranmış ve maddede istisna olarak sayılan (Millete ve Devlete karşı suçlar, 
terör suçları ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen  suçlar) suçlar kapsam dışı 
bırakılarak, diğer tüm suçlar yönünden uygulama öngörülmüştür.

10 yıl hapis cezası alan hükümlü yönünden incelediğimizde; normal şartlar 
altında yönetmeliğe göre koşullu salıverilme süresi 7 yıldan az olduğu için 1 
yılını kapalı  ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra açık cezaevine 
geçebilmekte iken, geçici 9. maddenin
6. fıkrası ile 3 ayını kapalı kurumda geçirdikten sonra doğrudan açık kuruma 
geçebilecektir. 5275 sayılı İnfaz Kanununa eklenen bu geçici maddeyle; yeni tip 
Corona Vİrüs Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle, kapalı cezaevlerinin mümkün 
olduğunca boşaltılmaya çalışıldığı görülmektedir.
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2. TÜRK CEZA KANUNUNDA CEZA ARTIRIMLARI GETİRİLDİ (8-14 MD)

7242 sayılı Kanunun 11 ila 14. maddeleri ile;
- Kasten Yaralama,
- Tefecilik,
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçlarının cezalarında artırıma 
gidilmiştir.
- Kasten Yaralama Suçu (TCK 86. madde)

Türk Ceza Kanunu Kasten Yaralama suçu basit 86 vd. maddelerin 
düzenlenmiştir. 7242 s. Kanun ile nitelikli hal sayılan madde 86/3’e yeni bir (f) 
fıkrası eklenmiş ve kasten yaralama suçunun “canavarca hisle işlenmesi” 
halinde suçun bu şekilde işlenmesi halinde verilecek cezanın bir kat 
artırılacağı düzenlenmiştir. Yine Kasten Yaralama fiili sonucunda ölüm 
meydana gelmesi halinde verilecek cezayı düzenleyen TCK m.87/4’de de 
artırıma gidilerek verilecek cezanın üst sınırı 16 yıldan 18 yıla yükseltilmiştir.

2. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK 220. madde)
 TCK 220. maddesinde düzenlenen Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma 
suçunun  cezalarında da artırımlara gidilmiştir. Değişikliğe göre 220. 
maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen Suç Örgütü Kurma ve Yönetme unsurlarını 
sağlayan failler yönünden suçlarının cezasının alt ve üst sınırları 2 yıl ila 6 yıl 
arası iken 4 yıl ila 8 yıl arası olarak artırıldı.
Yine TCK 220. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen Suç Örgütüne Üye Olma 
unsurunu sağlayan failler açısından alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, üst sınırı 3 yıldan 4 
yıla çıkarıldı. Yani bir suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüte üye olanların 
cezası 2 ila 4 yıl arası hapis cezası olarak düzenlendi.

3. Tefecilik Suçu (TCK 241. Madde)
 TCK 241. maddesinde düzenlenmiş olan Tefecilik suçunun cezası 5 yıla 
kadar hapis cezası iken, söz konusu kanun ile artırılarak 6 yıla kadar hapis 
cezası olarak düzenlendi. Ayrıca hapis cezasına ek olarak verilen adli para 
cezası sınırı da beşyüz günden olacak şekilde değiştirildi. Yine bu suçun bir 
örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ise verilecek cezanın bir kat 
artırılmasına ilişkin 2. fıkra eklendi.
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3. CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (15-17 MD)

 CMK 109. maddesinde düzenlenen Adli Kontrol hükümleri, hakkında 
tutuklama kararı verilmeyen veya verilemeyecek olan şüpheli hakkında, suç 
şüphesinin  yoğunluğuna oranla hükmolunabilecek olan (yurt dışı yasağı, 
konutu terketmeme, belirli yerlere imza atma vs. gibi) güvenlik tedbirleridir. 
Kanunda öngörülen bazı  şartların  sağlanması  halinde kişinin tutuklanması 
yerine uygun bir adli kontrol kararı verilmektedir.

7242 sayılı yasa ile 109. maddenin mülga 4. fıkrası yeniden düzenlenmiştir. Bu 
düzenlemeye göre;
- Ağır hastalığı bulunan,
- Engelli olması sebebiyle ceza infaz kurumu koşullarında yaşamını tek başına 
idame ettirmesi mümkün olmayan,
- Gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren 6 ay geçmemiş olan kadın,

Şartlarını taşıyan şüphelilerin tutuklanması yerine adli kontrol tedbirlerinin 
uygulanmasına karar verilebileceği düzenlenmiş. Buradan anlaşıldığı üzere, 
kanun koyucu tutuklamanın sebep olduğu telafisi imkansız ağır 
mağduriyetlerin önüne geçmeyi amaçlamış. Bu hususun uygulamada kendini 
göstermesi ise CMK 100, 101 ve 109. maddelerde öngörülen tutukluluk kararına 
ilişkin şartlarla bağlı olmaksızın adli kontrole doğrudan karar verilebilmesi ile 
olacağını düşünmekteyiz.

Bu kişiler hakkında mahkumiyet kararı verilmesi ve akabinde mahkumiyet 
kararına karşı istinaf veya temyiz kanun yollarına başvurulması halinde ise, 
hükmü veren ilk derece mahkemesi UYAP sistemi üzerinden inceleme yaparak 
adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verebilecektir.

Yine adli kontrol tedbirlerine uymayan kişiler hakkında tutuklama kararı 
verilebileceğini düzenleyen 112. maddenin 1. fıkrasına eklenen bir cümle ile bu 
husus tıpkı yukarıda olduğu gibi, dosyanın istinaf veya temyiz kanun yolunda 
bulunması halinde hükmü veren ilk derece mahkemesinin tutuklama kararı 
vermede yetkili olduğu düzenlenmiş.
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4. İNFAZ HAKİMLİKLERİ DAHA YETKİLİ VE ETKİN HALE GETİRİLDİ (1-7 MD)

 Kanun ile önceden pratikte çok fazla görev alanı bulamayan infaz 
hakimliklerinin yetkileri ve görevleri genişletilerek daha etkin ve bağımsız bir 
yapı haline getirildi. Mevcut veya ihtiyaca göre yeni kurulacak infaz hakimlikleri 
ile cezaların infazında ihtisaslaşmaya gidilerek, tüm hükümlüleri doğrudan 
etkileyebilecek olan haksız uygulamaların önüne geçilmesi amaçlandı. Şöyle ki, 
Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği 
kararlara karşı yapılan şikayetler ve kanunda gösterilen diğer infaz işlemleri 
bütünüyle infaz hakimlerinin görev ve yetki sınırları içerisine girdi.

İnfaz hakimliklerinin vereceği hatalı bir karar olması ihtimaline karşı ise 
şikâyetçi veya ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, tebliğden itibaren yedi gün 
içinde Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidebilecek. 
Bu kararlara karşı itirazı ağır ceza mahkemesi inceleyecek. Bu değişiklik ile 
infaz kurallarının daha uygun ve nitelikli şekilde uygulanması amaçlanmış.
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