İnfaz hukukunun temel ilkeleri, İnfaz hukukunun diğer
hukuk dalları ile ilişkisi, Uluslararası hukukta infaz hukuku,
İnfaz sistemleri, Ülkemizde bulunan ceza infaz kurumları

İNFAZA İLİŞKİN EVRENSEL İLKELER

•

YASALLIK

•

KESİNTİSİZLİK

•

İNFAZIN ALENİ (AÇIK) BİR ŞEKİLDE YAPILMASI

•

İNSAN HAKLARINA SAYGILI İNFAZ

•

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ İNFAZ

CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN’DA
BELİRLENEN İLKELER
Hapis cezalarının infazında gözetilecek ilkeler
Madde 6- (1) Hapis cezalarının infaz rejimi, aşağıda gösterilen temel ilkelere dayalı
olarak düzenlenir:
a) Hükümlüler ceza infaz kurumlarında güvenli bir biçimde ve kaçmalarını
önleyecek tedbirler alınarak düzen, güvenlik ve disiplin çerçevesinde tutulurlar.
b) Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin düzenli bir yaşam sürdürmeleri sağlanır.
Hürriyeti bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluk, insan onuruna
saygının korunmasını sağlayan maddî ve manevî koşullar altında çektirilir. Hükümlülerin,
Anayasada yer alan diğer hakları, infazın temel amaçları saklı kalmak üzere, bu Kanunda
öngörülen kurallar uyarınca kısıtlanabilir.

c) Cezanın infazında hükümlünün iyileştirilmesi hususunda mümkün olan araç ve
olanaklar kullanılır. Hükümlünün kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınmış haklarının
dokunulmazlığını sağlamak üzere cezanın infazında ve iyileştirme çabalarında kanunîlik ve
hukuka uygunluk ilkeleri esas alınır.
d) İyileştirmeye gereksinimleri olmadığı saptanan hükümlülere ilişkin infaz rejiminde,
bu hükümlülerin kişilikleriyle orantılı bireyselleştirilmiş programlara yer verilmesine özen
gösterilir ve bu hususlar yönetmeliklerde düzenlenir.
e) Cezanın infazında adalet esaslarına uygun hareket edilir. Bu maksatla ceza infaz
kurumları kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkilere dayanarak nitelikli elemanlarca
denetlenir.
f) Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini
korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur.
g) Hükümlünün infazın amacına uygun olarak kanun, tüzük ve yönetmeliklerin
belirttiği hükümlere uyması zorunludur.
h) Kanunlarda gösterilen tutum, davranış ve eylemler ile kurum düzenini ihlâl edenler
hakkında Kanunda belirtilen disiplin cezaları uygulanır. Cezalara, Kanunda belirtilen
merciler, sürelerine uygun olarak hükmederler. Cezalara karşı savunma ve itirazlar da
Kanunun gösterdiği mercilere yapılır.
•

DÜZEN

•

DİSİPLİN

•

GÜVENLİK

•

ADALET

İnfazın koşulu
Madde 4- (1) Mahkûmiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz.
İnfazın dayanakları ve kimin tarafından izleneceği
Madde 5- (1) Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini onayladığı cezaya ilişkin
hükmü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderir. Bu hükme göre cezanın infazı Cumhuriyet

savcısı tarafından izlenir ve denetlenir.
(5275 sayılı İnfaz Kanunu)

Ülkemizde Bulunan Ceza İnfaz Kurumları:

• Kapalı ceza infaz kurumları
Madde 8- (1) Kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan,
firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor
kapıları kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki
hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu, yeterli düzeyde
güvenlik sağlanmış ve hükümlünün gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya
toplu olarak iyileştirme yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir.

•

Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları
Madde 9- (1) Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, iç ve dış güvenlik
görevlilerine sahip, firara karşı teknik, mekanik, elektronik ve fizikî engellerle
donatılmış, oda ve koridor kapıları sürekli kapalı tutulan, ancak mevzuatın belirttiği
hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre ile temasların geçerli
olduğu sıkı güvenlik rejimine tâbi hükümlülerin bir veya üç kişilik odalarda
barındırıldıkları tesislerdir. Bu kurumlarda bireysel veya grup hâlinde iyileştirme
yöntemleri uygulanır.
(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar ile süresine
bakılmaksızın, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya bu örgütün faaliyeti
çerçevesinde, Türk Ceza Kanununda yer alan;
a) İnsanlığa karşı suçlardan (madde 77, 78),
b) Kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82),
c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188),
d) Devletin güvenliğine karşı suçlardan (madde 302, 303, 304, 307, 308),

e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan (madde 309, 310, 311, 312,
313, 314, 315),
Mahkûm olanların cezaları, bu kurumlarda infaz edilir.
(3) Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim
altında bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurumlarda düzen
ve disiplini bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı koyanlar bu
kurumlara gönderilirler.
(4) Birinci fıkrada tanımı yapılan kurumların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz
olması hâlinde, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümleri
kullanılır.
(5) (Değişik: 25/5/2005-5351/1 md.) Müebbet hapis cezasına hükümlülerden, 107 nci
maddede belirtilen koşullu salıverilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezasına
hükümlülerden toplam cezalarının üçte birini, üçüncü fıkrada belirtilen hükümlülerden
geriye kalan toplam cezalarının üçte birini bu kurumlarda geçirerek iyi hâl gösterenlerin,
tutum ve kişiliklerine uygun diğer ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine karar
verilebilir.

•

Kadın kapalı ceza infaz kurumları
Madde 10- (1) Kadın kapalı ceza infaz kurumları, kadın hükümlülerin hapis cezalarının
infaz edildiği Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerine göre kurulmuş kurumlardır. Bu
kurumlarda iç güvenlik görevlileri kadınlardan oluşturulur.
(2) Bu maksatla kurulmuş kurumların ihtiyacı karşılama bakımından yetersiz olması
hâlinde, kadın hükümlülerin hapis cezaları diğer kurumların, erkek hükümlülerin
kaldığı bölümlerle bağlantısı olmayan bölümlerinde infaz edilir.


Çocuk kapalı ceza infaz kurumları
Madde 11- (1) Çocuk tutukluların ya da çocuk eğitimevlerinden disiplin veya diğer
nedenlerle kapalı ceza infaz kurumlarına nakillerine karar verilen çocukların
barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan,
eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır.
(2) Oniki-onsekiz yaş grubu çocuklar, cinsiyetleri ve fizikî gelişim durumları göz önüne
alınarak bu kurumların ayrı ayrı bölümlerinde barındırılırlar.
(3) Bu hükümlüler, kendilerine özgü kurumun bulunmadığı hâllerde kapalı ceza infaz

kurumlarının çocuklara ayrılan bölümlerine yerleştirilirler. Kurumlarda ayrı bölümlerin
bulunmaması hâlinde, kız çocukları kadın kapalı ceza infaz kurumlarının bir bölümünde
veya diğer kapalı ceza infaz kurumlarının kendilerine ayrılan bölümlerinde
barındırılırlar.
(4) Bu kurumlarda çocuklara eğitim ve öğretim verilmesi ilkesine tam olarak uyulur.

•

Gençlik kapalı ceza infaz kurumları
Madde 12- (1) Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte
onsekiz yaşını bitirmiş olup da yirmibir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin
cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve
dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır.
(2) Bu hükümlüler için ayrı bir kurum kurulamadığı takdirde, yukarıdaki fıkra
kapsamındaki hükümlüler, diğer kapalı ceza infaz kurumlarının gençlere ayrılan
bölümlerinde bu maddedeki esaslara göre barındırılırlar.
(3) 9 uncu madde kapsamındaki gençlerin cezaları, gençlik kapalı ceza infaz
kurumlarının güvenlikli bölümlerinde yerine getirilir.

•

Gözlem ve sınıflandırma merkezleri
Madde 13- (1) Hükümlülerin durumlarına uygun kurumlara ayrımı, 23 üncü maddede
belirtilen gözlem ve sınıflandırma merkezlerince yapılır.
(2) Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinin kuruluş, görev, çalışma esas ve usûlleri
yönetmelikte gösterilir.

•

Açık ceza infaz kurumları
Madde 14- (1) Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde,
çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış
güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve
denetimi ile yetinilen kurumlardır. Açık ceza infaz kurumları ihtiyaca göre ayrıca;
a) Kadın açık ceza infaz kurumları,
b) Gençlik açık ceza infaz kurumları,
Şeklinde kurulabilir.
(2) Hükümlülerin açık cezaevlerine ayrılmalarına ilişkin esas ve usûller yönetmelikte
gösterilir.

(3) İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü
bulunanların cezaları doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilebilir.
(4) Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerden kınamadan başka bir disiplin
cezası alanlar ve hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama
kararı (…)(1)olanlar ile yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri
bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları saptananlar, kurum yönetim
kurulunun kararı ile kapalı ceza infaz kurumlarına geri gönderilirler. Bu karar, infaz
hâkiminin onayına sunulur.(1)
•

Çocuk eğitimevleri
Madde 15- (1) Çocuk eğitimevleri; çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların,
hükümlülerin eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri
amaçları güdülerek yerine getirildiği tesislerdir. Bu kurumlarda firara karşı engel
bulundurulmaz; kurum güvenliği iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve sorumluluğunda
sağlanır.
(2) Kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam eden
ve onsekiz yaşını dolduran çocukların, eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmeleri
bakımından yirmibir yaşını bitirinceye kadar bu tesislerde kalmalarına izin verilebilir.
(3) Haklarında tutuklama kararı bulunanlar ile 11 inci madde kapsamına girenler hariç
olmak üzere, bu tesislerde bulunan çocuk hükümlüler kapalı ceza infaz kurumlarına
gönderilmezler.
(5275 Sayılı İnfaz Kanunu)

