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1- 5237 sayılı TCK’nın 53/1. Maddesi Gereğince Verilen “Belli Hakları 

Kullanmaktan Yoksun Bırakılmaya ” İlişkin İlâmlara Dair 

 

a ) ... sayılılarda; tedbir içeren ilâmın hapis cezasına ilişkin evraka eklenerek işlemsiz 

bırakıldığı,  

 

b ) ... sayılılarda olduğu gibi TCK’nın 53/1. maddesinde öngörülen belli hakları 

kullanmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin infazına ilişkin ilâmın adli kolluğa fiziki 

olarak gönderildiği,  

 

Saptanmıştır.  

 

* Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkındaki Tüzük’ün 57. maddesi gereğince; UYAP ortamında usulüne uygun ve 

eksiksiz bir şekilde girişi yapılan TCK’nın 53. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen belli 

hakları kullanmaktan yoksun bırakılma güvenlik tedbirinin infazına ilişkin ilâmın, ilgili 

adli kolluğa fiziki olarak gönderilmesi uygulamasından vazgeçilerek UYAP Bilişim 

Sisteminin KİHBİ Bilgi Sistemi ile entegrasyonu sayesinde ülke genelinde kolluk 

biriminde yetki verilen personel tarafından sorgulanması ve bu suretle maddede 

öngörülen tedbirlerin takibine işlerlik kazandırılması, 

 

2- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Verilen Adli Para Cezalarının 

Ödenmeyen Kısmına Karşılık Gelen Gün Miktarınca Hapse Çevrilerek Hükümlünün 

Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılmasına Karar Verileceği 

 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre verilip kesinleşen adlî para cezalarının 

tebliğinden sonra süresi içinde ödenmemesi üzerine günlüğü 100,00 TL üzerinden hapse 

çevrilerek infazına çalışıldığı görülmüştür. 

 

(… sayılılar.) 

 

* 18/06/2014 gün ve 6545 sayılı Kanun’un 81. maddesi ile değişik Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106/3. maddesi gereğince; hükümlü, 

tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adlî para cezasını ödemezse, 

doğrudan Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün 

miktarınca hapse çevrilerek hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak 

üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilerek infazı cihetine 

gidileceğinin bilinmesi, 

 

3- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasası 

Gereğince Verilen Tedbir Kararları ile Zorlama Hapsi Kararlarının Mahsus Defterine 

Kayıt Edilmesi Gerektiği  

 

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’na göre 

verilen tedbir ve zorlama hapsi kararlarının infaz için Cumhuriyet başsavcılığına 

sunulduğunda, soruşturma numarası üzerinden (veya muhabere defterine kayıtla) zabıtaya 

gönderilerek infazı cihetine gidildiği beyan ve müşahede edilmiştir. 

 

(… sayılılar.) 
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* Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet 

Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 

118. maddesi gereğince, 6284 sayılı Kanun uyarınca hâkim tarafından verilerek 

Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen tedbir kararları ile zorlama hapsi kararlarının 

safahatının UYAP sisteminde tutulan Ailenin Korunması Kararlarının Kaydı’na ilişkin 

ekrana kaydedilerek, infaz evrakının takipsiz kalması yahut usulünce infaz 

edilmemesine yol açabilecek mevcut uygulamadan derhal vazgeçilmesi, 

 

4- Adlî Para Cezalarının İnfazı ile İlgili Tebliğ Edilen Ödeme Emirlerine Gerekli 

Şerhin Konulmadığı  

 

Adlî para cezalarının infazı ile ilgili tebliğ edilen ödeme emirlerine gerekli şerhin 

konulmadığı veya yanlış konulduğu saptanmıştır. 

 

(… sayılılar.) 

 

* İnfazı gereken hükümdeki suç tarihi gözetilerek Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun’un 106/3. maddesi gereğince adlî para 

cezasının infazı ile ilgili olarak gönderilen ödeme emirlerine;  

01/03/2008 gün ve 5739 sayılı Yasa’nın 5. maddesi ile değiştirilmeden önceki 5275 

sayılı Yasa’nın 106. maddesinin 9. fıkrası hükümlü lehe olması nedeniyle, 01/03/2008 

tarihinden önce işlenen suçlarda hapisten çevrilen adli para cezalarının ödenmemesi 

durumunda hapse tahvil edildiğinde şartlı salıvermeden yararlanacağı,  

5739 sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 01/03/2008 tarihinden sonra işlenen 

suçlarda 28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Yasa’nın 81. maddesi ile 

değişik Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106. maddesinin 3 

ve 6. fıkraları uyarınca, tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para 

cezasını ödemezse, Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün 

miktarı hapis cezasına çevrilerek, iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere 

kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verileceği, karar gereğince hazırlanan 

programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önlemlerine 

uymaması halinde çalıştığı günlerin mahsup edilerek kalan kısmının tamamının açık 

ceza infaz kurumunda yerine getirileceği ayrıca ertelenme ve koşullu salıverilme 

hükümlerinden yararlanılamayacağının, hükümde, adlî para cezası takside 

bağlanmamış ise, bir aylık süre içinde adlî para cezasının üçte birini ödemesi halinde 

isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin 

verileceği, ilk taksitin süresinde ödenmemesi hâlinde, verilen ikinci takside ilişkin izinin 

hükümsüz kalacağı, 

İhtarının yazılmasının usul edinilmesi, 

 

5- Adlî Para Cezalarının Ödeme Emirleri ve Hapis Cezalarına İlişkin Çağrı 

Kâğıtlarının Tebliğinin Zabıta Aracılığı İle Yapıldığı  

 

Adlî para ve hapis cezasının infazına ilişkin ödeme emirleri ile çağrı kâğıtlarının zabıta 

aracılığı ile tebliğe gönderildiği anlaşılmıştır.  

 

(… sayılılar.) 

 

* Tebligatın, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 1 ve 34. maddeleri dikkate 

alınarak PTT aracılığı ile yapılması, kolluk görevlilerine yasadan doğmayan külfet 
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yüklenilmesinden kaçınılması, bu konuda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 37. 

maddesinin de göz önünde bulundurulması, 

 

6- Adli Para Cezasına Dair İlâmın Herhangi Bir İşlem Yapılmadan Dosyalarında 

Bekletildiği  

 

Bir kısım hükümlüye ait adli para cezasına dair ilâmın herhangi bir işlem yapılmadan 

dosyalarında bekletildiği görülmüştür.  

 

(… sırada kayıtlı hükümlüler ( ) ya ait dosyalar.)  

 

*5739 sayılı Kanun’un 5, 6545 sayılı Kanun’un 81 maddeleri ile değişik 5275 

sayılı Yasa’nın 106. maddesi ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 51 ve 56. maddeleri uyarınca; hükümlü 

dosyalarında bulunan adli para cezası ilâmlarının işlemsiz bekletilmemesi, çocuklar 

dışındakiler için ödenmeyen adli para cezası yerine, suç tarihi esas alınarak ilgili infaz 

rejimi belirlendikten sonra gerekli dönüştürme işlemlerinin yapılması ile buna ilişkin 

infaz işlemlerinin usulünce devamı, çocuklara ilişkin evrakın ise mahallin en büyük mal 

memurluğuna gönderilmesi gerektiğinin göz önünde bulundurulması, 

 

7- Adlî Para Cezasını İçeren İlâmlarda Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden 

Hükümlünün Kolluk Kanalıyla Celbedildiği  

 

… sayılı adlî para cezasını havi ilâm için ödeme emri tebliğe çıkarılmadan kolluğa 

yazılan müzekkere ile hükümlünün celbedildiği belirlenmiştir. 

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun’un 106/2. 

maddesine göre, Cumhuriyet savcısının adlî para cezasının ödenmesi için hükümlüye 

usulü dairesinde bir ödeme emri tebliğ etmesi gerektiğinin bilinmesi, 

 

8- Adlî Para Cezasıyla İlgili Çıkarılan Ödeme Emirlerinin Usulüne Uygun Tebliğ 

Edilmeden İnfaz İşlemlerine Devam Olunduğu  

 

Adlî para cezasına ilişkin bir kısım infaz evrakında; hükümlünün karardaki adresine 

çıkarılan para cezası ödeme emri tebligatının bila tebliğ iade edilmesi üzerine, adrese dayalı 

kayıt sistemindeki kayıtlı adresine 7201 sayılı Yasa’nın 21. maddesine göre tebligat 

yapılması, adrese dayalı kayıt sisteminde kayıtlı adresinin bulunmaması halinde, 5275 sayılı 

Yasa’nın 20/3. maddesi uyarınca hükümde gösterilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 

35. maddesi gereğince tebligat yapılması gerektiği gözetilmeden, hükümdeki adrese tebligat 

yapılamaması sonrası adli para cezasını hapse çevirme ve kamuya yararlı bir işte çalıştırılma 

kararı verilerek infaz işlemlerine devam edildiği tespit edilmiştir. 

 

(… sayılılar.) 

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un adlî para cezasının 

infazını düzenleyen 106/2. maddesindeki “Cumhuriyet savcısı otuz gün içinde adlî para 

cezasının ödenmesi için hükümlüye 20. maddenin 3. fıkrası uyarınca bir ödeme emri 

tebliğ eder.” hükmü ile 20/3. maddesindeki “Çağrı kâğıdı, hükümde gösterilen adrese 

tebliğ edilir. Hükümlü, adres değişikliklerini mahkemeye veya Cumhuriyet 

Başsavcılığına bildirmekle yükümlüdür. Aksi hâlde hükümde gösterilen adreste yapılan 



 
 

  

6 / 23 
 

tebligat geçerlidir.” kuralı gereği ödeme emrinin hükümde gösterilen adrese 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gerektiği, muhatabın adresinde 

bulunmaması halinde Tebligat Kanunu’nun 10/2 ve 21/1-2. maddeleri gereğince adres 

kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin bilinen adres olarak kabul edilerek 

tebligatın bu yere yapılması, hükümlünün adrese dayalı kayıt sisteminde kayıtlı 

adresinin bulunmaması halinde 5275 sayılı Yasa’nın 20/3. maddesince hükümlünün 

hükümde yazılı adresine daha önce usulüne uygun tebligat yapılmamış olsa bile bu 

adrese Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre tebligat yapılması, Yargıtay 12. Hukuk 

Dairesinin 2013/24756 esas ve 2013/33610 karar sayılı içtihadının bu yönde olduğu 

gözetilerek usulüne uygun tebligat yapılmadan çağrı kâğıdı ve yakalama emri 

çıkarılmaması konusunda hassas davranılması, 
 

9- Akıl Hastalığı Nedeniyle Güvenlik Tedbirine Hükmedilenlerin Toplum 

Açısından Tehlikeliliğinin Kalktığı Bildirilmesi Üzerine Hâkim Kararı Alınmadan 

Serbest Bırakıldığı  

 

… sayılılarda, akıl hastalığı nedeniyle güvenlik tedbirine hükmedilen hükümlülerin 

tedavi altına alındığı sağlık kuruluşunun, hükümlünün toplum açısından tehlikeliliğinin 

ortadan kalktığını rapor etmesi üzerine mahkemesinden karar alınarak serbest bırakılması 

yerine Cumhuriyet savcısınca “taburcu edilmesinde sakınca bulunmadığına” dair yazılan 

müzekkereye istinaden bırakıldığı izlenmiştir. 

 

* TCK’nın 57. maddesi gereğince, akıl hastalığı nedeniyle hakkında güvenlik 

tedbirine hükmedilmiş olanların yerleştirildiği sağlık kurulunca düzenlenen raporda, 

toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığı veya önemli ölçüde azaldığının 

belirtilmesi üzerine mahkeme veya hâkim kararıyla serbest bırakılacakları hususunun 

uygulamada dikkate alınması, 
 

10- Asker Hükümlüler Hakkında Doğrudan Verilen Adlî Para Cezalarının 

Askerlik Hizmeti Sonuna Kadar Ertelenmesi Gerektiği 

  

Askerlik görevini yapmakta olduğu anlaşılan hükümlü hakkında verilen adlî para 

cezasının askerlik hizmetinin sonuna kadar ertelenmeyerek infazına çalışıldığı görülmüştür.  

 

(… sayılılar.) 

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun’un 118/1. 

fıkrası gereğince; sırf askerî suçlar ile askerî disiplin suçları ayrık olmak üzere, askere 

alınmadan önce ve askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı er ve erbaşlar ile 

yedek subaylar hakkında bu Kanun’un 106. maddesinde yazılı adlî para cezasının 

yerine getirilmesi işleminin askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılması gerektiğinin 

unutulmaması, 

 

11- Asker Hükümlüler Hakkında Verilen Kısa Süreli Hapis Cezasının 

Ertelenmesi Gerektiği  

 

Askerlik vazifelerini yapan er ve erbaşlar ile yedek subayların askere alınmadan önce 

veya askeri yargının görev alanına girenler hariç askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan 

dolayı, bir yıl ve daha az süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza, kısa süreli hapis cezaları yerine 

hükmedilen TCK’nın 50. maddesinin birinci fıkrasının (c), (e) ve (f) bentlerinde yazılı 
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tedbirlerin yerine getirilmesinin askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılmayarak infazına 

çalışıldığı izlenmiştir. 

 

(… sayılılar.) 

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun’un 117. 

maddesinin atıf yaptığı 11/02/2014 gün ve 6519 sayılı, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. 

maddesi ile değişik 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 39. maddesinin göz önünde 

bulundurulması ile askere alınmadan önce veya askeri yargının görev alanına girenler 

hariç askerlikleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı, bir yıl ve daha az süreli 

hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya kısa süreli hapis cezaları yerine hükmedilen TCK’nın 

50. maddesinin 1. fıkrasının (c), (e) ve (f) bentlerinde yazılı tedbirler veya adli para 

cezasına mahkûm edilen er ve erbaşlar ile yedek subaylar hakkında verilen ceza ve 

tedbirlerinin yerine getirilmesinin askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılacağının 

bilinmesi, 

 

12- Asker Olan Hükümlülerle İlgili İnfaz Evrakı  

 

… sayılıda, 6 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm olan asker kişinin adresinin ve terhis 

tarihinin sorulmasıyla yetinilip, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 39. maddesince, terhisinde 

serbest bırakılmayarak cezasının çektirilmesi için bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığına 

teslimi zımnında birlik komutanlığına müzekkere yazılmadığı anlaşılmıştır.  

 

* Bu gibi hallerde ilâmın infazını sağlamak amacıyla Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun’un 117. maddesinin atıf yaptığı 1111 

sayılı Askerlik Kanunu’nun 11/02/2014 gün ve 6519 sayılı, Askerlik Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 

2. maddesi ile değişik 39. maddesine göre “Bu kabil mahkûmlar terhis edildikleri zaman 

serbest bırakılmayıp cezalarının çektirilmesi için kıtalarınca bulundukları yer 

Cumhuriyet başsavcılıklarına teslim edilirler” hükmünün uygulamada göz önünde 

bulundurulması, 

 

13- Belli Bir Haktan Yoksun Bırakılmaya Yönelik İlâmların İnfazı 

 

Belli bir haktan yoksun bırakılmaya yönelik ilâmların infazına ait evrakın 

incelenmesinde; 

 

a) … sayılılarda, sanığın kasten islemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına 

mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak verilen hak yoksunluğuna dair ilâmların 

incelenmesinde mahkemece belirlenen sürenin dolmuş olmasına rağmen infaz evrakının 

derdestler arasında tutulduğu, 

 

b) … sayılılarda, mahkemece TCK’nın 53/6. maddesi uyarınca sürücü belgesinin geri 

alınmasına karar verilen ilâmların incelenmesinde sanık hakkında verilen hapis cezası infaz 

edildiği halde ... yıla varan süre geçmesine rağmen ehliyetin geri alınmasına yönelik ilâmların 

akıbetlerinin araştırılmadığı, 

 

Tespit edilmiştir. 
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* İnfaz işlemlerinin ehemmiyeti ve aciliyeti de göz önünde tutularak; ilgililerin 

mağduriyetine sebebiyet verilebilecek ve mesuliyete davet edilebilecek bu gibi hatalı 

işlemelerin önüne geçilmesi, infaz evraklarının sık sık elden geçirilmesi suretiyle 

gereğinin yapılması, 

 

14- Bir Sene ve Daha Fazla Mahkûmiyeti Bulunan Hükümlülere Vasi Tayin 

Edilmesi  

 

Bir sene ve daha fazla mahkûmiyeti bulunan hükümlülere vasi tayin edilmesi 

hususunda hiçbir teşebbüse geçilmediği yahut 3 - 8 ay geçtikten sonra vasi tayin edilmesi için 

müzekkere yazıldığı saptanmıştır.  

 

(… sayılılar.) 

 

* Türk Medenî Kanunu’nun 407. maddesi hükmüne göre, bir sene veya daha 

fazla özgürlüğü bağlayıcı ceza ile mahkûm olanlara vasi tayin edilmesi gerektiğinin 

bilinmesi, bunun gecikmesinin, bazı ahvalde hak aranmasını geciktirebileceğinin 

hatırdan çıkarılmaması, noksanlığın derhal tamamlanması, 

 

15- Bir Yıldan Fazla Cezası Bulunan ve Cezaevinde Yatmakta Olan Hükümlüye 

Adli Para Cezası Ödeme Emri Tebliğ Edildiği  

 

Bir yıldan fazla cezası bulunan ve cezaevinde yatmakta olan hükümlüye para cezası 

ödeme emri tebliğ edildiği müşahede olunmuştur. 

 

(… sayılılar.) 

 

* Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkındaki Tüzük’ün 56/2. maddesi gereğince; kurumda bulunan ve kanun 

hükümlerine göre vasi atanması zorunlu olan hükümlüler yerine tebligatın vasilerine 

yapılacağı amir hükmüne göre işlem tesis edilmesi, 

 

16- Çağrı Kâğıdı, Yakalama Emri ve Ödeme Emirlerinin Geç Çıkarıldığı  

 

a) Bir kısım hapis cezasına ait ilâm ile ilgili çağrı kâğıtlarının, ilgilisine tebliğ edildiği 

halde, yakalama emirlerinin 2 aya varan sürelerle gecikmeli olarak çıkarıldığı, 

 

b) ... sayılıda, infaz evrakının gönderildiği … tarihinden çağrı kâğıdı/ödeme 

emri/yakalama emri çıkartıldığı … tarihine kadar gereğine tevessül edilmediği, 

 

Belirlenmiştir. 

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun’un 19.  

maddesinin 2. fıkrası ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük’ün 65. maddesinin 1. fıkrası gereğince çağrı 

kâğıdının tebliğini müteakip, on günlük yasal süre içerisinde çağrıya uymayan hükümlü 

hakkında, zaman geçirilmeksizin yakalama emri çıkarılarak infaza hız kazandırılması, 

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Tüzük’ün “Cumhuriyet başsavcılığınca yapılacak işlemler” başlıklı 66. 

maddesinin 2. fıkrasındaki mahkeme tarafından gönderilen ilâmın, Cumhuriyet 
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başsavcılığınca geciktirilmeksizin ilgisine göre infaz veya denetimli serbestlik genel 

defterine kaydedilmesine ve ilâmdaki cezanın süresi gözetilerek hükümlü hakkında 

çağrı kâğıdı veya yakalama emri çıkarılmasına yönelik düzenlemeler göz önünde 

bulundurularak gecikmelere mahal verilmemesi, 

 

17- Çıkarılan Çağrı Kâğıdı, Ödeme ve Yakalama Emri Akıbetlerinin 

Araştırılmadığı  

 

İlâmların infazına yönelik olarak çıkartılan çağrı kağıdı, ödeme emri ve yakalama 

emirlerinin aradan … aya/yıla varan süreler geçmesine rağmen sonuçlarının araştırılmadığı 

görülmüş gereğine tevessül ettirilmiştir.  

 

(… sayılılar.) 

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yer 

alan cezanın infazı Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenir ve izlenir hükmü uyarınca, 

infaz işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi amacıyla çıkartılan çağrı kâğıdı, 

ödeme emri ve yakalama emri akıbetlerinin uygun aralıklarla takip edilmesi, 

 

18- Çocuklar Hakkında Hükmedilen Adlî Para Cezasının Ödenmediğinden 

Bahisle Hapse Çevirme ve Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırma Kararı Verildiği 

 

Çocuklar hakkında hükmedilen adlî para cezasının ödenmediğinden bahisle adli para 

cezasını hapse çevirme ve kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararı verildiği saptanmıştır.  

 

(… sayılılar.) 

 

* Suç tarihi itibariye 18 yaşından küçük hükümlüler hakkında ödenmeyen adli 

para cezasının kamuya yararlı işte çalıştırma kararı verilmesinin ve kamuya yararlı bir 

işte çalıştırma yaptırımı uygulanmasının yasal dayanağının bulunmadığı yönündeki 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 06/07/2015 tarih ve 19120602-045-02-

0089-2015-E.1127/45069 sayılı görüşü ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Kanun’un, 5739 sayılı Yasa’nın 5. maddesi ile değişik 106/4 ve 11. maddeleri 

gereğince; çocuklar hakkında hükmedilen adlî para cezasının ödenmediği takdirde 

hapse dönüştürülemeyeceği, bu cezalara ilişkin ilâmın tahsil için mahallin en büyük mal 

müdürlüğüne gönderileceği, bu makamlarca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun’a göre tahsili cihetine gidileceği, ilâmın gönderme tarihi esas 

alınmak suretiyle Cumhuriyet başsavcılığınca infaz defterindeki kaydın Ceza İnfaz 

Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki 

Tüzük’ün 51/1-f maddesi uyarınca kapatılarak mahkemesine bildirileceğinin 

anımsanması, 

 

19- Ertelemelerde Hata Yapıldığı  

 

Ertelemeye ilişkin kararların incelenmesinde;  

 

a ) … sayılıda, hükümlünün başvurusu üzerine 4.500,00 TL adlî para cezasının 

infazının … ay süreyle ertelenmesine karar verildiği,  
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b ) … sayılılarda, hürriyeti bağlayıcı cezayı havi ilâmlarda hükümlülerin başvurması 

üzerine verilen erteleme kararlarında, erteleme süresinin karar tarihinden başlatıldığı,  

 

c ) … sayılı, 5275 sayılı Kanun’un 16 veya 17. maddeleri gereğince ertelenen/infazına 

ara verilen evrakın, erteleme/ara verme süreleri dolduğu halde … aya ulaşan sürelerle 

gereğine tevessül olunmadığı, 

 

d ) … sayılılarda, mahkumiyet hükmünün terör suçu/örgüt faaliyeti çerçevesinde 

işlenen suç/cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç olduğu yahut başvuru sahibi hakkında 

mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verildiği, … sayılılarda ise ilâmın 

disiplin/tazyik hapsine ilişkin bulunduğu nazara alınmadan erteleme kararı verildiği, 

 

e ) … sayılıda, adli para cezası ödeme emri tebliğine rağmen süresi içinde 

ödenmeyerek hapse çevrilen cezanın infazının talep üzerine ertelendiği, (01/06/2005-

01/03/2008 tarihleri arasında işlenen ve önceden kısa süreli hapis cezasından çevrili para 

cezaları hariç), 

 

f) … sayılıda, hükümlünün hapis cezasına dair ilâmın ertelenmesine ilişkin 

dilekçelerin Cumhuriyet savcısınca başvuru tarihinin gösterilmek suretiyle havale edilmediği. 

 

Belirlenmiştir.  

 

* İnfazın ertelenmesinde Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkında 

Kanun’un “Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi” başlıklı 16. 

maddesi, “Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi” başlıklı 17. maddesi ile “Adli 

para cezasının infazı” başlıklı 106. maddesinin 9. fıkrası hükümlerinin göz önünde 

tutularak; 

Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az 

süreli hapis cezalarının infazı, çağrı üzerine gelen hükümlünün istemi üzerine, 

Cumhuriyet başsavcılığınca ertelenebileceği, ertelemenin, her defasında bir yılı 

geçmemek üzere en fazla iki kez uygulanabileceği, erteleme süresi içinde, hükümlü 

hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması hâlinde, erteleme kararı 

kaldırılarak cezanın derhal infaz olunacağının, 

Kasten işlenen suçlarda üç yıl, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıl veya daha az 

süreli hapis cezalarının infazına başlanmış olsa bile, hükümlünün yükseköğrenimini 

bitirebilmesi, ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü veya bu kişilerin sürekli hastalık 

veya malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin veya tarım 

topraklarının işlenebilmesinin imkânsız hâle gelmesi veya hükümlünün hastalığının 

sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hâllerde, Cumhuriyet 

başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle hapis cezasının infazına ara verilebileceği, 

ancak bu ara vermenin iki defadan fazla olamayacağının, 

Hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesinin; terör suçları, örgüt faaliyetleri 

çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm 

olanlarla mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına karar verilenler ile disiplin 

veya tazyik hapsine mahkûm olanlar hakkında uygulanmayacağının, 

Adli para cezasından çevrilen hapsin infazının ertelenemeyeceğinin, 

İnfazın ertelenmesi halinde, uygulama birliği bakımından sürenin ilgilinin 

müracaat tarihinden başlatılmasının,  

Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet 

Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 
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“Kartonlar” başlıklı 134. maddesinin (g) fıkrasında belirtildiği üzere Cumhuriyet 

başsavcılığınca, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 

16. ve 17. maddeleri uyarınca verilen hapis cezasının infazının ertelenmesine dair 

kararların UYAP’ta tutulması gerektiğinin, 

5275 Sayılı Yasa’nın 16. maddesindeki düzenlemeye göre, hükümlünün isteği 

üzerine ilâmın ertelenebilmesi için Yasa’da öngörülen diğer hususlar yanında çağrı 

kâğıdı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusunun zorunlu olduğunun, 

Bilinmesi, 

 

20- Gözaltında ve Tutuklulukta Geçen Süreler Düşülmeden Ödeme Emri, Çağrı 

Kâğıdı, Yakalama Emri Çıkarıldığı  

 

… sayılı infaz evrakında olduğu gibi; tutuklulukta ve gözaltında geçen süreler mahsup 

edilmeden ödeme emri, çağrı kâğıdı ve yakalama emri çıkarılmak suretiyle ilâmın infazına 

çalışıldığı gözlenmiştir.  

 

* TCK’nın “Mahsup” başlıklı 63. maddesinin “Hüküm kesinleşmeden önce 

gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunun doğuran bütün haller nedeniyle 

geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. Adli para cezasına 

hükmedilmesi durumunda, bir gün Yüz Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim 

yapılır.” hükmü uyarınca; mahkeme hükmünde mahsubu öngörülen tutuklulukta ve 

gözaltında geçen sürelerin ilâm geldiğinde hesaplanarak, bakiye ceza üzerinden ödeme 

emri, çağrı kâğıdı ve yakalama emri çıkartılması suretiyle ilgililerin mağduriyetine 

sebebiyet verilmemesi, 

 

21- Gün Para Cezası Sistemine Göre Belirlenmeyen ve 1 Günlük Hapse Çevirme 

Sınırının (100 TL) Altında Kalan Adli Para Cezalarının Hapse Çevrilemeyeceği 

 

01/06/2005 tarihinden sonra işlenen ve henüz gün para cezası sistemine uygun hale 

getirilmeyen yasalar uyarınca verilen 100 TL’nin altındaki adlî para cezalarının (5237 sayılı 

TCK’ye göre gün olarak verilmeyen) infazı ile ilgili olarak çıkarılan ödeme emrine 

uyulmaması üzerine, para cezasının miktarı göz önünde bulundurularak, infaz için mahallin 

en büyük mal memurluğuna gönderilmesi gerektiği halde 1 gün üzerinden hapse çevrilerek 

yakalama emri çıkarıldığı anlaşılmıştır. 

 

(… sayılılar.) 

 

* 5252 sayılı Yürürlük Yasası’nın 5/3. maddesinde; “Ağır para cezasından 

dönüştürülen adlî para cezasının ödenmemesi halinde, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106’ncı maddesi 

hükümlerine göre hapis süresinin belirlenmesinde bir gün karşılığı olarak Yüzmilyon 

Türk Lirası esas alınır.” Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 

geçici 1. maddesinde ise; “26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu dışındaki 

diğer kanunlarda yer alan adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, hükümlüler bir gün 

Yüz Türk Lirası hesabı ile hapsedilirler.” hükümleri uyarınca 5237 sayılı Yasa dışındaki 

yasalarda öngörülen para cezaları “gün para cezası” sistemine uymadıklarından, bu 

durumda ödenmeyen para cezalarının hapse çevirme işleminin 100 TL üzerinden 

yapılacağı, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 29/06/2006 tarih ve 2006/2164 esas, 3786 karar 

sayılı ilâmında açıklandığı üzere; 01/06/2005 tarihinde yürürlükten kalkan 647 sayılı 

Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 5/7. maddesindeki düzenlemenin 01/06/2005 
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tarihinde yürürlüğe giren yeni kanunlarda bulunmaması nedeniyle 01/06/2005 

tarihinden sonra işlenen ve henüz gün para cezası sistemine uygun hale getirilmeyen 

yasalardan dolayı verilen 1 günlük hapse çevirme sınırının (100 TL) altında kalan para 

cezalarının hapse çevrilemeyeceği, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümleri gereğince infaz edilmesi gerekeceğinin unutulmaması, 

 

22- Güvenli Elektronik İmza İle İmzalanmış Ödeme veya Yakalama Emirlerinin 

Dosyaya Konan Fiziki Örneklerine “ Elektronik İmza ile İmzalanan Aslının Aynısı 

Olduğunu Tasdik Ederim” İfadesinin Yazılarak, İmzalanıp Mühürlenmediği 

 

… sayılılarda olduğu gibi, güvenli elektronik imza ile imzalanmış ödeme veya 

yakalama emirlerinin dosyaya konan fiziki örneklerine “Elektronik imza ile imzalanan aslının 

aynısı olduğunu tasdik ederim” ifadesinin yazılarak, imzalanıp mühürlenmediği görülmüştür. 

 

* Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet 

Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 5. 

maddesinde belirtilen usuller dairesinde işlemlerin UYAP üzerinden yürütülmesi, 

teknik nedenlerle fiziki olarak düzenlenen belge ve kararların, engelin ortadan 

kalkmasından sonra derhal elektronik ortama aktarılarak, elektronik imza ile imzalanıp 

UYAP’a kaydedilmesi, aynı Yönetmelik’in 257. maddesi uyarınca, bir elektronik 

kayıttan fiziki örnek çıkartılması gereken hallerde güvenli elektronik imza ile 

imzalanmış belgenin örneğine “Elektronik imza ile imzalanan aslının aynısı olduğunu 

tasdik ederim” ifadesi yazılarak belge örneğinin imzalanıp mühürlenmesi, 

 

23- Güvenlik Tedbirine Hükmedilmiş Olan Akıl Hastaları Hakkında Verilen 

Tıbbî Kontrol ve Takip Kararlarındaki Takibe İlişkin Sürelere Riayet Edilmediği 

 

Güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastaları hakkında, yerleştirildikleri 

kurumun sağlık kurulunca düzenlenen rapora istinaden (  ) yıl süre ve ( )’şar aylık aralıklarla, 

bu kişilerin teknik donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşuna gönderilmelerine dair 

verilen tıbbî kontrol ve takip kararlarının infazında, karardaki takibe ilişkin sürelere riayet 

edilmeyerek (- aydan - aya varan sürelerle) tıbbi kontrol işleminin geciktirildiği anlaşılmıştır. 

 

(…sayılılar)  

 

* Türk Ceza Kanun’un 57. maddesinin 2 ve 3. fıkraları hükümleri uyarınca 

mahkemece hükmolunan tıbbi kontrol ve takip kararını yerine getirme görevinin, aynı 

maddenin 4. fıkrası ile Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 60. maddesi gereğince Cumhuriyet savcısına 

ait bulunması nedeniyle, mahkeme kararında belirlenen süre aşılarak tedavi ve takip 

işleminin geciktirilmesinin anılan yasal hükümlere aykırılık oluşturacağının hatırdan 

çıkarılmaması, 

 

24- Hak Ederek Salıverilme Tarihi Beklenilmeden Kayıtların Kapatıldığı  

 

Hak ederek salıverilme işlemlerinin incelenmesinde;  

 

a) … sayılı hapis cezasına ilişkin ilâmlarda, hükümlülerin koşullu tahliyelerinden 

sonra hak ederek salıverilme tarihleri beklenmeden infaz kayıtları kapatılarak evrakın 

mahkemesine gönderildiği, 
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b) … sayılılarda, koşullu salıverilen hükümlünün, hak ederek salıverilme tarihine 

kadar yeniden suç işleyip işlemediğinin takibinin, UYAP kayıtları üzerinden hükmü veren yer 

mahkemesinin bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığınca yapılması gerektiği halde infaz 

evrakının mahalline gönderilmeyip elde tutulduğu,  

 

Görülmüştür.  

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107. maddesinin 

12. fıkrasında “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.” hükmü uyarınca, koşullu salıverilen hükümlünün, hak ederek salıverilme 

tarihine kadar yeniden suç işleyip işlemediğinin takibinin UYAP kayıtları üzerinden 

hükmü veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet başsavcılığınca yapılması 

gerektiğinin unutulmaması, 

 

25- Hükümlülerin Kuruma Kabul Edilişlerinde veya Yeni Bir İlâm Gelmesi 

Durumunda Süre Belgesi Düzenlenmeyerek Daha Önce Bulundukları Kurumda Tanzim 

Edilmiş Olan ya da Eski Süre Belgesi Üzerinden Cezaların İnfazına Devam Edildiği   

 

Hükümlülerin kuruma kabul edilişleri ya da yeni bir ilâmın gelmesi nedeniyle ceza 

miktarının değiştiği durumlarda yeniden süre belgesi düzenlenmeyerek, daha önce 

bulundukları kurumda düzenlenmiş bulunan ya da içtima edilmeden önceki süre belgelerine 

göre cezanın infazına devam edildiği gözlenmiştir.  

 

(… sayılılar.) 

 

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 99/1, Ceza İnfaz 

Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki 

Tüzük’ün 66/3, Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet 

Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 

138. maddeleri gereğince, hükümlülerin daha önce bulundukları kurumda haklarında 

süre belgesi tanzim edilmiş olsa dahi, kuruma kabul edilmeleri halinde ya da yeni bir 

ilâm gelmesi nedeniyle ceza miktarının değiştiği durumlarda görevli mahkemesinden 

toplatma kararı aldırılarak, yeniden süre belgesi tanzimi, böylelikle evvelce yapılmış 

bulunan hataların da bu suretle giderilmesine önem verilmesi, 

  

26- Hükümlünün Tutukluluk ve Gözaltında Kaldığı Sürenin Hesabında Hata  

 

İlâmların infazı sırasında hükümlülerin gözaltında ve tutuklulukta kaldıkları sürelerin 

hesaplanmasında yanlışlıklara neden olunduğu, 

 

… sayılıda; 1 yıl hürriyeti bağlayıcı cezaya hükümlü (A.A.)’ nın … tarihleri arasında 

toplam 17 gün tutuklu kalmasına rağmen mahsup yapılmadan süre belgesi düzenlendiği,  

 

… sayılıda; 10 ay hapis cezasına hükümlü bulunan (C.A.) hakkında, 2 gün nezarette 

kaldığı nazara alınmadan 1 gün mahsup yapılarak müddetname tanzim edildiği, 
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Tespit edilmiştir. 

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yer 

alan cezanın infazı Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenir ve izlenir hükmü uyarınca, 

infaz evrakının daha dikkatli tetkik edilerek; hükümlülerin gözaltında ve tutuklulukta 

geçen sürelerinin hesaplanmasında ve mahsubunda yanlışlıklara neden olunmaması, 

 

27- Hükümlünün Vefat Ettiği ya da İnfaz Edilen İlamın Bihakkın Tahliye Tarihi 

Dolmasına Rağmen Kayıtların Kapatılmadığı 

 

Bir kısım infaz evrakının incelenmesinde; 

 

a) Hükümlünün vefat ettiği anlaşılmasına rağmen TCK’nın 64/2. maddesi uyarınca 

mahkemesinden düşme kararı talep edilerek infaz evrakının mahkemesine iadesi gerekirken 

denetim tarihine kadar kayıtların açık bırakıldığı, 

 

(… sayılılar.) 

 

b) Hükümlüye ait ilâmın bihakkın tahliye tarihi dolmuş olmasına rağmen kayıtların 

kapatılmayarak dosyanın derdestler arasında tutulduğu,  

 

(… sayılılar.) 

 

İzlenmiştir. 

 

* Türk Ceza Kanunu'nun 64/2. maddesindeki düzenlemeye göre “Hükümlünün 

ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adli para cezalarını ortadan kaldırır.” Bu 

emredici hüküm uyarınca sanığın infaz aşamasında vefat ettiğinin anlaşılması üzerine 

mahkemeden düşme kararı talep edilip infaz evrakının kapatılarak mahkemesine iadesi 

gereğinin göz önünde bulundurulması, 

Adli Sicil Yönetmeliği’nin 3. maddesinde yerine getirme fişinin hürriyeti 

bağlayıcı cezaların infazının tamamlandığını tanımlayan fiş olarak ifade edildiği, aynı 

Yönetmeliğin 6. maddesine göre yerine getirme fişlerinin üç gün içerisinde bilgi işlem 

sistemi kurulmuş ise mahalli adli sicile, kurulmamış ise o yerin bağlı bulunduğu Ağır 

Ceza Merkezindeki mahalli adli sicile gönderilmesi gerektiği, yine zikrolunan 

Yönetmeliğin 7/son fıkrasında “Usulüne uygun düzenlenerek adli sicile gönderilen 

fişlerin derhal adli sicil sistemine girişi ve transferi yapılır.” şeklinde amir hükme yer 

verildiği nazara alınarak, infaz olunan hapis cezasına ait ilâmların infaz bitiminden 

itibaren üç gün içerisinde yerine getirme fişi düzenlenerek adli sicil sistemine girişinin 

sağlanması hususunda daha dikkatli davranılması gerektiğinin gözden kaçırılmaması,  

Bihakkın tahliye tarihi dolan ilâmlar kapatılırken adli sicil kaydının yanında 

UYAP'tan hükümlü hakkında açılan dava bulunup bulunmadığı sorgulaması yapılarak 

sonucuna göre işlem yapılması, 

 

28- İlâm Ekindeki Süre Belgesinde, Koşullu Salıverilme Tarihi Sonradan 

Değiştirilmiş Bulunmasına Rağmen Değişikliğin Tasdik Edilmediği  

 

… sırada kayıtlı ilâm ekindeki süre belgesinde, koşullu salıverilme tarihi sonradan 

değiştirilmiş bulunmasına rağmen değişikliğin tasdik edilmediği gözlenmiştir. 
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* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yer 

alan cezanın infazının Cumhuriyet savcısı tarafından denetleneceği ve izleneceğinin 

dikkate alınarak; Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet 

Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 

257. maddesi uyarınca, düzeltilmesi veya değiştirilmesi kanun yollarına başvurulmak 

suretiyle mümkün olan kayıtların elektronik olarak onaylanmasından sonra düzeltme 

ve değiştirme işleminin yapılamayacağı, bu kapsam dışında kalan kayıtlarda yanlışlık 

yapılması hâlinde Cumhuriyet savcısının onayı ile oluşturulan düzeltme onayından 

sonra UYAP sisteminde kaybolmayacak şekilde yetkili kişi tarafından gerekli 

değişikliğin yapılması, UYAP sistemi dışında düzenlenen süre belgelerinde özellikle 

salıverilme tarihlerinde, herhangi bir sebeple sonradan yapılan değişikliklerin, bunu 

yapan görevli tarafından imzası ile onaylanması gerektiğinin unutulmaması, benzer 

durumlarda onama keyfiyetinin yerine getirilmesi için ilâmın Cumhuriyet başsavcılığına 

gönderilmesi, 

 

29- İlâmda Mahkemece Nezarette (Gözetim) Kaldığı Günlerin İnfazda Nazara 

Alınması Belirtilmiş Bulunmasına Rağmen, Nezaretin Var Olup Olmadığının 

Araştırılmadığı  

 

… sırada kayıtlı hükümlülere ait ilâmlarda, mahkemece nezarette (gözetim) kaldığı 

günlerin infazda nazara alınması belirtilmiş bulunmasına rağmen, nezaretin var olup 

olmadığının araştırılmadığı belirlenmiştir. 

 

* TCK’nın 63. maddesinde, hükmün kesinleşmesinden önce gerçekleşen ve kişisel 

özgürlüğün sınırlanması sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş sürelerin 

hükmolunan hapis ve/veya adli para cezasından indirileceğinin öngörülmesi, Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yer alan cezanın 

infazı Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenir ve izlenir hükmü uyarınca; mahkûmiyet 

kararlarında, nezarette geçen günlerin infazda nazara alınması yolunda bir kayıt 

bulunması ve suç tarihi ile tevkif tarihi arasında bir süre olması halinde, hükümlülerin 

nezarette kalıp kalmadığı, kalmış ise hangi tarihler arasında kaldığının merciinden 

araştırılmasının gerekli olduğunun bilinmesi, araştırma sonucuna göre işlem yapılması, 

 

30- İlâmların İyi Tetkik Edilmediği  

 

İlâmların infazının biran evvel yapılmasına ilişkin işlemlerde gereken hassasiyetin 

gösterilmediği, hüküm ve evrak içeriklerinin arzulanan şekilde tetkik edilmediği, 

 

Bu cümleden olarak;  

 

… sayılıda, çocuk hükümlü hakkında TCK’nın 31/3. maddesi ile cezasından indirim 

yapılmasına karşın, verilen adlî para cezasının hapse çevrilerek yakalama emri çıkarıldığı, 

 

… sayılı evrakta, neticeten verilen hürriyeti bağlayıcı ceza ertelendiği halde infazına 

çalışıldığı, 

 

… sayılı evrakta, dava zamanaşımı süresi dolduğu dikkatten kaçırılarak tesis edilen 

hükümlülüğe ilişkin ilâmın infazı için çaba harcandığı, 

 

Saptanmıştır.  
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* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun’un “İnfazın 

dayanakları ve kimin tarafından izleneceği” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının 2. 

cümlesine göre, cezanın infazı Cumhuriyet savcısı tarafından izlenip ve 

denetleneceğinden ilgililerin mağduriyetine sebebiyet verebilecek ve mesuliyeti davet 

edebilecek hatalı muamelelerin önüne geçilmesi amacıyla infaz için gönderilen mahkeme 

kararlarının içeriğinin daha dikkatli tetkikiyle mevzuatta belirtilen kurallara göre 

süratli ve eksiksiz biçimde yerine getirilerek kanun hâkimiyeti ve ceza adaletinin 

sağlanması, 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun’un 106/4 ve 

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkındaki Tüzük’ün 51/1-f maddeleri uyarınca, çocuklar hakkında hükmedilen; adlî 

para cezası ile hapis cezasından çevrilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu 

cezaların hapse tahvil edilemeyeceği ve haklarında yakalama emri 

düzenlenemeyeceğinin, bu gibi hallerde aynı Yasa’nın 106. maddesinin 11. fıkrası 

hükümlerinin uygulanması, 

Dava zamanaşımı dolmasına rağmen hükümlülüğe dair verilen kararlar ile infaz 

zamanaşımı dolan kararların yerine getirilemeyeceği unutulmayarak bu gibi evrak 

açısından yasal yollara müracaat edilmesi, 

 

31- İnfaz Dosyasında Aynı İnfaz Rejimine ve Koşullu Salıverilmeye Tâbi Birden 

Çok İlâm Bulunduğu Halde, Mahkemelerinden Toplama Kararı Aldırılmadan, Toplam 

Ceza Miktarına Göre Süre Belgesi Tanzim Olunduğu ya da İlamların Ayrı Ayrı 

İnfazına Çalışıldığı veya İnfaz Rejimleri Farklı Olmasına Rağmen Toplatma Kararı 

Aldırıldığı 

 

Bir kısım infaz işlemlerinde, içtima hükümlerinin uygulanmasında hataya düşüldüğü,  

 

Bu cümleden olarak; 

 

a) Bir kısım infaz dosyasında birden çok ilâm bulunduğu halde, mahkemelerinden 

toplama kararı aldırılmadan, toplam ceza miktarına göre süre belgesi tanzim olunduğu 

gözlenmiştir. 

 

(… sayılılar.) 

 

b) ... sayılılarda, infaz rejimleri farklı olmasına rağmen hapis cezasıyla adli para 

cezasına dair ilâmların toplatılmasının talep edildiği, 

 

c) … sayılılarda, aynı kişi hakkında aynı infaz rejimine tabi birden fazla hapis cezasına 

dair ilâmın bulunmasına rağmen mahkemeden içtima talebi edilmeyip ayrı ayrı infazına 

çalışıldığı, 

 

Müşahede edilmiştir. 

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun’un 99. 

maddesine göre, bir kişi hakkında hükmolunan her bir cezanın diğerinden bağımsız 

olduğu, varlıklarını ayrı ayrı korudukları; ancak, bir kişi hakkında başka başka 

kesinleşmiş hükümler bulunur ise 107. maddenin uygulanabilmesi yönünden 

mahkemeden bir toplama kararı isteneceği, bu düzenleme ile hükümlünün birden çok 
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kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunması halinde infazda kolaylık sağlanması için 

cezaların toplanması, infazı gereken tüm hapis cezaları için toplam süre üzerinden tek 

bir şartla tahliye tarihi, deneme süresi ve bihakkın tahliye tarihinin saptanması ve 

cezaların infazları ile deneme sürelerinin çakışmasının önlenmesinin amaçlandığı, bu 

itibarla farklı infaz rejimlerine tabi hapis ve adli para cezalarının toplanması yönündeki 

hatalı uygulamadan kaçınılması, 

5275 Sayılı Kanun'un 99. maddesine göre aynı infaz rejimine tabi ilâmlar 

hakkında 107. maddenin uygulanabilmesi için mahkemeden toplatma kararı istenmesi 

gerekliliği ve toplam ceza miktarı üzerinden ilâmların infazının zorunluluğu hususunun 

hatırdan çıkarılmaması, 

 

32- İnfaz İçin Gönderilen İlâmlarla İlgili Olarak Yeni Yürürlüğe Giren Yasaların 

Lehe Olan Hükümlerinin Tatbiki Konusunda Mahkemesinden Karar İstenmeden İnfaz 

İşlemlerine Devam Olunduğu 

 

İnfaz için gönderilen ilâmlarla ilgili olarak, yeni yürürlüğe giren yasaların lehe olan 

hükümlerinin tatbiki konusunda mahkemesinden karar istenmeden infaz işlemlerine devam 

olunduğu izlemiştir.  

 

(… sayılılar.) 

 

* Türk Ceza Kanunu’nun 7/2. maddesinde açıklandığı gibi; “Suçun işlendiği 

zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri 

farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” hükmü gereğince, 

yürürlüğe giren mevzuatın takip edilerek hükümlü lehine sonuçlar doğuran maddelerin 

bulunması hâlinde infazdaki tereddüttün giderilmesi ve hükümlü için telafisi imkânsız 

sonuçların oluşmaması için ilgili mahkemeden kararlar aldırıldıktan sonra infaz 

işlemlerine devam olunması, 

 

33- İnfaz İçin Gönderilen İlâmlarla İlgili Olarak, Yeni Yasalara Göre 

Uyarlanması Konusunda Mahkemesinden Ek Karar Aldırıldığı Halde Bu Kararların 

Kesinleştirilmeden İnfazına Çalışıldığı  

 

İnfaz için gönderilen ilâmlarla ilgili olarak, yeni yasalara göre uyarlanması konusunda 

mahkemesinden ek karar aldırıldığı halde bu kararların kesinleştirilmeden infazına çalışıldığı 

saptanmıştır.  

 

(… sayılılar.) 

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 4. maddesi 

gereğince mahkûmiyet hükümlerinin kesinleşmedikçe infaz olunamayacağının 

unutulmaması, 

 

34- Kasti Suçtan 3 Yıldan, Taksirli Suçtan 5 Yıldan Fazla Hapis Cezalarında 

Doğrudan Yakalama Emri, Adlî Para Cezasından Çevrilen Hapsin İnfazında ise Çağrı 

Kâğıdı Çıkartılması Gerektiği 

 

… sayılıda, kasten işlenen suçtan verilen 4 yıl 8 ay hapis cezasına ilişkin infaz 

evrakının gereği gibi tetkik edilmemesi sonucu çağrı kâğıdı düzenlendiği, 
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…  sayılıda, adlî para cezasından çevrilen ( ) hapsin infazında hükümlüye öncelikle 

çağrı kâğıdı gönderilmesi gerekmesine karşın yakalama emri tanzim olunduğu, 

 

Anlaşılmış hatalı işlemin düzeltilmesi sağlanmıştır. 

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun’un 19. 

maddesinin 2. fıkrası ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük’ün 65. maddesinin 2. fıkrası gereğince kasten 

işlenen suçlarda 3 yıldan, taksirle işlenen suçlarda ise 5 yıldan fazla hapis cezalarında 

doğrudan yakalama çıkartılması, 24/01/2013 gün ve 6411 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile 

5275 sayılı Yasa’nın 19. maddesine eklenen 3. fıkraya göre adlî para cezasından çevrilen 

hapsin infazında hükümlüye öncelikle çağrı kâğıdı gönderilmesi gerektiğinin 

anımsanması, 
 

35- Kesinleşme Şerhinin Denetimi 

 

İnfaz için gönderilen ilâma ait kesinleşme şerhinin; kararın içeriğine uygunluğunun, 

hükümlünün adının ve soyadının, verilen cezanın miktarının ve nevinin Cumhuriyet 

savcısınca denetlenmediği, bu yöndeki hataların düzeltilmesi için mahkemeden karar talep 

edilmediği izlenmiştir. 

 

(… sayılılar.) 

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 5. maddesine 

göre Cumhuriyet savcısının mahkemece kesinleşen ilâmların infazını denetlemekle 

görevli olduğu, aynı Yasa’nın 20. maddesindeki düzenlemeye göre birden fazla kişinin 

birlikte bir suç işlemeleri veya bir kişinin aynı andaki eylemleri ile birden fazla suç 

işlemesi hâlinde hükmolunacak hapis cezalarının infazında cezaların türü ve miktarı 

farklı olabileceğinden ve bu vasıfları itibarıyla da değişik zamanaşımı sürelerine tâbi 

olduklarından, yanlışlıklara neden olunmaması maksadıyla her ceza için ayrı bir 

kesinleşmiş ilâmın Cumhuriyet başsavcılığına verilmesi öngörüldüğü nazarı ile 

Cumhuriyet savcısınca infaz için gönderilen ilâm ile kesinleşme şerh kayıtlarının 

uygunluğunun denetlenmesi, 

 

36- Para Cezalarının Taksitlendirilmesi  

 

Tayin edilen adlî para cezalarının taksitlendirilmesine rağmen taksitlerden birinin 

süresinde yerine getirilmediği takdirde artakalanın tamamının birlikte tahsiline hükmedilen 

bazı infaz evrakında, taksit süresi geçirildiği halde, tamamının tahsiline tevessül edilmediği 

gözlenmiştir. 

 

(… sayılılar.) 

 

* TCK’nın 52. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenen “… kararda, taksitlerden 

birinin zamanında ödenmemesi hâlinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve 

ödenmeyen adlî para cezasının hapse çevrileceği belirtilir.”, Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun’un 106. maddesinin 6. fıkrasında 

değinilen “Hükümde, adlî para cezası takside bağlanmamış ise, bir aylık süre içinde adlî 

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

ay ara ile iki eşit taksitte ödenmesine izin verilir. İlk taksidin süresinde ödenmemesi 
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hâlinde, verilen ikinci takside ilişkin izin hükümsüz kalır.” şeklindeki hükümlere uygun 

işlem ifasında hassas davranılması, 

 

37- Para Cezasından Çevrilen Hapis Cezasının 3 Yılı Aşamayacağı  

 

… sayılıda, TCK’nın 158/1-e maddesi gereğince verilen 40.000 TL adlî para cezasının 

infazında; tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasının ödenmemesi 

nedeniyle, adli para cezası yerine çektirilecek hapis cezasının üst sınırının 3 yılı (1095 gün) 

geçemeyeceği gözetilmeden, ödenmeyen kısma karşılık gelen (40.000 TL : 20 TL = 2.000 

gün adli para cezası) 2000 gün hapis cezasına çevrildiği görülmüştür.  

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106/7. maddesinde 

açıklandığı gibi adlî para cezası yerine çektirilecek hapis süresinin üç yılı 

geçemeyeceğine, ancak birden fazla hükümle adlî para cezalarına mahkûmiyet halinde 

bu sürenin en fazla beş yıl olacağına dikkat edilmesi, 

 

38- Süre Belgesi Tanziminde Hatalara Düşüldüğü  

 

Süre belgesi tanziminde hatalara düşüldüğü; 

 

Bu cümleden olarak;  

 

… sayılıda, 11/02/2013 tarihinde işlenen hırsızlık suçu nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis 

cezası alan hükümlü (A.B)’nin, 11/02/2013 - 21/02/2013 tarihleri arasında tutuklu kaldığı, 

16/04/2015 tarihinde cezasının infazına başlandığı, buna göre şartlı tahliye tarihinin …  günü 

yerine … , 

 

… sayılıda, 11/02/2006 tarihinde işlenen yağma suçu nedeniyle 6 yıl 6 ay hapis cezası 

alan 10.01.1992 doğumlu hükümlü (A.T)’nin, 11/02/2006 – 21/08/2006 tarihleri arasında 

tutuklu kaldığı, 16/04/2014 tarihinde cezasının infazına başlandığı, buna göre 15 yaşını henüz 

ikmal etmeden tutuklanan hükümlünün şartlı tahliye tarihinin  …   günü yerine … ,  

 

Olarak saptandığı, 

 

… sayılı infaz evrakına ait süre belgelerinde, infazı kararlaştırılan cezanın mahkemesi, 

esas ve karar numarası ile karar ve kesinleştirme tarihi gibi bilgilere yer verilmediği, 

 

Görülmüş; denetim sırasında süre belgelerinde gerekli düzeltmeler yaptırılmıştır. 

 

* TCK’nın 7. maddesinin 3. fıkrasında “Hapis cezasının ertelenmesi, koşullu 

salıverilme ve tekerrür ile ilgili olanlar hariç; infaz rejimine ilişkin hükümler, derhal 

uygulanır.” hükmü uyarınca cezaların yerine getirilmesine ilişkin kanunları değiştiren 

yasaların derhal uygulanması gerekmekte ise de cezanın infazına ilişkin yasadaki 

değişiklik mahkûmiyet süresini uzatıyorsa, hükümlüye yüklenen yükü artırıyorsa veya 

koşullu tahliyeyi ağırlaştırıyorsa bu düzenlemenin geçmişe etkili olarak 

uygulanamayacağı göz önüne alınarak suç tarihi itibari ile tatbiki gerekecek infaz 

kanunun belirlenerek süre belgelerinin tanziminde daha hassas davranılması, 

mahkemece hükmedilen cezaların noksan veya fazla infazına mahal verilmemesi, 

sorumluluk doğurabilecek davranışlardan kaçınılması, 
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5275 sayılı Kanun’un 20/4. maddesi ile Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 66/3. maddesi gereğince 

düzenlenen süre belgesinde; hükümlünün kimlik, tebligat ve iletişim bilgileri, infaz 

defteri numarası, kuruma alındığı tarih, tutuklulukta veya gözaltında geçirdiği süre, 

ceza süresi, hakederek ve koşullu salıverileceği tarih ve cezanın hangi hükme ilişkin 

olduğu hususlarının noksansız düzenlenmesine özen gösterilmesi, 

 

39- Süre Belgesinde Koşullu Salıverilmeye Yönelik İşlem Yapılmadığı  

 

01/03/2008 tarihine kadar işlenen suçlara dair … sayılı evrakta, kısa süreli hürriyeti 

bağlayıcı ceza yerine 5237 sayılı Yasa’nın 50. maddesinin 1. fıkrasının a bendi uyarınca 

hükmedilen adlî para cezasının ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına 

çevrilerek, iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte 

çalıştırılmasına karar verilen, hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu 

kapsamdaki uyarı ve önerilerine uymayan hükümlünün, çalıştığı günler hapis cezasından 

mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilmesi amacıyla 

düzenlenen süre belgesinde koşullu salıverilmeye yönelik işlem yapılmadığı görülmüş, 

gereğine tevessül ettirilmiştir. 

 

* 5739 sayılı Kanun’un 5, 6545 sayılı Kanun’un 81. maddeleri ile değişik Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 106. maddesinin 3 ve 9. fıkraları 

gereğince, (Türk Ceza Kanunu’nun 50. maddesinin 1. fıkrasının a bendi saklı kalmak 

üzere, adlî para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında 

koşullu salıverilme hükümleri uygulanamaz) adlî para cezasının hapis cezasına 

dönüştürülmesi hâlinde 01/03/2008 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle cezanın 

infazında koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanacağının, ancak suç tarihi 

01/03/2008 tarihinden önce olsa bile doğrudan verilen para cezalarının ödenmemesi 

durumunda, bunların infazında koşullu salıverme hükümlerinin uygulanamayacağının 

bilinmesi, 

 

40- Süre Belgesinin Cumhuriyet Savcısınca İmzasız Bırakıldığı 

 

Süre belgelerinin incelenmesinde; 

 

a) … sayılılarda, teknik nedenlerle fiziki olarak düzenlenen süre belgesinin, engelin 

ortadan kalkmasından sonra derhal elektronik ortama aktarılıp, elektronik imza ile imzalanıp 

UYAP’a kaydedilmesi işleminin yapılmadığı, 

 

b) … sırada kayıtlı hükümlü ( ) ya ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış süre 

belgesinden fiziki örnek alınıp dosyaya konmasına rağmen, belgenin örneğine “Elektronik 

imza ile imzalanan aslının aynısı olduğunu tasdik ederim” ifadesi yazılarak belge örneğinin 

imzalanıp mühürlenmediği, 

 

Tespit edilmiştir. 

 

* Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet 

Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 5. 

maddesinde belirtilen usuller dairesinde işlemlerin UYAP üzerinden yürütülmesi, 

teknik nedenlerle fiziki olarak düzenlenen belge ve kararların, engelin ortadan 

kalkmasından sonra derhal elektronik ortama aktarılarak, elektronik imza ile imzalanıp 
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UYAP’a kaydedilmesi, Yönetmelik’in 138. maddesine göre elektronik ortamda 

düzenlenip elektronik imza ile imzalanan süre belgesinden aynı Yönetmelik’in 257. 

maddesi uyarınca fiziki örnek çıkartılması gereken hallerde belgenin örneğine 

“Elektronik imza ile imzalanan aslının aynısı olduğunu tasdik ederim” ifadesi yazılarak 

belge örneğinin imzalanıp mühürlenmesi gerektiğinin unutulmaması, 

 

41- Süre Belgesinin Hükümlülere Tebliğ Edildiğine İlişkin Kaydın Bulunmadığı  

 

a) Süre belgelerinin hükümlülere tebliğ edildiğine ilişkin kaydın bulunmadığı,  

 

(….hükümlü defter sayılılarda olduğu gibi.) 

 

b)….sırada kayıtlı hükümlü ( ) ya ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış süre 

belgesinden fiziki örnek alınıp dosyaya konmasına rağmen, belgenin örneğine “ Elektronik 

imza ile imzalanan aslının aynısı olduğunu tasdik ederim” ifadesi yazılarak belge örneğinin 

imzalanıp mühürlenmediği, 

 

Görülmüştür. 

 

*Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet 

Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 

138., Ceza İnfaz Kurumları ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazına Dair Tüzük’ün 

66. maddelerinde yer alan “İlâmı infaz eden Cumhuriyet başsavcılığınca, ceza infaz 

kurumuna tesliminde hükümlüye; infaz kaydı numarasını, ceza infaz kurumuna alındığı 

ve salıverileceği tarihi, ceza süresi ile cezanın hangi mahkeme ve hükme ilişkin olduğunu 

ihtiva eden belge verilir. Hükümlünün ceza infaz kurumuna kabulünde de belgenin bir 

örneği kurum idaresine gönderilir.” hükmü uyarınca süre belgelerinin tanzimini 

müteakip ilgililere tebliğinde ihmal gösterilmemesi, bunun hesap hatalarının zamanında 

öğrenilip düzeltilme olanağını da sağlayacağından konunun önem taşıdığının nazara 

alınması, 

Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet 

Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 

5’inci maddesinde belirtilen usuller dairesinde işlemlerin UYAP üzerinden yürütülmesi, 

teknik nedenlerle fiziki olarak düzenlenen belge ve kararların, engelin ortadan 

kalkmasından sonra derhal elektronik ortama aktarılarak, elektronik imza ile imzalanıp 

UYAP’a kaydedilmesi, Yönetmelik’in 138’ inci maddesine göre elektronik ortamda 

düzenlenip elektronik imza ile imzalanan süre belgesinden aynı Yönetmelik’in 257’nci 

maddesi uyarınca fiziki örnek çıkartılması gereken hallerde belgenin örneğine “ 

Elektronik imza ile imzalanan aslının aynısı olduğunu tasdik ederim” ifadesi yazılarak 

belge örneğinin imzalanıp mühürlenmesi gerektiğinin unutulmaması  

 

42- Taksitlendirme Öngörülmeyen Para Cezası İlâmları  

 

Para cezasına taalluk eden … sayılı infaz evrakının tetkikinde, mahkeme kararında 

taksit öngörülmediği halde ilâmda belirtilen adli para cezasının üçten fazla taksite bağlandığı 

müşahede edilmiştir. 

 

* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkındaki Kanun’un 106/6. 

maddesinin amir hükmüne göre, mahkemesince adlî para cezasının tahsilinde taksit 

öngörülmediği takdirde, İnfaz Tüzüğü’nün 56/5. maddesi mucibince; hükümde, adlî 
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para cezası takside bağlanmamış ise, bir aylık süre içinde adlî para cezasının üçte birini 

ödeyen hükümlünün isteği üzerine geri kalan kısmının birer ay ara ile iki eşit taksitte 

ödenmesine izin verilir. İlk taksitin süresinde ödenmemesi hâlinde, verilen ikinci takside 

ilişkin izin hükümsüz kalır. Ödenmeyen adlî para cezası, Cumhuriyet savcısının kararı 

ile gösterilen gün karşılığı miktar esas alınarak hapse çevrileceğinin, hatırda tutulması 

ve gereğinin buna göre ifası, 

 

43- Taşrada Bulunan Hükümlülere Ait Çıkarılan Ödeme Emri ve Çağrı 

Kâğıtlarına Gerekli Şerhin Düşülmediği  

 

Başka yerde bulunan hükümlülere ait çıkarılan ödeme emri ve çağrı kâğıdında ilâmın 

infazı için bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına başvurabileceği hususunun şerh 

düşülmediği belirlenmiştir. 

 

(… sayılılar.) 

 

* Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet 

Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 5, 

120 ve 136. maddeleri uyarınca, infaz işlemlerinin yerine getirilmesinde; iş 

süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu 

işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve 

işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında 

gerçekleştirilmesi nedeniyle, ilâmların mevzuatta belirtilen kurallara göre süratle, 

eksiksiz biçimde yerine getirilmesi amacıyla başka yerde bulunan hükümlülere 

çıkarılacak ödeme emri ve çağrı kâğıdına ilâmın infazı için bulunduğu yerdeki 

Cumhuriyet başsavcılığına başvurabileceği hususunun şerh düşülmesinin 

unutulmaması, 

 

44- Tebligat ve Posta Giderlerinin Hükümlülerden Tahsili Cihetine Gidildiği  

 

Cezaların infazı sırasında Cumhuriyet başsavcılıklarınca yapılan tebligat ve posta 

giderlerinin hükümlülerden tahsili cihetine gidildiği öğrenilmiştir. 

 

(… sayılılar.) 

 

* Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 324 ve 325. maddelerinin kıyasen 

uygulanmasına imkân olmadığı cihetle infaz aşamasında yapılan giderlerin Devletçe 

karşılanması icap ettiğinin uygulamada nazara alınması, 
 

45- Yapılan Tebligata Rağmen Ödenmeyen Adlî Para Cezasının; Hapse 

Çevrilmesi Sonucu Üç Yılını Aşan Kısmının veya Birden Fazla Hükümle Belirlenmiş ise 

Beş Yılını Aşan Bakiyesinin Tahsili İçin Gereğinin Yapılmadığı  

 

Yapılan tebligata rağmen ödenmeyen adlî para cezasının; hapse çevrilmesi sonucu üç 

yılını aşan kısmının veya birden fazla hükümle belirlenmiş ise beş yılını aşan bakiyesinin 

tahsili için gereğinin yapılmadığı gözlenmiştir. 

 

(… sayılılar.) 
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* Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106/11 ve Ceza 

İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki 

Tüzük’ün 56/10. fıkraları uyarınca infaz edilen hapsin süresi veya kamuya yararlı işte 

çalışmanın, adlî para cezasını tamamıyla karşılamamış olursa, geri kalan adlî para 

cezasının tahsili için ilâmın, Cumhuriyet başsavcılığınca mahallin en büyük mal 

memuruna gönderileceğinin, bu makamlarca, 6183 sayılı Kanun’a göre, kalan adlî para 

cezasının tahsil edileceğinin bilinmesi, 

 

46- Yerine Getirme Fişlerinin Tanziminde Özen Gösterilmediği  

 

… sayılılarda olduğu gibi, bir kısım infaz evrakına ilişkin yerine getirme fişlerinin 

(hükümlünün kimlik bilgileri, suç tarihi, kararı veren mahkeme, kararın tarih ve numarası, 

yerine getirme tarihi, uygulanan kanun ve maddesi, yerine getirilen ceza vs.) ilâm içeriğine 

aykırı düzenlendiği görülmüştür.  

 

* Adli Sicil Yönetmeliği’nin 3. maddesi gereğince, hürriyeti bağlayıcı cezalar ile 

para cezalarının infaz edildiğini, fer'i cezalarla güvenlik tedbirlerinde ise sürenin 

bittiğini bildiren fiş olarak tanımlanan “Yerine Getirme Fişlerinin” aynı Yönetmeliğin 

6. maddesi gereğince bilgi işlem sistemi kurulmuş ise mahallî adlî sicile, kurulmamış ise, 

o yerin bağlı bulunduğu ağır ceza merkezindeki mahallî adlî sicile gönderileceği ve 

bilgilerin ilgilisinin siciline işleneceği nazara alınarak doğru ve sıhhatli veri içermesine 

önem atfedilmesi, 
 

47- Zamanaşımına Uğramış İnfaz Evrakının Derdestler Arasında Tutulduğu  

 

… sayılıda, … lira adlî para cezasına müteallik ve … tarihinde kesinleşmiş, bugüne 

kadar hükümlülerine tebligat yapılıp yakalanamayan ve bu suretle Türk Ceza Kanunu’nun 68. 

maddesinde belirlenen ceza zamanaşımı süresi dolmuş bulunan infaz evrakının derdestler 

arasında tutulduğu görülmüş, denetim sırasında gereği yaptırılmıştır. 

 

* Ceza zamanaşımının resen uygulanacağı ve bundan hükümlünün 

vazgeçemeyeceği gözetilerek; TCK’nın 68, 71 ve 72. maddeleri uyarınca infaz evrakının 

sık sık elden geçirilmesi, ceza zamanaşımı müddeti dolan infaz evrakının derhal işleme 

tabi tutulması, fuzuli muamelelere meydan verilmemesi, 


