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KOġULLU SALIVERĠLME,
MÜKERRĠRLĠK, ÖZEL ĠNFAZ USÜLLERĠ VE
DENETĠMLĠ SERBESTLĠK SĠSTEMĠ ĠLE ĠLĠġKĠLERĠ
Mustafa SAĞIROĞLU
Ankara Cumhuriyet Savcısı
GiriĢ
Türk ceza adalet sistemi 1 Haziran 2005 tarihi itibarıyla tamamen değişmiştir. 5275 sayılı
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5271
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu “Türk ceza adalet sistemi”ni değiştiren üç temel yasa
grubudur. Ayrıca 20 Temmuz 2005 tarihinde 5402 sayılı “Denetimli Serbestlik ve Yardım
Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu”da yürürlüğe girerek konsept tamamlanmıştır.
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, ceza ve tedbirlerin
infazına yönelik tüm düzenlemeleri içinde toplayarak diğer yasalara serpiştirilmiş hükümlerdeki
karmaşa ve düzensizliği önlemiştir.
Hapis cezalarının infazında değişik bir sisteme geçilmiştir. Koşullu salıverilme süreleri,
mükerrirlere özgü infaz rejimi, özel infaz usulleri ve bu cezaların infaz işlemlerinde 5402 sayılı
Kanun ile oluşturulan denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile ilişkileri önem arz ettiğinden
konuları, uygulamaları ve sorunları ortaya koyarak çözüm yolları üretmek amacıyla tartışmaya
açmak istedim.
Konu Ģeması
Hapis cezaları
(Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis, süreli hapis)

Koşullu salıverilme
süreleri
(5275 sayılı
CGTİHK
108. md.)

Mükerrirlere
ilişkin infaz sistemi
(5275 sayılı
CGTİHK
110. md.)

Özel infaz
usulleri
(5275 sayılı
CGTİHK 107. md.)

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile İlişkileri ve Denetimli Serbestlik Tedbirleri
Genel tanımlar
KoĢullu (Ģartla) salıverilme
Hapis cezasına mahkum olanların bulundukları ceza infaz kurumunda cezalarını yasada
belirtilen oranlarda iyi halli olarak geçirdikleri takdirde belirli yükümlülükler ve koşullar dahilinde salıverilerek bakiye cezalarını kurum dışında çekmeleridir.
Ġyi hallilik
Hükümlünün ceza infaz kurumunda koşullu salıverilme sürelerini kurumların düzen ve
güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyarak, haklarını iyi niyetle kullanarak
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yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek geçirmesi ve uygulanan iyileştirme programlarındaki
gösterdiği başarı ve toplumla bütünleşmeye hazır olduğunun infaz kurumu idare kurulunca belirlenmesidir. (5275 sayılı Kanunun 89’uncu md.)
Örgütsel suçlar
Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan ve en az üç üyesi bulunan örgüt
yöneticileri veya üyeleri tarafından örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçları kapsamaktadır.
Genel suçlar
Terör ve örgütsel suçlar dışında kalan diğer suçları kapsamaktadır.
Denetimli serbestlik (probasyon)
Şüpheli veya hükümlü kişinin gözetiminin düzenlenmesi ve uygulanması, verilen görevler
ve getirilen kısıtlamalar dahil hapis cezası ile ilişkili olmayan cezaların infazının denetlenmesi,
tecil edilen hapis cezasının denetim süresi boyunca hükümlünün davranışlarının denetlenmesi ve
suçlulara, daha doğru bir yaşam sürmeleri, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı tarafından getirilen
koşulları yerine getirmeleri ve böylelikle bozulmuş olan hukuki ve toplumsal ilişkilerin düzeltilmesi amacıyla bireysel yardım sağlanması ve ikna edilmeleri anlamını kapsayan bir sistemdir.
(Çek Cumhuriyeti Probasyon Kanunu 2’nci md.).
Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri
Cezaları ertelenen, salıverilen veya haklarında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire
hükmedilen hükümlülerin izlenmesi, iyileştirilmesi, psiko-sosyal sorunlarının çözülmesi,
salıverilme sonrası korunması ve yargılanan kişiler hakkında sosyal araştırma raporlarının
düzenlenmesi ve mağdurun korunması gibi görevleri yerine getirmek için oluşturulan kuruluşlardır. (5275 sayılı Kanunun 104’üncü md.).
KoĢullu salıverilme süreleri
Genel suçlara iliĢkin hapis cezalarında koĢullu salıverilme süreleri
1. Hapis cezası olması hali:
a. Ağırlaştırılmış müebbet hapiste

30 yılı,

b. Müebbet hapiste

24 yılı,

c. Süreli hapiste ise cezaların

2/3 sini,

2. Birden fazla hapis cezası olması hali:
a. En az iki ağırlaştırılmış müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis ile birlikte bir
müebbet hapis cezası bulunuyorsa
36 yıl.
b. Birden fazla müebbet hapis (en az iki müebbet hapis)
cezası bulunuyorsa.

30 yıl.

c. Bir ağırlaştırılmış müebbet hapisle birlikte en az bir süreli
hapis cezası bulunuyorsa en fazla

36 yıl.

Örnek 1
Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21 yıl hapis cezası bulunuyorsa :
- Ağırlaştırılmış müebbet hapis için

102

30 yıl
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- 21 yıl hapis cezasının 2/3 si

14 yıl
+
Toplam 44 yıl

Koşullu salıverilme süresi olmakta ise de en fazla 36 yıl sınırı bulunduğundan koşullu
salıverilme süresi 36 yıl olacaktır.
Örnek 2
Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 6 yıl hapis cezası bulunuyorsa :
- Ağırlaştırılmış müebbet hapis için

30 yıl

- 6 yıl hapis cezası için 2/3 si

4 yıl
+
Toplam 34 yıl

Koşullu salıverilme süresi olmakta ve bu süre üst sınır olan 36 yıla ulaşmadığından 34 yıl
olarak uygulanacaktır.
- Hak ederek salıverilme tarihi de 34 yılın yarısı olan 17 yıl toplanarak 51 yıl üzerinden
hesap edilerek bulunacaktır. (34:1/2 =17, 34+17 = 51)
d. Bir müebbet hapis cezası yanında en az bir süreli hapis cezası bulunuyorsa
En fazla 30 yıl.
Örnek 3
Bir müebbet hapis ile birlikte 24 yıl hapis cezası bulunuyorsa :
- Müebbet hapis için

24 yıl

-24 yıl hapis cezası için 2/3 si

16 yıl
+
Toplam 40 yıl

Yapmaktadır. Koşullu salıverilme süresi en fazla 30 yıl olabileceğinden 30 yıl olarak
uygulanacaktır.
Hak ederek salıverilme tarihi 30 yılın yarısı olan 15 yıl toplanarak 45 yıl üzerinden hesap
edilerek bulunacaktır. (30:1/2=15, 30+15=45)
Örnek 4
Müebbet hapis ile birlikte üç yıl hapis cezası bulunuyorsa :
- Müebbet hapis için

24 yıl

- 3 yıl hapis cezasının 2/3 si

2 yıl
+
Toplam 26 yıl

Olup bu süre üst sınır olan 30 yılı geçmediğinden 26 yıl olarak uygulanacaktır.
- Hak ederek salıverilme tarihi ise 26 yılın yarısı olan 13 yılın toplanması ile 39 yıl
üzerinden hesaplanarak bulunacaktır. (26:1/2=13, 26+13=39)
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e. Birden fazla süreli hapis cezası bulunuyorsa

en fazla 28 yıl.

Örnek 5
- 4 yıl hapis, 20 yıl hapis ve 24 yıl hapis cezası bulunuyorsa; cezalarının toplamı 4+20+24=
48 yıl olmaktadır. 48 yılın 2/3 si= 32 yıl olarak koşullu salıverilme süresi bulunmakta ise de 28
yılı geçmeyeceğinden 28 yıl olarak uygulanacaktır.
- Hak ederek salıverilme tarihi ise 28 yılın ½ si =14 yılın toplamı olan 28+14=42 yıl
üzerinden hesap edilerek bulunacaktır.
Örnek 6
- 20 yıl hapis ve 13 yıl hapis cezası bulunuyorsa:
20+13=Toplam 33 yıl olmaktadır.
33 yıl: 2/3 si=22 yıl koşullu salıverilme süresi olup üst sınır olarak belirtilen 28 yıla
ulaşmadığından 22 yıl olarak uygulanacaktır.
- Hak ederek tahliye tarihinde 22 yılın: ½ si= 11 yıl ile toplandığında 22+11=33 yıl
üzerinden hesap edilerek bulunacaktır.
Örgütsel suçlara iliĢkin hapis cezalarında koĢullu salıverilme süreleri
1. Bir hapis cezası olması hali
a. Ağırlaştırılmış müebbet hapiste

36 yılı,

b. Müebbet hapiste

30 yılı,

c. Süreli hapiste ise cezaların

¾ ünü,

2. Birden fazla hapis cezası olması hali:
a. En az iki ağırlaştırılmış müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis ile birlikte en
az bir müebbet hapis cezası bulunuyorsa
40 yıl,
b. Birden fazla müebbet hapis cezası bulunuyorsa

34 yıl,

c. Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis ile birlikte en az bir
süreli hapis cezası bulunuyorsa

en fazla 40 yıl.

d. Bir müebbet hapis cezası yanında en az bir
süreli hapis cezası bulunuyorsa
e. Birden fazla süreli hapis cezası bulunuyorsa

en fazla 34 yıl.
en fazla 32 yıl,

İyi halli olarak geçirmesi gerekir.
f. Devlet güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlardan verilen ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezalarında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. Ceza ömür boyu devam
eder.
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KoĢullu salıverilmeye iliĢkin önemli hususlar
1. Disiplin cezaları kaldırılmadan koşullu salıverilme yapılamaz. Ancak hiçbir zaman hak
ederek salıverilme süresi aşılamaz.
2. Çocukların ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde 18 yaşını ikmal etmeden geçirdikleri
sürelerin bir günü iki gün sayılarak hesap edilir. Bu hesaplama hem koşullu salıverilme süresini
hemde hak ederek salıverilme süre ve tarihlerini kısaltır.
Örnek 7
Suç tarihinde 18 yaşından küçük hükümlü hakkında 3 yıl hapis cezası bulunuyorsa:
Koşullu salıverilme süresi 3 yıl: 2/3=2 yıl olup 18 yaşına kadar ceza infaz kurumunda
geçirdiği 1 yıl x 2= 2 yıl sayıldığından koşullu salıverilme süresi 1 yıl, hak ederek salıverilme
süresi de 2 yıl olmaktadır.
3. Hak ederek (bihakkın) salıverilme tarihi; koşullu salıverilme süresinin yarısı ilave
edilerek bulunur. Ancak hiçbir zaman hapis cezası toplamını geçemez. Koşullu salıverilme tarihi
de hak ederek tahliye tarihi arasındaki süreye denetim süresi denir.
4. Koşullu salıverilme kararı, mahkumiyet hükmünü veren veya hükümlünün cezasını infaz
ettiği yerdeki aynı derecedeki mahkemece verilir.
5. Firar ve isyan suçu nedeniyle koşullu salıverilme sürelerinde herhangi bir değişiklik
yoktur. Ancak disiplin cezası kalkmadıkça iyi halli sayılamaz.
6. Halen 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu da yürürlüktedir. Koşullu salıverilme
süreleri yönünden 5275 sayılı CGTİHK hükümleri ile paralellik bulunduğundan herhangi bir
çelişki bulunmamaktadır.
7. İlamların kesinleşme şerhlerinde aynı türden cezaların toplamının gösterilmesi gerekir.
KoĢullu salıverilme kararının geri alınması
1. Hükümlü denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işleyerek hapis cezası alırsa, bu suç tarihi
ile kalan cezanın (hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süre) aynen çektirilmesine,
2. Hükümlü denetim süresi içinde yükümlülüklere uymadığı takdirde mahkemece, yükümlülüklere uymama tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasında takdir edilecek bir sürenin ceza
infaz kurumunda aynen çektirilmesine,
Karar verilir.
3. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasında; önceki mahkumiyet hükmünü veren
mahkeme, denetim süresindeki yükümlülüklere uymama halinde ise ayrıca koşullu salıverilme
kararını veren mahkemeler yetkili ve görevlidir.
KoĢullu salıverilen hükümlülerin denetim süresi içinde denetimli serbestlik ve yardım
merkezleri ile iliĢkileri
(5402 sayılı Kanunun 15’inci md.)
Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri Ģube müdürlüğünün görevleri
1. Mahkemece, denetim süresinde hükümlünün önceden öğrendiği bir mesleği yapmak
amacıyla bu kamu kurumunda veya özel bir kuruluşta başkasının gözetimi altında ücret
karşılığında çalıştırılması yükümlülüğüne karar verilmiş ise;
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Şube müdürlüğü daha önceden tespit ettiği iş ve meslek kuruluşları ile irtibata geçerek
hükümlülerin çalışmasını sağlar, kuruluşun üst yöneticileri ile sürekli irtibat halinde takip eder.
Gelişme ve çalışmaları kaydeder.
2. Denetim süresinde halen 18 yaşını ikmal etmemiş çocuk hükümlülerin eğitimlerine
devam etmeleri sağlanır. Eğitim, öğrenim ve mesleki eğitimi (çıraklık eğitimi, meslek kurs vs.)
kapsamaktadır. Bu nedenle çocuk hükümlünün barınacağı yer olmaması halinde, yatılı bölümü
bulunan okullara veya eğitim merkezlerine yerleştirerek takibi yapılır. Bu nedenle yetki alanları
içinde (özel ve resmi) okul ve mesleki eğitim kurumlarının listesi tutulur ve güncelleştirilir.
3. Hâkim, denetim süresinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi
görevlendirebilir. Uzman, şube müdürlüğünde çalışan sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog,
öğretmen, infaz ve koruma memuru gibi görevlilerdir.
Uzman, hükümlünün kötü alışkanlıklardan kurtulması, çevre ile ilişkileri ve iyi bir hayat
kurması için öğütte bulunur. Çalıştığı yerdeki arkadaşları ve yöneticileri ile görüşür. Hâkime her
üç ayda bir gelişmeler hakkında yazılı rapor sunar.
4. Mahkemece hükümlüye denetim süresinde başka yükümlülükler getirilmişse (örnek:
Belirli zamanlarda şube müdürünün ziyaret etme, çalıştığı ve ikamet ettiği yerleri bildirme ve bazı
yerlere gitmekten yasaklanma gibi) şube müdürlüğü görevlileri tarafından takip edilerek uymama
halinde durum mahkemeye bildirilir.
5. Denetim süresini iyi halli olarak geçirip geçirmediğini araştırarak sonucu mahkemeye
bildirir.
Denetimli serbestlik merkezleri, çalışmalarında gerektiğinde kolluk kuvvetleri ile iş birliği
yapabilirler. Diğer kurumlardan yardım alabilirler.
6. Hükümlülere, koşullu salıverilmelerinden sonra denetim süresi içindeki yükümlülükleri
yerine getirmeleri için zor kullanılamaz. Çünkü mahkemece belirlenen yükümlülüklere
uymamaları halindeki yaptırım, koşullu salıverilme kararının geri alınması olduğundan
hükümlülerin kendiliğinden uymaları gerekmektedir.
Mükerrirlere iliĢkin infaz sistemi
5237 sayılı TCK’nın 58’inci maddesi ve 5275 sayılı CGTİHK 108’inci maddeleri ile;
mükerrirlik nedeniyle işlenen suçlardan dolayı hükmedilen cezalarda artırım yapılması
sisteminden vazgeçilerek verilen hapis cezalarının infaz sisteminde düzenlemeler getirilmiştir.
Bu nedenle mükerrirlik nedeniyle hapis cezalarının infazında; koşullu salıverilme süreleri
hükümlü aleyhine değişiklik göstermekte ve ayrıca infazın tamamlanmasından sonra denetimli
serbestlik tedbiri uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.
Tekerrüre iliĢkin özellikler
1. Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar arasında ve sırf askeri suçlarla diğer suçlar arasında
hükmedilen cezalarda tekerrür hükümleri uygulanmaz.
2. Önceden işlenen suça ilişkin mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra yasada
belirtilen süreler içinde işlenen suçlara ilişkin tekerrür hükümleri uygulanır. Bu nedenle önce
işlenen suça ilişkin cezanın infazı şart değildir.
3. Çocukların sonradan işledikleri cezalarda tekerrür hükümleri uygulanmaz.
4. Mükerrirlik nedeniyle hapis cezasının infazından sonra ayrıca kararda denetimli
serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir.
5. Tekerrür hükümleri; birinci defa tekerrür ve ikinci defa tekerrür olmak üzere iki çeşittir.
Birinci defa tekerrür:
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Önceden işlenen suça ilişkin hükmün kesinleşmesinden sonra işlenen suçtan sonra
hükmedilen hapis cezası birinci defa tekerrür sayılır.
İkinci defa tekerrür:
Birinci defa tekerrüre ait suça ilişkin mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden sonra
işlenen diğer tüm suçlar ikinci defa tekerrür halinde işlenen suç sayılır.
6. Mahkumiyet hükmünde, kaçıncı defa tekerrür olduğu ve tekerrüre esas alınan önceki
suçlara ilişkin cezaların en ağır neviden olanın miktar veya süresinin mutlaka gösterilmesi gerekir.
Mükerrirlere iliĢkin koĢullu salıverilme süreleri
A. Birinci defa tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkum olunan:
a. Ağırlaştırılmış müebbet hapis ise :

39 yılını

b. Müebbet hapis ise:

33 yılını

c. Süreli hapiste ise cezasının

¾ ünü

İyi halli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanırlar.
d. Tekerrür nedeniyle, tabi oldukları infaz rejimine göre tespit edilen koşullu salıverilme
süresine ilave edilecek süre hiçbir zaman tekerrüre esas alınan önceki suça ilişkin cezaların en
ağırından fazla olamaz.
Örnek 8
Genel suçlara ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 5275 sayılı Kanunun 107/2’nci
maddesine göre koşullu salıverilme süresi 30 yıldır. Tekerrüre esas alınan önceki suça ilişkin ceza
2 yıl hapis ise koşullu salıverilme süresi 30 yıl+2yıl = 32 yıl olarak tespit edilecek, 39 yıl olarak
uygulanamayacaktır.
Örnek 9
Tekerrüre tabi sonradan işlediği suça ilişkin hapis 12 yıl ise:
*Tabi olduğu rejime göre
koşullu salıverilme süresi
*Tekerrür rejimi

12 yıl: 2/3=8 yıl

Tekerrür rejimi

12yıl: 3/4=9 yıl

uygulanır ise
artırım1 yıldır.

*Tekerrüre esas alınan önceki ceza 6 ay hapis olduğu taktirde artırım bu süreyi
geçemeyeceğinden tekerrüre tabi koşullu salıverilme süresi 8 yıl 6 ay olarak uygulanacaktır.
e. İkinci defa mükerrirlik hali:
Birinci defa tekerrüre ilişkin suçtan dolayı mahkumiyet kararının kesinleşmesinden sonra
işlenen tüm suçlar ikinci defa tekerrür kapsamına girdiğinden koşullu salıverilmeden
yararlanamazlar ve hapis cezalarını tamamen çekerler.
f. Örgütsel suçlarda birinci defa tekerrür halinde koşullu salıverilme sürelerinde herhangi
bir artırım yoktur.
g. Birinci ve ikinci defa mükerrirlik hükümlerinin uygulanabilmesi için bu suçların 5275
sayılı CGTİHK’nın yürürlüğe girdiği 1 Haziran 2005 tarihinden sonra işlenmeleri gerekir.
Mükerrirlere iliĢkin denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinin görevleri
1. Cezanın tamamen çekilmesinden sonra mahkemece bir yıldan az ve beş yıldan fazla
olmamak üzere denetim süresi belirlenir.
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2. Denetim süresinde DSYM şube müdürlüğünce hükümlüye, iş bulmalarına veya meslek
ve sanatları ile ilgili iş kurmalarına, çevre ve aileleriyle olabilecek psiko-sosyal sorunların
çözümüne yardımcı olunulur.
3. Koruma kurullarınca tespit edilen kamu ve özel kuruluşların isimlerinin yazılı olduğu
listelerdeki iş yerlerinden yararlanılır.
4. Denetim süresinde (5275 CGTİK-108/5) koşullu salıverilmeye ilişkin hükümlerin
uygulanması konusu: Ortada koşullu salıverilme kararı olmadığından geri alınma durumu da
yoktur. Hükümlünün yükümlülüklere uymaması halinde mahkemece denetim süresi uzatılabilir,
uymama hali ayrıca suç teşkil eden eylem olduğu taktirde suç ihbarında bulunulur.
Özel infaz usulleri (5275 sayılı CGTĠK madde 110)
I. Altı ay ve daha az süreli hapis cezaları
A. Hafta sonları infaz
6 ay ve daha az süreli hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin her hafta Cuma günü saat
19:00 da girmek ve Pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle ceza infaz kurumlarında infazına
karar verilebilir.
B. Geceleri infaz
6 ay ve daha az süreli hapis cezalarının her gün saat 19:00 de girmek ve ertesi sabah 07:00
de çıkmak suretiyle ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilebilir.
C. Konutta infaz
Kadın hükümlüler veya infaza başlama tarihi itibariyle 65 yaşını bitirmiş erkek
hükümlülerin cezalarının konutlarında çektirilmesine karar verilebilir.
İnfazın yapılacağı konut, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen özellikleri taşımalıdır.
Hafta sonları, geceleri ve konutta infaza ilişkin ortak kurallar:
1. Koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.
2. Hükümlünün talebi halinde; hükmü veren mahkeme veya hükümlünün oturduğu yer aynı
derecedeki mahkeme tarafından karar verilmesi gerekir.
3. Konut; mahkeme kararında gösterilen yer olmalıdır.
II. Üç yıl ve daha az süreli hapis cezalarının konutta infazı
1. Hükümlü infaza başlama tarihinde 75 yaşını bitirmiş olmalıdır.
2. Hükümlülerin cezalarının infaz kurumlarında çektirilmesine sağlık durumlarının elverişli
olmadıkları, devlet veya üniversite hastanelerinden alınan sağlık raporu ile belirlenmelidir.
3. Mahkumiyete ilişkin bir zarar doğmuşsa bunun giderilmesi zorunludur.
4. Koşullu salıverilme hükümleri uygulanır.
5. Hükmü veren veya ikamet edilen yerdeki aynı derecedeki mahkemece karar verilmesi
gerekir.
Denetimli serbestlik ve yardım merkezlerinin özel infaz usullerine iliĢkin görev ve
iĢlemleri
1. DSYM şube müdürlüğünün hafta sonu ve geceleri infaz ile ilgili görevleri yoktur.
Konutta infaza ilişkin görev ve yetkileri bulunmaktadır.
2. Konutta infaza ilişkin işlemler:
*İlam, Cumhuriyet başsavcılığı kanalı ile gelir, DSYM şube müdürlüğünce hükümlüye on
gün içinde başvurması için bildirim yapılır. Bildirim; yazılı tebligat, telefon ve faks gibi iletişim
araçları ile yapılabilir.
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*Konutun adresi, infaza başlama ve bitiş tarihleri ile denetime ilişkin bir plan hazırlanır, bu
plan hükümlü ve kolluğa bildirilir.
*Konutta infazın denetimi, şube müdürlüğü personeli tarafından yapılır ulaşım sorunu veya
başka zorunlu nedenlerden dolayı kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapılarak, kolluğa yaptırılabilir.
*Hükümlünün haklı bir mazereti nedeniyle konuttan geçici olarak ayrılması gerektiğinde bu
durum mahkemesine bildirilir.
*Sağlık, yangın ve deprem gibi konutu terk etmenin zorunlu olduğu durumlarda şube
müdürlüğüne bilgi verilir. Müdürlükçe durum takip edilerek zorunlu halin takibi ve hükmün
infazına devam edilmesi sağlanır.
*Konutu değiştirme durumu varsa, hükümlünün bu konudaki talebi mahkemesine iletilerek
alınacak karara göre işlem yapılır.
*Konutta infazda kurallara uymama ve iyi hallilik durumu şube müdürlüğünce rapor ile
saptanarak koşullu salıverilme kararı alınması için Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
Mahkemesince koşullu salıverilme kararı verilip verilemeyeceği değerlendirilir.
*Özel infaz usullerinin hepsinde hükümlüler hakkında Cumhuriyet başsavcılığınca süre
belgesi (müddetname) tanzim edilir.
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