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Yapılmasına Dair Genelge

GENELGE
NO:167/2
Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler konulu 167N o.lu
Genelgenin 1’inci maddesinin sonuna cümle eklenmiştir. 2 ’nci maddesinin birinci fıkrasının
(c) bendinde yer alan bir ve ikinci alt bentleri yer değiştirmiş olup, aşağıdaki şekilde yeniden
düzenlenmiştir. 7 ’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 8 ’inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 9 ’uncu maddesinin birinci fıkrası ile (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve sonraki fıkra buna
göre teselsül edilmiştir. 10’uncu maddesinin (b) fıkrasından sonra gelmek üzere (c) fıkrası
eklenmiştir. 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasına, 17’nci maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkralarına, 18’inci maddesinin ikinci fıkrasına cümle eklenmiştir. 2 2 ’nci maddesinin beş ve
altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, altıncı fıkradan sonra gelmek üzere yeni bir
cümle eklenmiştir.
“Ceza İnfaz Kurumu Türleri
M adde 1- (1) Ceza infaz kurumlarının türleri ve sınıflandırılmaları aşağıda
gösterilmiştir. Ekli listelerde yer almayan ancak bu Genelgenin yayımından sonra hizmete
açılan, kapatılan veya listede yer alıp konumunun değiştirilme ihtiyacı görülen ceza infaz
kurumlarının hangi listede ve hangi bölümde yer alacağı Genel M üdürlük tarafından
belirlenecek, ayrıca Ekli (1) sayılı listenin (C) bölümünde işaretlenen ceza infaz kurumlan ile
Ekli (2) sayılı listede işaretlenen müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlan
yönünden, suç türü, ceza süreleri veya koşullu salıverilme tarihlerine yönelik kısıtlama
getirilebilecektir.”
“Kapalı Ceza İnfaz Kurum lan
M adde 2 - (1) Ekli I sayılı listenin;
(c) (C) bölümünde işaretlenen ceza infaz kurumlan;
1) Mahkemelerce verilen toplam cezalan 15 yıl ve daha az olan adlî suçlu yetişkin
erkek ve genç erkek hükümözlüler,
2) Koşullu salıverilmelerine 10 yıl ve daha az süre kalan adlî suçlu yetişkin erkek ve
genç erkek hükümlüler için,”
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“Adlî Suçlardan Hükümlü
Kurumlarından Nakiller
Madde 7- (1) Ekli
kurum lannda bulunan:

ve

Tutuklulara

Tahsis

Edilen

Ceza

İnfaz

(1) sayılı listenin (C) bölümünde işaretlenen ceza

infaz

(a) Mahkemelerce verilen toplam cezalan 15 yıldan fa z la d a n adlî suçlu yetişkin erkek
ve genç erkek hükümözlülerin,
(b) Koşullu salıverilmelerine 10 yıldan fazla süre kalan adlî suçlu yetişkin erkek ve
genç erkek hükümlülerin,
Konumlarına uygun ceza
bulunulmayacaktır.”
“M üdürlük
H üküm özlüler

Teşkilatı

infaz

Bulunan

kurumlarına nakilleri için

kurulularda

Bakanlıktan

Barındırılacak

talepte

Hükümlü

ve

M adde 8- Genelge hükümleri uyarınca, Ekli (1) sayılı listenin (C) bölümünde
işaretlenen ceza infaz kurumlan ile Ekli (2) sayılı listede işaretlenen müdürlük teşkilatı
bulunmayan ceza infaz kurumlarında barındırıiamayacak olan adlî suçlu yetişkin erkek ve
genç erkek hükümlüler ile yetişkin erkek ve genç erkek hükümözlülerin,
Cezalarının infazına (1) sayılı
kurumlarında devam olunacaktır.”

listenin (F)

bölümünde işaretlenen

ceza

infaz

“M üdürlük Teşkilatı Bulunmayan Ceza İnfaz Kurumlarına Nakiller
M adde 9- Suç türüne bakılmaksızın;
(a) Mahkemelerce verilen toplam cezaları 7 yıl 6 ay ve daha az olan adlî suçlu yetişkin
erkek ve genç erkek hükümözlülerin,
(b) Koşullu salıverilme tarihlerine 5 yıl ve daha az süre kalan adlî suçlu yetişkin erkek
ve genç erkek hükümlülerin,
Ekli (2) sayılı listede işaretlenen müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz
kurumlarına nakilleri yapılabilecektir.
2) Yetişkin erkek ve genç erkek adlî suçlu hükümlülerden;
(a) Haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananların,
(b) Haklarında iyi hâl kararı verilse bile 5275 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde
sayılan eylemlerinden dolayı üç kez hücreye koyma cezası alanların,
(c) Koşullu salıverilme kararı geri alınanların,
(d) Eğitimevleri hariç açık ceza infaz kurumlarından firar edenlerin,
(e) Ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma veya teşebbüs etme suçundan disiplin
cezası alanların,
koşullu salıverilme tarihlerine 1 yıldan az süre kalması halinde ekli (2) sayılı listede
işaretlenen müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılabilecektir.
(3) Ekli (1) sayılı listenin (C) bölümü ile ekli (2) sayılı listede işaretlenen ceza infaz
kurumlarına nakil isteyen hükümlü ve hükümözlülerin, infaz etmekte oldukları cezalan
dışında sırada bekleyen kesinleşmiş cezaları ya da hükümözetleri varsa tüm cezalarından
dolayı infaz edilecek süre veya hükümözetleri de dikkate alınacaktır.”
“M üdürlük Teşkilatı Bulunmayan Kurumlara Nakilleri Yapılm ayacak Hükümlü
ve Hükümözlüler
Madde 10- Türk Ceza Kanunu’nun eşe karşı işlenen 82/1-d, 86/3-a, 96/2-b ve 1
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Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlardan mülga 765 sayılı Türk Ceza K anunu’nuıı eşe
karşı işlenen 449/1, 456, 457 maddelerine muhalefet suçundan ceza alanların,
hiçbir şekilde ekli (2) sayılı listede işaretlenen müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza
infaz kurumlarına nakilleri yapılmayacaktır.”
“Hükümlülerin Keııdi İstekleri ile Nakilleri
M ad d e 15- (3) Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya
hastalık nedeniyle nakil hariç, bir yıl kalmak zorundadır. Çocuklar bakımından bu süre altı ay
olarak uygulanacaktır.
Bakanlık tarafından kendi istekleri üzerine nakli yapılan hükümlü ve hükümözlülerin,
nakledildikleri kurumlarda 1 yıl kalmaları zorunlu olduğu için 1 yıllık süre dolana kadar ağır
ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından, kendi istekleri üzerine müdürlük
teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarına yapılacak nakiller hariç, merkez ve bağlı ceza
infaz kurumlarından birine nakilleri yapılmayacaktır.”
“Zorunlu Nedenlerle Nakil
Madde 17- (2) Birden fazla müdürlük teşkilatı bulunan kurumun bağlı olduğu ağır
ceza Cumhuriyet başsavcılıklarınca, Bakanlık tarafından ayrı ve özel bir düzenleme
yapılmamışsa kapsama gücünün aşılması sorunu öncelikle bağlı kurumlar arasında yapılacak
nakillerle mahallinde çözülecektir.
Bakanlık tarafından kendi isteği üzerine veya zorunlu nedenlerle, disiplin, asayiş ve
güvenlik, eğitim, öğretim nedeniyle nakil emri verilenlerin, zorunlu olmadıkça kapsama gücü
aşımı nedeniyle nakilleri yapılmayacaktır.
Bu nakiller sırasında, gönderilecekleri kurumun suç vasıfları, salıverilme tarihleri ve
ceza süreleri veya varsa Bakanlık tarafından belirlenen koşullar itibariyle konumlarına uygun
olup olmadığına dikkat edilecektir.
(3) Kapsama gücünün aşılması nedeniyle yapılacak nakillerde; kurum tarafından
hazırlanacak listelerde, açık ceza infaz kurulularından firar edenler, bulunduğu yer nüfusuna
kayıtlı olmayanlar, eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri bulundukları yerde ikamet etmeyenlere
öncelikli olarak yer verilecektir.
75 yaşın üzerinde olan, kurumda eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri bulunan, sağlık,
güvenlik ve disiplin nedeniyle o kuruma nakil emri verilmiş olanlar ile halen tedavisi devam
edenlerin kapsama gücü aşımı nedeniyle nakilleri talep edilmeyecektir.
Çok zorunlu kalınmadıkça kendi istekleri ile gelmiş olanlar bu listelere dâhil
edilmeyecektir.
'Nakli talep edilmeden önce kişilerin kurumda eşi, çocuğu, kardeşi, anne ve babası olup
olmadığı tespit edilecek, nakil talep evrakında ceza infaz kurumunda yakınlan bulunup
bulunmadığı hususu mutlaka belirtilecektir.
“Suç ve Yargılama Yeri Nedeniyle Nakil
Madde 18- (2) Çocuk tutuklular müdürlük teşkilatı bulunmayan ceza infaz
kurum lannda barındırılmayacak, derhal bağlı oldukları ağır ceza merkezi kapalı ceza infaz
kurumuna, bağlı oldukları ağır ceza merkezi ceza infaz kurumunda çocuklar için ayrılmış
bölüm yoksa Bakanlık tarafından önceden belirlenen kapalı ceza infaz kurum una
nakledilecek ve duruşmalarına bu kurumlardan gidip gelmeleri sağlanacaktır.
Yargılandıkları yerde çocuklar için ayrılmış bölüm bulunmadığı için ya da kapsama
gücü aşımı nedeniyle başka ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılan adli suçlu çocuk
3/4

tutuklular 18 yaşını doldurduklarında, geldikleri yerdeki yargılamaları devam ediyorsa ve
gidecekleri kurum konumlarına uygunsa, Bakanlıktan izin alınmaksızın suç ve yargılama yeri
nedeniyle resen ilk geldikleri kuruma sevk edileceklerdir.”
“Nakillerle İlgili Ortak Hükümler
Madde 22- (5) Ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları, Bakanlık tarafından kendi isteği
üzerine nakli uygun görülenler hariç, merkez ve bağlı ceza infaz kurum 1arının birinden
diğerine nakil olmak isteyen hükümlü ve hükümözlülerin taleplerini, kapasitesi, sınıfına
uygun bulunması, mevcudu, asayiş durumu, güvenlik, aileye olan yakınlığı ve sosyal çevre
gibi hususları göz önüne alarak, bu Genelgede belirtilen esaslar dâhilinde, takdir ederek
sonuçlandıracak, bu tür talepleri Bakanlığa göndermeyecektir.
Ancak; hükümlülerin diğer ceza infaz kurumlarına nakil talepleri Bakanlık tarafından
değerlendirilecektir.
(6)
Ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları, talepleri olmasa dahi, Bakanlık tarafından
kendi isteği üzerine veya zorunlu nedenlerle, disiplin, asayiş ve güvenlik nedeniyle nakil
emri verilenler hariç, hükümlü ve tutukluların disiplin, ceza süresi, asayiş ve güvenlik,
eğitim, öğretim nedenleriyle ağır ceza veya müdürlük teşkilatı bulunan ya da bulunmayan
ceza infaz kurumlarmdan birine nakillerine resen karar verecektir.
Bu nakiller sırasında, gönderilecekleri kurumun Genelge hükümleri uyarınca
konumlarına uygun olmasına dikkat edilecektir.
Örgütteki konumu, suçun özelliği, alınan istihbari bilgiler sonucu, Genel Müdürlük
tarafından kendi isteği üzerine veya zorunlu nedenlerle, disiplin, asayiş ve güvenlik, eğitim,
öğretim nedeniyle yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarına veya bir bölümü yüksek
güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümlerine nakilleri uygun
görülen özellikle terör ve çıkar amaçlı suç örgütü lideri konumundaki hükümlü, hükümözlü
ve tutukluların, resen veya ilgilinin talebi üzerine, ağır ceza merkezi Cumhuriyet
Başsavcılığına bağlı yüksek güvenlikli veya bir bölümü yüksek güvenlikli ceza infaz
kurumlarına nakilleri yapılmadan Önce Genel M üdürlükten görüş istenecektir.”
Bilgi edinilmesini, Genelge’nin; yargı çevrenizdeki Cumhuriyet başsavcılıkları ile
Cumhuriyet savcılarına ve ceza infaz kurumu müdürlüklerine bildirilmesini, oda ve
koğuşlara asılmak suretiyle hükümlü ve tutuklulara duyurulmasını, gereğinin yerine getirilip
getirilmediğinin izlenerek ve denetlenerek aksine davrananlar hakkında kanuni işlem
yapılmasını, bilgileri bakımından da infaz hâkimlikleri ile izleme kurullarına gönderilmesini
önemle rica ederim.
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