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671 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
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GİRİŞ

:

671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname niteliği itibariyle bir af yasası değildir. Koşullu
Salıverilme ve Denetimli Serbestlik hükümlerinde değişiklikler getirmiştir. Kamuoyunda af
olarak algılanmıştır. Bunun nedeni ise cezalarının tamamını çekmemiş hükümlülerin bu
Kararname kapsamına dahil olmaları halinde belli şartlarla salıverilmeleridir.
671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 32. maddesi aşağıdaki şekilde
düzenlenmiş 17 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Buna göre;
"GEÇİCİ MADDE 6- 1/7/2016 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82), üstsoya,
altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak
durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış
yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104, 105),
özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138),
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü
Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere,
bu Kanunun;
a) 105/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan "bir yıl”lık süre "iki yıl",
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b) 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "üçte iki"lik oran "yarısı",
olarak uygulanır."
KHK 01.07.2016 tarihinden önce işlenen ve düzenlemede istisna olarak sayılmayan suçları
kapsamaktadır. 01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlar bakımından 5275 sayılı İnfaz
Kanunu’na göre, koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az kalan hükümlülerin yazılı talebi
halinde cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmı denetimli serbestlik yasası
uygulanarak infaz edilir.
I- 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden yararlanabilme şartları
1- Suçun 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olması gerekir.
671 sayılı KHK ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar açısından ayrı bir denetimli
serbestlik ve infaz sisteminin uygulanması düzenlemesi getirilmiştir.
2- 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçun KHK’de listelenen suçlardan birisi
olmaması gerekmektedir.
KHK gereğince, aşağıdaki suçları işleyen hükümlüler 671 sayılı KHK hükümlerinden
yararlanamaz, Bu sayılan suçlar KHK’nin dışında tutulmuştur.
- Kasten adam öldürme suçu (madde 81, 82)
- Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini
savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama,
- Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102, 103, 104, 105)
- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar: Haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler
arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel
verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve
yayma, verileri yok etmeme (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138)
- Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (madde 188)
- Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar,
- Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar,
- Milli Savunmaya Karşı Suçlar,
- Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk,
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- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar,
II- Yukarıda yer verdiğimiz iki şartı da taşıyanlar için;
a- Denetimli serbestlik süresi 2 yıl olarak uygulanacaktır.
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A maddesinde
yer alan “1 yıl ve daha az” düzenlemesi “2 yıl ve daha az” olarak değiştirilmiştir. Bu
düzenleme gereğince koşullu salıverilmesine 2 yıl veya daha az süre kalan iyi halli
hükümlüler denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkabileceklerdir.
b- Süreli hapis cezalarına mahkum olanlar cezalarının 1/2’sini infaz kurumunda
çektikleri takdirde koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanacaktır.
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107. maddesinin 2.
fıkrasında yer alan “3 te 2 sini” ibaresi de “yarısını” olarak değiştirilmiştir.
Yukarıdaki her iki düzenleme 01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlar açısından
uygulanacaktır. 01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlarda yukarıdaki düzenleme geçerli
olmayacaktır.
III- Özel durumlara baktığımızda;
1- 13.12.2004 tarihli 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5275 sayılı Kanundan önce infaz rejimi olarak 647
sayılı Kanun uygulanmaktadır. 5275 sayılı Kanuna 671 sayılı KHK ile getirilen düzenleme
647 sayılı Kanundan daha lehe değildir.
2- KHK’de yer alan ve istisna olarak sıralanan kapsam dışı bırakılan suçlara; teşebbüs
edilmesi, azmettirilmesi veya yardım edilmesi hallerinde KHK’de düzenlenen koşullu
salıverilme (şartlı tahliye) veya denetimli serbestlik uygulamasından yararlanılamaz.
Teşebbüs ve suçu iştirak halleri için KHK’de özel bir düzenleme yapılmamıştır.
3- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun gereğince adli para
cezasına mahkum olanlar; adli para cezası ister doğrudan verilmiş olsun, ister hapis cezasıyla
birlikte verilsin veya isterse hapis cezasından çevrilmiş olsun 671 sayılı KHK’de düzenlenen
koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanamazlar. Adli para cezasını
ödemek zorundadırlar.
4- Taksirli suçlar KHK’deki düzenlemeden yararlanabilir. Bilinçli taksir ile işlenen suçlar
dahi KHK’de yer alan düzenlemeden yararlanabilir.
5- 01.07.2016 tarihinden önce suç işleyip de ceza mahkumiyeti olan ve infaz savcılığı
tarafından gönderilen davete uymayarak teslim olmayan veya haklarında doğrudan yakalama
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kararı çıkartılan hükümlüler, cezasını çekmek üzere ne zaman teslim olurlarsa olsunlar 671
sayılı KHK infaz indirimi ve denetimli serbestlik yasası uygulamasından yararlanırlar.
6- Yargılaması devam eden sanıklar suçun 01.07.2016 tarihinden önce işlenmiş olması
kaydıyla KHK’den yararlanırlar. Yargılamanın aşaması ne olursa olsun, ceza mahkumiyeti ne
zaman kesinleşirse kesinleşsin 671 sayılı KHK’de yer alan infaz indirimi ve denetimli
serbestlik tedbiri sanıklara uygulanır.
Konunun anlaşılabilmesi için örnek vermek gerekirse;
671 sayılı KHK kapsamında 01.07.2016 tarihinden önce işlenen ve istisna olarak sayılmayan
suçlar bakımından 3 yıl hapis cezasına mahkum olanlar, açık cezaevinde 2-3 gün kalıp iyi
halli ise derhal tahliye edilecektir.
671 sayılı KHK kapsamında olmayan ve 01.07.2016 tarihinden sonra işlenen suçlar
bakımından 3 yıl hapis cezası almış bir hükümlü, 01.07.2016 tarihinde cezaevine girerse
koşullu salıverilme tarihi 01.07.2018 olacaktır. Koşullu salıverilme tarihine 1 yıl kala, yani
01.07.2017 tarihinde denetimli serbestlik tedbiri yoluyla tahliyesini talep edebilecektir.
SONUÇ

:

671 sayılı KHK ile 01.07.2016 tarihinden önce işlenen istisna olarak sayılmayan suçlar
bakımından süreli hapis cezasına mahkum olanlar için cezalarının 1/2 sini ceza infaz
kurumunda çektikleri takdirde koşulu salıverilmeleri ve iki yıl denetimli serbestlik
hükümlerinden yararlanabilmeleri şeklinde düzenleme yapılmış olması isabetli olmuştur.
Ayrıca 671 sayılı KHK’de cezaevinde olan veya olmayan kişiler yönünden bir ayırıma yer
verilmediğinden, hapis cezasının infazına başlanmayanların da bu düzenlemeden
faydalanabilmesi yerindedir. Cezalandırmanın amacı bireyi suç işlemekten vazgeçirmek veya
caydırmaktır. Bunun yanında suçu önleme, suçluyu ıslah etme ve onu yeniden topluma
kazandırmanın da göz ardı edilmemesi gerektiğinden 671 sayılı KHK’nin bu amaçlara hizmet
ettiği bir gerçektir.
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