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ÖNDEYİŞ

Elinizdeki bu küçük kitap Türk Ceza İnfaz sistemini açıklayan bir 
eserdir. Kitaptaki bütün bilgiler sadece Türk sistemini açıklamaya yö-
neliktir. Halen öğretim üyesi bulunduğum T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİ-
TESİNİN çok geniş bir kütüphanesi olmasına ve de kişisel kaynaklara 
sahip olmama rağmen, ben kitabımı sadece Türk uygulaması ile sınır-
ladım. Bunun yanında gereksiz gördüğüm bazı istatistiklere de yer ver-
medim. Zira bunlara ulaşmak ve de T.C. Adalet Bakanlığının sitelerine 
girip kolaylıkla bulunabilecek kaynaklardı.

İnfaz Kurumları ve bunları düzenleyen hukuk kuralları her ülke-
de birbirine benzemekte ise de, burada cezaları infaz edilen kişilerin 
sosyal ve eğitimsel yapıları birbirinden farklı olduğu için, uygulamaya 
ilişkin önemli bazı detaylar ortaya çıkmaktadır.

Bu kitabın yazılması aşağı yukarı bir senelik bir geçmişe sahiptir. 
Değerli dostum ve bilim adamı Prof. Dr. Mehmet Candan Akad, Sa-
yın Rektör Prof. Dr. Mustafa AYDIN tarafından Adalet Meslek Yüksek 
Okuluna müdür olarak atandığında, Sayın Akad’ın bu yüksek okulu 
çok yükseklerde tutma azmini gördüm. Bu yüksek okul ile sayın Prof. 
Dr.Akad adeta özleşmişti. Diyebilirim ki yapılan çalışmalar ve düzen-
lemelerle, Kadir Has Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu emsal-
lerinin çok üstünde bir görünüm ve niteliğe sahip olmuştur. Bu açıdan 
kişisel ilkelerime de uygun olarak her öğretim üyesinin kendi yazdığı 
kitabı eğitime sunması açısından bu eser kaleme alınmıştır. Şunu da 
ekleyeyim ki bu kitap sadece öğrencilere yönelik değildir. Uygulamacı-
ların da buradaki bilgilerden yararlanacağı inancını da taşımaktayım.

Kitapta esas itibarı ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 
infazı hakkında yasa ile buna bağlı olarak çıkarılan Tüzük hükümleri-
nin açıklanması egemen olmuştur. Bunun yanında infaz hukukuna bağ-
lı olan denetimli serbestlik te kitabın içeriğini teşkil etmektedir. Diyebi-
lirim ki gerek Yasa ve gerekse Tüzük son yıllarda yapılan en düzenli ve 
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hatasız düzenlemelerdir. Bu açıdan kitapta yer alan açıklamalarda bu 
düzenlemeler temel teşkil etmiştir. Bununla beraber konu ile ilgili ola-
rak, Anayasa Mahkemesi kararlarına, Yargıtay içtihatlarına ve özellikle 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına oldukça sık yer veril-
miştir. Bu arada Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Avrupa Cezaevi 
Kuralları Hakkında (2006)2 numaralı Tavsiye Kararına da yeri geldikçe 
yer verilmiştir. Ayrıca Birinci Birleşmiş Milletler Konferansında kabul 
edilen Standart Kurallara da sık olarak değinilmiştir.

Kitapta öncelikle çeşitli ceza ve önlemlerin niteliklerine, infaz şe-
killerine değinilmiştir. Daha sonra Ülkemizdeki cezaevi türleri ve bu-
rada görevli olanların yetiştirilmesi yöntemleri açıklanmıştır. Bundan 
sonra hükümlülerin ceza infaz kurumlarında uyması gereken kurallar, 
hakları ve yükümlülükleri, tutukluların hükümlüler ile olan farkları, 
bunlar hakkında öngörülen disiplin cezaları yer almaktadır. En son ola-
rak günümüzde artık giderek önemi artan Denetimli Serbestlik ayrıntılı 
bir şekilde incelenmiştir.

Kitabın bu ilk basısında bazı eksiklerin bulunması doğaldır. Bu 
olası eksiklikleri yeni basılarında tamamlayacağız. Bunun için okuyan-
ların eleştiri ve önerilerini beklemekteyiz. 31. kitabımız olan bu eseri 
de T.C. Kadir Has Üniversitesi mensubu olarak kaleme almış olmaktan 
gurur ve mutluluk duyuyoruz. Zira bu Üniversitedeki ortam bilimsel 
çalışmalara büyük önem vermekte ve teşvik etmektedir. Bu açıdan Üni-
versitenin ve Kadir Has Vakfının mütevelli heyet başkanları olan Sayın 
Can Has ve Sayın Nuri Has’ın etkinliklerini ve teşviklerini de unutma-
mak gerekir.

Bu eserimi de torunum Maral’a adıyorum. Bu eser o yeni doğdu-
ğundan henüz dört yaşını yarıladığı bugüne kadar dokuzuncusudur. 
Sağ olasın Maral, sana tüm hayatında sağlık ve başarılar dilerim. 

Nişantaşı, 10 Ocak 2014
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