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ÖZET

Türk ceza adalet  s stem nde ceza pol t kaları, nsan haklarına ver len kıymete 
göre yıllar çer s nde farklı aşamalardan geçm şt r. Özell kle toplum çer s nde 
nfaz ed len ceza hukuku yaptırımları, çeş t ve çer k olarak bu gel ş mden en çok 

etk lenm ş olan alandır. Bu çalışmada, 19. yüzyılda hürr yet  bağlayıcı cezaların 
olumsuz etk ler n n görülmes n n ardından gel şen; suçluların rehab l tasyonu, 
y leşt r lmes  ve topluma kazandırılması şekl ndek  cezanın çağdaş amaçlarını 

gerçekleşt rmen n b r aracı olarak ortaya çıkan kamuya yararlı b r şte çalıştırma 
kurumunun Türk ceza adalet s stem ndek  tar hsel gel ş m sürec  ele alınmıştır. Bunun 
yanında çalışmamızda, toplum çer s nde nfaz ed len ceza hukuku yaptırımlardan b r  
olan seçenek yaptırım olarak kamuya yararlı b r şte çalıştırmayı Türk Ceza Kanunu 
çerçeves nde ncelemeye çalışacağız.

Anahtar Kel meler: Kamuya yararlı b r şte çalıştırma, ücrets z çalışma 
yükümlülüğü, seçenek yaptırım, ceza, güvenl k tedb r . 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF COMMUNITY SERVICE IN THE 
TURKISH CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

ABSTRACT

In the Turk sh Cr m nal Just ce System, penal pol c es have gone through 
d ff erent stages n proport on to the mportance and value that s g ven to human r ghts 
n years. Espec ally, sanct ons wh ch are mplemented n the commun ty had been 

aff ected mostly from th s development by var ety and content. In th s study, h stor cal 
development n the Turk sh Cr m nal Just ce System of nst tut on of commun ty serv ce 
wh ch ar sed as a mean of carry ng out the contemporary a ms of the pun shment 
such as rehab l tat on, recovery and re ntegrat on n to the soc ety of the conv cts and 
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developed after the observat on the negat ve eff ects of the pun shments depr vat ng 
the l berty n the 19th century s d scussed. In add t on to th s, n our study, we w ll try 
to exam ne commun ty serv ce as an alternat ve sanct on wh ch s one of the sanct on 
mplemented w th n the commun ty n accordance w th the Turk sh Cr m nal Code. 

Keywords: Commun ty serv ce, unpa d work requ rement, alternat ve sanct on, 
penalty, secur ty measures.

GİRİŞ

Cezalandırmanın hang  amaçla yapıldığı konusu, ant k çağ Yunan 
f lozofl arından günümüze kadar çok sayıda düşünür, sosyolog ve f k r 
adamı tarafından tartışılmış, günümüzde de tartışılmaya devam etmekted r. 
Cezaların amaçları ve cezalandırmaktak  amaç üzer nde durmak, cezanın 
ne olduğuyla ve nasıl olması gerekt ğ  le lg l d r1. Z ra b r uygulamanın 
temel n  oluşturan şey, onun hang  amaçla yapıldığıdır. Ceza s stemler  tar h  
süreç çer s nde, önceler  sadece fa l n cezalandırılarak, toplum ve mağdurun 
nt kam dürtüler n n tatm n n  ve muhtemel suçluları suç şlemekten 

vazgeç rmey  amaçlamışken; daha sonra fa l , k ş  hürr yet  g b  b r n metten 
mahrum ederek cezalandırmayı; günümüzde se, suçluyu topluma yen den 
kazandırmayı gaye ed nm şt r2. Bu bağlamda kefaret ve para cezaları orta 
çağın erken dönemler nde prat k tek ceza türü ken, orta çağın sonuna doğru 
beden  cezalar görülmeye başlamış, son aşama olarak 17. yüzyılda hürr yet  
bağlayıcı cezalar uygulanmaya başlamıştır3. B lhassa Fransız İht lal ’yle 
b rl kte özgürlüğün nsan ç n paha b ç lmez b r değer oluşunun anlaşılmasıyla 
hürr yet  bağlayıcı cezalar, cezalandırma s stem n n esası hal ne gelm şt r4. 

Ancak modern ceza s stemler nde cezalandırmanın temel amacı, 
hükümlünün sosyalleşmes n  teşv k etmek, yen den suç şlemes n  engelley c  
etkenler  güçlend rmek, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, 
sorumluluk taşıyan b r yaşam b ç m ne uyumunu kolaylaştırmak, böylece özel 
ve genel önlemey  sağlamak, toplumu suça karşı korumaktır5. Ceza hukuku 
alanında nsana değer veren düşüncen n etk nl k kazanması neden yle; 
1  MADEN Mehmet, Hap s Cezasına Seçenek Yaptırımlar, Ankara 2012, s. 5.
2  SOYASLAN Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 3. Bası, Ankara 2005, s. 526.
3  DEMİRBAŞ T mur,  İnfaz Hukuku, 2. Bası, Ankara 2008, s. 91.
4  SOYASLAN, s. 526.
5  ÖZGENÇ İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Bası, Ankara 2015, s. 651.
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hap s cezalarının her zaman y  sonuç vermed ğ , hükümlünün toplumla 
bütünleşmes n  gerçekleşt rmede yeterl  etk y  yapmadığı, nfaz rej mler nde 
hükümlünün y leşt r lmes n  ve topluma yen den kazandırılmasına mkân 
sağlayacak değ ş kl kler yapılması gerekt ğ  görüşler  de gündeme get r lm şt r. 

Bu tartışmaların sonucu olarak da hürr yet  bağlayıcı cezaların 
yanında suçlunun ıslahı ve toplumla bütünleşmes n  sağlamaya yönel k farklı 
yaptırım türler  ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda uygulamaya konulmuş olan 
yaptırımlardan b r  de kamuya yararlı b r şte çalıştırmadır. Cezalandırmaktak  
amaçta olduğu g b  kamuya yararlı b r şte çalıştırmanın amacı da tar hsel 
süreçte farklılık gösterm şt r. Türk ceza adalet  s stem nde, Osmanlı Devlet  
dönem nden başlayıp günümüze kadar devam eden süreçte mevzuat ve 
uygulamada kamuya yararlı b r şte çalıştırmanın zler  görülmekted r. 
Bu çalışmamızda Türk ceza hukukunda kamuya yararlı b r şte çalıştırma 
mah yet nde olan yaptırımların gel ş m sürec n  ncelem ş bulunmaktayız. 

I. OSMANLI DÖNEMİNDE KAMUYA YARARLI BİR İŞTE 
ÇALIŞTIRMA VE BENZERİ UYGULAMALAR 

A. Kürek Cezası

Osmanlı dönem nde kamuya yararlı b r şte çalıştırma yaptırımına benzer 
b r yaptırım olarak akla lk gelen yaptırım, b r taz r cezası6 olan kürek cezasıdır. 
Osmanlı Devlet ’nde 16. yüzyıldan t baren yaygın b r cezalandırma şekl  
olarak karşımıza çıkan kürek cezaları, hap s cezasının devlet donanmasında 
kürek çekt r lerek uygulanmasıdır7. Genel olarak bakıldığında kürek cezaları, 
hap s ve sürgün karışımı b rer ceza olmakla b rl kte hap s cezasından daha 
ağır b r ceza olarak kabul ed l r8.

Kürek cezası, İslam Hukuku’nda ve Osmanlı ceza kanunnameler nde lk 
dönemlerde yer almamış, ancak Fat h dönem nden t baren gen ş b r uygulama 
alanı bulmuştur. Osmanlı donanmasının büyümes yle harp zamanlarında 
6  Osmanlı uygulamasında cezalar, had, kısas ve taz r cezaları olarak sınıfl andırılmıştır. Had ve 

kısas cezaları sınırlı sayıda bel rt lm şken, taz r cezalarının düzenlenmes  devlet başkanına 
veya onun vereceğ  yetk yle hâk me bırakılmıştır. CİN Hal l/AKYILMAZ Gül, Türk Hu-
kuk Tar h , 3. Bası, Konya 2009, s. 226. Had ve kısas cezaları kapsamında çalıştırma veya 
benzer  b r yaptırım olmamakla b rl kte, taz r cezaları kapsamında çalıştırma veya benzer  b r 
yaptırımın olmasında herhang  b r engel yoktur. 

7  CİN/AKYILMAZ, s. 230. 
8  AVCI Mustafa, “Osmanlı Uygulamasında İnfazı Özell k Gösteren Hap s Türler : 

Kalebentl k, Kürek ve Prangabentl k” (Hap s Türler ), Elektron k Sosyal B l mler 
Derg s , Sa. 1, Yıl 2002,(Sayfa numarası bulunmamaktadır.) http://derg park.ulakb m.gov.tr/
esosder/art cle/v ew/5000067867 (ET.04.11.2015)  
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yen  gem  yapma ve bunların mürettebatını karşılama ht yacı, çok gen ş 
b r kürekç  mürettebatının bulundurulmasını gerekt rm şt r9. Gönüllü olarak 
yeterl  sayıda nsan seferber ed lemed ğ  ve harp es rler yle d ğer köleler n 
tedar k kaynağı tükend ğ  vak t, suçlular ve suçlu olduğu dd a ed lenler, bu 
gerekl  nsan gücünün öneml  b r kaynağı hal ne gelm şt r10.

Adam öldürme, eşkıyalık, hırsızlık, fuhuş le uğraşmak, sahtekarlık, 
kalpazanlık, kumarbazlık, fermanlara taats zl k, tuğra takl t etmek, t car  
şlerde sahtekarlık yapmak. kadılara ve darec lere kanunsuz tekl fl erde 

bulunmak g b  suçları şleyen k ş ler n kürek cezası le cezalandırılmaları 
uygun görülmüştür11. Ancak bazı dönemlerde çıkarılan fermanlarla çeş tl  
suçlar ç n küreğe mahkum ed lenler n l stes  lan ed lm şt r. 1572’de Osmanlı 
f losunun İnebahtı (Lepanto) den z savaşında mha ed lmes nden sonra 
çıkarılan b r ferman, yen  muhar pler sevk etmek ç n kölelere duyulan ac l 
ht yaç doğrultusunda, suçluların dam cezası almaları veya ş ddetl  dayak 

cezası çekmeler  yer ne, kürek mahkumu olarak gönder lmeler  gerekt ğ n  
açıkça emretmekted r12.

D ğer taraftan, uygulamada İslam hukukunun h çb r cezaya 
çarptırmaya gerek görmed ğ  k ş ler b le bazı durumlarda kürek mahkumu 
olarak cezalandırma yoluna g d lm şt r. Herhang  b r eyalette kanunsuzluk 
yaygın hale geld ğ  zaman, hükümet oraya b r kadıyı müfett ş olarak ve b r 
sancak bey  veya mahkeme azasını mübaş r olarak gönderm ş ve bunlar, f z k 
olarak uygun olmak şartıyla sabıka kaydı bulunan bütün muhtemel suçluları 
nceley p tevk f ederek, geçm şte şled kler  kötü hareketler  ht va eden resm  

b r dosya le İstanbul’dak  den z tophanes ne veya kürek mahkûmu olarak 
çalıştırılmaları ç n d ğer l manlara gönderm şlerd r13. 

Ancak Tanz mat dönem yle b rl kte böyle uygulamalardan kaçınılmış, 
ceza kanunlarındak  düzenlemeler çerçeves nde b r uygulama yapılmıştır. 
Özell kle 1840, 1851 ve 1858 tar hl  Osmanlı ceza kanunlarında kürek cezasına 
l şk n ayrıntılı düzenlemelere yer ver lm şt r14. Bütün bunlarla b rl kte kürek 

9  HEYD Ur el, Stud es n Old Ottoman Cr m nal Law (Stud es), Oxford, 1973, s. 304. 
10  HEYD Ur el, “Esk  Osmanlı Ceza Hukukunda Kanun ve Şer at” (Kanun ve Şer at), 

(Çev ren: Selahadd n Eroğlu),  Türk Hukuk ve Kültür Tar h  Üzer ne Makaleler, Ankara, 
2002, (s. 633-652) s. 650

11  HEYD, Stud es, s. 305-306.
12  HEYD, Kanun ve Şer at, s. 650.
13  HEYD, Kanun ve Şer at, s. 651.
14  1840 Ceza Kanunu Dokuzuncu Fasıl m.3, On b r nc  Fasıl m.1’de önceler  ölüm cezası ver -
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cezası, süres  bakımından, süres  önceden bel rl  (muvakkat) ve müebbet veya 
süres z hüküm (ıslah-ı nefs ed nceye kadar, salah hal  zah r oluncaya kadar) 
olmak üzere k ye ayrılmıştır15. 

İnfazı bakımından kürek cezasına bakıldığında; cezanın 
nfaz türünü bel rleme yetk s  mahkemede değ ld r. Mahkeme 

sadece ne kadar süre çalıştırılacağına l şk n hükmü ver rken, 
nfazın nasıl gerçekleşeceğ  nfaz dares nce takd r olunur.

Ayrıca, mahkumların çalışmalarına karşılık ödenen ücret, önceler  yapılan 
masrafl ara karşılık hükümet tarafından alınırken, sonrak  dönemlerde cüz  b r 
m ktar olarak tahl ye sırasında mahkuma ödenm şt r.16 

Osmanlı Devlet nde gen ş b r uygulama alanı bulan ve kanunnamelerde 
de yer alan kürek cezası, 1926 tar hl  ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu le 
yürürlükten kaldırılmıştır17.

B. Serser  ve Mazanna  Su  Eşhas Hakkında Kanun’da Yer Alan 
Çalıştırma Yaptırımı

Osmanlı dönem nde kamuya yararlı b r şte çalıştırma mah yet nde 
olan b r başka yaptırım türü de 26 N san 1909 tar h nde Mecl s-  Mebusan 
tarafından kabul ed len “Serser  ve Mazanna  Su  Eşhas Hakkında Kanun”da 
düzenlenm şt r. Sözlük anlamı “ötede ber de başıboş gezen” olan serser l k, 
söz konusu kanunun b r nc  maddes nde şu şek lde tekn k b r tanıma 
kavuşmuştur: “H çb r geç m vasıtası bulunmadığı ve çalışmaya kudret  
olduğu halde, en az k  ay süreyle h çb r şek lde çalışmayan veya herhang  b r 
sanatla meşgul olmayan ve bu süre zarfında ş bulmak ç n gerekl  g r ş mlerde 

len bazı suçlar, örneğ n devlet memuruna s lah çekme, eşkıyalık suret yle yol kesme suçları, 
kürek cezasıyla karşılanmıştır.

 1851 Ceza Kanunu B r nc  Fasıl m.13’e göre, taks rle adam öldürme suçunda sanık sabıkalı 
veya kötü şöhretl  olan k mse se, Şer’  cezaya laveten b r sene küreğe veya prangaya konu-
larak cezalandırılır. İk nc  Fasıl m.5’e göre, sarhoşluğu t yat ed nenler, İstanbul’da seler y  
hal  görülünceye kadar küreğe konulurlar. Üçüncü Fasıl m.2’ye göre, devlet memurlarının 
rt kâp suçu sab t olursa suçun vahamet ne göre sürgün ve kürek cezaları ver l r. 

 1858 CK m.19 kürek cezasını “Kürek, ayaklarında dem r olduğu halde, h demât-ı şâkkada 
kullanılmaktır...” şekl nde tar f etm ş, kanun bu cezayı müebbet (m.20) ve muvakkat olarak 
(m.21) k ye ayırmış, muvakkat küreğ n süres n  3-15 sene olarak bel rlem şt r.

15  GÖKCEN Ahmet, Tanz mat Dönem  Osmanlı Ceza Kanunları (Osmanlı Ceza Kanun-
ları), İstanbul 1989, s. 41.

16  AVCI, Hap s Türler , http://derg park.ulakb m.gov.tr/esosder/art cle/v ew/5000067867 
(ET.04.11.2015)

17  GÖKCEN, Osmanlı Ceza Kanunları, s. 43. 
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bulunduğunu dah  spat edemey p, şurada burada dolaşan k mselere serser  
den r. Çalışmaya mukted r olduğu halde d lenmey  geç m yolu ed nenler de 
serser  kabul ed l r.”18 Ancak on beş yaşını doldurmamış olan çocuklar serser  
kabul ed lmezler. Böylel kle pol se şeh rde k  ay zarfında herhang  b r şte 
çalışmamış, ş bulmak ç n gerekl  çabayı da göstermem ş olan şs zlere ve 
çalışmaya gücü olduğu halde d lenc l ğ  b r geç m kaynağı olarak gören 
d lenc lere karşı kanun maddeler n  uygulama yetk s  ver lm şt r19.

Söz konusu Kanunun 2 ve 3. maddeler nde, pol s tarafından yapılacak 
araştırma üzer ne serser  olduğu anlaşılanların, bundan sonra gözaltına 
alınarak 24 saat ç nde araştırma evrakıyla b rl kte savcılığa tesl m ed leceğ  
ve sonrasında da mahkemede yargılamasının yapılacağı bel rt lm şt r. 

Kanunun 4. maddes nde, hakkında yapılan yargılama sonucu serser  
olduğu sab t olan k ş n n kamuya yararlı şlerde veya beled ye şler  yahut 
kamu kuruluşlarının b r nde k  aydan dört aya kadar çalıştırılmasına ve bunun 
crasının mümkün olmadığının anlaşılması hal nde memleket ne veya ş 

bulması mümkün olan uygun b r yere gönder lmes ne b rl kte karar ver leceğ  
bel rt lm şt r. Ayrıca bel rt lmel d r k  Kanunun 4. maddes n n son cümles nde, 
mahkemen n bu konuda vereceğ  karar st naf ve temy ze tab  olmayıp derhal 
cra olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu dönemde, hükümet ve mecl s n d lenc l k ve serser l k sorununa 
get rd ğ  çözüm, çalışmaya eğ l m  olmayan bu g b  k ş lere st hdam mkânı 
yaratarak onları “ şe alıştırmak” ve “ şgal etmek” olmuştur20.  Bundan maksat, 
kend ler n  şe alıştırmak ve hak katen çalışmaya mey ller  ve st datları olup 
olmadıklarını anlamaktır; böylece k ş  b r mt hana tab  olur ve b r tecrübe 
kazanır21. Bu tecrübeyle de lg l  çalıştırmanın tamamlandığı zaman, geç m n  
kend  emeğ yle sağlayacak derecede b r ş görme yeteneğ ne sah p olurlar. 
D ğer b r fadeyle, Serser  Kanunu’nun uygulanmasındak  temel amaç, 
asay ş n muhafazasının yanı sıra serser l ğ  t yat hal ne get renler n ıslah 

18   Madden n or j nal hal  şöyled r: “H ç b r vasıta-  ma şet  bulunmadığı ve çalışma kudret  
olduğu halde lâakal k  aydan ber  b r gûnâ kâr ve k sb veya sanatla meşgul olmayan ve bu 
müddet zarfında ş bulmak ç n teşebbüsat-ı lazımede bulunduğunu dah  spat edemey p şu-
rada burada dolaşan k mselere serser  ıtlak olunur. Çalışmaya mukted r ken tese’ülü ves le-  
ma şet tt haz edenler dah  serser  addolunurlar.” 

19  ÖZBEK Nad r, “İk nc  Meşrut yet İstanbul’unda Serser ler ve D lenc ler” (Serser ler 
ve D lenc ler) Toplumsal Tar h Derg s , Sa. 64, N san 1999, (s. 34-43) s. 34.

20  ÖZBEK, Serser ler ve D lenc ler, s. 34. 
21  Mecl s  Mebusan Zabıt Cer des , Kırkbeş nc  İn kat, 11 Mart 1325, Devre: I, C lt: 2, 

İçt ma Senes : I, s. 428. 
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ed lerek bell  b r st hdamın sağlanması olmuştur22. İst hdam alanları olarak, 
yol yapım şler  başta olmak üzere çeş tl  bayındırlık projeler  ve madenc l k 
sektörü düşünülmüştür. Devlet tarafından bel rl  yerlerde “ıslahhaneler, 
gurebaheneler, darüssaylar ( ş-evler ), sanay  mektepler ” açılması yer ne, 
d lenc  ve serser ler n ağır şler n bulunduğu yerlere sevk ed lmeler n n temel 
neden , kuşkusuz, Osmanlı haz nes n n bu tür kurumsal çözümlere elver şl  
olmamasıdır23.

Kanunun 5. maddes nde, bel rt len bu çalıştırmanın, bel rlenen ücret n 
yarısının st hdam ed len dare tarafından ver lmes  şartıyla, o belde dâh l nde 
veya c varında serser n n çalıştırılmasından baret olduğu bel rt lm şt r. 
Keza, kalacak yer  olmayanlara bahsed len dare tarafından kalacak b r yer n 
göster leceğ  ve bu takd rde çalıştırılan serser ye söz konusu ücret n üçte 
b r n n ver leceğ  bel rt lm şt r. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, serser  
olduğu mahkeme kararıyla tesp t ed len k ş ye mahkum ed leceğ  çalıştırma 
sonucunda bell  b r ücret ver lecekt r. 

Serser lere l şk n bu düzenlemen n ceza kanunda değ l de ayrı b r 
“Serser  N zamnames ” adı altında düzenlenmes n temel neden  serser ler n 
cezalandırılması amacından z yade, serser y  b r bakıma “ıslah” etme, onu 
“ şe alıştırma” ve böylece topluma uyum sağlaması yönünde “terb ye etme”  
amacını taşımasıdır24. Ancak serser ler n b r suça yöneld kler  hususunda 
şüphe oluştuğunda ya da suç unsuru oluştuğu durumlarda, çeş tl  kademelerde 
değnekle darp, ardından hap s ve sürgün cezası öngörülmekted r.

Çalışma süres n  tamamlayan veya bel rt len süre zarfında geç m n  
sağlayacak b r ş tem n eden serser ler serbest bırakılacaktır. Ancak k ş n n 
bel rlenen şte çalışmaması veya bu yaptırımın nfazından sonra b r yıl ç nde 
tekrar aynı konuma düşmes  yan  mükerrer olması hal nde, üç aydan b r yıla 
kadar sürgününe karar ver leb lmekted r.

Ayrıca bel rtmek gerek r k , serser  kabul ed lmeyen on beş yaşını 
doldurmamış olan çocukların ebeveyn  veya kanunen bakmakla yükümlü olan 
k ş ler, çocuğun bu durumdan haberdar olmaları ve şurada burada serser yane 
dolaşmalarına müsaade ve müsamaha etmeler  hal nde 20 kuruştan 300 kuruşa 
kadar para cezasıyla cezalandırılırlar (m.16). Ya da buna karşılık y rm  dört 
saatten on beş güne kadar hap s cezasıyla cezalandırılırlar. Bununla b rl kte, 

22  Mecl s  Mebusan Zabıt Cer des , s. 429. 
23  ÖZBEK, Serser ler ve D lenc ler, s. 34.
24  ÖZBEK, Serser ler ve D lenc ler, s. 34.
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on beş yaşını doldurmamış olan bu çocuklardan st fade etmek amacıyla 
d lenmeye sevk ve teşv k edenler de aynı şek lde cezalandırılırlar (m. 17). Bu 
k ş ler bakımından çalıştırma öngörülmem ş olmakla b rl kte para cezası veya 
hap s cezası öngörülmüştür.  

Serser  ve d lenc ler n tak b nden İstanbul Emn yet Müdür yet  sorumlu 
tutulmuştur25. Kanunun 4. dördüncü maddes  uyarınca mahkeme tarafından 
b r şahsın serser  olduğuna karar ver ld ğ  takd rde durum savcılık tarafından 
lg l  Emn yet Müdürlüğüne b ld r lmekte ve Emn yet Müdürlüğünün çeş tl  

b r mler  arasında yapılan yazışmalar net ces nde öncel kle İstanbul’da b r 
devlet şletmes nde (müessesat-ı umum ye) st hdam mkanının olup olmadığı 
araştırılmakta ve bunun mümkün olmadığının anlaşılmasıyla Emn yet 
Müdür yet-  Umum yes  durumu taşradak  v layetler, mutasarrıfl ıklar ve lg l  
vekaletlere b ld r p serser n n sevk şlem n  gerçekleşt rmekted r. Serser l kler  
mahkemece tesp t ed len ancak st hdam ed lmeler  mümkün olamayan d lenc  
ve serser ler Kanun uyarınca memleketler ne gönder lmekted rler.

1909 tar hl  Kanun le günümüz uygulamasındak  düzenlemeler 
kıyaslandığında, esasında aynı amaca h zmet etmekle b rl kte 1909 tar hl  
Kanunun uygulama alanı sadece serser  kabul ed lenler  kapsayarak daha 
dar tutulmuştur. Bu Kanunda gönüllülük şartı aranmamış olmasına karşın, 
bazı hallerde k ş n n sted ğ  yerde çalışmasına mkan sağlanmıştır. Bununla 
b rl kte, günümüz düzenlemes nde olduğu g b  yer ne get r lmemes  hal nde 
kame yaptırımlar öngörülmüştür. Ayrıca bu Kanunun uygulaması zabıtaya 

bırakılmışken,  kamu yararına çalışmaya l şk n kararın yer ne get r lmes  
günümüzdek  düzenlemelerle gerekt ğ nde kolluk veya lg l  kurumlarla 
şb rl ğ  yapmak suret  le Denet ml  Serbestl k ve Yardım Merkezler ne 

bırakılmıştır. 

 “Serser  ve Mazanne  Su  Eşhas Hakkında Kanun” uzun süre yürürlükte 
kalmış, TBMM tarafından kabul ed len 11.07.1963 tar h ve 272 sayılı “Serser  
ve Mazanna su Eşhas Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına 
Da r Kanun” le yürürlükten kaldırılmıştır26. Serser ler hakkında ayrıntılı 
düzenlemeler çeren, onların çalıştırılması yoluyla ıslahını ön planda tutan 

25  Arş v belgeler nden Beyoğlu ve Üsküdar Emn yet Müdürlükler n n konuyu yakından tak p 
ett ğ  anlaşılmaktadır. ÖZBEK, Serser ler ve D lenc ler, s. 39.

26  11.7.1963 Tar hl  272 Sayılı Serser  Ve Mazanna su Eşhas Hakkında Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına Da r Kanun, Madde 1: “26 N san 1325 tar hl  Serser  ve mazanna su eşhas 
hakkındak  Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.” Resmî Gazete le yayımı: 20.7.1963 - Sayı: 
11459
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ve ıslah olmayanlara da kame yaptırımlar öngören bu kanun hükümler n n 
b rçoğu, sonrak  tar hl  mevzuatlarda bu nev  f llere başka hükümler n kabul 
ed lmes yle zaten zımnen lga ed lm şt r27. Bununla b rl kte, açıkça lgasını 
düzenleyen bu hükümle mesele aydınlatılmış olmaktadır.

II. 765 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU 
DÖNEMDE KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA

A. 765 Sayılı TCK’nın 19 ve 22. Maddes nde Yer Alan Haf f Hap s 
Cezası Yer ne Hükmolunan Çalıştırma Yaptırımı   

13 Mart 1926 tar hl  ve 320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe g ren mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 21. maddes nde 
haf f hap s cezası düzenlenm ş, b r günden k  yıla kadar olan cezaların 
haf f hap s cezası olduğu bel rt lm şt r. Kanun’un 22. maddes nde se, “haf f 
hap s yer ne çalıştırma” başlığı altında, kanunda bel rt len hallerde haf f 
hap s cezasının bazı malathanelerde veya bayındırlık ve beled ye şler nde 
kullanılmak suret yle de cra ett r leb leceğ  fade ed lm şt r.  Kanun bu madde 
le haf f haps n çalıştırılmak suret yle nfazını kabul etm şt r. Eğer mahkûm 

bu çalıştırmanın crası ç n hazır bulunmaz veya h zmet  yer ne get rmekten 
kaçınırsa, haf f hap s cezası buna kame olacaktır. D ğer b r dey şle, mahkum 
kend s ne ver len bu çalışmayı yer ne get rmez se haf f hap s cezası nfaz 
olunacaktır. 

Anılan Kanunun 19. maddes n n yed nc  fıkrasında da benzer b r 
düzenlemeye yer ver lm ş, haf f para cezasından çevr len haf f haps n 
çalıştırılmak suret yle nfazına karar ver leb leceğ  bel rt lm şt r. Bu madde 
kapsamında haf f para cezasından çevr len haf f haps n, beled ye veya kamu 
h zmetler nde çalıştırılmak suret yle nfaz ed leb lmes  ç n mahkum olan 
k ş n n bu konuda taleb n n olması gerek r. Şayet, haf f para cezasını yer ne 
get rmeyen hükümlünün taleb  yoksa, bu ceza haf f hap s şekl nde nfaz 
ed lecekt r.  Doğrudan doğruya ver len haf f hap s cezası yer ne çalıştırma (765 
sayılı TCK m. 22) le haf f para cezasından çevr len haf f haps n çalıştırılmak 
suret yle nfazı (765 sayılı TCK m. 19)  arasında bazı farlar bulunmaktadır. 
Kanun’un 19. maddes n n yed nc  fıkrasına göre para cezasından çevr len 
haf f haps n çalıştırılmak suret yle nfazında k  günlük h zmet b r gün haf f 
hap s kabul ed lm şken, Kanun’un 22. maddes nde bel rt len haf f hap s 

27  GİRİTLİ İsmet/TOSUN Öztekin /ELBİR Hal t Kemal, Mevzuat Kron ğ  (Amme Hukuku-
Ceza Hukuku- Ceza Muhakemes  Hukuku-Meden  Hukuk), İstanbul Ün vers tes  Hukuk 
Fakültes  Mecmuası, C. 29, Sa. 3, Yıl 1963, (s. 738-776) s. 747. 
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yer ne çalıştırılmada b r günlük h zmet süres  b r gün haf f hap s olarak kabul 
ed lm şt r28. Z ra 22. maddede k  günlük h zmet n b r günlük hap s cezası 
olarak kabul ed ld ğ ne da r b r kayda yer ver lmem ş, doğrudan haf f hap s 
yer ne kabul ed leceğ  düzenlenm şt r. Bu bakımdan Kanun’un aynı konuya 
l şk n bu k  düzenlemes nde b rl ğ n sağlanamadığı görülmekted r. 

Bu k  düzenleme arasındak  d ğer b r fark se mahkûm olan k ş n n 
taleb  bakımındandır. Haf f hap s cezası yer ne öngörülen çalıştırmada 
mahkûmun taleb  aranmazken, haf f para cezası yer ne öngörülen haf f 
hap s cezası yer ne çalıştırmaya hükmed leb lmes  ç n mahkûmun taleb n n 
bulunması gerek r.  Ayrıca, haf f haps n Kanun’un 22. maddes nde göster len 
şek lde nfazına hâk m n karar vereb lmes  ç n, kanunda cezanın bu surette 
nfaz olunacağına da r hüküm bulunması gerekmekted r. D ğer b r fadeyle, 

hang  suçlar ç n bu cezanın ver leceğ n n açıkça düzenlenm ş bulunması 
gerekmekted r. Bu hükmün mehazını teşk l eden 1889 tar hl  esk  İtalya 
Ceza Kanunu’nda, bu cezanın d lenc l k ve sarhoşluk suçları ç n konulduğu, 
ancak bu özel düzenlemeler 765 sayılı TCK’ya alınmadığı ç n bu madden n 
karşılığını oluşturacak özel hükmün bulunmadığı bel rt lm şt r 29.

765 Sayılı TCK’nın hükümler n n tatb k ne l şk n 825 sayılı Ceza 
Kanununun Mevk  Mer’İyete Vaz’Ina Müteall k Kanunu’nun 7. maddes ne 
göre, mahkûmun haf f hap s cezası yer ne çalıştırılması (765 sayılı TCK 
m. 22) le haf f para cezasından çevr len haf f hapse karşılık çalıştırılması 
(765 sayılı TCK m. 19) kapsamındak  h zmetler  savcı, a t olduğu da relerle 
kararlaştıracaktır. Mahkûmun kend s ne göster lecek h zmet  yer ne get rmek 
ç n bu konuda tay n olunan günde gelmes  gerek r. Şayet gelmez se bel rt len 
lam hükmü hap s cezası şekl nde nfaz ed lecekt r. 

Anılan kanunun 7. maddes n n k nc  fıkrasında mahkûmun 
çalıştırılmasının karşılığı olarak ver lecek ücrete l şk n açıklamalar yer 
almaktadır. Söz konusu hükme göre, mahkûmun çalıştırılmasına karşılık, ş 
gördüren da reden hükümete a t olmak üzere alınacak ücret m ktarı mahsus 
tal matname le bel rlen r. Bu ücretten mahsup olunmak üzere mahkûmun 
çalıştığı günlere a t aşes  çalıştıran da rece tem n ed l r30.

28  GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Alman, Fransız, İsv çre ve İtalyan Ceza Kanunlarıyla 
Mukayesel  Türk Ceza Kanunu Açıklaması (Gözübüyük Şerhi Cilt I), 4. Bası, Kazancı 
Hukuk Yayımları, s. 107.

29  GÖZÜBÜYÜK, Gözübüyük Şerh  C lt I, s. 108.
30  TANER Tah r, Ceza Hukuku-Umum  Kısım-, Ahmet Sa t Matbaası, İstanbul Ün vers tes  

Yayın No:434, İstanbul 1949, s. 608.
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Bu hükmün yürürlükte olduğu dönemde, konu hakkında f k r beyan 
eden Taner, “mahkumun mümkün olduğu kadar cezaev ne sokulmamasını, 
husus yle hürr yet  bağlayıcı kısa müddetl  cezalardan kaçınılmasını cap 
ett ren düşünceler bakımından kanunun bu hükmünü muvafık ve yer nde 
bulduğunu, ancak sözü geçen ş ve h zmetler n grup hal nde ve tam b r 
nt zam altında ver ml  olarak gördürülmes  kt za ett ğ ne göre, bunun esaslı 

surette teşk latlandırılması gereken b r maslahat olduğu, bu t barla mevcut 
şartlara nazaran tatb katta bundan beklenen net celer n elde ed leb leceğ ne” 
nandığını fade etm şt r31.

765 Sayılı TCK’nın 22. maddes  le haf f hap s cezası yer ne düzenlenm ş 
olan çalıştırma yaptırımına l şk n hükümler, 16.07.1965 tar h nde 647 sayılı 
Cezaların İnfazı Hakkındak  Kanun le yürürlükten kaldırılmıştır. Buna 
karşılık anılan kanunun 4. maddes  yürürlüğe konulmuştur32.

B. 765 Sayılı TCK’nın 544. Maddes nde Yer Alan D lenc l k Suçu 
İç n Hükmolunan Boğaz Tokluğuna Çalıştırılma Cezası   

765 sayılı TCK’nın yürürlükte bulunduğu dönemde önce değ ş kl k 
yapılan ve daha sonrak  b r tar hte yürürlükten kaldırılan 544. madden n 
konuya l şk n öneml  b r hüküm olması dolayısıyla ele alınması gerek r. 

D lenc l k edenler hakkında boğaz tokluğuna çalıştırılma cezasını 
düzenleyen bu maddeye göre, çalışmaya gücü olduğu halde d lenc l k ederken 
yakalananlar, b r haftadan b r aya kadar kamu dares nde ve beled ye şler nde 
boğaz tokluğuna çalıştırılır. 

Şayet k ş , bu cezasını tamamladıktan sonra beş sene ç nde yen den 
d lenc l k suçu şlerse, yan  bu suçta tekerrür söz konusu olursa, kamu 
dareler nde ve beled ye şler nde on beş günden k  aya kadar boğaz tokluğuna 

çalıştırılmalarına karar ver l r.

D lenc l k eden k ş n n 15 yaşından küçük çocuk olması hal nde, bu 
çocuğa d lenc l k ett renler veya çocuğa bakmakla yükümlü olduğu halde 
d lenmes ne müsaade edenler hakkında b r cezalandırma yoluna g d lm şt r. 
Ancak bu k ş ler bakımından boğaz tokluğuna çalıştırma cezası öngörülmem ş, 
üç aydan aşağı olmamak üzere haf f hap s ve 100 l radan aşağı olmamak üzere 
haf f para cezasıyla cezalandırılacağı bel rt lm şt r (765 sayılı TCK m. 545).  

31  TANER, s. 637. 
32  ÖNDER Ayhan, Ceza Hukuku Dersler , F l z K tabev  İstanbul 1992, s. 503.
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765 Sayılı TCK’nın mehazını teşk l eden 1889 tar hl  esk  İtalya Ceza 
Kanunu le 1930 tar hl  İtalya Ceza Kanunu’nda se, d lenc l k suçu ç n hap s 
cezası öngörülmüş olduğu göz önüne alındığında, kanun koyucunun burada 
mehaz kanundan ayrılmayı uygun gördüğü söyleneb l r33. Ancak bu durum 
Gözübüyük tarafından eleşt r lm şt r. Yazarın fade ett ğ  üzere, kanunda 
kamu h zmetler nde ve beled ye h zmetler nde boğaz tokluğuna çalıştırılmak 
hususları öngörülmüş, fakat uygulamada bu şek lde b r yaptırımın müspet 
b r faydasının görülmed ğ , hatta bu hükmün uygulanmadığı müşahede 
ed lm şt r34.

765 sayılı Ceza Kanunu’nun Mer’ yet Mevk ne Konmasına Da r 
Kanun’un 29. maddes nde, sulh mahkemeler n n görevler  bel rt lerken, boğaz 
tokluğuna beled ye h zmetler nde kullanılmak cezasını gerekt ren f ller n 
temy z  kab l değ ld r.  Kanun’un bu açık anlatımından da anlaşılacağı üzere 
çalıştırılmanın b r ceza sayılması gerekt ğ  bel rt lm şt r35.  

D lenc l k suçu ç n öngörülen boğaz tokluğuna çalıştırma yaptırımına 
l şk n bu hüküm, 1959 tar h nde 6123 sayılı Kanun le değ ş kl ğe uğramıştır. 

Adı geçen değ ş kl kle d lenc l k ederken lk kez yakalananlar ç n öngörülen 
ceza, b r haftadan b r aya kadar haf f hap s, bunun tekerrürü hal nde se b r 
aydan daha az olmayacak şek lde haf f hap s cezası b ç m ne get r lm şt r. 
Boğaz tokluğuna çalıştırmanın b r yaptırım olarak düzenlenmes n  eleşt ren 
Gölcüklü, uygulama olanağı olmayan bu düzenlemen n kaldırılarak haf f hap s 
ve haf f para cezası öngören yen  düzenleme yapılmasını yer nde bulmuştur36.

III. 647 SAYILI CİHK’NIN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU 
DÖNEMDE KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA 

16.07.1965 tar h nde yürürlüğe g ren 647 sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkındak  Kanun (CİHK) le 765 sayılı TCK’nın 22. maddes nde düzenlenen 
haf f hap s cezası yer ne uygulanacak olan çalıştırma yaptırımına l şk n 
hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. Buna karşılık adı geçen kanunun 4. 
maddes  yürürlüğe konulmuştur.

33  TANER, s. 650. 
34  GÖZÜBÜYÜK Abdullah Pulat, Alman, Fransız, İsv çre ve İtalyan Ceza Kanunlarıyla 

Mukayesel  Türk Ceza Kanunu Açıklaması (Gözübüyük Şerh  C lt IV), 5. Bası, Kazan-
cı Hukuk Yayımları, s. 923.

35  TANER, s. 650. 
36  GÖZÜBÜYÜK, Gözübüyük Şerh  C lt IV, s. 924.
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Kanunun 3. maddes nde hürr yet  bağlayıcı cezalar tanımlanmış ve 
sınıfl andırılmıştır. Söz konusu hükme göre, altı aya kadar (altı ay dâh l) 
hürr yet  bağlayıcı cezalar, kısa sürel  hürr yet  bağlayıcı cezalar olarak 
kabul ed lm şt r. Kanunun 4. maddes nde, kısa sürel  hürr yet  bağlayıcı 
cezalara seçenek yaptırımlar “Kısa sürel  hürr yet  bağlayıcı cezalar yer ne 
uygulanab lecek cezalar” başlığı altında düzenlenm şt r. Burada d kkate 
değer olan husus, madde başlığının “uygulanab lecek cezalar” adında 
düzenlenmes d r. Bu düzenlemeden anlaşılacağı üzere kanun koyucu, 
seçenek yaptırımlara l şk n düzenlemey  lk etapta ceza n tel ğ nde kabul 
etm şt r. Ancak aşağıda bel rt leceğ  üzere, 1712 sayılı Kanun’la bu başlık 
değ şt r lerek “Kısa sürel  hürr yet  bağlayıcı cezalar yer ne uygulanab lecek 
ceza ve tedb rler” şekl nde düzenlenm şt r. Bu cümleden olarak, yapılan 
düzenlemeyle seçenek yaptırımların hukuk  n tel ğ n n ceza kabul ed lmed ğ  
anlaşılmaktadır. N tek m Dönmezer/Erman da seçenek yaptırımların hukuk  
n tel ğ  t bar yle b r ceza değ l, tedb r olduğu kanaat nded r37.

Kanun’un seçenek yaptırımlara l şk n düzenleme çeren 4. maddes ne 
göre; “Kısa sürel  hürr yet  bağlayıcı cezalar yer ne; suçlunun ahval  
mahsusasma (k ş l ğ ne) ve suçun şlenmes ndek  suret ve şek l husus yetler ne 
göre mahkemece, altı ayı geçmemek üzere Devlet, beled ye h zmetler nde ve 
İkt sad  Devlet Teşekküller nde çalıştırmaya hükmed leb l r.” 

Kanunun tanımı t bar yle çalıştırma yaptırımına hükmedeb lmek ç n, 
sanığa hükmed len cezanın altı aydan az olması gerek r. Ancak Kanun bu 
hükme b r st sna get rm ş, taks rl  suçlardan dolayı hükmolunan hürr yet  
bağlayıcı cezanın uzun sürel  olması hal nde b le çalıştırma yaptırımına 
hükmed leb leceğ n  bel rt lm şt r. Ayrıca bel rtel m k , çalıştırma yaptırımına 
hükmed leb lmes  ç n sanığın rızası aranmamıştır.

Çalıştırmaya l şk n b r d ğer düzenleme de Kanun’un 5. maddes nde 
yer almıştır. Anılan madde para cezalarının tesp t ne ve nfazına l şk nd r. 
Para cezası hükmünü b ld ren lam kes nleş nce Cumhur yet Savcılığına 
ver l r. Cumhur yet Savcısı b r ay ç nde para cezasını ödemes  ç n hükümlüye 
usulüne göre b r ödeme emr  tebl ğ eder. Ödeme gücü olmadığı tesp t ed lenler 
hakkında hükmed len para cezası hürr yet  bağlayıcı cezaya dönüştürülmez. 
Bu takd rde mahkum devlet, kt sad  devlet teşekküller , beled ye ve sa r kamu 
h zmetler nde b r yılı geçmemek üzere çalıştırılır. Bu durumda hükmed len 
para cezası, ray ce göre, emsaller ne ödenen ücret tutarından hesaplanır. 
37  DÖNMEZER Sulh /ERMAN Sah r, Nazar  ve Tatb k  Ceza Hukuku Genel Kısım C lt 

II (C lt II), 14. Bası, İstanbul 1997, s. 662-663.
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Şayet mahkum çalıştırma esnasında ger  kalan parayı öderse tedb r kaldırılır. 
Çalıştırma süres  para cezasını tamamen karşılamış olursa cezası nfaz ed lm ş 
kabul ed l r. 

647 sayılı Kanun’un 4. maddes  03.05.1973 tar h ve 1712, 12.06.1979 
tar h ve 2248, 21.01.1983 tar h ve 2788,15.04.1987 tar h ve 3355, 07.12.1988 
tar h ve 3506 ve ayrıca 4421 sayılı kanunlarla değ ş kl ğe uğramıştır. 
Bunlardan özell kle 1712 sayılı Kanun önem arz etmekted r. Z ra bu kanun 
le “altı ayı geçmemek üzere Devlet, Beled ye h zmetler nde, İkt sad  Devlet 

Teşekküller nde çalıştırma” yaptırımı yürürlükten kaldırılmıştır. Kanun’un 
madde gerekçes nde bel rt ld ğ  üzere, hürr yet  bağlayıcı ceza yer ne devlet, 
beled ye h zmetler nde ve İkt sad  Devlet Teşekküller nde çalıştırmayı öngören 
bu hüküm uygulama olanağı bulunmadığı c het yle met nden çıkarılmıştır. 

Aynı şek lde 1712 sayılı Kanunla, 647 sayılı Kanunun 5. maddes nde 
öngörülen, para cezasını ödeme güçlüğü ç nde olanlara uygulanacak olan para 
cezası denkleşt r lene kadar çalıştırma tedb r  de yürürlükten kaldırılmıştır. 

IV. 5237 SAYILI TCK’NIN 50/1 (f) MADDESİNDE YER ALAN 
KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA

Türk hukukunda kamuya yararlı b r şte çalıştırmanın esasını bu 
düzenleme oluşturur. TCK’nın 50/1 (f) maddes  gereğ nce; kısa sürel  hap s 
cezası mahkûm olunan cezanın yarısından b r katına kadar süreyle ve gönüllü 
olmak koşuluyla kamuya yararlı b r şte çalıştırılmaya çevr leb l r. Kamuya 
yararlı b r şte çalıştırma kavramı, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenl k Tedb rler n n 
İnfazı Hakkında Kanun’un 105. maddes n n b r nc  fırkasında tanımlanmıştır. 
Buna göre, kamuya yararlı b r şte çalıştırma, hükümlünün ücrets z olarak b r 
kamu kurumunun veya kamu yararına h zmet veren b r özel kuruluşun bel rl  
h zmetler nde çalıştırılmasıdır (CGTİHK, m. 105; DSY, m. 46/1-a).  Ceza 
İnfaz Tüzüğü’ndek  düzenlemeye göre se bu yaptırım, hükümlünün b r kamu 
kurumu veya kuruluşunda bel rl  h zmetlerde çalıştırılmasıdır (CİT, m. 51/6-a). 

TCK’nın 50/1 (f) maddes ne göre kamuya yararlı b r şte çalıştırma 
yaptırımına hükmed leb lmes  ç n öncel kle, kısa sürel  hap s cezasının 
seçenek yaptırıma çevr leb l r olması gerek r. Bel rt lmel d r k , kısa sürel  
hap s cezasının seçenek yaptırıma çevr lmes  mahkemen n takd r ne 
bağlıdır38. Mahkemen n bu konudak  takd r yetk s  k  duruma l şk nd r:39 
38  KOCA Mahmut/ÜZÜLMEZ İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Ankara 

2014, s. 530.
39  ÖZGENÇ, s. 706.
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Bunlardan b r nc s , fa l hakkında bel rlenen kısa sürel  hap s cezasını 
seçenek yaptırımlardan b r ne çev r p çev rmemeye l şk nd r; k nc s  se, 
mahkemen n seçenek yaptırımlardan b r ne çev rme konusunda kanaate 
vardıktan sonra, ayrıca bu cezayı maddede sayılan seçenek yaptırımlardan 
hang s ne çev receğ n  takd r etmes d r. Mahkeme her k  husustak  takd r 
yetk s n  suçlunun k ş l ğ ne, sosyal ve ekonom k durumuna, yargılama 
sürec nde duyduğu p şmanlığa ve suçun şlenmes ndek  özell klere bakarak 
kullanacaktır. 

Türk ceza hukukunda seçenek yaptırıma çev rmen n lk ve objekt f 
n tel kl  koşulu cezaya l şk nd r40.  Türk hukukunda b r cezanın seçenek 
yaptırımlara çevr leb lmes  ç n, genel olarak kısa sürel  hap s cezaları olmaları 
gerekmekted r. Başka b r dey şle, seçenek yaptırıma çev rmen n lk şartını b r 
yıl ve daha kısa sürel  hap s cezasına mahkûm yet n varlığı oluşturmaktadır 
(TCK, m. 49/2 ve m. 50/1). Sürel  hap s cezasının, kısa sürel  olup olmadığı 
şlenen suç ç n kanunda öngörülen cezaya göre değ l, somut olayda sonuç 

cezaya bakılarak bel rlenecekt r41. B rden fazla mahkûm yet n söz konusu 
olduğu hallerde hap s cezasının süres  bel rlen rken toplam cezaya değ l, her 
b r suç karşılığı ver len cezanın süres ne bakılmalıdır42. 

Hap s cezasının seçenek yaptırıma çevr leb lmes  ç n, hap s cezanın 
kısa sürel  yan  b r yıl veya daha az sürel  olması yeterl  olup, cezanın hang  
suç t p  ç n ver ld ğ n n önem  yoktur43. B r başka anlatımla, kısa sürel  
hap s cezasının TCK’nın 50. maddes nde yazılı seçenek yaptırımlardan 
b r ne çevr leb lmes  ç n, Kanun tarafından öngörülen veya sayılan b r suç 
bulunmamaktadır. Bu nedenle, kural olarak herhang  b r suç ç n bel rlenm ş 
olan kısa sürel  hap s cezası, z kred len seçenek yaptırımlardan b r ne 
çevr leb l r.

Seçenek yaptırıma çev rme ç n kural olarak b r yıl ve daha az sürel  
hap s cezasının bulunması gerekmekle b rl kte, TCK m. 50/4’e göre, b l nçs z 
taks rle şlenen suçlardan dolayı hükmolunan hap s cezalarının adlî para 
cezasına çevr lmes  bakımından, hap s cezasının kısa sürel  olması şartı 

40  ÖZBEK Vel  Özer, TCK İzm r Şerh , Yen  Türk Ceza Kanunu’nun Anlamı C. I, 3. 
Bası, Ankara 2006, s. 547; ÖZBEK Veli Özer/KANBUR Nihat M./ Bacaksız Pınar/DOĞAN 
Koray/TEPE İlker, Türk Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 2010, Seçk n Yayınları, 
s. 546. 

41  KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 528.
42  KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 528.
43  ÇETİN Soner Hamza, Türk Ceza Kanunu’nda Seçenek Yaptırımlar, Ankara 2011, s. 102. 
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aranmamıştır. D ğer taraftan, toplum çer s nde nfaz ed len ceza hukuku 
yaptırımlarına çev rme bakımından, taks rl  suçlardan dolayı hükmolunan 
hap s cezalarıyla, kasıtlı suçlardan dolayı hükmolunan hap s cezaları arasında, 
hap s cezasının süres ne l şk n b r ayrım yoktur44.

Seçenek yaptırıma çev rmen n k nc  ve sübjekt f n tel kl  koşulunu, 
hak m n kısa sürel  hap s cezasını seçenek yaptırımlardan b r ne çev r p 
çev rmeme hususunda karar ver rken, yan  takd r yetk s n  kullanırken 
yararlandığı ölçütler oluşturur45. TCK s stem nde seçenek yaptırımlara çev rme 
bakımından d kkate alınacak ölçütler, suçlunun k ş l ğ , suçlunun sosyal ve 
ekonom k durumu, suçlunun yargılama sürec nde duyduğu p şmanlık ve suçun 
şlenmes ndek  özell klerd r (TCK, m. 50/1)46. Kısa sürel  hap s cezasının 

seçenek yaptırıma çev rmen n sübjekt f n tel kl  şartını oluşturan bu ölçütler, 
hak m n takd r yetk s n n kapsamını da bel rtmekted r47. 

TCK s stem nde, fa l n daha önce hap s cezasına mahkûm ed lmem ş 
olması genel koşuluyla, k  halde mahkûm olunan kısa sürel  hap s cezasını 
seçenek yaptırımlara çev rme zorunluluğu bulunmaktadır. B r nc s , “mahkûm 
olunan otuz gün ve daha az sürel  hap s cezasının” seçenek yaptırımlardan 
b r ne zorunlu olarak çevr lmes d r. İk nc s , “f l  şled ğ  tar hte onsek z 
yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını b t rm ş bulunanların mahkûm 
ed ld ğ ” kısa sürel  hap s cezasının, seçenek yaptırımlardan b r ne zorunlu 
olarak çevr lmes d r. (TCK, m. 50/3).

44  MADEN, s. 157.
45  ÖZBEK/KANBUR/BACAKSIZ/DOĞAN/TEPE, Genel Hükümler, s. 546; ÖZBEK, TCK 

İzm r Şerh , s. 547.
46  Yargıtay da verm ş olduğu kararlarında, yargılama sürec nde p şman olduğu gözlemlenen 

sanığın cezasının, 50. madde yazılı seçenek yaptırımlardan b r ne çevr lmem ş olmasını, 
bozma neden  olarak kabul etmekted r. “Sabıkasız olan sanıklar hakkında ‘’suçu 
şled kten sonra yargılama sürec nde gösterd ğ  p şmanlık” durumu rdelenmeden, k ş l k 

özell kler yle duruşmadak  tutum ve davranışları göz önünde bulundurulup, yen den suç 
şley p şlemeyeceğ  hususunda b r kanaat açıklanmadan “Zararın karşılanmamış olması ve 

suçun tar h  b r b naya karşı c dd  b r hmal sonucu şlenm ş olmasından” bah sle yasal ve 
yeterl  olmayan gerekçe le TCK.nun 50. maddes n n uygulanmasına yer olmadığına karar 
ver lmes …” Yarg. 8. CD, E. 2014/38282, K. 2015/19736, T. 22.6.2015, http://www.kazanc .
com/kho2/ bb/f les/8cd-2014-38282.htm  (Er ş m Tar h :02.02.2016)

 Burada, d kkat çek c  olan husus, duyulan p şmanlığın, yargılama surec nde göster len b r 
p şmanlık olmasıdır, yoksa sanığın suçun şlenmes nden hemen sonra, p şman olup olmaması 
veya bu hususu d le get rm ş olup olmamasının b r önem  bulunmamaktadır. ÇETİN, s. 90.

47  KOCA/ ÜZÜLMEZ, s. 531. 
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Bel rtmek gerek r k , bu hâllerde, mahkemen n, hap s cezasını seçenek 
yaptırıma çev rme konusunda zorunluluğu var se de, çev receğ  seçenek 
yaptırımı seçme konusundak  takd r yetk s  devam etmekted r48.

Kısa sürel  hap s cezasının kamuya yararlı b r şte çalıştırmaya 
çevr leb lmes  ç n gerekl  olan genel olarak seçenek yaptırıma çev rme 
şartlarının yanında, özel olarak bazı şartların da gerçekleşmes  gerek r. Kısa 
sürel  hap s cezasının kamuya yararlı b r şte çalıştırmaya çevr leb lmes  
ç n, ayrıca hükümlü hakkında seçenek yaptırıma hükmolunmadan önce, 

kend s ne, mahkeme tarafından öner len kamuya yararlı ste çalışma seçenek 
yaptırımını kabul etmes  gerek r. Bu seçenek yaptırımın, sanık tarafından 
kabul ed lmemes  hal nde, k ş n n kamuya yararlı b r ste çalıştırılması seçenek 
yaptırımına hükmolunamaz49. 

Bu yaptırım b zzat fa l n üzer nden yer ne get r leceğ  ç n özgürlüğü 
bağlayıcı ceza ve para cezasından daha fazla k ş sel katılımı gerekt rmek g b  
olumlu b r yöne sah pt r50. Alıcı’nın bel rtt ğ  g b , “hükümlünün çalışmaya 
hazır ve razı olduğu ceza, çok daha etk l  ve anlamlıdır”51. Bu katılım rades  
olmaz se, cezanın hem nfazı daha güç hale gelecek ve hem de sürekl  
denet m  gerekl  kılacaktır; böylece kend s nden beklenen fayda üst düzeyde 
olamayacaktır52. Y ne bu onay, hükümlünün rehab l tasyonunun başarısına 
h zmet edecekt r53. Bu t barla kamuya yararlı b r şte çalıştırma, üstlen len 
ödev n cra ed lmes ne hazır olmayı gerekt rd ğ nden ve fa lde yararlı b r 
şey yaptığı h ss n n uyandırılab lmes  bakımından, k ş n n olurunun alınması 
önem arz etmekted r54. 

48  ÖZGENÇ, s. 706. 
49  “5237 sayılı T.C.K.nın 50/1-f maddes  uyarınca, kısa sürel  hap s cezasının kamuya yararlı 

b r şte çalıştırılma seçenek yaptırımına çevr lmes nde gönüllülük hususunda sanığın rızasının 
olup olmadığı sorulmadan karar ver lmes …” Yarg. 3. CD, E. 2015/20015, K. 2015/30607, 
T. 3.11.2015, http://www.kazanc .com/kho2/ bb/f les/3cd-2015-20015.htm (Er ş m Tar h : 
02.02.2016) 

50  ÇETİN, s. 218. 
51  ALICI Burhan, “Belç ka Ceza Hukukunda Çalışma Cezası” (Çalışma Cezası), Gaz  

Ün vers tes  Hukuk Fakültes  Derg s , C. XV, Sa. 3,Yıl 2011, (s. 131-164) s. 147.
52  CEBRE Ayvaz, Kamuya Yararlı B r İşte Çalıştırma Yaptırımı-Compulsory Publ c 

Serv ce As a Sanct on, Türk ye Adalet Akadem s  Derg s , Sa. 10, Yıl 3, Temmuz 2012, (s. 
687-718), s. 706.

53  ALICI, Çalışma Cezası, s. 147.    
54  ROXİN Claus, “Ceza Hukukunun B r Geleceğ  Var Mıdır?”, (Çev ren: Yener Ünver) 

Suç Pol t kası, Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Ser s  5, Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Claus 
Rox n’e Armağan, Ankara 2006, (s. 55-70) s. 66.
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Sanığın bu konudak  rızasının kapsamını sadece kamuya yararlı b r 
şte çalıştırmayı kabul etme değ l, aynı zamanda sanığın hang  ş yer nde ve 

hang  şte çalıştırılacağı da oluşturur. Keza sanığın hang  şte çalıştırılacağına 
l şk n b r rıza açıklaması söz konusu değ lse mahkeme bunu bozma konusu 

yapacaktır55.

Kamuya yararlı b r şte çalışmaya örnek olarak, kamu kurumlarının, 
park ve bahçeler n, badethaneler n, mezarlıkların bakım ve tem zl k şler  
ver leb l r56. Y ne, taks rle şlenen b r traf k suçu karşılığında, traf k kazası 
mağdurlarının tedav  ed ld ğ  b r hastanede çalışmak örnek göster leb l r57. 
Eğ t m durumu, mesleğ  ve sosyal statüsü göz önünde bulundurularak k ş ye, 
eğ t m ve öğret m faal yet ne katkıda bulunmak şekl nde b r ş yükleneb l r. 
Örneğ n k ş , yaşlı b r bakım yurduna g derek, yurtta barınan yaşlıların 
sted kler  k taptan onların d nleyerek anlayab leceğ  b r tonla ve hızla okumak 

şekl nde b r ş ver leb l r; hatta bakıma muhtaç olan ve talepte bulunan 
yaşlılara kend  konutlarında bakım h zmet  vermek de, k ş ye kamuya yararlı 
b r ş olarak yükleneb lmel d r58. 

Ayrıca bel rt lmel d r k , sanığın çalıştırılacağı ş n sanığın eğ t m 
durumu, k ş l ğ  sosyal ve ekonom k durumu, suçun şlenmes ndek  özell kler 
g b  hususlar nazara alınarak seç lmes  gerek r. Örneğ n, t barlı b r memur yet  
olan k ş , çöp toplama ş nde çalıştırılamayacağı g b , lkokul mezunu b r 
k mse de okuma yazma kurslarında eğ tmen olarak çalıştırılamaz59. 

Bununla b rl kte, mahkemece hükmed lecek olan “kamuya yararlı 
ş”, kamuya yararlı olan ve kamu h zmet n  görmeye yönel k olan herhang  

b r ş değ ld r60. B r başka dey şle mahkeme, sted ğ  b r kamuya yararlı şe 
55  “Kısa sürel  hap s cezasına seçenek yaptırımları düzenleyen 5237 sayılı TCK.nun 50/1-

f. maddes nde gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı b r şte ücret ödenmeks z n 
çalıştırılmaya karar ver leb leceğ  bel rt lmes ne rağmen sanığın rızası alınmadan ve nfazda 
tereddüt yaratacak şek lde hang  ş yer nde çalıştırılacağı bel rt lmeden yazılı şek lde hüküm 
tes s …” Yarg. 2. CD, 17.1.2007, 10747/263, ARTUK Mehmet Em n/GÖKCEN Ahmet/ 
YENİDÜNYA Ahmet Caner, Türk Ceza Kanunu Şerh , Genel Hükümler Madde 37-75, 
2. C lt, Ankara 2009, s. 1164.

56  ÖZGENÇ, s. 696.
57  DÖNMEZER Sulh /ERMAN Sah r, Nazar  ve Tatb k  Ceza Hukuku Genel Kısım C lt III 

(C lt III), 12. Bası, İstanbul 1997, s. 4.
58  ÖZGENÇ, s. 696. 
59  AKKAYA Çet n, Açıklamalı ve İçt hatlı Cezaların İnfazı ve İnfaz Hukuku, 4. Bası, 

Ankara 2012, s. 682.
60  “Sanık hakkında mala zarar vermek suçundan hükmolunan hap s cezasının tedb re çevr lmes  

sırasında, sanığın, “kamuya yararlı b r şte çalıştırılmasına” karar ver lmes yle yet n lmes  
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hükmedemeyecekt r61. Mahkeme bu konuda gen ş b r takd r yetk s ne sah p 
değ ld r. Mahkeme ancak her yıl aralık ayında oluşturularak Cumhur yet 
başsavcılıklarına gönder len h zmetler l stes ndek  h zmetlerden b r ne 
hükmedeb lecekt r (DSHY m. 51) 62.

CGTİHK’nın 105. maddes n n k nc  fıkrasında bel rt ld ğ  üzere, 
denet ml  serbestl k ve yardım merkezler , bölgeler nde bulunan lg l  
kurumlardan hükümlüler  ne suretle çalıştırab lecekler ne da r b lg  alırlar ve 
h zmetler l stes n  oluştururlar. Bu l steler mahkemelere ver l r. Mahkeme, 
bu l stelerden uygun gördüğü h zmet  ve süres n  hükümlüye öner r ve bunu 
reddetme hakkına sah p olduğunu hatırlatır63.

Kamuya yararlı b r şte çalıştırılma yaptırımı kapsamında, k ş ye 
herhang  b r ücret ödenmeyecekt r. Kamuya yararlı şte çalışma dolayısıyla 
CGTİHK’nın 105. maddes n n b r nc  fıkrasında ve CİT’n n 51/6. maddes n n 
(a) bend nde bel rt ld ğ  üzere, kamuya yararlı b r şte “ücrets z çalıştırma” 
söz konusudur. Keza sanığın ücret karşılığı çalıştırılmasına karar ver lm ş se, 

gerekt ğ  gözet lmeden, nfazı kısıtlayacak şek lde, “Konya l sınırları dah l nde faal yet 
gösteren sosyal b r kamu kuruluşunda çalıştırılmalarına” karar ver lmes …” (Yarg. 6.CD’n n 
05.05.2010 tar h ve 12247/5775 sayılı kararı) AKKAYA, s. 720.

61  “Sanığın hakkında ver len kısa sürel  hap s cezasının TCY’n n 50/1-f maddes  uyarınca 
kamuya yararlı b r şte çalıştırılma seçenek yaptırımına çevr lmes n  talep etmes  
karşısında,5275 sayılı Ceza Güvenl k ve Tedb rler n n İnfazı Hakkında Yasanın 105/2 ve 
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönet m  le Ceza ve Güvenl k Tedb rler n n İnfazı Hakkında 
Tüzüğün 51/6-b maddeler nde öngörülen prosedür uyarınca, denet ml  serbestl k ve yardım 
merkezler nce bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında hükümlüler n ne suretl  
çalıştırab lecekler ne da r alınan b lg ler üzer ne oluşturulup mahkemelere ver len h zmetler 
l stes nden mahkemece uygun görülen h zmet ve süres n n sanığa açıkça tekl f ed lmes  ve 
bunu reddetme hakkına sah p olduğunun hatırlatılması gerekt ğ  gözet lmeden, doğrudan “2 
ay 15 gün süreyle b r kamu h zmet nde tem zl k ş nde çalıştırılmasına” karar ver lmes …” 
(Yarg. 4.CD’n n 20.04.2011 tar h ve 1891/5423 sayılı kararı) AKKAYA, s. 719.

62  “Mahkum olduğu kısa sürel  hap s cezası 5237 sayılı TCK 50.maddes n n 1.fıkrası (f) 
bend  uyarınca tedb re çevr len sanığın 5275 sayılı CGTİK 105/2.maddes  uyarınca 
denet ml  serbestl k yardım merkezler nce, bölgeler nde bulunan, bu tür kurumlara l şk n 
mahkemeye l ste ver lmed ğ nden, mahkum olduğu cezanın yarısından b r katına kadar 
süreyle kamuya yararlı b r şte çalıştırılmasına karar ver lmes  le yet n lmes  gerek rken, 
“büro(of s)h zmetler  alanında” çalıştırılmasına karar ver lmek suret yle nfazı kısıtlayacak 
şek lde hüküm kurulması…”(Yarg. 4. CD’n n 28.12.2011 tar h ve 29014/25676 sayılı karar) 
AKKAYA, s. 717.

63  “Ancak;1-TCY’n n 50/1-f maddes nde öngörülen kamuya yararlı b r şte çalıştırma 
seçenek yaptırımının gönüllülük koşuluna bağlandığı ve CGTİHY’n n 105/2 maddes  
uyarınca denet ml  serbestl k ve yardım merkez nce oluşturulacak l steden mahkemen n 
uygun gördüğü h zmet n ve süres n n sanığa öner lmes  ve bunu reddetme hakkına sah p 
olduğunun hatırlatılması gerekt ğ n n gözet lmemes …” (Yarg. 4. CD’n n 14.12.2011 tar h 
ve 25152/23979 sayılı kararı) AKKAYA, s. 717.
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mahkeme bunu bozma konusu yapacaktır64. Ayrıca d ğer b r hap s  cezasına 
hükmed ld ğ nde kamu yararına çalıştırma kararı ver lemez65.

TCK’nın 50. maddes n n gerekçes nde bel rt ld ğ  üzere hükümlünün 
çalışacağı kurumda kadrolu olması da söz konusu değ ld r. Y ne, “kamuya 
yararlı b r şte çalıştırma yaptırımına karar ver len hükümlülere, çalıştıkları 
sürece haklarında, 17.7.1964 tar hl  ve 506 sayılı Sosyal S gortalar Kanununun 
lg l  hükümler  uygulanmaz” (DSY, m. 48/8) 66.

TCK’nın 50/1 (f) maddes  gereğ nce; kısa surel  hap s cezası, “…
mahkûm olunan cezanın yarısından b r katına kadar sureyle…” kamuya yararlı 
b r ste çalıştırılmaya çevr leb l r. B r katına kadar bares nden ne anlaşılması 
gerekt ğ  hususunda farklı görüşler mevcuttur. B r görüşe göre, gerek bel rl  
etk nl kler  yapmaktan yasaklama seçenek yaptırımı ve gerekse TCK’nın 50/1 
(e) maddes nde düzenlenen ehl yet ve ruhsat belgeler n n ger  alınması, bell  
b r meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma seçenek yaptırımları ç n yapılan 
açıklamalar da d kkate alınarak ve benzer b ç mde, buradak  “b r katına 
kadar” b ç m ndek  barey  (1+1) olarak anlamak gerek r67. Yan  hükmolunan 
kısa sürel  hap s cezası mesela b r yıl se bu süre “en az altı ay en fazla b r yıl” 
değ l, “en az altı ay en fazla k  yıl” olarak anlaşılmalıdır. 

B z m de katıldığımız d ğer b r görüşe göre se; Kanun, “…tedb r n 
sures  mahkûm olunan hap s cezasının yarısından b r katına kadar (hükmed len 
hap s cezası) kadardır…” demekle, üst sınır olarak mahkûm olunan hap s 
cezasının m ktarının esas alınması gerekt ğ n  b ld rmekted r68.
64  “Kısa sürel  hap s cezasına seçenek yaptırımları düzenleyen 5237 sayılı TCK’nun 50/1-

f. Maddes nde, gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı b r şte ücret ödenmeks z n 
çalıştırılmaya karar ver leb leceğ  bel rt lmes ne rağmen, sanığın rızası alınmadan yazılı 
şek lde sanığın (E) Beled yes ’nde ücret karşılığı çalıştırılmasına karar ver lmes  bozmayı 
gerekt rm şt r.” Yarg. 2. CD, 05.10.2006, 1616/16026, ARTUK/GÖKCEN/YENİDÜNYA, 
Madde 37-75, s. 1164.

65  “5275 sayılı Ceza ve Güvenl k Tedb rler n n İnfazı Hakkında Kanunun 105/3.madde ve 
fıkrasında yer alan “D ğer b r hap s cezasına hükmed ld ğ nde kamu yararına çalıştırma 
kararı ve lemez” şekl nde düzenleme karşısında,5237 sayılı TCK’nın 86/1, 86/3-e, 
87/1-d-son, 29, 62. madde ve fıkraları uyarınca 1yıl 13 ay hap s cezasına mahkum ed len 
sanık hakkında,6136 sayılı Yasanın 15/1, TCK’nın 62. maddeler  uyarınca tay n olunan 5 ay 
hap s cezasının TCK’nın 50/1-f maddes ne göre kısa sürel  hürr yet  bağlayıcı cezasının yarısı 
oranında 2,5 ay gönüllü olmak koşulu le kamuya yararlı b r şte çalıştırmaya çevr lmes ne 
karar ver lemeyeceğ n n gözet lmemes ”, (Yarg. 8. CD’n n 03.02.2011 tar h ve 2010/11127-
2011/716 sayılı kararı), AKKAYA, s. 684. 

66  ÇETİN, s. 226. 
67  ÇETİN, s. 225; CEBRE, s. 711.
68  ARTUK Mehmet Em n/GÖKCEN Ahmet/YENİDÜNYA Caner, Ceza Hukuku Genel 
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Yargıtay özel Da reler n n st krar kazanmış uygulamalarına göre; 
kamuya yararlı b r şte çalıştırmanın süres n n, sanık hakkında hükmolunan 
sonuç hap s cezasının yarısı le b r katına kadar olan b r süre olduğu ve 
b r katından da hükmolunan sonuç hap s cezasının kend s n n anlaşılması 
gerekt ğ  kabul ed lm şt r69. 

Denet ml  Serbestl k ve Yardım Merkezler  le Koruma Kurulları 
Yönetmel ğ n n 59/1. maddes ne göre kamuya yararlı b r şte çalıştırma 
yaptırımının nfaz süres , saat hesabıyla bel rlen r. B r gün dört saat olarak 
hesap ed l r. Hesaplamada, mahkeme kararında yer alan gün sayısı dört saat 
le çarpılarak toplam çalışma süres  saat olarak bel rlen r. Hükümlü günde en 

az k , en çok sek z; haftada en az on, en çok kırk saat çalıştırılır. Yaptırımın 
nfazının tamamlanma süres , mahkemece ver len toplam ceza süres n n 
k  katını geçemez. Yönetmel ğ n 59/2. maddes ne göre se, hükümlünün 

çalışacağı gün ve saatler şube müdürlüğü veya büroca kend  ş , a le veya 
eğ t m  ve yaşamı g b  özell kler d kkate alınarak bel rlen r. 

Kamuya yararlı b r şte çalıştırma seçenek yaptırımının nfazı 
CGTİHK’nın 105. maddes ne göre yapılır. Söz konusu maddeye göre denet ml  
serbestl k ve yardım merkezler , bölgeler nde bulunan b r kamu kurumundan 
veya kamu yararına h zmet veren b r özel kuruluştan hükümlüler  ne suretle 
çalıştırab lecekler ne da r b lg  alırlar ve h zmetler l stes n  oluştururlar. Bu 
l steler mahkemelere ver l r. Mahkeme, bu l stelerden uygun gördüğü h zmet  

Hükümler (Genel Hükümler), 8. Bası, Ankara 2014, 714.
69  “TCK’nın 50/1-f maddes nde düzenlenen seçenek yaptırımın süres n n, sanık hakkında 

hükmolunan sonuç hap s cezasının yarısı le b r katına kadar olan b r süre olduğu ve b r 
katından da hükmolunan sonuç hap s cezasının kend s n n anlaşılması gerekt ğ  gözet lerek 
TCK’nın 142/1-f,168/1 ve 62. maddeler  uyarınca sanık hakkında 6 ay 20 gün hap s cezası 
bel rlenm ş olması karşısında, TCK’nın 50/1. maddes ndek  seçenek yaptırımın süres n n 
de bel rlenen 6 ay 20 gün hap s cezasının yarısı olan 3 ay 10 gün le b r katı olan 6 ay 20 
gün arasında takd r ed lecek b r süre olması gerekt ğ  gözet lmeden,1 yıl süre le seçenek 
yaptırımın uygulanmasına karar ver lerek fazla ceza tay n …” (Yarg. 2.CD’n n 19.09.2011 
tar h ve 57843/33904 sayılı kararı) AKKAYA, s. 692.

 “5237 sayılı TCK’n n 50/1-f maddes ne göre, kısa sürel  hap s cezası, suçlunun k ş l ğ ne, 
sosyal ve ekonom k durumuna, yargılama sürec nde duyduğu p şmanlığa ve suçun 
şlenmes ndek  özell klere göre, mahkum olunan cezanın yarısından b r katına kadar süreyle 

gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı b r şte çalışma tedb r ne çevr leb leceğ n n hüküm 
altına alındığı, bu düzenleme gereğ nce sanık hakkında hükmed len hürr yet  bağlayıcı ceza, 
seçenek yaptırımlardan olan kamuya yararlı b r şte çalışma tedb r ne çevr lmes  durumunda 
bu süren n, mahkum olunan cezanın yarısından az olamayacağı g b , hükmed len 5 ay hap s 
cezası süres n  geçemeyeceğ  de gözet lmeden 10 ay süreyle kamuya yararlı b r şte çalışma 
tedb r ne hükmed lmes …” (Yarg. 12.CD’n n 02.11.2011 tar h ve 5443/4246 sayılı kararı) 
AKKAYA, s. 726. 
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ve süres n  hükümlüye öner r ve bunu reddetme hakkına sah p olduğunu 
hatırlatır70.

Kısa sürel  hap s cezasının seçenek yaptırımlardan b r ne çevr ld ğ  ve bu 
yaptırımın gereğ n n yer ne get r lmed ğ  hallerde ne şek lde hareket ed leceğ  
kanunda göster lm şt r. TCK’nın 50. maddes n n 6. fıkrasına göre, kısa sürel  
hap s cezasının seçenek yaptırımlardan b r ne çevr lmes ne l şk n hüküm 
kes nleşt kten sonra Cumhur yet savcılığınca yapılan tebl gata rağmen otuz 
gün ç nde seçenek tedb r n gerekler n n yer ne get r lmes ne başlanmaması 
veya başlanıp da devam ed lmemes  hal nde, hükmü veren mahkeme kısa 
sürel  hap s cezasının tamamen veya kısmen nfazına karar ver r ve bu karar 
derhal nfaz ed l r71. D ğer b r fadeyle hapse tahv l söz konusu olacaktır72.

Hap s cezasının merkezde olduğu bu s stemde seçenek yaptırımlar, 
kend s nden evvel ver len hap s cezasından çevr lmekte ve seçenek 
tedb rler n koşullarına uyulmaması hâl nde asıl cezaya ger  dönülerek hap s 
cezasının kısmen veya tamamen nfazına karar ver lmekted r. Seçenek 
yaptırımın gerekler ne aykırılığın karşılığı, sadece hap s cezasının nfaz 
ed lmes yle kalmamakta, hukukî sonuçlar bakımından da hap s cezasına ger  
dönülmekted r73.

TCK m. 50/7’ye göre; “Hükmed len seçenek tedb r n hükümlünün 
el nde olmayan nedenlerle yer ne get r lememes  durumunda, hükmü veren 
mahkemece tedb r değ şt r l r.” Bu t barla, kısa sürel  hap s cezasına seçenek 
olarak uygulanan tedb r n yer ne get r lememes  hal nde, bu tedb r maddede 
öngörülen d ğer b r seçenek tedb re çevr leb lecek, ancak bu tedb rler dışındak  
b r yaptırıma, yan  adl  para cezasına çevr lemeyecekt r74. Böyle b r durumda 
hâk m n başka b r tedb re çev r p çev rmeme konusunda takd r hakkı yoktur75. 

Hükmolunan seçenek yaptırımın yer ne get r lememes nde, başlangıçtan 
ber  var olan b r sebep le daha sonra ortaya çıkan b r sebep arasında fark 
gözet lemez; her k  durumda da, seçenek yaptırımın değ şt r lmes ne karar 
ver lmes  gerek r76. Örneğ n, TCK’nın 50/1 (f) maddes  gereğ nce hükümlünün 

70  KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 538. 
71  KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 539.
72  ÇETİN, s. 264. 
73  MADEN, s. 183. 
74  KOCA/ÜZÜLMEZ, s. 540.
75  MADEN, s. 187. 
76  ÇETİN, s. 282.
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kamuya yararlı b r ste çalıştırılmasına hükmolunmuş, ancak hükmün henüz 
nfazına başlanmadan hükümlünün çalışamayacak derecede b r rahatsızlığı 

ortaya çıkmış se, bu durumda kamuya yararlı b r şte çalıştırmanın başka b r 
tedb re değ şt r lmes ne karar ver lmes  gerek r. 

V. 5275 SAYILI CGTİHK MADDE 105/4’TE YER ALAN 
KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA

1 Haz ran 2005 tar h nde yürürlüğe g ren 5275 sayılı Ceza ve Güvenl k 
Tedb rler n n İnfazı Hakkında Kanunun (CGTİHK) 105. maddes n n 4. 
fıkrasında hap s cezasının b r bölümünün ceza nfaz kurumunda yer ne 
get r ld kten sonra, kalan bölümün “kamuya yararlı b r şte çalışılarak” 
tamamlanab leceğ ne l şk n b r düzenlemeye yer ver lm şt r. Buna göre, “ k  
yıl veya daha az süre le hap s cezasına mahkûm olanlardan, hükümlülük 
süres n n yarısını y  hâlle geç renler n, stekler  bulunmak koşuluyla 
kend ler n n veya yasal tems lc ler n n ya da Cumhur yet Başsavcılığının 
stem  üzer ne, mahkûm yet süreler n n ger ye kalan yarısını kamuya yararlı 

b r şte çalıştırılmasına mahkemece karar ver leb lecekt r.” 

Hükümlüler n nfaz aşamasında kamuya yararlı b r şte çalıştırılab lmes  
ç n dört koşulun b rl kte gerçekleşmes  gerekmekted r. İlk olarak, mahkemece 

ver len hap s cezası k  yıl veya daha az sürel  olmalıdır. Burada öneml  olan 
mahkemece ver len sonuç cezadır. İk  yıldan fazla hap s cezalarında kamuya 
yararlı b r şte çalıştırma nfaz usulü uygulanamamaktadır. 

İk nc  şart se, hükümlünün hap s cezasının nfazına ceza nfaz 
kurumunda başlanmalıdır. 

Üçüncü şart se, hükümlülük süres n n yarısı y  halle geç r lm ş 
olmalıdır. Bu husus “hükümlülük süres n n yarısı” ve “ y  hal” olarak k  ayrı 
bölümde nceleneb l r. Hükümlülük süres n n yarısından anlaşılması gereken, 
mahkemece ver len ceza süres n n yarısıdır. Örneğ n; mahkemece k  yıl ceza 
ver lmes  hal nde, b r yılın ceza nfaz kurumunda geç r lmes  gerekmekted r77. 
İy  halden anlaşılması gereken se, ceza nfaz kurumlarının düzen ve 
güvenl ğ  amacıyla konulmuş kurallara çtenl kle uyulması, haklarını y  
n yetle kullanması, yükümlülükler n  eks ks z yer ne get rmes  ve uygulanan 
y leşt rme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olduğunun 

d s pl n kurulunun görüşü alınarak dare ve gözlem kurulunca saptanmasıdır 

77  KAMER Vehb  Kadr , “5275 Sayılı Ceza Ve Güvenl k Tedb rler n n İnfazı Hakkında 
Kanunun Yüzbeş nc  Maddes nde Yer Alan Kamuya Yararlı B r İşte Çalıştırılma”, 
Adalet Derg s , Sa. 33, Yıl Ocak 2009, Ankara, (s. 32-40) s. 34. 
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(GTİHK m. 89, Tüzük m. 133/1). İy  hall  olmayan hükümlüler hakkında 
kamuya yararlı b r şte çalıştırma nfaz usulü uygulanamamaktadır. Son olarak 
se, hükümlünün, kanun  tems lc s n n ya da Cumhur yet Başsavcılığının 

taleb  bulunmalıdır.

Hap s cezasının nfazı aşamasında hakkında kamuya yararlı b r şte 
çalıştırma ver len hükümlünün, mahkeme kararında bel rt len çalışma esasları 
le rej mlere uymaması hal nde ger  kalan ceza aynen çekt r lecekt r (CGTİHK 

m. 105/5). Şayet hükümlü bu yükümlülükler n  yer ne get r rse cezası nfaz 
ed lm ş sayılır. 

CGTİHK’nın 105/4. maddes nde yer alan nfaz aşamasında kamuya 
yararlı b r şte çalıştırma, üçüncü bölümde ayrıntılı b r şek lde açıklanacak olan 
TCK m. 50/1 (f)’dek  kamuya yararlı b r şte çalıştırma seçenek yaptırımına 
benzer b r düzenlemed r. TCK m. 50/1 (f) le CGTİHK 105/4. maddeler n 
esas t bar yle farklı müesseseler olduğu konusunda değerlend rmeler 
olduğu78 g b , aynı müesseseler olduğu79 da savunulmaktadır. Kanaat m zce, 
bu k  müessesen n b rb r ne benzerl ğ  şekl  olup esas t bar yle b rb r nden 
farklıdır. Bu farklılıklar kısaca şöyle özetleneb l r: TCK m. 50/1 (f)’dak  
düzenleme kısa sürel  hürr yet  bağlayıcı ceza yer ne kend s ne başvurulan 
b r seçenek yaptırımdır. Bu seçenek yaptırıma başvurulması yargılama 
aşamasında ve cezanın bel rlenmes  safhasında olmaktadır. Bu b r cezanın 
şahs leşt r lmes  şlem d r k ; TCK’nın 50/1. maddes  gereğ nce suçlunun 
k ş l ğ ne, sosyal ve ekonom k durumuna, yargılama sürec nde duyduğu 
p şmanlığa ve suçun şlenmes ndek  özell klere göre yapılacaktır. Oysa 
CGTİHK’nın 105/4. maddes nde yer alan düzenlemeye nfaz aşamasında 
başvurulab lecek ve cezası b r yıl veya daha az kalmış olan hükümlünün 
stem  üzer ne mahkûm yet süres n n ger ye kalan kısmını kamuya yararlı b r 
şte çalıştırılarak geç reb lmes ne mkan tanınacaktır. Burada esas t bar yle k  

yıldan daha fazla olmayan b r hürr yet  bağlayıcı cezanın nfazı söz konusudur. 
Bu cümleden olarak CGTİHK’nın 105/4. maddes nde yer alan düzenleme b r 
seçenek yaptırım uygulaması değ l, b r nfaz usulüdür80. 

78  MADEN, s. 212; ÇETİN, s. 227; CEBRE, s. 713.   
79  ALICI Burhan/BEYENS Kr stel, “Belç ka Hukukunda Kamu Yararına Çalışma 

Yaptırımından Çalışma Cezasına (Türk Hukuku İle Karşılaştırmalı İnceleme)”, Adalet 
Derg s , Yıl 2012, Sa. 43, (s. 13-55) s. 30; ÖZBEK/KANBUR/BACAKSIZ/DOĞAN/TEPE, 
Genel Hükümler, s. 555–556. 

80  MADEN, s. 212.
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Kamuya yararlı b r şte çalışarak cezasının nfaz ed lmes n  hükümlünün 
stemes  yeterl  değ ld r, buna mahkemece karar ver lmes  gerek r. Madde 

metn nde mahkeme ç n “karar ver leb l r” den ld ğ nden burada mahkemen n 
b r takd r hakkının bulunduğu açıktır. Çet n’ n de bel rtt ğ  g b , mahkeme 
se bu takd r hakkını TCK’nın 50. maddes n n b r nc  fıkrasında yazılı olan 

kr terlere göre kullanamaz81. Z ra bu kr terler tamamen cezanın bel rlenmes ne 
l şk nd r. Burada se belk  mahkemece hükümlünün cezasının nfaz ed len 

kısmındak  tutum ve davranışlarına bakılması vereceğ  kararda bunları 
tartışması daha yer nde olacaktır.

TCK’nın 50/1 (f) maddes  açısından cezanın tesp t  söz konusu 
olduğundan, buna l şk n kararlar açısından asıl olan temy z (bölge adl ye 
mahkemeler n n faal yete geçmes nden sonra st naf) kanun yolu ken, 
CGTİHK’nın 105/4 maddes  bakımından nfaz aşamasına l şk n b r karar söz 
konusu olduğundan kanaat m zce böyle b r karar temy z ed lemez yalnızca 
t raza konu ed leb l r82. 

Her k  müessese bakımından en öneml  fark sonuçları bakımından 
ortaya çıkmaktadır. TCK’nın 50/1 (f) maddes  gereğ nce ver len hüküm 
açısından uygulamada asıl mahkûm yet TCK’nın 50/5 maddes  gereğ nce 
seçenek yaptırımdır (ya da kanundak  ter m bakımından tedb rd r); oysa 
CGTİHK’nın 105/4 maddes  gereğ nce mahkûmun kamuya yararlı b r şte 
çalıştırılarak nfaz ed lecek olan hap s cezasına rağmen uygulamada asıl 
mahkûm yet y ne hürr yet  bağlayıcı cezanın kend s d r83. Dolayısıyla ceza 
hap s cezası olarak nfaz ed lm ş sayılacaktır.

Ayrıntılarıyla ele alınmış olan bu düzenleme, 11 N san 2012 tar hl  
ve 28261 sayılı Resm  Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g ren 5 N san 
2012 tar hl  ve 6291 sayılı Ceza ve Güvenl k Tedb rler n n İnfazı Hakkında 
Kanun le Denet ml  Serbestl k ve Yardım Merkezler  le Koruma Kurulları 
Kanununda Değ ş kl k Yapılmasına Da r Kanunun 3. maddes  le yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bu uygulama yer ne, Kanuna eklenen 105/A maddes  le 
“denet ml  serbestl k tedb r  uygulanarak cezanın nfazı” get r lm şt r84.

81  ÇETİN, s. 228.
82  ÇETİN, s. 228. 
83  ÇETİN, s. 228.
84  Tasarının gerekçes  ve adalet kom syonu raporunun yer aldığı met n, lg l  fıkraları 

yürürlükten kaldıran 6291 sayılı kanunun 3.madde gerekçes  de fıkraların kaldırılmasını şu 
şek lde açıklamıştır:

 “5275 sayılı Ceza ve Güvenl k Tedb rler n n İnfazı Hakkında Kanunun 105 nc  maddes n n 
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VI. 5275 SAYILI CGTİHK’NIN 105/A MADDESİNDE YER 
ALAN KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA

5 N san 2012 tar hl  ve 6291 sayılı Ceza ve Güvenl k Tedb rler n n İnfazı 
Hakkında Kanun le Denet ml  Serbestl k ve Yardım Merkezler  le Koruma 
Kurulları Kanununda Değ ş kl k Yapılmasına Da r Kanun’un 3. maddes nde 
Kanun’a eklenen 105/A maddes  le denet ml  serbestl k ceza nfaz usulü 
get r lm şt r. Denet ml  serbestl k ceza nfaz usulü, denet ml  serbestl k ceza 
adalet s stem n n hükümden sonra hap s cezasının nfazı yer ne devreye g ren 
b r türüdür85. Bu usul esasında koşullu salıver lmen n şartlarının gen şlet lm ş, 
ancak denet m olarak se ağırlaştırılmış hal n  oluşturmaktadır. 

Denet ml  serbestl k tedb r  uygulanmak suret yle cezasının nfazına 
karar ver len hükümlünün, koşullu salıver lme tar h ne kadar kamuya yararlı 
b r şte ücrets z olarak çalıştırılmasına karar ver leb lmes  ç n bazı şartların 
gerçekleşmes  gerek r. Öncel kle bel rt lmel d r k , hükümlünün denet ml  
serbestl k nfaz usulünden faydalanab l r olması gerek r. 

CGTİHK’nın 105/A maddes n n 1. fıkrasının (a) bend ne göre, denet ml  
serbestl k nfaz usulünden faydalanmanın ve dolayısıyla koşullu salıver lme 
tar h ne kadar kamuya yararlı b r şte ücrets z olarak çalıştırılmasına karar 
ver leb lmes n n lk şartı, hükümlünün cezasının açık ceza nfaz kurumunda 
nfaz ed l yor olmasıdır. Ancak hükümlü, açık ceza nfaz kurumunda kalmaya 

hak kazanmış ve kend s nden kaynaklanmayan şartlardan dolayı açık ceza 
infaz kurumuna geçmesi gerekirken kapalı ceza infaz kurumunda kalmaya 
devam ediyorsa, bu infaz usulünden aynı şekilde faydalanabilecektir86.

Denet ml  serbestl k nfaz usulünden yararlanmanın k nc  şartı, 
hükümlünün açık ceza nfaz kurumunda altı ay kes nt s z olarak kalmasıdır. 
Açık ceza nfaz kurumunda altı ay kes nt s z kalma şartı, hükümlüler n ceza 
nfaz kurumunu kısa b r süre de olsa görmes , bu sayede hem hükümlünün y  

dördüncü ve beş nc  fıkralarında, ceza nfaz kurumunda bulunan hükümlüler ç n, koşullu 
salıver lme tar h nden önce, hükümlüler n erken salıver lmes n  öngören, takd re bağlı 
farklı b r s stem öngörülmüştür. Yapılan yen  düzenlemeyle, bu s stem gen şlet lerek, 
“cezaların denet ml  serbestl k tedb r  uygulanarak nfazı” şekl nde alternat f b r nfaz şekl  
oluşturulmaktadır. Bu nedenle anılan Kanunun 105 nc  maddes n n dördüncü ve beş nc  
fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.” http://www.tbmm.gov.tr/s rasay /donem24/y l01/ss207.
pdf  (ET: 02.01.2016) 

85  TURHAN Faruk/ALTIKAT Abdurrah m, “Yen  B r Ceza İnfaz Usulü Olarak Denet ml  
Serbestl k ve Bu Usulden Yararlanma Şartları”,  Süleyman Dem rel Ün vers tes  Hukuk 
Fakültes  Derg s , C. 2, Sa. 2, Yıl 2012, (s. 1-46) s. 10.

86  TURHAN/ALTIKAT, s. 17.



Musa KAYA

Gaz  Ün vers tes  Hukuk Fakültes  Derg s  C. XX, Y. 2016, Sa. 3 283

hal n n tesp t n n sağlanması hem de açık ceza nfaz kurumunda özgürlüğün 
kıymet n  anlaması ç n öngörülmüş b r şarttır87.

Denet ml  serbestl k yoluyla cezaların nfazı usulünden yararlanab lmek 
ç n üçüncü şart, hükümlünün koşullu salıver lmes ne 1 yıl veya daha az süre 

kalmış olmasıdır. Dolayısıyla bu nfaz usulünden faydalanan hükümlü, koşullu 
salıver lmes ne kadar b r yıl veya daha az olan sürey  denet ml  serbestl k 
nfaz usulünden faydalanmak suret yle,  koşullu salıver lme sürec n n 

başlamasından sonrak  sürey  se koşullu salıver lme kapsamında geç recekt r. 

Dördüncü şart, hükümlünün açık ceza nfaz kurumunda geç rd ğ  sürey  
y  hall  olarak geç rm ş olmasıdır. Beş nc  şart se, bel rt len dört şartı taşıyan 

hükümlünün denet ml  serbestl k nfaz usulünden yararlanmak ç n talepte 
bulunmasıdır. Denet ml  serbestl k ceza nfaz usulünün uygulanab lmes  
ç n hükümlünün, d lekçeyle ceza nfaz kurumu dares ne başvurması 

gerekmekted r. Ceza nfaz kurumu dares  başvuruyu yukarıdak  şartlar 
açısından nceleyecekt r. Süre şartlarının uygunluğunu ve hükümlünün y  
hal n  tesp t eden ceza nfaz kurumu dares , hükümlü hakkındak  dosyayı 
denet ml  serbestl k ceza nfaz usulü kararını verecek olan nfaz hâk m ne 
gönderecekt r. 

Hükümlünün y  hall  olması ve değerlend rme raporuna göre suç 
şleme, mağdura veya topluma zarar verme r sk n n bulunmaması durumunda 
nfaz hâk m nden taleb n kabulüne, aks  halde redd ne karar vermes  sten r 

(DSHY m. 78 f. 3). Hakkında denet ml  serbestl k ceza nfaz usulünün 
uygulanmasını talep eden hükümlünün taleb  redded l rse, hükümlü, bu şlem  
öğrendiği tarihten itibaren on beş gün, her halde işlemin yapıldığı tarihten 
itibaren otuz gün içinde infaz hâkimine şikâyet hakkını kullanabilir (DSHY 
m. 78 f. 2).88

87  TURHAN/ALTIKAT, s. 23.
88  Denet ml  serbestl k ceza nfaz usulünün uygulanmasında bazı hükümlülere l şk n ola-

rak düzenlemeler get r lm şt r. Çocuk eğitim evindeki, çocuk hükümlüler için, CGTİHK 
m. 105/A’nın birinci fıkrasının (b) bendinde, genel şartlarda incelemiş olduğumuz 
hükümlülerin denetimli serbestlik ceza infaz usulünden faydalanmaları için gereken açık 
ceza infaz kurumunda altı ay kesintisiz olarak kalma şartı aranmamıştır. Bunun yerine, 
çocuk hükümlülerin cezalarının bir bölü beşini çocuk eğitimevinde geçirmeleri şartı kabul 
edilmiştir. Bu durumda, koşullu salıverilmesine bir yıl kalan ve cezasının beşte birini çocuk 
eğitimevinde geçiren çocuk hükümlüler, diğer şartları da taşımaları halinde, denetimli 
serbestlik ceza infaz usulünden faydalanacaklardır. 

 CGTİHK m. 105/A’nın üçüncü fıkrasının (a) bend nde çocuğu bulunan kadın hükümlüler n 
denet ml  serbestl k ceza nfaz usulünden faydalanab lmeler ne l şk n olarak özel b r düzen-
leme get r lm şt r. Bu hükme göre, 0-6 yaş arasında çocuğu bulunan kadın hükümlüler n, 
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Bel rt len şartların gerçekleşmes  hal nde, denet ml  serbestl k ceza 
nfaz usulünde hükümlünün ne şek lde denetleneceğ n  düzenleyen söz 

konusu madden n 5. fıkrasına göre, hükümlü kamuya yararlı b r şte ücrets z 
olarak çalıştırılab l r. Bel rtmek gerek r k , hükümlü bu fıkrada bel rt len 
yükümlülüklerden89 b r ne tab  tutulab leceğ  g b , b rden fazlasına da tab  
tutulab l r. Ancak buna l şk n kararı, denet ml  serbestl k müdürlüğü verecekt r. 
Ayrıca hükümlünün r sk ve ht yaçları d kkate alınarak yükümlülükler  
değ şt r leb l r.

Kamuya yararlı b r şte ücrets z çalıştırma yükümlülüğünün ayrıntıları 
se DSHY’n n 84. maddes nde düzenlenm şt r. Anılan maddeye göre, kamuya 

yararlı b r şte ücrets z çalıştırma yükümlülüğü, hükümlünün kurallara uyma 
becer s  ve çalışma d s pl n  kazanmasını, başkalarının haklarına saygı 
göstermes n , zamanı planlamasını, b r meslek ed nerek kend  ş n  kurmasını 
veya b r ş ed nmes n  amaçlayan, y leşt rme ve topluma kazandırmayı esas 
alan b r yükümlülüktür. 

DSHY’n n 83. maddes n n 3. fıkrasında bel rt ld ğ  üzere, denet ml  
serbestl k tedb r  uygulanarak cezasının nfazına karar ver len her hükümlü 
hakkında kamuya yararlı b r işte ücretsiz olarak çalıştırma yükümlülüğünün 
uygulanmasına karar ver l r. 

denet ml  serbestl k ceza nfaz usulünden faydalanab lmeler  ç n d ğer şartları da taşıması 
hal nde koşullu salıver lmeler ne k  yıl veya daha az süre kalması yeterl d r.

 Denet ml  serbestl k ceza nfaz usulünün uygulanması ç n özel şart uygulanacak b r d ğer 
hükümlü grubu se ağır hasta hükümlülerd r. CGTİHK’nın 105/A maddes n n üçüncü fıkrası-
nın (b) bend nde, maruz kaldıkları ağır b r hastalık, sakatlık veya kocama neden yle hayatla-
rını yalnız dame ett remeyen hükümlüler n koşullu salıver lmes ne üç yıl veya daha az süre 
kalması durumunda açık ceza nfaz kurumuna ayrılmaları öngörülmüştür.

 İfade edilmelidir ki, belirtilen bu istisnai hükümler özellikle çalışmaya elverişli olmayan 
kişiler bakımından getirilmiştir. Bu cihetle bu hükümlülere denetim süresi içinde kamuya 
yararlı bir işte ücretsiz çalıştırma yükümlülüğü verilmesi kurumun amacına uygun 
düşmeyecektir.

 DSHY’n n 84. maddes n n 8.fıkrasında bu husus ayrıca bel rt lm şt r. Söz konusu hükme 
göre, on sek z yaşından küçük olan ve suça sürüklenen çocuklar le sıfır-altı yaş arasında ço-
cuğu bulunan kadınların bu durumları devam ett ğ  sürece haklarında kamuya yararlı b r şte 
ücrets z çalıştırma yükümlülüğü uygulanamayacaktır. Y ne aynı madden n 9. fıkrasına göre, 
kamuya yararlı b r şte ücrets z çalıştırma yükümlülüğü, altmış yaş ve üstüdek  hükümlüler, 
hayatlarını yalnız başına dame ett remeyen hükümlüler le doğumuna on hafta kalan ham le 
kadın hükümlüler hakkında uygulanmayacaktır.

89  “a) Kamuya yararlı b r şte ücrets z olarak çalıştırılması, b) B r konut veya bölgede denet m 
ve gözet m altında bulundurulması, c) Bel rlenen yer veya bölgelere g tmemes , d) Bel rle-
nen programlara katılması”
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DSHY’de bu yükümlülüğün her hükümlü hakkında uygulanması zorunlu 
olarak tesp t ed lmekle b rl kte, bu hususta bazı st snalara da yer ver lm şt r. 
DSHY’n n 84. maddes n n 7. fıkrasına göre; hükümlünün çalışmasına engel 
b r sağlık problem  olduğunu, örgün eğ t me devam ett ğ n , b r ş sözleşmes ne 
dayanarak çalıştığını, kend  ş n  kurduğunu ve şlett ğ n  belgelend rmes  
ve bu nedenle kamuya yararlı şte çalışma yükümlülüğünün kaldırılmasını 
talep etmes  durumunda gerek rse kamuya yaralı b r şte ücrets z çalıştırma 
yükümlülüğüne ara ver lmes ne karar ver lecekt r. Ancak uygulamada, 
denet ml  serbestl k ceza nfaz usulünden faydalanan hükümlüler n ücrets z 
olarak çalıştırılab leceğ  şyer n  bulmada sıkıntı çek ld ğ  ç n, bel rt len 
şartları belgeleyen her hükümlünün bu yükümlülüğü ertelenmekted r90.

Çalıştırılacak iş belirlenirken; hükümlünün iyileştirilmesi, mesleği, 
becerileri, mağdurun ve toplumun güvenliği dikkate alınır. Çalıştırılacak gün 
ve saatler, hükümlünün işi, aile yaşamı veya eğitimi dikkate alınarak belirlenir. 
Hükümlünün çalıştığı iş, kurum veya yer denetimli serbestlik müdürlüğünce 
değiştirilebilir. (DSHY m. 84/6)

Yükümlülüğün nfazı, hükümlünün müdürlüğe başvurmasından t baren 
on gün ç nde başlatılır ve bel rlenen süren n sona ermes yle, her halde koşullu 
salıverme süres n n tamamlanmasıyla sona erer (DSHY m. 84/2). Kamuya 
yararlı b r şte ücrets z çalıştırma yükümlülüğü, denet ml  serbestl k ceza nfaz 
usulünün uygulandığı toplam süren n en fazla üçte b r  kamuya yararlı b r 
şte çalışmak suret yle yer ne get r lecekt r. Örneğ n, denet ml  serbestl k ceza 
nfaz usulünden yararlanan hükümlünün koşullu salıver lmes ne dokuz ay kala 

ceza nfaz kurumundan çıkmış olması durumunda, hükümlünün en fazla üç ay 
kamuya yararlı b r şte ücrets z çalıştırılması söz konusu olacaktır91. Ayrıca 
hükümlünün günde en fazla dört saat, haftada se y rm  saat çalıştırılmasına 
karar verilebilecektir. Ancak bu süreler içerisinde kalmak şartı ile hükümlü 
hafta sonları da çalıştırılabilir. 

Ayrıca ele alınması gereken b r husus da denet ml  serbestl k ceza nfaz 
usulü olarak uygulanan kamuya yararlı çalıştırma yükümlülüğü le seçenek 
yaptırım olarak uygulanan kamuya yararlı b r şte çalıştırma arasındak  
ayrımın yapılmasıdır. 

Kısa sürel  hap s cezasına seçenek yaptırım olarak uygulanan kamuya 
yararlı b r şte çalıştırma, yargılamayı yapan hak m tarafından, sanık hakkında 

90  TURHAN/ALTIKAT, s. 36.
91  TURHAN/ALTIKAT, s. 37. 
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hükmed len b r yıl veya daha az hap s cezası yer ne geçen b r seçenek yaptırım 
şekl d r. Ancak denet ml  serbestl k ceza nfaz usulü, nfaz hâk m  tarafından 
hükmed len, hap s cezasının nfazına alternat f oluşturan b r kurumdur92. 

VII. 5275 SAYILI CGTİHK’NIN 106/3. MADDESİNDE YER 
ALAN KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞTIRMA 

18.6.2014 tar h ve 6545 sayılı Kanunun 81. maddes  le 5275 sayılı 
CGTİHK’nın 106/3ve 106/8 fıkraları değ şt r lm şt r. Söz konusu madde adl  
para cezalarının nfazına l şk nd r. Adl  para cezası, TCK’nın 52. maddes n n 
b r nc  fıkrasında bel rt len usule göre tay n olunacak b r m ktar paranın Devlet 
Haz nes ne ödenmes nden barett r. Adlî para cezasını çeren lâm Cumhur yet 
Başsavcılığına ver l r. Cumhur yet savcısı otuz gün ç nde adlî para cezasının 
ödenmes  ç n hükümlüye 20. madden n üçüncü fıkrası uyarınca b r ödeme 
emr  tebl ğ eder.

Hükümlü, tebl ğ olunan ödeme emr  üzer ne bell  süre ç nde adl  para 
cezasını ödemezse, Cumhur yet savcısının kararı le ödenmeyen kısma karşılık 
gelen gün m ktarı hap s cezasına  çevr lerek,  hükümlünün  k   saat çalışması  
karşılığı  b r  gün  olmak üzere kamuya yararlı b r şte çalıştırılmasına karar 
ver l r.

Günlük çalışma süres , en az k  saat ve en fazla sek z saat olacak 
şek lde denet ml  serbestl k müdürlüğünce bel rlen r. Hükümlünün, hakkında 
hazırlanan programa ve denet ml  serbestl k görevl ler n n bu kapsamdak  
uyarı ve öner ler ne uymaması hâl nde, çalıştığı günler hap s cezasından 
mahsup ed lerek kalan kısmın tamamı açık ceza nfaz kurumunda yer ne 
get r l r.

Hükümlü, hap s yattığı veya kamuya yararlı şte çalıştığı günler n 
dışındak  günlere karşılık gelen parayı öderse hap sten çıkartılır veya kamuya 
yararlı şte çalıştırılma sona erer (m. 106/8). 

İnfaz ed len haps n veya kamuya yararlı şte çalışmanın süres , adlî para 
cezasını tamamıyla karşılamamış olursa, ger  kalan adlî para cezasının tahs l  
ç n lâm, Cumhur yet Başsavcılığınca mahall n en büyük mal memuruna 

ver l r. Bu makamlarca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs l Usulü 
Hakkında Kanuna göre kalan adlî para cezası tahs l ed l r (m. 106/11).  

92  TURHAN/ALTIKAT, s. 10. 
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VIII. TÜRK CEZA HUKUKUNDA ÜCRETLİ OLARAK 
ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

TCK’nın 50/1 (f) maddes nde yer alan kamuya yararlı b r şte ücrets z 
çalıştırma yaptırımından farklı olarak, TCK’nın 51/4 (b) maddes nde, 
CGTİHK’nın 107/7 maddes nde ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes  Kanunu’nun 
(CMK) 231/8-b maddes nde, esas t bar yle ücretl  çalıştırma yükümlülüğü 
düzenlenm şt r. D ğer b r fadeyle, Türk ceza adalet  s stem nde kamuya 
yararlı b r şte ücrets z çalıştırmadan farklı olarak, hap s cezasının nfazının 
ertelenmes , koşullu salıver lme ve hükmün açıklanmasının ger  bırakılması 
kurumlarında ücretl  çalıştırma yükümlülüğüne yer ver lm şt r.

A. 5237 Sayılı TCK’nın 51/4 (b) Maddes nde Yer Alan Ücretl  
Çalıştırma Yükümlülüğü

TCK’nın 51/4 (b) maddes  gereğ nce, cezası ertelenen ve hakkında 
b r yıldan az, üç yıldan fazla olmamak üzere b r denet m süres  bel rlenen 
hükümlü hakkında, b r meslek veya sanat sah b  olmak koşuluyla, b r kamu 
kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı cra eden b r başkasının 
gözet m  altında ücret karşılığında çalıştırılmasına karar ver leb l r. 

Buna göre, hükümlü hakkında ücretl  çalıştırma yükümlülüğüne karar 
ver leb lmes  ç n, öncel kle k ş  hakkında hükmolunan hap s cezasının 
ertelenmes  gerek r. Mahkûm olunan ceza k  yıl veya daha az sürel  hap s 
cezası se, erteleneb l r. Bu t barla, adl  para cezasının ertelenmes  söz konusu 
değ ld r. Y ne mahkûm yet konusu hap s cezası le lg l  olarak ertelemeye 
karar ver leb lmes  ç n k ş n n, daha önce kasıtlı b r suçtan dolayı üç aydan 
fazla hap s cezasına mahkûm ed lmem ş olması gerek r. Dolayısıyla, k ş n n 
adl  para cezasına ya da üç ay veya daha az sürel  hap s cezasına mahkûm 
ed lm ş olması hal nde cezası erteleneb lecekt r. Son olarak ertelemeye 
hükmed leb lmes  ç n, k ş n n suçu şled kten sonra yargılama sürec nde 
gösterd ğ  p şmanlık dolayısıyla tekrar suç şlemeyeceğ  konusunda 
mahkemede b r kanaat n oluşması gerek r. 

Cezası ertelenen hükümlü hakkında, b r yıldan az, üç yıldan fazla 
olmamak üzere, b r denet m süres  bel rlen r. Böylece mahkeme, hükmett ğ  
hap s cezasının ertelenmes  yönünde karar ver rken, mahkûm yet kararında 
fa lle lg l  olarak b r denet m süres  bel rleyecekt r. Ayrıca bu süren n alt 
sınırı, mahkûm olunan ceza süres nden az olamaz.

Hap s cezasının ertelenmes ne karar veren mahkeme tarafından, 
bel rlem ş olduğu denet m süres  ç nde b r meslek veya sanat sah b  
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hükümlünün, b r kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı 
cra eden b r başkasının gözet m  altında ücret karşılığında çalıştırılab leceğ  

öngörülmüştür. 

Hükümlünün denet m süres  ç nde kasıtlı b r suç şlemes  veya 
kend s ne yüklenen ücret karşılığında çalıştırma yükümlülüğüne, hâk m n 
uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmes  hal nde; ertelenen cezanın kısmen 
veya tamamen nfaz kurumunda çekt r lmes ne karar ver l r (TCK m. 51/7).  
Şayet, denet m süres  y  hall  olarak veya ücret karşılığında çalıştırma 
yükümlülüğüne uygun geç r ld ğ  takd rde, mahkûmun cezası nfaz ed lm ş 
sayılır (TCK m. 51/7).   

İşaret etmek gerek r k , hap s cezasının ertelenmes  bağlamında 
düzenlenen çalıştırma yükümlülüğü le TCK’nın 50/1 (f) maddes nde yer alan 
kamuya yararlı b r şte ücrets z çalıştırma yaptırımı, aynı amaca h zmet eden 
kurumlar olmakla b rl kte esas t bar yle farklılık arz etmekted rler. Her k  
kurumun temel nde, hükümlünün cezasının b reyselleşt r lmes n  sağlamak, 
hap s cezasının hükümlü üzer ndek  kötü etk ler n  azaltmaya çalışmak 
ve hükümlünün sosyalleşt r lmes n  hedefl emek bulunmaktadır. B r başka 
fadeyle, her k  kurum da cezanın özel önleme amacını yer ne get rmeye 

çalışmaktadır.

Bu k  kurum arasındak  ayrıma bakıldığında, kamuya yararlı b r şte 
ücrets z çalıştırmanın temel nde toplum h zmet nde olan b r şte çalıştırma 
koşulu ön plandadır. Ancak, ücretl  çalıştırma yükümlülüğü kapsamındak  
çalışmanın kamuya yararlı b r şte yapılması gerekt ğ ne l şk n b r şart 
bulunmamaktadır. Çalışma kavramı dışında, kamuya yararlı çalışma yaptırımı 
le herhang  b r ortaklık söz konusu değ ld r. TCK’nın 50/1 (f) maddes nde 

yer alan kamuya yararlı b r şte ücrets z çalıştırma yaptırımı, kısa sürel  hap s 
cezasına b r seçenek kurum ken, TCK 51/4 (b) maddes nde yer alan ücretl  
çalıştırma yükümlülüğü, b r ceza nfaz kurumu olan ertelemeye bağlı olarak 
öngörülmüş b r yükümlülüktür.

B. 5275 Sayılı CGTİHK’nın 107/7 Maddes nde Yer Alan Ücretl  
Çalıştırma Yükümlülüğü

5237 sayılı CGTİHK’nın 107/7. maddes  gereğ nce hakkında koşullu 
salıver lme kararı ver len hükümlünün nfaz kurumunda öğrend ğ  meslek veya 
sanatı cra etmek üzere b r kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya 
sanatı cra eden b r başkasının gözet m  altında ücret karşılığı çalıştırılmasına 
karar ver leb l r. Bu, nfaz aşamasında kend s ne başvurulab len b r yoldur ve 
b r cezanın nfaz b ç m d r. Seçenek yaptırım n tel ğ ndek  cezalandırmadan 
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tamamen farklı ve sonrak  b r aşamada zaten hükümlü olan b r n n cezasının 
nfazı le alakalıdır93.

Buna göre, hükümlü hakkında ücretl  çalıştırma yükümlülüğüne karar 
ver leb lmes  ç n, öncel kle k ş n n koşullu salıver lmeden yararlanab lmes  
gerek r gerek r. Koşullu salıver lmeden yararlanab lmek ç n mahkûmun 
kurumdak  nfaz süres n  y  hâll  olarak geç rmes  gerek r. (CGTİHK m. 
107/1) 

Koşullu salıver lmeden yararlanab len hükümlü hakkında nfaz 
kurumunda geç r lmes  gereken süren n yarısı kadar b r denet m süres  
bel rlen r. Ancak bu süre, sürel  hap slerde hakederek tahl ye tar h n  geçemez. 
(CGTİHK m. 107/6)

Hükümlü hakkında koşullu salıver lme kararı veren mahkeme 
tarafından, bel rlem ş olduğu denet m süres  ç nde b r meslek veya sanat sah b  
hükümlünün, b r kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı 
cra eden b r başkasının gözet m  altında ücret karşılığında çalıştırılab leceğ  

öngörülmüştür.  

Hükümlünün denet m süres  ç nde kasıtlı b r suç şlemes  veya 
kend s ne yüklenen ücret karşılığında çalıştırma yükümlülüğüne, hâk m n 
uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmes  hal nde; ertelenen cezanın kısmen 
veya tamamen nfaz kurumunda çekt r lmes ne karar ver l r (CGTİHK 
m. 107/12).  Şayet, denet m süres  y  hall  olarak veya ücret karşılığında 
çalıştırma yükümlülüğüne uygun geç r ld ğ  takd rde, mahkûmun ceza nfaz 
ed lm ş sayılır (CGTİHK m. 107/14).    

İşaret etmek gerek r k , koşullu salıver lme kapsamında düzenlenen 
çalıştırma yükümlülüğü le TCK’nın 50/1 (f) maddes nde yer alan kamuya 
yararlı b r şte ücrets z çalıştırma yaptırımı, aynı amaca h zmet eden kurumlar 
olmakla b rl kte esas t bar yle farklılık arz etmekted r. N tek m, kamuya 
yararlı b r şte ücrets z çalıştırmanın temel nde toplum h zmet nde olan b r 
şte çalıştırma koşulu ön plandadır. Ancak, ücretl  çalıştırma yükümlülüğü 

kapsamındak  çalışmanın kamuya yararlı b r şte yapılması gerekt ğ ne l şk n 
b r şart bulunmamaktadır. Çalışma kavramı dışında, kamuya yararlı çalışma 
yaptırımı le herhang  b r ortaklık söz konusu değ ld r. TCK’nın 50/1 (f) 
maddes nde yer alan kamuya yararlı b r şte ücrets z çalıştırma yaptırımı, kısa 
sürel  hap s cezasına b r seçenek kurum ken, CGTİHK’nın 107/1 maddes nde 
yer alan ücretl  çalıştırma yükümlülüğü, b r ceza nfaz kurumu olan koşullu 
salıver lmeye bağlı olarak öngörülmüş b r yükümlülüktür.
93  CEBRE, s. 705.  
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C. 5271 Sayılı CMK’nın 231/8 (b) Maddes nde Yer Alan Ücretl  
Çalıştırma Yükümlülüğü 

CMK’nın 231/8 (b) maddes ne göre, hakkında hükmün açıklanmasının 
ger  bırakılmasına karar ver len hükümlünün b r meslek veya sanat sah b  
olması hal nde, b r kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı 
cra eden b r başkasının gözet m  altında ücret karşılığında çalıştırılmasına 

karar ver leb l r. 

Buna göre, hükümlünün ücretl  çalıştırma yükümlülüğüne tab  
tutulab lmes  ç n, öncel kle k ş  hakkında hükmün açıklanmasının ger  
bırakılmasına karar ver lmes  gerek r. Koşullu salıver lmeden yararlanab lmek 
ç n mahkûmun kurumdak  nfaz süres n  y  hâll  olarak geç rmes  gerek r. 

Hükmün açıklanmasının ger  bırakılmasına karar ver leb lmes  ç n; sanığın 
daha önce kasıtlı b r suçtan mahkûm olmamış bulunması, mahkemece 
sanığın k ş l k özell kler  le duruşmadak  tutum ve davranışları göz önünde 
bulundurularak yen den suç şlemeyeceğ  hususunda kanaate varılması ve 
suçun şlenmes yle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen ade, 
suçtan öncek  hale get rme veya tazm n suret yle tamamen g der lmes  gerek r. 
(CMK m. 231/6) 

Hükmün açıklanmasının ger  bırakılması kararı soncunda denet m sürec  
beş yıl olarak bel rlenmekle b rl kte, bu süre çer s nde mahkeme tarafından 
hükümlü en fazla b r yıl yükümlülüğe karar vereb lecekt r. Mahkeme, 
hükümlü hakkında en fazla b r yıl olarak bel rleyeb leceğ  yükümlülüğü kamu 
kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı cra eden b r başkasının 
gözet m  altında ücret karşılığında çalıştırılma olarak bel rleyeb l r. Burada 
seçenek yaptırım uygulamasındak  g b  ücrets z çalıştırma değ l, hükümlünün 
b r sanat veya meslek sah b  olması hal nde ücretl  çalıştırılması söz konusudur. 
Ayrıca TCK’nın 50/1 (b) maddes n n aks ne, CMK 231/8-b’dek  çalışma, b r 
ceza usul hukuku kurumu olan hükmün açıklanmasının ger  bırakılmasına 
bağlı takd r  b r tedb r olarak düzenlenm şt r94.

Denet m süres  ç nde kasten yen  b r suç şlenmed ğ  ve denet ml  
serbestl k tedb r  olarak uygulanan ücret karşılığı çalıştırma yükümlülüğüne 
uygun davranıldığı takd rde, açıklanması ger  bırakılan hüküm ortadan 
kaldırılarak, davanın düşmes  kararı ver l r. (CMK m. 231/10)

Denet m süres  ç nde kasten yen  b r suç şlemes  veya denet ml  
serbestl k tedb r  olarak uygulanan ücret karşılığı çalıştırma yükümlülüğüne 
94  ALICI/BEYENS, s. 32. 
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aykırı davranması hal nde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, 
kend s ne yüklenen bu yükümlülüğü yer ne get remeyen sanığın durumunu 
değerlend rerek; cezanın yarısına kadar bel rleyeceğ  b r kısmının nfaz 
ed lmemes ne ya da koşullarının varlığı hal nde hükümdek  hap s cezasının 
ertelenmes ne veya seçenek yaptırımlara çevr lmes ne karar vererek yen  b r 
mahkûm yet hükmü kurab l r. (CMK m. 231/10)

D. Ücretli Çalıştırma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Denet ml  Serbestl k ve Yardım Merkezler  le Koruma Kurulları 
Yönetmel ğ ’n n 52. maddes ne göre ücretl  çalıştırma yükümlülüğünün nfazı 
ç n hükümlü hakkında denet m görevl s  veya denetleme memuru tarafından 

denetleme planı hazırlanır. Denetleme planında; sanığın, hükümlünün veya 
çocuğun hang  kurum veya kuruluşta hang  gün ve saatlerde çalışacağı ve 
yükümlülüğün başlayış ve b t ş tar hler  bel rt l r. Yükümlülüğün başlama 
tar h , sanık veya hükümlünün çalışmaya başladığı tar ht r. 

Rehber zararlı alışkanlıklar ed neb leceğ  çevrelerden uzak kalması ve 
sorumluluk b l nc yle y  b r hayat sürmes n  tem n hususunda hükümlüye 
öğütte bulunur ve yol göster r; yanında çalıştığı k ş lerle görüşerek st şarelerde 
bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk b l nc ndek  
gel şmey  tak p ederek üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâk me 
gönder lmek üzere şube müdürlüğüne veya büroya ver r.

Çalışma süres n n hesabında, sanık veya hükümlünün çalıştığı kurumun 
bu konuda tab  olduğu mevzuat esas alınır. Ayrıca bel rt lmel d r k , hükmün 
açıklanmasının ger  bırakılması, hap s cezasının ertelenmes  ve koşullu 
salıver lme hal nde ücretl  çalıştırma yükümlülüğüne karar ver len sanık 
veya hükümlülere, çalıştıkları sürece haklarında 506 sayılı Kanunun lg l  
hükümler  uygulanır. (Yönetmel k m. 52/9)

On beş yaşını doldurmamış çocukların çalışması yasaktır. Ancak böyle 
b r karar ver lm şse, on dört yaşını doldurmuş ve lköğret m  tamamlamış olan 
çocuklar; bedensel, z h nsel ve ahlak  gel ş mler ne; eğ t m n  sürdürenler se 
okullarına devamına engel olmayan, haf f şlerde çalışab l r. Bu konuda 4857 
sayılı Kanunun 71, 85 ve 87. madde hükümler  uygulanır.     

E. Ücretli Çalıştırma Yükümlülüğün İhlali ve Kaydın Kapatılması

DSYMKKY’n n 53. maddes ne göre denet m süres  ç nde suç şlenmes  
hal nde, şube müdürlüğü veya büroca lg l  defterdek  kayıt kapatılarak evrak 
mahkemeye let lmek üzere Cumhur yet başsavcılığına gönder l r. Ayrıca 
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5271 sayılı Kanunun 231. maddes n n sek z nc  fıkrasının (b) bend  gereğ nce, 
ücret karşılığında çalıştırılmasına karar ver len hükümlüler n denetleme 
planına uymadığının kolluk, lg l  kurum veya kuruluş tarafından b ld r lmes  
ya da şube müdürlüğü veya büro tarafından tesp t ed lmes  hâl nde sanık 
şube müdürlüğü veya büroca uyarılır. Uyarıya rağmen denetleme planına 
uyulmaması hal nde, kayıt kapatılarak evrak mahkemeye let lmek üzere 
Cumhur yet başsavcılığına gönder l r.

Bununla b rl kte, 5275 sayılı Kanunun 107. maddes n n 7. fıkrası 
ve 5237 sayılı Kanunun 51. maddes n n 4. fıkrasının (b) bend  gereğ nce 
ücret karşılığında çalıştırılmasına karar ver len hükümlüler n denet m veya 
denetleme planına uymaması hal nde, hükümlünün uyarılması ç n durum 
Cumhur yet başsavcılığı aracılığıyla mahkemeye b ld r l r. Bu halde kayıt 
kapatılmayarak açık bırakılır. Mahkemen n uyarısına rağmen denet m veya 
denetleme planına uyulmaması hal nde, şube müdürlüğü veya büroca lg l  
defterdek  kayıt kapatılarak evrak mahkemeye let lmek üzere Cumhur yet 
başsavcılığına gönder l r. Yükümlülük sona erd ğ nde durum, kolluk ve lg l  
kurum ve kuruluşa let lerek evrakın ades  sten r, kayıt kapatılır ve evrak 
mahkemeye let lmek üzere Cumhur yet başsavcılığına gönder l r.

SONUÇ

19. yüzyılın k nc  yarısından t baren ceza nfaz s stemler nde hürr yet  
bağlayıcı cezaların suçu önleme ve suçluyu yen den topluma kazandırma 
amacını gerçekleşt rmed ğ  anlaşılmıştır. Bunun sonucunda, suçu önleme ve 
suç şleyen k ş y  ıslah etme görev n  yer ne get ren yen  yaptırımlar gündeme 
gelm şt r. Bu süreçte hürr yet  bağlayıcı cezalar uygulama alanı bulmuş ve 
fakat hürr yet  bağlayıcı cezalara son çare olarak başvurulması gerekt ğ  
kabul ed lm şt r. Hürr yet  bağlayıcı cezaları kame edecek yen  yaptırımlar 
türet lm şt r. Hap s cezasının yanında alternat f yaptırım olarak yer alan bu 
yaptırımlar, suçlunun y leşt r lmes n  ve sosyalleşmes n  sağlayarak suçluyu 
toplumla bütünleşt ren yaptırımlar olma özell ğ n  göstermekted r. Böylece, 
suçluların k ş sel ve sosyal gel ş mler  olumlu yönde etk lenecek, kamu 
güvenl ğ  tem n ed lecekt r. Bu yaptırımlardan b r  olan kamuya yararlı b r şte 
çalıştırma, Türk ceza hukuku s stem nde esas t bar yle 5237 sayılı Kanunla 
gelen b r kavram olmasına rağmen, Osmanlı Devlet ’n n son dönemler nden 
t baren farklı şek llerde uygulama alanı bulmuştur. 

Osmanlı Devlet ’n n lk dönemler nde örneğ ne rastlanmamakla 
b rl kte, Fat h dönem nden t baren uygulamada sıklıkla karşılaşılan b r 
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ceza türü olan taz r cezalarından kürek cezası, n tel ğ  t bar yle çalıştırma 
mah yet nded r. Ancak bel rt lmel d r k  Osmanlı dönem ndek  bu uygulama, 
suçlunun ıslahı ve toplumla bütünleşmes  amacına h zmet etmen n aks ne, 
Osmanlı donanmasında yen  gem  yapma ve bunların mürettebat ht yacını 
karşılama amacına h zmet etm şt r. Genel olarak bakıldığında kürek cezası, 
hap s cezasından daha ağır b r ceza olarak tezahür etmekted r.

Osmanlı dönem nde kamuya yararlı b r şte çalıştırma mah yet nde 
olan b r başka yaptırım türü de 26 N san 1909 tar h nde Mecl s-  Mebusan 
tarafından kabul ed len “Serser  ve Mazanna  Su  Eşhas Hakkında Kanun”da 
düzenlenm ş olan serser ler n çalıştırılmasıdır. Bu düzenlemen n amacı 
se serser l ğ  t yat hal ne get renler n ıslah ed lerek bell  b r st hdamın 

sağlanması le asay ş n muhafazasının sağlanması olmuştur. 

Osmanlı dönem ndek  bu uygulamaya benzer b r düzenleme 765 sayılı 
TCK’da yer almıştır. Söz konusu kanunun 544. maddes nde çalışmaya gücü 
olduğu halde d lenc l k edenler n boğaz tokluğuna çalıştırılacağı bel rt lm şt r. 
Uzun süre yürürlükte olan bu hüküm, uygulama olanağı olmadığı ç n 1959 
tar h nde 6123 sayılı Kanun le yürürlükten kaldırılmıştır.

1965 tar hl  647 sayılı CİHK le çalıştırma yaptırımı uygulamaya 
yen den get r lm şt r.  Ancak söz konusu Kanunun bu düzenlemes , daha 
öncek  düzenlemelerden farklı olarak kısa sürel  hürr yet  bağlayıcı cezalara 
seçenek b r yaptırım olarak kabul ed lm şt r. Bu düzenleme de uygulama 
olanağı bulunmadığı c het yle 1979 tar h nde kanun metn nden çıkarılmıştır.

Görüldüğü üzere Türk ceza adalet  s stem nde kamuya yararlı b r şte 
çalıştırma yaptırımına benzer n tel kte olan bu düzenlemeler, uygulamaya 
konulduğu dönemlerde nfazındak  güçlük gerekçe göster lerek yürürlükten 
kaldırılmıştır.  Bu cümleden olarak söyleneb l r k  y  b r cezalandırmanın 
esasını y  b r nfaz s stem  oluşturur. 

Hemen bel rtel m k , kamuya yararlı b r şte çalıştırma kurumunun esasını 
oluşturan düzenleme 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50. maddes n n b r nc  
fıkrasının (f) bend d r. Kısa sürel  hap s cezasına kame olarak düzenlenm ş 
olan söz konusu düzenlemen n temel nde, topluma ver len zararın topluma 
yararlı b r şte çalışılması suret yle telaf s  düşünces  yatmaktadır. Mahkûm 
böylel kle, topluma karşı gerçekleşt rm ş olduğu yanlış davranışını topluma 
h zmet etmek suret yle telaf  etme mkânına sah p olmakta; b r bakıma bu 
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yanlış davranışını denkleşt rmekte, tazm n etmekted r95. Bu düzenlemeyle 
karşılaştırmalı hukuktak  örnekler nde görülen modern anlamda kamuya 
yararlı b r şte çalıştırma yaptırımı 5237 sayılı Kanunla b rl kte s steml  b r 
şek lde düzenlenm ş ve uygulanmaya başlanmıştır. 

Kamuya yararlı b r şte çalıştırma müesses n n gerek suçlu, gerek toplum 
ve gerekse devlet adına olumlu sonuçlarının görüldüğü muhakkaktır. Keza 
son dönemlerde nfaz aşamasında hükümlünün toplumla bütünleşmes n n 
sağlanması amacıyla, farklı ceza hukuku kurumlarında (erteleme, koşullu 
salıver lme, denet ml  serbestl k) kamuya yararlı b r şte çalıştırma hüküm 
altına alınmaktadır. Kanaat m zce kamuya yararlı b r şte çalıştırmaya l şk n 
farklı hukuk  n tel kte olan bu düzenlemeler n nfazının tek çatı altında 
toplanması ve böylece daha etk n b r uygulamanın sağlanması gerekmekted r. 
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