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MODÜLÜN AMACI

Bireye/öğrenciye; bina arama işlemleri ile ilgili bilgi ve
becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Oda ve eklentileri de göz önünde tutarak dikkatli bir
şekilde detaylı arama yapabileceksiniz.
2. Ceza infaz kurumunun mimari yapısını göz önünde
tutarak dikkatli bir şekilde genel bina aramasını
yapabileceksiniz.
3. Ceza infaz kurumunda oluşabilecek aksaklıklarda
dikkatli bir şekilde kısmi bina aramasını
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Simülatörlü İnfaz Koruma Laboratuvarı, Cezaevi
Koğuşu Atölyesi
Donanım: Bilgisayar, İnternet, projeksiyon, tarayıcı,
kelepçe, el dedektörü, el feneri ve düdük, dâhilî telefon ve
el telsizi, X-Ray cihazı, duyarlı kapı detektörleri, kapalı
devre TV sistemi ve gözetleme kameraları, boy
turnikeleri, biyometrik sistemler, interlock kapılar,
merkezî anons ve yayın sistemleri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan ve her
öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile
kendinizi değerlendirebileceksiniz.

iv

v

GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,

GİRİŞ

Meslek veya alan seçimi, bireyin yaşamındaki dönüm noktalarından biridir ve
tesadüflere bırakılmaması gerekir. Seçilen meslek; bireyin yaşayacağı çevreyi, ilişkide
bulunacağı insanları, ekonomik durumunu kısaca yaşam tarzını etkileyecektir. Bu bireysel
öğrenme materyali ile kazanacağınız bilgi ve beceriler doğrultusunda kendinizi geliştirerek iş
hayatında da uygun mesleği seçmiş olacaksınız.
Bilginin somut olaya dayanması, doğru zamanda uygulanabilmesi gerekir. Bina ve
eklentilerinde arama bilgisi hükümlü ve tutuklunun kaldığı bölümlerin aramasında kullanılır.
Hayatınızın disiplinli ve kurallı bir biçimde geçmesini sağlayacak bilgileri de bu materyalde
bulabileceksiniz.
Bu bireysel öğrenme materyali ile bina ve eklentilerinin aranması hâllerinin
öğrenilmesi sizin açınızdan faydalı olacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME KAZANIMI

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda oda ve
eklentileri de göz önünde tutarak dikkatli bir şekilde detaylı arama yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Bina ve eklentilerinde aramaya ait bilgileri kaynak kitap, dergi ve internet
sitelerinden araştırıp sınıfta paylaşınız.



“Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında
Yönetmelik” Hükümlerini araştırarak sınıfta paylaşınız.

1. CEZAEVİ ODALARINDA ARAMA
Ceza İnfaz Kurumları: Kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı,
gençlik kapalı, açık ceza infaz kurumları ile gözlem ve sınıflandırma merkezleri ve çocuk
eğitim evlerini kapsamaktadır. Ancak zaman zaman ihtiyaca göre yapılan mevzuat
değişiklikleri ile yeni birim ve bölümler eklenebilmektedir.
Hürriyeti bağlayıcı cezalar, açık, yarı açık ve kapalı ceza evleri ile ıslah evlerinde;
tutukluluk kararları, tevkifevlerinde infaz olunur.


Açık cezaevi: Dıştan koruma ile görevli personeli bulunmayan ve firara karşı
mâniaları (engelleri) olmayan cezaevidir.



Yarı açık cezaevi: Dıştan koruma ile görevli personeli bulunmayan ve firara
karşı mâniaları olan cezaevidir.



Kapalı cezaevi: İçten ve dıştan koruma ile görevli personeli bulunan, firara
karşı mâniaları olan, kanunlarda ve yönetmelikte belirtilen hâller dışında
dışarıyla irtibat ve ihtilatı (karışıp görüşme) mümkün olmayan cezaevidir.



Kadın cezaevleri: Kadın hükümlülerin hürriyeti bağlayıcı cezaları; açık, yarı
açık ve kapalı kadın cezaevlerinde infaz olunur. Bunlar için müstakil ceza evleri
kurulamadığı takdirde, cezaları, diğer hükümlülere mahsus ceza evlerinin
kadınlara ayrılan kesimlerinde infaz olunur.
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Çocuk cezaevleri: Suçu işlediği zaman on beş yaşını bitirmiş olup on sekiz
yaşını bitirmeyen ve cezanın çektirilmesine başlandığı anda on sekiz yaşını
doldurmayan hükümlülerin cezaları; açık, yarı açık ve kapalı çocuk ceza
evlerinde infaz olunur. Bunlar için müstakil ceza evleri kurulamadığı takdirde,
cezaları, diğer hükümlere mahsus ceza evlerinin çocuklara ayrılan kesimlerinde
infaz olunur.

Bunlar on sekiz yaşını geçtikleri zaman eğer hükümlülük süresi üç yıldan ve geri
kalan süresi iki yıldan fazla ise diğer hükümlülere mahsus cezaevlerine naklolunurlar.
Ancak, bunlardan, geçirdikleri süre içindeki hâl ve durumlarına göre uygun görülenler çocuk
cezaevlerinde veya diğer hükümlülere mahsus ceza evlerinin çocuklara ayrılan kesimlerinde
alıkonulabilir.

Fotoğraf 1.1: Cezaevi ring aracı

Hükmün infazına başlandığı tarihte on sekiz yaşını bitirmiş ve hükümlülük süresi üç
yıldan az bulunmuş olup geçmişteki hâllerine nazaran çocuk cezaevlerinde veya diğer
hükümlülere mahsus cezaevlerinin çocuklara ayrılan kesimlerinde bulunmaları uygun
görülenlerin cezaları bu evlerde çektirilir.
Yukarıda yazılı hükümlülerden yirmi bir yaşını bitirenler, diğer hükümlülere mahsus
cezaevlerine nakil olurlar.


Islahevleri: Suçu işlediği zaman on bir yaşını bitirmiş olup on beş yaşını
bitirmeyen ve cezanın çektirilmesine başlandığı anda on sekiz yaşını
doldurmayan küçüklerin cezaları ıslahevlerinde çektirilir.
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Türk Ceza Kanununun 54’üncü maddesine göre mahkûm edilmiş olup bu cezanın
infazına başlandığı sırada veya daha evvel ayrıca işlediği fiilden dolayı yaşı sebebiyle
haklarında Türk Ceza Kanununun 55’inci maddesinin tatbiki suretiyle hürriyeti bağlayıcı bir
cezaya mahkûm edilmiş bulunanların bu cezaları, infazına başlanılan ceza ile birlikte sözü
geçen 55’inci maddede yazılı hükümler dâhilinde çektirilir.
Aramada amaç cezaevlerinin iç güvenliğini sağlamaktır. Kurumların iç güvenliği,
Bakanlığa bağlı infaz ve koruma görevlileri tarafından sağlanır. İç güvenlik görevlileri,
gerektiğinde dış güvenlik görevlileri ile işbirliği yapar. Açık kurumlar ile çocuk eğitim
evlerindeki idare ile infaz ve koruma görevlileri; firarların önlenmesi, asayiş ve disiplinin
sağlanması için gözetim ve denetimle yükümlüdürler.
Kurumlarda meydana gelen isyan, yangın, deprem, toplu firar, tünel kazma, duvar
delme gibi asayiş ve güvenlikle ilgili olaylarda, iç güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması
hâlinde “cezaevi müdahale, emniyet ve tahliye planı” çerçevesinde aşağıdaki uygulamalar
gerçekleştirilir:


Cezaevi müdahale, emniyet ve tahliye planları

Jandarma, ceza infaz kurumu ve tutukevinin içinde, burada görevli olanlarca
bastırılamayacak bir hareket ve kargaşa meydana geldiğinde iç güvenlik personeli ile duruma
hâkim olunamadığı takdirde, Cumhuriyet başsavcısının veya onun görüşü alınarak kurum
müdürünün talebi üzerine kuruma girerek, olaya müdahale etmek suretiyle güvenlik ve
asayişi sağlar. Bu yüzden ceza infaz kurumlarında isyana karşı “cezaevi isyana karşı
müdahale plan” hazırlanır. Planlar ilçe Cumhuriyet başsavcılıkları ve ilçe emniyet
amirlik/müdürlükleriyle koordine edilerek hazırlanır.
Ceza infaz kurumlarında meydana gelen ve tutuklu ve hükümlülerin tahliye edilmesini
gerektiren yangın, sel, deprem vb. durumlarda uygulanmak üzere “cezaevi emniyet ve
tahliye planları” hazırlanır. Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların tahliye
edilmesini gerektirecek durum genellikle yangındır. Bunun dışında kalan doğal afetlerde
(sel, deprem, arazi kayması vb.) bölge özellikleri ihtiyaç gösterirse plan yapılır.


Müdahalenin icrası

Öncelikle isyanın vuku bulduğu alanlar, koğuş, blok/bloklar veya duruma göre ceza
infaz kurumunun tamamı gizlilik içerisinde tecrit edilir. Bu tecrit, isyancıların bulundukları
alana bitişik, yanında, altında ve üstünde bulunan bütün mekânları kapsar ve bir yerde
sıkışan isyancıların, ceza infaz kurumunun diğer kısımlarına çekilmelerine imkân
vermeyecek tarzda yapılır. Ceza infaz kurumu içerisine müdür ve infaz koruma memurları
ile girilerek, isyanda bulunan hükümlülere eylemlerini sona erdirmeleri ve koğuşlarına
çekilmeleri birkaç defa megafonla ikaz edilir. İsyana katılmayan hükümlüler, zarar
görmemeleri için uygun bölümlere, gerekirse ceza infaz kurumu binasının dışına tahliye
edilir ve buralarda muhafaza altına alınır. İhtara rağmen eylem devam ederse, uygun bir veya
iki giriş yeri tespit edilir, gerekirse duvar ve tavanlarda delik açılır, kapılardan girilmesi
gerekiyorsa kurulan barikatlar koğuş dışına doğru temizlenir.
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Operasyon esnasında, tek personel, unsur ve gruplar himayeli ilerleme ve müdahale
tekniği kullanılır, koordinesiz hiçbir faaliyet icra edilmez. Fizikî olarak bire bir temastan
ziyade, müdahale birlik komutanının emri ile göz yaşartıcı gaz bombaları, su ve köpük
kullanılarak, hükümlülerin azim ve iradesinin kırılması esas alınır.
Müdahale sonrasında, ele geçirilen silâh ve malzemeler muhafaza altına alınır ve icra
edilen bütün faaliyetler tutanaklarla tespit edilir. Her grup kendi icra ettiği faaliyete ilişkin
ayrı ayrı tutanak tanzim eder. Müteakiben, operasyonun geneline ilişkin ayrıca bir genel
tutanak da tanzim edilir. Olaya neden olan hükümlüler yakalanarak tahliye edilir ve bunlar
hakkında yapılacak adlî ve idarî işlemlere esas olmak üzere tanzim edilen belgelerle birlikte
Cumhuriyet savcılığına teslim edilir.

1.1. Bina Aramanın Hukuki Dayanakları
17 /06/2005 tarih ve 25548 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre koğuş oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek eşyalar belirlenmiştir.

1.1.1. Mutfak Teşkilatı Olan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Gıda Maddeleri
Koğuş, oda ve eklentilerinde kantinden temin edilebilen sebze, meyve ve diğer gıda
maddeleri bulunabilir.
Ceza infaz kurumunda, annesiyle birlikte kalan çocuklara ve süt emziren annelere,
cins ve miktarı doktor tarafından belirlenen ihtiyaç duydukları gıda maddelerini
bulundurmalarına izin verilir.

1.1.2. Mutfak Teşkilatı Olmayan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Gıda Maddeleri
ve Kullanılacak Malzemeler
Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında, yemek yapılabilecek herhangi
bir yerin olmaması durumunda, hükümlülerin kaldıkları koğuş, oda ve eklentilerinde, idare
tarafından verilen ve yemek yapmada kullanılacak her türlü gıda maddesi ve malzemenin
yeteri kadar bulundurulmasına izin verilir. Ancak; yemek yapmada kullanılan tüp gibi yanıcı
ve parlayıcı madde veya malzemeler, yemek pişirilmesinden sonra, oda veya koğuşun
dışında, idarenin kontrolünde bir bölüme alınır. Kurumun fiziki imkânları müsait olduğu
takdirde, aradaki bağlantının standartlara uygun ve güvenlik bakımından sakınca
oluşturmayacak şekilde, tüpün; koğuş veya oda dışında, ocağın ise koğuş veya odada
bulundurulmasına izin verilir.
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1.1.3. Yeme ve İçmede Kullanılan Araç ve Gereçler
Koğuş, oda ve eklentilerinde her hükümlü için kantinden temin edilmek şartıyla bir
adet uç kısmı sivri olmayan on santimetre uzunluğunda bıçak, plastik veya yumuşak
metalden imal edilmiş çatal, yemek ve çay kaşığı, 0.50 mm kalınlığında iki adet metal yemek
tabağı ve ikişer adet cam su bardağı, çay bardağı ve tabağı bulundurulabilir.

Fotoğraf 1.2: Cezaevi yemekhanesinden bir görüntü

1.1.4. Süreli veya Süresiz Yayınlar ile Kitaplar
Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz
yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir.
Resmî kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile
mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap ve basılı
yayınlar, hükümlülere ücretsiz olarak ve serbestçe verilir. Eğitim ve öğretimine devam eden
hükümlülerin ders kitapları denetime tâbi tutulamaz.
Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, Fotoğraf ve
yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez.
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1.1.5. Elektrikli Eşyalar
Koğuş, oda ve eklentilerinde, kantinden temin edilmek koşuluyla, bir adet otuz yedi
ekran televizyon ile elektrikli su ısıtıcısı, saç kurutma makinesi ve büro tipi buzdolabı ile
kurumun bulunduğu coğrafi bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak her koğuş veya odada
bir adet vantilatör bulundurulmasına izin verilir. Ayrıca her hükümlü, kurum kantininden
satın almak kaydıyla bir adet kulaklıklı küçük el radyosu bulundurabilir.
Oda sistemine geçmemiş ceza infaz kurumlarında, koğuşların durumuna göre bir adet
büyük ekranlı televizyon ile buzdolabı bulundurulmasına izin verilebilir.
Aydınlatma dışındaki elektrik giderleri hükümlü tarafından karşılanır.

1.1.6. Müzik Aletleri
Her hükümlüye, elektrikli olmamak ve idarece belirlenen saatlerde kullanılmak
koşuluyla vurgulu çalgılar dışında saz, ud, gitar, kemençe, keman, flüt, mızıka, ney, kanun
gibi müzik aletlerinden birisi verilebilir.
Birden çok hükümlünün bulunduğu oda veya koğuşlarda, bu konuda bütün
hükümlülerin rızalarının alınması zorunludur.

1.1.7. Dini ihtiyaçlar
Her hükümlüye, mensup olduğu dinin ibadetlerinde kullanılan eşyayı, dini yaşamı
bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri temin ve bulundurmasına izin verilir.

Fotoğraf 1.3: Cezaevlerinde kandil kutlama programı görüntüsü
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1.1.8. Sağlık
Hükümlüler koğuş, oda ve eklentilerinde hekim raporuyla belgelendirilmek koşuluyla,
sağlıkları için gerekli protez ve benzeri tıbbi araçları ve eşyaları bulundurabilir.

1.1.9. Temizlik
Hükümlüler, koğuş, oda veya eklentilerinde kantinden temin edilmek koşuluyla kişisel
ve çevresel temizliklerini temin için tarak, saç fırçası, sabun, kese, diş macunu, diş fırçası,
tıraş sabunu, şampuan, parfüm, krem, saç boyası, çakısı bulunmayan tırnak makası, plastik
saplı tıraş bıçağı, beş adet plastik elbise askısı, çamaşır mandalı ve gündelik hayatta
kullanılan plastik eşyalar ile idarece uygun görülen uzunlukta çamaşır ipi bulundurabilir.
Merkezi sıcak su sistemi kurulmamış ceza infaz kurumlarında, koğuş veya odaların
mevcuduna göre hükümlülerin banyo ve diğer temizlik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla
idare; koğuş veya odaların dışında yeteri kadar tüp gaz bulundurur.

1.1.10. El İşi Faaliyetleri
Hükümlülerin gerekli malzemeler kantinden temin edilmek koşuluyla, el işi
faaliyetlerini, ceza infaz kurumlarının uygun bölümlerinde yapmaları esastır.
Ceza infaz kurumunun güvenliğini bozmamak kaydı ile bu faaliyetlerin devamına
koğuş, oda ve eklentilerinde izin verilebilir.
Maket bıçağı, tornavida gibi kesici ve delici alet ile boyama ve yapıştırmada
kullanılan madde ve malzemelerin koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurulmasına izin
verilmez.
1.1.11. Bulundurulabilecek Hayvanlar ile Diğer Eşyalar
Hükümlüler, oda sistemine geçmiş ceza infaz kurumlarının koğuş, oda ve
eklentilerinde, bir adet kafes ile bir çift kanarya, bülbül veya muhabbet kuşu gibi küçük
kafes kuşu bulundurabilir. Henüz oda sistemine geçmemiş diğer ceza infaz kurumlarında,
kafes ve kuş sayısı idare tarafından belirlenir.
Koğuş veya odada kuş bulundurulabilmesi için birlikte kalan hükümlülerin rızalarının
alınması zorunludur.
Hükümlülerin kendilerini geliştirmeleri için gerekli görülen eğitim ve kültürel
çalışmalarında kullanabilecekleri malzemeleri koğuş, oda ve eklentiler dışında, idare
tarafından uygun görülecek yerlerde ve denetim altında bulundurmasına ve kullanmasına
kurum olanakları çerçevesinde izin verilebilir.
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Hükümlüler, kendilerine idare tarafından verilen nevresim takımı ve battaniye dışında,
kantinden temin edilmek şartıyla bir adet nevresim takımı ve iklim koşulları
değerlendirilerek idarenin uygun göreceği sayıda battaniye bulundurabilir.
Kantinden temin edilmek koşuluyla, her odada bir adet, on kişiden fazla mevcudu olan
koğuşlarda ise iki adet, kumar niteliğinde olmayan ve idarece belirlenen satranç takımı gibi
oyunlara ait malzemeler bulundurulabilir.
Her oda veya koğuşta, idare tarafından yaptırılan panolara asılmak ve kurum
kantininden temin edilmek koşuluyla birer adet Türk bayrağı, Atatürk resmî, gazete kupürü,
haber, yazı Fotoğraf ve takvim bulundurulabilir.
Her hükümlünün kendisine ayrılan yattığı yer veya dolabında, aile fertlerinin
Fotoğraflarına ait albüm bulundurmasına izin verilir.
Hükümlüler, nişan ve evlilik yüzüğü, küpe, kolye, toka, tespih ve kol saati ile
kantinden temin edilmek koşuluyla bir adet masa saati ve bir adet top bulundurabilir.
Bayan hükümlüler, kantin aracılığı ile satın aldıkları makyaj malzemelerini koğuş
veya odalarında bulundurabilir.
Ceza infaz kurumu “iş yurdu yönetim kurulunca” kantinde satışına karar verilen bu
yönetmelikte sayılmayan ve kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyen eşyaların stok
oluşturmayacak şekilde koğuş, oda ve eklentilerde bulundurulmasına izin verilebilir.

Fotoğraf 1. 4: Mahkûmlar tarafından isyan başlatılan bir cezaevi görüntüsü
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1.1.12. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Çocuk Eğitim Evlerinde Bulunacak Eşyalar
Açık ceza infaz kurumlarında ve çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlüler, kapalı
ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşyalara ek olarak ceza infaz kurumunun
güvenliğini tehdit etmemek ve kanunlara aykırı olmamak koşuluyla cins ve miktarı idare ve
gözlem kurulu tarafından belirlenen giyim, gıda ve diğer eşyalarını koğuş, oda ve
eklentilerinde bulundurabilir.

Tablo 1.1: Ceza infaz kurumları güvenlik sistemleri
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1.2. Arama ve Bina Araması Aşamaları
İnsanların can ve mal güvenliği ulusal ve evrensel normlarla güvence altına alınmış en
temel insan haklarındandır. Devlet, hapsedilen kişilerin de temel haklarını korumakla
görevlidir.
Ceza infaz kurumlarında güvenlik; tutuklu ve hükümlülerin, ziyaretçilerin ve
personelin doğal ve yapay olarak her türlü tehlike ve saldırıdan korunmasıdır.
Kişilerin olası tehlikelere karşı kendilerini tehlikede hissetmeme, varlıklarını ve
yaşamlarını endişesizce sürdürebilme durumudur.
Ayrıca ceza infaz kurumu binasının ve içerisindeki eşyanın içerden ve dışarıdan
gelebilecek tehlikelere karşı korunması gereklidir. Tutuklu ve hükümlülerin kurum
kurallarına uyumlu davranması personelin görevini rahatça yapabilmesini sağlar.
Ceza infaz kurumu iç düzeni, tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumu kurallarına
uyumlu davranmaları, başka tutuklu ve hükümlüler ile ceza infaz kurumu personelinin can
ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürmemeleri ile sağlanabilir.
Ceza infaz kurumlarında iç düzenin yürütülmesine ve korunmasına ilişkin resmî
kurallarla, tutuklu ve hükümlülerce ortaya konulan davranış biçimi ve kurallar arasında
sürekli bir çatışma vardır.
Bu çatışmaya, ceza infaz kurumlarında üst kültür ve alt kültür çekişmesi adı verilir.
Ceza infaz kurumlarında üst kültürün egemen olması beklenir.

1.2.1. Personel güvenliğinin sağlanması için alınacak önlemler
Personel güvenliğinin sağlanması için alınacak önlemler şunlardır:








Ceza infaz kurumlarında ekip çalışmalarına önem verilmeli,
Ceza infaz kurumunda görev yapan personel hiçbir kişi veya grubun baskısı ve
tehdidi altında kalmadan görevini rahatça yapabilmeli,
Ceza infaz kurumu personeli; kanun, kararname ve yönetmeliklere uygun olarak
görev yetki ve sorumluluğunun bilincinde hareket etmeli,
Arama ve sayımlarda özel güvenlik önlemleri alınmalı,
Oda ve koğuş kapılarının açılıp kapatılmasında ortak yaşam alanlarına
götürülüp getirilmelerinde kontrollü davranılmalı ve ekip anlayışı ile gerekli
güvenlik önlemleri alındıktan sonra görev yerine getirilmeli,
Ceza infaz kurumu personeli meşru olmayan işlere girmemeli,
Tutuklu ve hükümlüler arasında dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, suç ve siyasî
görüş ayrımı yapmadan görevini yerine getirmeli,
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Ceza infaz kurumunda olağanüstü hâl durumlarına meydan vermemeli, çıkan
olaylarda personel güvenliği için önlemler almalı,
Özellikle firar ihbarlarında, sayım alınırken, sayım ile beraber bina araması da
yapılmalı,
Ceza infaz kurumlarında güvenlik ve gözetim servislerinde görev yapan
personellerin üniformaları görevin gerektirdiği müdahalelerde hareket
kabiliyetini kısıtlamamalı, aksine rahat hareket etmesini sağlayacak yapıda
olmalı,
Personel, tutuklu ve hükümlü ziyaretçileri ile sürtüşmeye, menfaat sağlayıcı
işlere ve davranışlara girmemeli,
Keyfi uygulamalardan kaçınmalı,
Ceza infaz kurumu personelinin toplu olarak göreve geliş ve gidişlerinde,
ikamet ettiği yerlerde, etkinliklerde ve özel günlerinde güvenliğinin sağlanması
için kolluk kuvvetleri ile işbirliği içerisine girilerek güvenlik tedbirleri
alınmalıdır.

Ülkemizde ceza infaz kurumu güvenliği; içten ve dıştan olmak üzere iki ayrı Bakanlık
personeli tarafından sağlanmaktadır. İç güvenliği; Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları
Personeli tarafından, dış güvenliği ise İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma kolluk kuvvetleri
tarafından silahlı olarak sağlanmaktadır.
Olağanüstü durumlarda, ceza infaz kurumu binasının güvenliğini içerden ve dışarıdan
sağlamak için jandarma, emniyet, itfaiye ve sağlık teşkilâtı birimlerinden yardım istenir.
Hastanelerde bulunan hükümlü koğuş ve servislerinin, dış güvenliği jandarma, iç
güvenliği ise ceza infaz kurumu personeli tarafından sağlanır.
Hükümlü koğuşları ve servisleri, ceza infaz kurumlarının bir bölümü olarak kabul
edilir ve infaz mevzuatı bu bölümlerde de uygulanır. Koğuşlarda ve servislerde belirsiz
zamanlarda sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde ceza infaz kurumu personeli tarafından
arama yapılır.
Hükümlü koğuşlarında ve servislerinde, iç güvenliğin sağlanması ve idari işlemlerin
yürütülmesi maksadıyla ceza infaz kurumu yönetimince yeteri kadar infaz ve koruma
başmemuru ile infaz ve koruma memurunun bulundurulması sağlanır.
Hükümlü servisine ait ana giriş kapısının anahtarı dış koruma görevlisi jandarma
komutanında, hükümlü koğuşunun kapı anahtarı ise ceza infaz kurumu personelinde
bulundurulur.
Hükümlü servisinin tek oda olması hâlinde ise bu odanın anahtarı jandarmada bulunur.
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1.2.2. Aramanın Amacı ve Yöntemleri
Aramanın amacı; kuruma girmesi, kurumda bulundurulması ve kullanılması sakınca
oluşturacak maddeleri tespit edip el koymak veya girişinin engellenmesini sağlamak, ayrıca
bir suç işlenmişse suç delillerini bulup ortaya çıkartmaktır.
Her bir ceza infaz kurumunda, aramanın yapılması gereken durumları, kullanılacak
yöntemleri ve aramaların ne sıklıkla yapılması gerektiğini anlatan kolayca anlaşılır bir
düzenleme olmalıdır.
Bu düzenlemeler personel, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerin onurlarını
koruyacak biçimde hazırlanmalıdır. Hükümlü ve tutukluların yaşadığı, çalıştığı veya
toplandığı tüm yerlerin düzenli olarak aranmasına ilişkin usuller olmalıdır.

Fotoğraf 1.5: Ankara Sincan Cezaevinden bir görüntü

Fotoğraf 1.6: Ankara Sincan Cezaevinin iç görünümü
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1.2.3. Arama Yapma Nedenleri
Ceza infaz kurumlarında, tutuklu ve hükümlülerin, personelin, ziyaretçilerin, ceza
infaz kurumu binasının ve demirbaş eşyalarının güvenliğini sağlamaya yönelik aramalar
yapılmaktadır.
Delici, kesici, aşındırıcı suç aletlerini, ateşli silahları, iletişim araçları, uyuşturucu
maddeleri, yasak doküman, belge ve firar emarelerini, bir suç işlenmişse suç delillerini,
hükümlü ve tutuklunun odasında ve eklentilerinde bulundurması diğer yasak maddeleri elde
etmek için arama yapılır.

1.2.4. Arama Türleri
Arama türleri şunlardır:


Kısmi arama: Kurumlarda, oda ve eklentilerinde, hükümlünün üst ve
eşyasında, habersiz olarak her zaman arama yapılabilir. Kısmî aramalar, bir
ihbar alındığında, istihbarat bilgileri doğrultusunda veya şüphe uyandıran
durumlarda lüzum görülen yerlerin aranmasıdır. Herhangi bir duyum veya
istihbarat olmasa dahi tehlike ve risk durumu yüksek olan mahkûmların kaldığı
odalar sık sık aranmalıdır.
•
•
•
•
•



Aramalarda bir mahkûm hazır bulundurulur.
Genel aramalara göre kısmi aramalar daha sağlıklı yapılır.
Aramaya girerken arama ekibi oluşturulur. Ekip içerisinde görev bölümü
yapılır. Arama ekibine neyin ve nasıl aranacağı konusunda kısa brifing
verilir.
Oda aramasına geçilirken, öncelikle tutuklu ve hükümlülerin üst
aramaları yapılır, daha sonra yatak, eşya ve kısmın genel aramasına
geçilir.
Ortaya çıkarılması istenen yasak suç emareleri, bulununcaya kadar veya
olmadığından kesin emin olununcaya kadar aramaya devam edilir.

Genel arama; Kurumun tamamında her ay bir (1) kez mutlaka arama yapılır.
Buna genel arama denir. Bu aramalar sırasında hükümlü tutuklu, eşya ve bina
araması aynı anda yapılır.

Aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri veya kolluk kuvvetleriyle ya da diğer
kamu görevlilerince ortaklaşa gerçekleştirilebilir.
Oda ve eklentilerinde yapılacak aramalarda bir hükümlü hazır bulundurulur.
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Ceza infaz kurumu tüm giriş ve çıkış kapılarında (Personel, ziyaretçi, mutfak,
mahkûm giriş ve çıkış kapıları vb.) duyarlı kapı, X-Ray kontrol cihazları ve el detektörü ile
ayrıca elle aramalar söz konusudur.
•

Genel ve kısmi aramalarda usul
o

o
o
o
o
o

o

o

o
o
o

Genel veya kısmi aramalarda öncelikle bir arama ekibi
oluşturularak, görev bölümü yapılır, yeteri kadar başmemur olması
durumunda her ekibin başına bir başmemur görevlendirilir. Arama
ekibi aramaya girmeden önce Kurum Müdürü veya bir 2. Müdür
arama ile ilgili ekibi bilgilendirir ve talimat verir.
Odaya girmeden önce odanın kapısı açık konuma getirilmeli ve
gerektiği kadar personel kapı önünde güvenlik önlemi almalıdır.
Arama yapılacak oda veya kısımlara girildiğinde hükümlü ve
tutuklulara arama yapılacağı konusunda bilgi verilir.
Mahkûm odasından alınmalı, üzeri dikkatlice aranmalı, araması
yapılmış başka bir bölüme alınmalıdır.
Oda ve eklentilerinde yapılacak aramalarda bir hükümlü hazır
bulundurulur.
Odanın araması yapılmadan önce arama yapılacak malzemelere
göz atılmalı, malzemelerde ve eşyalarda herhangi bir değişiklik
olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Üst aramalar yapıldıktan sonra oda aranmasına yataktan
başlanılmalı, ranzanın altı ve üstü dikkatlice arandıktan sonra
ranzanın sabit olup olmadığı kontrol edilmeli. Yastık, yatak,
nevresim araması detaylı olarak yapılmalıdır.
Dolap ve rafların araması yapılmalı, kesici, delici ve patlayıcı
herhangi bir madde olup olmadığına bakılmalı, uyuşturucu madde
aranmalı, mahkûmların hâl ve hareketleri dikkatle izlenmeli,
davranış değişikliği olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Kapılar ve kilitler, havalandırma duvarları, pencere demirleri,
odanın tavanı, tabanları ve duvarları kontrol edilmelidir.
Ziyaret yerleri, tuvaletler, kullanılmayan alanların aranması
yapılmalıdır.
Ceza infaz kurumunun çatısı ve çevresi de aranmalıdır, şüphe
uyandıran bir duruma rastlanıldığında durum incelemeye
alınmalıdır.
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1.2.5. Aramaya İlişkin Hususlar
Aramaya ilişkin hususlar şunlardır:








Kapalı ve açık kurumlarda ziyaret veya görüşe gelen resmî heyet ve özel kişiler,
kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamaz, kurum güvenliği
için alınan ve uygulanan yasal ve idarî tedbirlerin değiştirilmesini isteyemezler.
Kurumun düzen ve güvenliğini, hükümlülerin sağlığını bozabilecek nitelikteki
eşya ve maddeler ile her türlü iletişim araçları ve taşıma izin belgesi olsa da
silâhlar kuruma sokulamaz. Ziyaret ve görüşlerde hükümlülere para, kıymetli
evrak ve eşya verilemez.
Konusu suç teşkil etmemekle birlikte kurumlara sokulması yasak olan her türlü
eşya, çıkışta sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altına alınır.
Aramalarda insan onuruna saygı esastır.
Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları
konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz.
Hükümlü ile görüşmek üzere kuruma gelen avukatların, yanlarında
bulundurdukları belge ve dosyaların savunmaya ilişkin olup olmadıkları
konusunda kendilerinden yazılı beyanları alınır.
Savunmaya ilişkin olduğu beyan edilen belge ve dosyalar, her ne suretle olursa
olsun incelenemez.

Fotoğraf 1.7: İzmir Aliağa Şakran Cezaevi Kampüsü yapım aşamasında iken tepeden bir bakış
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5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220’nci maddesinde yer alan suçlardan
mahkûm olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisinde avukatın savunmaya ilişkin
olduğunu beyan ettiği belge ve dosyalar fiziki olarak aranabilir.
Tutuklu ve hükümlülerin kuruma kabullerinde, mahkemeye, hastaneye ve diğer
ceza infaz kurumlarına nakillerinde,
Kurum içerisinde idareye, revire, avukata, kapalı ve açık görüşlere, ceza infaz
kurumlarındaki servis personeli ile görüşmelere, iş atölyelerine, spor alanlarına,
kütüphaneye, sohbet toplantılarına, telefon görüşmesine vb. yerlere çıkışlarda
veya odalara girişlerde ayrıca olağanüstü durumlarda genel ve kısmi aramalarda
üst ve eşyaları aranır.
Hükümlülerin ve tutukluların üstleri ve eşyaları, ceza infaz kurumlarına
girişlerde, odalarında, kısmi ve genel aramalarda, odalarından çıkış ve
dönüşlerinde ve gerekli görülen hâllerde her zaman arama yapılabilir.
Odalarından çıkış ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst ve
eşya aramasına tâbi tutulurlar.

Çıplak arama:
Kişinin kanunlara göre izin verilmeyecek bir şeyi taşıdığına ilişkin makul şüphenin
bulunması ve aramanın amacına başka türlü ulaşılamaması hâlinde, üst araması aşağıda
belirtilen şekilde giysiler çıkartılmak suretiyle yapılabilir:










Arama yapılmadan önce, bu aramayı yapmanın neden gerekli görüldüğü ve
nasıl yapılacağı, o birimde görevli en üst kolluk âmiri tarafından ilgiliye
bildirilir.
Hükümlü ve tutuklu üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak
madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurum
en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde, çıplak olarak veya beden çukurlarında
aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir:
Çıplak arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlâl etmeyecek şekilde ve hiç
kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir.
Arama sırasında önce bedenin üst kısmındaki giysiler çıkartılır, bedenin alt
kısmındaki giysiler üst kısmındaki giysiler giyildikten sonra çıkartılır. Bu
giysiler de mutlaka aranır.
Çıplak arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir.
Çıplak olarak arama, mümkün olan en kısa süre içinde bitirilir.
Beden ve üst aramaları aynı cinsiyetten güvenlik ve gözetim görevlileri
tarafından yapılır.
Aranan şahısın vücudunda sargılı yara, alçı, boyunluk vb. gibi kamufle yoluyla
ceza infaz kurumuna yasak madde ve malzeme sokma durumuna karşı
hükümlünün sağlığına zarar vermeyecek şekilde nitelikli arama yapılmalıdır.
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Şahıs (üst ve eşya) aramasında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

















Aramanın gerçekleştirileceği yerde, öncelikle kişilerin kaçmasını ve
saldırmasını engelleyecek şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınır.
Aramada gerekli olan malzeme hazır bulundurulur.
Aranacak kişiye gerekli uyarı yapılarak gerekirse zor kullanılacağı ihtar edilir.
Kolluk görevlileri, kolluk görevlisi olduğunu ispatlayan kimliğini gösterir.
Üst araması, kişinin cinsiyetinde bulunan görevli tarafından yapılır.
Üst ve eşya araması sırasında, yapılan aramanın konusu olan eşyanın ne olduğu
veya aramanın yapılmasına temel teşkil eden sebepler ilgiliye açıklanır.
Üst araması sırasında, kişinin beraberinde olan eşya da, mümkünse
elektromanyetik cihazlarla, değilse beş duyu organı aracılığıyla aranır. Sahipsiz
eşya hakkında da aynı hüküm uygulanır.
Kişi direndiği takdirde üst ve eşya araması orantılı güç kullanılarak
gerçekleştirilir.
Üst ve eşya araması, kişinin veya aracın ilk durdurulduğu yerde veya o yerin
yakınında, mümkün olduğu kadar başkalarının göremeyeceği tarzda yapılır.
Başka yere götürülerek arama yapılamaz. Gerektiğinde kolluk aracından veya
yakındaki kapalı bir yerden yararlanılabilir.
Üst araması sırasında, kişinin üstünde veya eşyasında rastlanan özel kâğıt ve
zarflar, içinde müsadereye tâbi bir eşya bulunması ihtimali dışında açılmaz,
açıksa dahi yazılı bilgiler okunamaz.
Arama en az iki kişi tarafından yapılır, bir personel mutlaka emniyeti çökerek
veya ayakta alır.
Aranan kişinin çeşitli mazeretleri nedeniyle arama geciktirilip ihmal edilmez.
Arama geciktirilmeden yapılır. “Karakola gelince yaparız” diye düşünmek telaş
edilemeyecek zararlara yol açabilir.
Tehlikeli oldukları bilinen şüphelilerin aramasında şahıslar, uzaktan sesle
etkisiz hâle getirilir, çöktürülür ya da yere yatırılır. Bu esnada personel mevzi
almış olarak bekler.
Aramalarda bulunan suç aletlerine el sürülmez, suç delilleri parmak izleri
muhafaza edilecek şekilde itina ile tutulur. Elde edilen deliller, aletler ve
silâhlar emniyet altına alınır. Arama sonunda yapılan bütün işleri kapsayan bir
arama tutanağı tanzim edilir. Suç unsuru bulunursa yasal işlem yapılır.

1.2.6. Bina Arama
Bina Arama işlemi ceza infaz kurumunun binası ve eklentilerinde; binanın fiziki
yapısında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının, firar emarelerinin olup olmadığı ve
bina ve eklentilerinde yasak maddelerin olup olmadığının tespiti için yapılan aramadır.
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1.3. Bina Araması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Bina araması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

















Bulundurulması suç teşkil eden eşyanın arandığı yerde bulunan kişilerin üstü,
güvenlik veya suç eşyasının elde edilmesi amacıyla aranmalı.
Önce kapı arkası kontrol edilir. Daha sonra diğer odalar kontrol edilerek,
odalarda bulunan şahıslar bir yere toplanarak çabuk arama usulü ile üst araması
yapılmalı.
Aramaya; oda veya koğuşun durumuna göre belirlenecek bir yerden başlanmalı
ve sıra ile devam edilmeli, her odanın veya bölmenin aranmasında bir hükümlü
veya tutuklu hazır bulundurulmalı, arama esnasında aranan yerdeki
malzemelere zarar verilmemeli, eşyalar rasgele savrulmamalı, eşyalar birbirine
karıştırılmamalı, sert, düzensiz ve disiplinsiz davranışlardan kaçınılmalı,
Her oda veya kapalı yer, bir noktadan başlanmak suretiyle saat yelkovanı
istikametinde ve yukarıdan aşağıya doğru aranmalı, aranmayan hiçbir yer
bırakılmamalı.
Işık kesilmelerine veya kasten ışıkların söndürülmesine karşı hazırlıklı
bulunulmalı.
El konan eşyaların bulunduğu yerler; tanzim edilecek krokide ayrıntılı olarak
gösterilmeli, özellikleri, arama tutanağında belirtilmeli, olanak varsa fotoğraf
çekilmeli.
Binanın zemini, duvarları ve çatısının kontrolü yapılarak firara yönelik herhangi
bir kazı veya delmenin olup olmadığı kontrol edilmeli,
Kapı, pencere ve pervazları ile demir parmaklıkları tokmak yardımıyla
yoklanarak kesintinin ve herhangi bir değişikliğin olup olmadığı kontrol
edilmeli,
Fayans altları ve duvarlarda açılan zula yerleri iyice kontrol edilmeli,
Binanın pis su ve rögar kanalizasyonları kontrol edilmeli, firara yönelik belirti
ve emarelerin olup olmadığı araştırılmalı,
Havalandırma bahçesi, duvarları, jiletli ya da dikenli teller, zemin ve yağmur
olukları kontrol edilmeli,
Ceza infaz kurumunda kullanılmayan odalar veya kör noktalar tespit edilerek
aranmalı,
Oda duvarlarında zula denilen yerlerin olup olmadığı kontrol edilmeli, tespit
edilir ise aranmalı ve beton ile kapatılmalı,
Oda aramaları zaman açısından çok önemli olduğundan; yöntem ve teknik iyi
uygulanmalı, ceza infaz kurumu müdürü arama ile ilgili organizasyonu yapmalı
ve her şey test etmelidir.
Anayasamızın 12. Maddesine göre herkes; kişiliğine bağlı, dokunulmaz,
devredilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
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Ceza infaz kurumu binasının mimarî ve fiziki yapısını koruma ve yapılacak
değişikliklerde bakanlığın izni alınır. Tutuklu ve hükümlülerin tünel
kazmalarına, kapı ve şebekelerin yerinden çıkarılmasına, pencere demir ve
korkuluklarının kesilmesine, tavan ve duvarların delinmesine karşı gerekli
önlemler alınır.

Personelin, hükümlü ve tutukluları faaliyetleri sırasında sürekli gözlemleyerek elde
ettikleri bilgileri ilgili birime aktarması “Dinamik Güvenlik”tir.

1.3.1. Dinamik Güvenlik


Hükümlü ve tutuklular ile olumlu ilişkiler geliştirilmesi, hükümlü ve
tutukluların enerjisinin yapıcı iş ve faaliyetlere kanalize edilmesi, hükümlü ve
tutuklular için bireyselleştirilmiş programlara dayalı adil ve dengeli bir ceza
infaz kurumu yönetim rejiminin sağlanmasıdır.

Ceza infaz kurumundaki kriz durumları incelendiğinde; hükümlü ve tutuklular ile
personel arasında kurulan olumlu ilişkilerin, sorunlar ve muhtemel olaylar için şiddet
içermeyen bir çözüm üretilmesinde önemli bir unsur olduğu görülmektedir.
Mahpusların enerjisinin iyi planlanmış spor ve eğlence faaliyetlerine kanalize
edilmesi; saldırganlığı azaltmakta, sağlık ve refahı güçlendirmekte ve mahpuslar ile ceza
infaz kurumu personeli arasında olumlu ilişkiler meydana getirmektedir.

1.3.2. İstihbarat
İstihbarat, dinamik güvenlik uygulaması sürecinin tamamında önemli yer teşkil
etmektedir. Dinamik güvenlik, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin tamamını kapsar. Ancak
bu faaliyetlerin varlığı tek başına yeterli değildir. Bu faaliyetler sürecinde personel-mahpus
etkileşiminin gerçekleşmesi gerekmektedir. Dinamik güvenlik, her açıdan mahpusu
tanımaktır.
Mahpusla etkileşime giren personel, olup bitenden haberdar olacaktır. Durumdan
haberdar olan personel ileriye yönelik planlama yapabilecektir. Karşılıklı güven, kurumsal
huzuru tesis edecektir. Bu durumda; mahpus, personeli karşısında değil yanında
hissedecektir.
Dinamik güvenlik uygulamaları sürecinin tamamında personelin aktif, duyarlı ve
farkındalık gücü yüksek olması gerekmektedir. Personel mahpusa karşı neye evet, neye hayır
diyeceğini iyi bilmelidir. Her iki durumda mahpus ikna olmalıdır. Bu da iyi eğitilmiş yapıcı
bir personel ile sağlanabilir.
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Ceza İnfaz Kurumlarında Arama Yapılmasının sebepleri olarak şu başlıklar
sıralanabilir:




Ceza infaz kurumlarındaki güvenlik ve emniyet,
Harici (Firarların önlenmesi),
Dâhili (Kargaşanın önlenmesi),

Güvenliğin sağlanmasının en iyi yolu tutuklu ve hükümlüler ile personel arasında
olumlu ilişkilerin kurulmasıdır.
Ceza infaz kurumunda koridor, oda, bürolar, hizmet alanları, giriş ve çıkış kapılarının
amacına uygun olarak kullanılması sağlanır, başka amaçlar için kullanılmasına izin verilmez.
alınır.

Yangın, isyan, doğal afetler gibi önemli ve acil olaylar için önceden gerekli tedbirler


Kavga, isyan ve kargaşada jandarmanın hareket tarzı
•



Emniyet ve Asayiş Planları Hazırlama Yönergesi esaslarına göre
hazırlanan Cezaevi Müdahale, Emniyet ve Tahliye Planlarına göre
hareket edilir.

Ceza infaz kurumunda yangın çıkması durumunda jandarmanın hareket
tarzı
•
•
•
•

•

Yangını ilk gören personel, önceden belirtilen yöntemle alârm verir.
Nöbetçiler, nöbet mahallini terk etmez, diğer personel tarafından nöbet
mahalleri arası çepeçevre takviye edilir.
Yangının söndürülmesi, ceza infaz kurumu idaresinin sorumluluğundadır.
Jandarma, kurum içerisinde yangını söndürme işi ile görevlendirilemez.
Jandarma, yangınlarda talep edilmesi hâlinde kuruma girer, tutuklu ve
hükümlülerin paniğe kapılarak, pencere ve kapılara hücum etmesini
önler.
Hükümlülerin ceza infaz kurumundan tahliye edilmesine karar verilmesi
hâlinde, yetkili makamın talebi üzerine jandarma, tutuklu ve hükümlüleri
gruplar hâlinde kelepçeleyerek, planlarda öngörülen tahliye yerine
nakleder.
Tahliye yerinde de ceza infaz kurumunda olduğu gibi dışarıdan emniyet
tedbirleri alınır.

Fiziki güvenlik tedbirlerinin etkili olabilmesi için korunan bölgenin giriş çıkışı en aza
indirilmelidir. Böylece personel ve güvenlik cihazlarından tasarruf sağlanır, güvenlik
kontrolünden doğan zaaflar en aza indirilir, kontrollerin daha sağlıklı yapılması sağlanır.
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1.4. Mesleki Programda İlgili Ekranlar
Arama sonucunda ele geçirilen ve bulundurulması yasak olan her türlü eşya ve
nesnenin ilgili mesleki program ekranlarına kaydı yapılır. Kayıtta ele geçirilen ve
bulundurulması yasak bulunan eşyanın nevi, türü, cinsi, ebadı, hangi aramada ele geçirildiği
(tarih ve saati), kimin üzerinde veya ne surette nerede bulunduğu tutanak altına alınarak
mesleki programın ilgili ekranlarına kaydı yapılır.
Bu bölüm mesleki program uzaktan eğitim ekranlarından takip edilecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek oda ve eklentilerinde detaylı bir
şekilde arama yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Oda ve eklentileri de göz önünde tutarak  Arama
işlemlerini
internetten
arama hususlarını araştırınız.
araştırmalısınız.
 Ceza infaz kurumunun mimari yapısını
 Ceza İnfaz Kurumlarındaki bina ve
göz önünde tutarak dikkatli bir şekilde
eklentileri
çeşitli
kaynaklardan
genel bina aramasını yapma hususlarını
araştırmalısınız.
araştırınız.
 Binada zemin, duvar ve çatı araması
 Arama sonunda ele geçirilen malzemelerle
yapınız.
ilgili internetten araştırma yapmalısınız.
 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile
 Kısmi arama yapınız.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük’ü incelemelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Hürriyeti bağlayıcı cezalar aşağıdakilerden hangisinde infaz edilmez?
A) Açık cezaevinde
B) Islah evlerinde
C) Kapalı cezaevlerinde
D) Yarı açık cezaevinde
E) Nezarethane

2.

Aşağıdakilerden hangileri oda ve eklentilerinde her hükümlü için bulundurulamaz?
A) Kantinden temin edilmek şartıyla bir adet uç kısmı sivri olmayan on santimetre
uzunluğunda bıçak
B) 0.50 mm. kalınlığında iki adet metal yemek tabağı
C) Plastik veya yumuşak metalden imal edilmiş çatal, yemek ve çay kaşığı
D) Metal saplı tıraş bıçağı
E) İkişer adet cam su bardağı ile çay bardağı ve tabağı

3.

İnfaz kurumlarında elektrikli eşyaların kullanımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Her koğuşta bir adet otuz yedi ekran televizyon bulundurulabilir.
B) Koğuşlardaki tüm elektrik giderleri devlet tarafından karşılanır.
C) Koğuşlarda iklim şartlarına bağlı olarak bir adet vantilatör bulundurulabilir.
D) Her koğuşta bir adet saç kurutma makinesi bulundurulmasına izin verilir.
E) Her hükümlü kurum kantininden satın almak kaydıyla bir adet kulaklıklı küçük el
radyosu bulundurabilir.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
4.

( ) Personel mahpusa karşı neye evet neye hayır diyeceğini iyi bilmelidir.

5.

( ) Beden ve üst aramaları aynı cinsiyetten güvenlik ve gözetim görevlileri tarafından
yapılır.

6.

( ) Hükümlülerin ve tutukluların üstleri ve eşyaları, odalarından çıkış ve
dönüşlerinde, ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst ve eşya aramasına tâbi tutulur.

7.

( ) Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları
konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulur.

8.

( ) Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
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9.

Personelin, hükümlü ve tutukluları faaliyetleri sırasında sürekli gözlemleyerek elde
ettikleri bilgileri ilgili birime aktarması ‘....................................’tir.

10.

......................, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve hiç
kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir.

11.

.................. Kurumlarda, oda ve eklentilerinde, hükümlünün üst ve eşyasında, habersiz
olarak her zaman arama yapılabilir......................... Kurumun tamamında her ay bir(1)
kez mutlaka yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ÖĞRENME KAZANIMI

Bu öğrenme faaliyetinde edineceğiniz bilgiler doğrultusunda ceza infaz kurumunun
mimari yapısını göz önünde tutarak dikkatli bir şekilde genel bina aramasını
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Cezaevlerindeki bina aramalarında kullanılan araç ve gereçleri araştırınız ve sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. GENEL BİNA ARAMASI
2.1. Cezaevinden Tutuklu Veya Hükümlünün Firar Etme Yöntemleri
Tutuklu ve hükümlülerin acil duruma neden olan eylemleri


Cezaevlerinde, genellikle terör suçundan dolayı bulunan tutuklu ve hükümlüler
fırsat buldukları takdirde, infaz kurumundaki düzeni sarsmaya ve bozmaya
yönelik eylemlerde bulunabilirler. Bu eylemlerde öncelikle hedef alınan, rejimi
ve siyasi iktidarı yıpratmak, mevcut otoriteyi sarsmaktır. İçerde ve dışarda
kamuoyunun dikkatini ceza infaz kurumuna çekmek, davalarının duyurulmasını
sağlamak ve dikkatleri savundukları davanın üzerine çekmektir.
•

Bunların yanı sıra tutuklu ve hükümlülerin cezaevinde ayaklanma
başlatmak istemelerinin genel nedenleri olarak aşağıdaki sebepler
sayılabilir:
o

o
o
o

o

Oluşturdukları kargaşa ortamı ile toplumun direnme gücünü
kırarak kendi davalarına karşı olumsuz duyarlılıkları ortadan
kaldırmak, kitleleri itaate zorlamak,
Kısmi güç ve otorite sağladıkları toplumda kendilerine taraftar
katılımı ve kitle desteği sağlamak,
Ceza infaz kurumu personelini korkutarak sindirmek, personele
isteklerini yaptırabilmek,
Ceza infaz kurumunun idaresinde, yönetiminde ve alınan
kararlarda kendilerine de danışılmasını ve söz sahibi olmalarını
sağlamak,
Tutuklu ve hükümlüler üzerinde baskı oluşturarak bunları amaçları
doğrultusunda kullanabilmek,
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Gruplar oluşturarak tutuklu ve hükümlüler üzerinden çıkar
sağlamak, ceza infaz kurumunu rant sağlama merkezi hâline
getirmek,
o
Kamuoyuna seslerini duyurmak, medyatik olma ve liderlik vasfını
elde etme hevesine kapılmak,
Ceza infaz kurumunda istedikleri gibi blok, kısım ve koğuşlara girip
çıkma hareket serbestliğini elde etmek,
Ceza infaz kurumunda yatan özel güvenlikli kişilere, hasımlarına, itirafçı
ve yüz kızartıcı suçlardan yatan tutuklu ve hükümlülere zarar vererek
kamuoyuna kendilerinin temiz, dürüst, namuslu ve adalet sağlayıcı kişiler
olduğu imajını vermek,
Ceza infaz kurumunda ve dışarıdaki örgüt arkadaşlarına moral vermek,
örgütüne eleman ve sempatizan kazandırmak,
Örgütün varlığını duyurma ve gücünü göstermek,
Kaos ortamını yaratarak devletin otoritesini sarsmak,
Örgüt üyeleri üzerinde otorite kurmak, eğitmek ve disiplin sağlamak,
Özellikle siyasi suçlularının ceza infaz kurumu dışında gerçekleştirdikleri
eylemlerin bir devamı olarak ceza infaz kurumunda da bu tür eylemleri
yapacaklarını kamuoyuna yansıtmak,
Olağanüstü durumlar yaratıp, bu ortamdan yararlanarak firar ortamlarını
hazırlamak,
Dışarıdan ve ceza infaz kurumu içerisinden kolayca yasak madde ve
malzeme temin etmek,
Düşmanlık, hasımlık ve kin duyguları ile alacak verecek işlerinin
hesaplaşmasını yapmak,
Örgüt ve mahkûm birlikteliğini oluşturarak ceza infaz kurumu
yönetimine karşı güç birliğini sağlamaktır.
Tutuklu ve hükümlüler gerekli önlemler alınmaması ve imkân bulmaları
hâlinde ceza infaz kurumunu işgal ederek kantini, doktor odalarını, idare
binasını, iş yurtlarını ve mutfağı yağmalayıp, olağanüstü durumlarda
kullanmak üzere araç-gereç ve gıda maddelerini temin edebilirler.
o

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adli tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumunda çıkardıkları olağanüstü durumlar
planlı, programlı ve organize edilmiş olaylar değildir. Basit sebeplerle, ani hareket ve
güdümlerle meydana getirilen olaylardır. Olaylar bina, tutuklu ve hükümlüler ile personel
güvenliği üzerinde olumsuz derecede risk oluşturur.
Terör suçlusu tutuklu ve hükümlülerin çıkardıkları olaylarda, genel amaçları
isteklerini kabullendirmek, daha fazla taviz koparmaktır.
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2.2. Acil Durumlara Karşı Önlemler
Ceza infaz kurumlarında meydana gelebilecek acil durumlara karşı birtakım
önlemlerin alınması gerekir, bu önlemler acil durum öncesi ve acil durum ortaya çıktıktan
sonraki önlemlerdir.

2.2.1. Önceden Alınması Gereken Önlemler
Önceden alınması gereken önlemler şunlardır:


















Tutuklu ve hükümlüler, oda seçici komisyonu tarafından özel konumlarına
(Cinsiyet ayrımı, hükümlü-tutuklu ayrımı, suç ayrımı, sağlık durumu, psikolojik
durumu, dışarıdaki konumu, eğitim durumu, ceza süresi, hasımlık durumu,
sosyoekonomik durum) göre koğuş ya da odalara yerleştirilmeli,
Sağlıklı gözetimler yapılmalı, risk durumları yüksek olan tutuklu ve hükümlüler
özel olarak takip edilmeli,
İstihbarat bilgileri elde edilmeli ve alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda
zaman geçirmeden müdahale imkânları sağlanmalı,
Personelin iletişim imkânları yaygınlaştırılmalı,
Tutuklu ve hükümlülerin, ceza infaz kurumu güvenliğini bozucu toplantı,
misafirlik ve grup oluşumlarına meydan verilmemeli,
Ceza infaz kurumuna giriş - çıkışlar ile genel ve kısmi aramalar sağlıklı
yapılmalı, yasak eşyanın bulundurulmasına ve ceza infaz kurumuna girmesine
müsaade edilmemeli,
Tutuklu ve hükümlüye fazladan para verilmemeli, kontrolsüz para girişi
engellenmeli,
Ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler, risk ve tehlikelilik
durumuna göre sınıflandırılmalı, bu durumlarına göre takip edilmeli ve
gözetlenmeli,
Oda ve bloklar arasında idarenin inisiyatifi dışında, tutuklu ve hükümlülerin
birbirleri ile iletişim, haberleşme ve temasları engellenmeli,
Psikopat, şizofren, ruh hastası ve diğer tutuklu ve hükümlüler ile ilgili servis
elemanları görüşmeler yaparak sorunları ile ilgilenilmeli,
Ekip çalışmasına önem verilmeli, tutuklu ve hükümlüler ile birebir iletişimlere
girilmemeli,
Tutuklu ve hükümlü sirkülâsyonu personel nezaretinde, kontrollü olarak yerine
getirilmeli,
Tutuklu ve hükümlü sayımları sağlıklı yapılmalı,
Oda veya koğuşlara, eşya genelgesine uygun ölçüde eşya verilmeli, fazla
miktarda eşya ve malzeme bulundurulmasına müsaade edilmemeli,
İletişim tekniklerini, araçlarını ve güvenlik sistemlerini yerine ve zamanına göre
iyi kullanmalı,
Tutuklu ve hükümlü hakları korunarak infaz hizmetleri aksatılmadan yerine
getirilmeli,
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Oda ve blok kapıları sürekli kontrol altında tutulmalı, giriş ve çıkışlar personel
gözetimi ve nezaretinde yapılmalı,
Personel organizasyonu ve kontrolü iyi yapılmalı, disiplin ve ödül işlemleri
yürütülmeli,
Tutuklu ve hükümlüler arasında dil, din, ırk, mezhep, suç, cinsiyet, milliyet,
maddiyat, siyasal ve fikri kanaat, milli ve sosyal köken, bir azınlığa mensup
olma, doğum ve benzeri nedenlerle ayırımcılık yapılmamalıdır.

2.2.2. Olağanüstü Durum Meydana Geldikten Sonra Alınacak Önlemler
Olağanüstü durum meydana geldikten sonra alınacak önlemler şunlardır:














Olayın çıktığı blok ve kısımlarda gerekli güvenlik tedbirleri alınır, bu tedbirler
olayın kapsamı ve önemine göre artırılır.
Olay tüm boyutlarıyla silsile yolu izlenerek kurum amirlerine ve diğer üst
mercilere bildirilir.
Görevde olmayan personel göreve çağırılır, dış güvenliğin sıkı kontrol altına
alınması için jandarmaya ve emniyete bilgi verilir, olayın durumuna göre itfaiye
ve sağlık kuruluşlarından yardım talep edilir.
Tüm giriş ve çıkış kapıları kontrol altına alınır, diğer blok ve kısımlar güvenlik
altına alınıp olayların genişlemesine meydan verilmemelidir.
Rutin olarak yürütülen faaliyetler durdurulur, tüm blok ve odaların kapıları
kapalı ve kilitli tutulur.
Yağmalama ve kundaklama durumlarına karşı; ceza infaz kurumunun kantin,
revir, doktor muayene odaları, depo, yemekhane, elektrik ve elektronik
malzemelerin bulunduğu yerlerde güvenlik tedbirleri artırılır.
Güvenlik sistemlerinden yararlanılır, yangın vb. gibi durumlarda kısmi ya da
genel olarak elektrikler kesilir.
Olaylara karışmayan tutuklu ve hükümlülerin güvenliği için önlemler alınır,
olaylara karışmamaları konusunda desteği alınır.
Olayın gelişimi ve durumuna göre plan ve program geliştirilir, müdahale için
gerekli personel ve teçhizat hazır bulundurulur.
Eylem yapan grup veya örgüt liderleri ile irtibat kurularak talepleri öğrenilir,
olayların bitirilmesi konusunda uyarılar yapılır.
Eylemcilerin ellerinde bulunan delici, kesici ve patlayıcı aletler dikkate
alınarak, zor kullanma planları yapılır.
Eylemi sona erdirmek için yardımcı malzeme, alet ve edevat hazır bulundurulur.
Olay hakkında ayrıntılı tutanak düzenlenir.
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2.3. Bina Aramasının Yapılış Yöntemleri
5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hükümlerine göre
Kurumlarda, odalar ve eklentilerinde, hükümlülerin üst ve eşyasında habersiz olarak her
zaman arama yapılabilir. Her ay bir kez mutlaka arama yapılır. Aramalar, gerektiğinde dış
güvenlik görevlileri veya kolluk kuvvetleriyle veya diğer kamu görevlilerince ortaklaşa
gerçekleştirilebilir.
E ve özel tipli cezaevlerinde hükümlü ve tutuklunun 24 saatini geçirdiği koğuş, avlu,
mutfak, merdiven boşluğu: Zeminlerdeki ses değişiklikleri ile duvar arası kontrolleri, dolap
ve ranza altları ile merdiven altları araştırması yapmak suretiyle, bunun dışında;








Duvar veya zemin maddelerindeki renk ve biçim değişiklikleri ile tavandaki
renk ve iz değişiklikleri kontrolleri ve radyo vb. araçların içinin açılması
şeklinde arama gerçekleştirilir,
Tuvalet taşı, duş küveti, lavabo altları, fayans arkaları: Yapıştırıcı madde
niteliği ile taşların oynama hâli belirtilen yerler temizlenerek ve eşyalar
kaldırılarak yapılır,
Dolap ve diğer eşyalar: Dolap içi, yastık, yorgan içi, ranza altı, kapı pencere
kolları kontrol edilir,
Havalandırma avlularında bulunan pis su iç ve diş rögarları: Kilit, rögar ağzı
kontrolleri ile akan suda kil ve toprak karışımı varlığının tespiti amacı
belirginleşir,
Elektrik, sıhhi tesisat, kalorifer rögarları gibi tesisat boşlukları: Malzemeler kazı
amaçlı kullanılmakta, boşluklar ise firar için tünel olarak kullanılmaktadır,
Kapı, pencere ve diğer aksanlar: Demirlerin kesilme durumu, cam macun altları,
kapının ana gövdesini oluşturan kontrplak demir sacayakları yasak madde
saklanması yönünden incelenir,
Hükümlüye gelen ve hükümlüden giden mektuplar, mektup okuma komisyonu
tarafından okunur. Bununla birlikte mektuplara uyuşturucu enjekte edildiği
bunun cezaevinde toza dönüştürülüp kullanıldığı tespit edilmektedir.

Arama usulünde dikkat edilecek noktalar ise şunlardır:
Arama dikkatli ve özenli şekilde, ayrıntıya inilerek yapılacaktır. Üst aramaları uygun
bir yerde yapılır. Aranacak kişinin onuruna saygı unutulmamalıdır. Arayıcı, kişiliğinden
sıyrılmalıdır. Gerekli aletler bulundurulur (Detektör, tokmak vb.). Koğuşların aranmasında
bir mahsup gözlemci olmalıdır. Toplama yerinde yapılan aramada şahıs araması yapılır.
Kullanılmayan bölümler dâhil her yer aranmalıdır. Jandarma ile müşterek tutanak
tutulmalıdır. Tüm cezaevleri ile aynı anda ve belirsiz bir zamanda yapılmalıdır. Ayrıca
hükümlünün odalara giriş ve çıkışında ayrı yerlerde ve farklı görevlilerce üst ve eşyası aranır
(CGTİHK Madde 86/6). Koğuşlarda bulunabilecek mevzuatta belirlenen eşyalar
haricindekiler bulundurulamaz. Firarı kolaylaştıracak engeller (ağaç vb.) kaldırılacaktır.
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İç güvenlikten Adalet Bakanlığına bağlı infaz ve koruma memurları, dış güvenlikten
ise jandarma sorumlu olmakla beraber; iç güvenlik için gerektiğinde ceza infaz memurları
jandarma ile birlikte hareket eder. Gerekirse kolluk kuvvetleri de yardım eder. Bu
CGTİHK’nın 36. maddesi, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 7. maddesi ile
ilgili yönetmeliklerde belirtilmiştir.
Genel aramalar, ayda en az bir kere olacak şekilde habersiz olarak tüm ceza infaz
kurumunu kapsayacak şekilde yapılan aramalardır. Aramalarda yer, zaman, yöntem, taktik
ve teknikler iyi kullanılmalıdır.
Aramaya
sıralanmıştır.






başlamadan önce

dikkat

edilmesi

gereken

hususlar

aşağıda

Arama ekiplerinin iyi seçilmesi, aramada kullanılacak araç ve gereçlerin
zamanında temini ve arama ekibinin görev organizasyonu iyi yapılmalıdır.
Mahkûm odasından alınmalı, üzeri dikkatlice arandıktan sonra araması yapılmış
başka bir bölüme alınmalıdır.
Oda veya koğuşun araması yapılmadan önce arama yapılacak malzemelere göz
atılmalı, malzemelerde bir değişiklik varsa bu durum ayrıca
değerlendirilmelidir.
Üst aramaları yapıldıktan sonra oda aramaları üst kısımdan ve odanın sol
tarafından başlanarak sağa doğru yapılmalı, en son mahkûm yaşam alanları
aranmalıdır.
Aramaya başlarken tutuklu ve hükümlülerden bir tanesi arama ekibine refakat
etmek amacıyla arama ekibinin yanında bulunur.

2.3.1. Yasak Eşyanın Ortaya Çıkarılması İçin Yapılan Aramalar
Yasak eşyanın ortaya çıkarılması için yapılan aramalarda dikkat edilecek
hususlar şunlardır:




Sabit veya sabit olmayan demirbaş eşyalar ve ranza altları dikkatlice
aranmalıdır.
Tutuklu ve hükümlülerin özel eşyaları, yiyecek ve içecekleri dikkatlice
aranmalıdır.
Aramada çeşitli maddeler ile birlikte cep telefonu, telsiz vb. elektronik
haberleşme aracı aranmalı mahkûmların hâl ve hareketleri dikkatle izlenmeli bir
davranış değişikliği görüldüğünde duruma müdahale edilmelidir.
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2.3.2. Ceza İnfaz Kurumunda Tünel ve Firarlara Karşı Yapılan Aramalar
Ceza infaz kurumunda tünel ve firarlara karşı yapılan aramalarda dikkat edilecek
hususlar şunlardır:






Binanın zemini, duvarları ve çatısının kontrolü yapılarak firara yönelik herhangi
bir kazı veya delmenin olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Pencere ile kapıların demir ve şişleri, tokmak ile yoklanarak herhangi bir kesik
ve yerinden sökme durumunun olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Binanın pis su ve rögar kanalizasyonları kontrol edilmeli, firara yönelik belirti
ve emarelerin olup olmadığı araştırılmalıdır.
Odanın duvarları, zemini ve tavanı tokmak ile kontrol edilmeli, tünel kazma ve
duvar delme ile ilgili kontrol edilmelidir.
Ceza infaz kurumunun çevresi, çatı kısmı, ziyaret yerleri, kullanılmayan odalar,
tuvalet ve banyo kısımları dikkatlice aranmalıdır.

2.4. Cezaevinden Firar Edilmesi Mümkün Olan Yerler
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük hükümlerine göre kapalı kurumlar; iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan,
firara karşı teknik, mekanik, elektronik veya fizikî engellerle donatılmış, oda ve koridor
kapıları kapalı tutulan ancak mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler
arasında ve dış çevre ile temasın olanaklı bulunduğu yeterli düzeyde güvenlik sağlanmış ve
hükümlünün gereksinimine göre bireysel, grup hâlinde veya toplu olarak iyileştirme
yöntemlerinin uygulanabileceği tesislerdir.

Resim 2.1: Firar konulu bir karikatür
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Bu sebeple özellikle giriş çıkış bölümleri, yiyecek ve malzeme giriş çıkışı yapılan
bölümler, çöp ve atık malzeme çıkışı yapılan bölümler, tuvalet, banyo, havalandırma
bölümleri, gözden uzak olan ve kameraların görmediği kör noktalar firarın mümkün
olabileceği yerlerdir.
Hürriyeti bağlayıcı cezaların infazında tutuklu ve hükümlülerin kanun dışı yolları
kullanarak hazırladıkları plan ve yöntemlerle ceza infaz kurumundan kaçmalarına firar denir.

2.4.1. Firar Yöntemleri
Firar yöntemleri şunlardır:













Tünel kazarak,
Çatıya çıkarak,
Pencere demir ve korkulukları keserek,
Duvar delerek,
Ziyaretler sırasında yer değiştirerek,
Sahte kimlik ve tahliye evrakları düzenleyerek,
Personel ihmali sonucu çıkış kapılarını kullanarak, eşyanın içerisine gizlenerek,
Personeli ilaç, uyuşturucu, delici, kesici ve patlayıcı araç-gereç ve maddeler ile
uyutarak ya da etkisiz hâle getirerek,
Dışarıdan ceza infaz kurumuna sabotaj düzenleyerek,
Ceza infaz kurumunda olağanüstü durumlar meydana getirip bu kargaşadan
yararlanarak,
Hava (helikopter, balon vb.) araçları ile,
İnfaz ve koruma memurları, emniyet, jandarma, itfaiye gibi resmî kurum
personelinin üniformasını giyerek cezaevlerinden firar ederler.

2.4.2. Firarda Kullanılan Malzemeler ve Firar
Firarda kullanılan malzemeler şunlardır:











Beton veya sert zeminleri yumuşatmak için asitli su, çamaşır suyu, tuz ruhu ve
şekerli su gibi sıvılar,
Tünel girişini kamufle etmek için özel yapılmış kapak,
Toprak kazmada kullanılan kazı aletleri (Mala, spatula vb.)
Tünelde kazı yapan tutuklu ve hükümlüye hava pompalamak için deriden
yapılmış körük ve körüğe bağlanmış hortum,
Tünelde aydınlatma amacıyla kullanılan elektrik kabloları, priz, fiş ve ampul,
Toprağı tünelden dışarıya tahliye etmek için kurulmuş vara-gele (Makara)
sistemi,
Toprağı sıkıştırmak için kullanılan sert cisim,
Kazılacak toprağın ıslatılması ve tünel içinin sıvanması için su tesisatı,
Tünelden çıkan toprağı taşımak için kullanılan torba veya poşetler,
Tünel çalışmasında kullanılan özel giysiler,
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Firarda kullanılan malzemelerin temin ve bulundurma şekilleri şunlardır:










Tünelde dinlenmek veya kazı yapanların yer değiştirmesi amacıyla bazı
yerlerde geniş boşluklar oluşturmaktadır.
Tuvalet rögarlarından su ile tahliye ederek,
Kullanılmayan (kör) alanlara gizleyerek,
Yatak ve yastıkların içine koyarak,
Çatıda özel zula yerleri oluşturarak,
Oda ve koğuş içinde gizli bölmeler oluşturarak,
Küçük topaklar oluşturup havalandırmalardan dışarıya atarak,
Ceza infaz kurumu dışına tahliye edilen çöplerin içerisine karıştırılarak,
Oda, koğuş ve havalandırma duvarlarını sıvayarak tünelden çıkarılan toprağı
briket hâline getirip duvarların yanlarına ek duvarlar örerek yok ederler.

Fotoğraf 2.1: Firara ilişkin bir Fotoğraf

2.4.3 Firar Öncesi Belirtiler
Firar öncesi belirtiler şunlardır:








Koğuşlarda, çöp içinde veya koridorlarda toprak, taş, beton parçası gibi
emarelerin bulunması,
Tutuklu ve hükümlülere ait elbiseler üzerinde topraklı veya çamurlu ayakkabı
ve elbiselerin görülmesi,
Tutuklu ve hükümlülerin sık sık olağanüstü durumlar yaratması,
Koğuş veya bahçe kapılarına tutuklu ve hükümlülerden nöbetçi koyulması,
gözetim yerlerinde görevli personelin izlenmesi veya tehdit edilmesi,
Koğuş nöbetçisini oyalayarak dikkatini başka yönlere çekmek ve aslî görevini
engellemek,
Tutuklu ve hükümlülerin, personele bol ikramda bulunmaları,
Koğuşlarında yüksek sesle müzik dinlenilmesi veya eğlenceler düzenlenerek
gürültü yapılması,
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Fotoğraf 2.2: Firara ilişkin bir Fotoğraf












Dışarıdan bol miktarda kablo, hortum, deri giyecek, torba, poşet, ampul, ip ve
kazı aletleri gibi tünel kazmakta kullanılan araç ve gereçlerin talep edilmesi
veya ceza infaz kurumuna sokmaya çalışmaları,
Koğuşlarına merdiven istenilmesi, kazakların sökülerek elde edilen ipler ile
kalın sicim ipler elde edilmesi,
Tutuklu ve hükümlüler tarafından koğuşların sık sık yıkanması,
Sayımlarda, sayım ekibine özellikle lider durumdaki tutuklu ve hükümlülerin
nezaret etmesi veya sayım ekibine yardımcı olunması,
Tutuklu ve hükümlülerde sevinç, heyecan ve duygusallık gibi hâllerin
görülmesi,
Ceza infaz kurumuna demir testere, uyku ilacı, bol miktarda para, delici, kesici
ve patlayıcı madde sokulması veya sokulmaya çalışılması,
Resmî üniforma, bayan elbisesi ve peruk gibi şekil değiştirici eşyanın ceza infaz
kurumuna sokulması veya sokma girişiminde bulunulması,
Özellikle geceleri hasta numarası yaparak acil olarak hastaneye gitme imkânını
elde etmeleri,
Kanalizasyon ve rögarlardan akan suyun bulanık veya çamurlu akması,
Tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumunda kullanılmayan veya kör yerler
denilen yerlere yönelmesi veya ilgi duyması,
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Fotoğraf 2.3: Firar öncesi hazırlık












Belli zamanlarda koğuşlarda bulunan eşyanın yerlerinin değiştirilmesi
(Buzdolabı, ranza, masa, soyunma dolapları vb.),
Tutuklu ve hükümlülerin saç, sakal veya bıyıklarında değişiklikler yapılması,
Ekmek içi, sabun, diş macunu ve yumurta gibi malzemelerin belirgin bir şekilde
fazla tüketilmesi,
Tünelden çıkan toprak kokusunu yok etmek için çok sarımsak tüketmeleri,
Tutuklu ve hükümlülerin diz ile kol dirseklerinde soyulma ve ellerinde
nasırlaşmanın görülmesi,
Tutuklu ve hükümlülerin bel ve karın ağrısı, boyun tutulması gibi şikâyetlerle
doktora çıkmaları,
Lider konumundaki tutuklu ve hükümlülerin zayıflamak için belirgin bir şekilde
spor yapmaları,
Lider konumundaki tutuklu ve hükümlülerin gündüzleri sürekli uyuyor olması,
Tutuklu ve hükümlü sevk taleplerinin hep aynı ceza infaz kurumuna yönelik
olması,
Tutuklu ve hükümlülerin personel ile birebir iletişim kurmaktan kaçınmaları,
ceza infaz kurumunda bir firar belirtisi olarak değerlendirilmelidir.

2.5. Mesleki Programda İlgili Ekranlar
Bu konu “Mesleki program Uzaktan Eğitim Ekranları”`ndan takip edilecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek usulüne ve mevzuata uygun şekilde
genel bina araması yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Cezaevinden tutuklu veya hükümlünün
firar etme yöntemlerini araştırınız.

 Bu konuları internetten araştırmalısınız.

 Bina aramasının yapılış yöntemlerini
araştırınız.

 Bina aramasının yapılış usullerini
araştırmalısınız.

 Cezaevinden firar edilmesi mümkün
olan yerleri listeleyiniz.

 Firara ilişkin internetten araştırma yapınız.

 Mesleki programda ilgili ekranı
açıklayınız.

 Mesleki Programda ilgili ekranları
incelemelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Hükümlüler, kural olarak diğer odalardaki ve hükümlüler ve kurum görevlileri ile
temasta bulunamazlar. Bunu sağlamak üzere kapalı ceza infaz kurumlarında oda ve
koridor kapıları kapalı tutulur. Bununla birlikte kapıların açıldığı hâller
aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
A) Cezaevi idaresince gerekli görülen hâller
B) Kurullara çağrılma
C) Spor ve iyileştirme çalışmaları
D) Hükümlülülerin talep ettikleri zamanlar
E) Başka kuruma nakil

2.

Aşağıdakilerden hangisi oda ve eklentileri ile üst ve eşyada arama yapılması ile ilgili
yanlış bir ifadedir?
A) Kurumlarda, odalar ve eklentilerinde, hükümlülerin üst ve eşyasında habersiz
olarak her zaman arama yapılabilir.
B) Kurumun tamamında her ay bir kez mutlaka arama yapılır.
C) Aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri veya kolluk kuvvetleriyle veya
diğer kamu görevlilerince ortaklaşa gerçekleştirilebilir.
D) Oda ve eklentilerinde yapılacak aramalarda bir hükümlü hazır bulundurulur.
E) Aramalar sadece iç güvenlik görevlileri tarafından gerçekleştirilir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi cezaevlerinden firar yöntemlerinden değildir?
A) Tünel kazmak
B) Avluya çıkmak
C) Pencere demir ve korkuluklarını kesmek
D) Ziyaretler sırasında yer değiştirmek
E) Sahte kimlik ve tahliye evrakları düzenlemek

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
4.

( ) Tutuklu ve hükümlünün parasına el konularak ceza infaz kurumu bütçesine
aktarılır.

5.

( ) Tutuklu ve hükümlünün müsadesi olmazsa arama yapılamaz.

6.

( ) Bina araması yapılacağı zaman tutuklu ve hükümlülere haber verilerek uyarılır.

7.

( ) Olağanüstü durumlarda kısmi arama gerçekleştirilir.

8.

( ) Aramalarda diğer infaz koruma memurlarından yardım alınmaz.
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9.

( ) Tutuklu ve hükümlülerin personel ile birebir iletişim kurmaktan kaçınmaları, ceza
infaz kurumunda bir firar belirtisi olarak değerlendirilmelidir.

Aşağıdaki cümleyi dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
10.

Ceza infaz kurumlarında meydana gelebilecek acil durumlara karşı birtakım
önlemlerin alınması gerekir, bu önlemler .................................................
ve
............................... önlemlerdir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3

ÖĞRENME KAZANIMI

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda ceza infaz
kurumunda oluşabilecek aksaklıklarda dikkatli bir şekilde kısmi bina aramasını
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Arama çeşitlerine ait bilgileri kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinden
araştırıp sınıfta paylaşınız.



‘’Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında
Yönetmelik’ ’Hükümlerini araştırarak sınıfta paylaşınız.

3. KISMİ BİNA ARAMASI
Kısmi aramalar, bir ihbar alındığında, olağan yapılan arama ve istihbarat bilgileri
doğrultusunda, şüphe uyandıran durumlarda lüzum görülen yerlerin aranmasıdır.
Genel aramalara göre kısmi aramalar daha sağlıklı yapılır. Aramaya girerken arama
ekibi oluşturulur. Ekip içinde görev bölümü yapılır. Arama ekibine neyin ve nasıl aranacağı
konusunda kısa brifing verilir. Koğuş ya da oda aramasına geçilirken öncelikle tutuklu ve
hükümlülerin üst aramaları yapılır, daha sonra yatak, eşya ve kısmın genel aramasına geçilir.
Ortaya çıkarılması istenen yasak suç emareleri bulunmayana kadar veya olmadığından kesin
emin olunmayana kadar aramaya devam edilir.

3.1. Arama Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar
Bu tür arama şüphe veya olağan yollarla binaların belli bir bölümünde yapılan
aramadır.

3.1.1. Arama Yöntemleri
Ceza infaz kurumlarında, tutuklu ve hükümlülerin, ceza infaz kurumu binasının ve
demirbaş eşyalarının güvenliğini sağlamaya yönelik, delici, kesici, aşındırıcı suç aletlerini,
ateşli silahları, uyuşturucu maddeleri, yasak doküman, belge ve firar emarelerini, bir suç
işlenmişse suç delillerini elde etmek için arama yapılır. Arama çeşitleri aşağıda verilmiştir.
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Üst ve eşya araması el ve çeşitli cihazlarla yapılır.


Aşağıda arama yöntemleri verilmiştir.
•
•
•
•
•

El yordamı ile yapılan aramalar,
El detektörleri ile yapılan aramalar,
Duyarlı kapıdan geçerek yapılan aramalar,
X-Ray cihazı ile yapılan aramalar,
Tıbbi cihazlar ile yapılan oyuk aramaları

Yukarıda verilen arama yöntemlerine ayrıntılı olarak “Ceza İnfaz Kurumuna Giriş ve
Çıkış İşlemleri” modülünde değinilmiştir.

Fotoğraf 3.1: Ceza infaz kurumundan bir görüntü

3.1.2. Kısmi Bina Aramalarında Üst Araması
5.2.2003 tarih, 4806 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin
İdaresi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6. maddesine göre üst ve
eşya araması şöyle açıklanmıştır:


Kurum personeli ve dış güvenlik personeli dâhil olmak üzere sıfat ve görevi ne
olursa olsun ceza infaz kurumları ve tutukevlerine girenler duyarlı kapıdan
geçmek zorundadır. Bu kişilerin üstleri metal detektörle aranır; eşyaları X-Ray
cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir, ayrıca şüphe hâlinde
elle aranır. Bu cihazların bulunmadığı yerlerde arama ve kontrol elle yapılır.
Milletvekilleri, mülki amirler, hâkim, Cumhuriyet savcıları ve bu sınıftan
sayılanlar müdafi ve avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri
kontrolörleri izleme kurulu başkan ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle
yetkileri tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcileri, ceza infaz kurumu ve
tutukevi koruma birlik komutanı ile kurum müdürünün üstleri ağır cezayı
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gerektiren suçüstü hâller dışında elle aranamaz. Duyarlı kapı cihazının ikazının
sürmesi hâlinde bu kişiler elle aramayı kabul ettikleri takdirde kuruma
girebilirler.
Ceza infaz kurumlarına ve tutukevlerine giren müdafi veya avukatlarca
savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen belge ve dosyalar
incelemeye tabi tutulmaz hükmü kanunda yer almıştır.
Hükümlü ve tutuklular, odalarından çıkış veya dönüşlerinde ayrı yerlerde ve
farklı memurlarca üst ve eşya aramasına tabi tutulurlar. Aramalarda insan
onuruna saygı esastır.

Fotoğraf 3.2: Silivri Cezaevi dış görünümü

Tutuklu ve hükümlü ile bire bir temasa girenler, görüşmeler yaptıktan sonra tutuklu ve
hükümlüye yasaklanmış bir belge veya suç teşkil eden yasaklanmış herhangi bir emare
verildiği görülürse veya belgelenirse ilgili kişi ve kişiler hakkında soruşturma açılır.
Ceza infaz kurumunda tutuklu ve hükümlüler ile birebir temas kuranlar, açık görüş
yapan ziyaretçiler, personel, noter ve avukatların görüşmelerinden sonra görüştükleri tutuklu
ve hükümlülerin üstleri el detektörü ve el yordamıyla sıkıca aranır.
Tutuklu ve hükümlülerin ziyaretçileri, beraberinde getirmiş oldukları özel eşyaları ve
içeri verecekleri eşyalar X-Ray cihazından geçirilir ve elle kontrolleri yapıldıktan sonra
idarece uygun görüldüğü takdirde içeri verilir. Konusu suç teşkil etmemekle birlikte ceza
infaz kurumları ve tutukevlerine sokulması yasak olan eşya, araç gereç veya malzemeler
çıkışta sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altına alınır.
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Yapılan aramalarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 297’nci maddesinde yer alan
yasak eşya bulunduranlar hakkındaki maddeye göre hareket edilir(Bu madde ilerideki
konularda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.). Kanuna karşı gelerek, yasaklanmış bulunan her
türlü eşya, araç gereç veya malzemeyi ceza infaz kurumları ve tutukevlerine sokanlar,
bunları ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunduran veya kullananlar hakkında
soruşturma açılır, ziyareti de iptal edilir.

3.1.3. Üst Aramasını Yapan Görevlide Bulunması Gereken Özellikler
Üst aramasını yapan görevlide bulunması gereken özellikler şunlardır:











Şahıs araması aynı cinsiyetten bulunan görevliler tarafından yerine
getirilmelidir.
Aramayı yapan personel, aramanın önemini bilmeli bu nedenle aramayı sağlıklı
yapmalıdır.
Aramayı yapan görevlinin gören, iyi algılayan, zeki, uyanık, tecrübeli, yetenekli
ve meslek bilgisine sahip biri olmalıdır.
Arama görevlisi aranan şahsa ve yardımcı arama ekibine verdiği direktiflerle
yaptırım insiyatifine ve psikolojisine sahip olmalıdır.
Arama görevlisi aranan kişiye aranacağı konusunda bilgi vermeli ve aranan
kişiyi rahatlatıcı tavırlarda bulunmalıdır.
Üst araması, arama görevlisi ile aranan şahsın rahatsız olmayacağı yer veya
ortamda yapılmalıdır.
Tutuklu veya hükümlünün aranmasında aranan şahsın suçu ve konumu göz
önünde bulundurularak aranması dikkatlice ve titizlikle yapılmalıdır.
Arama görevlisi, aranan şahıslara insanlık dışı muamelede bulunmamalı, bu
kişilerle samimi ilişkiye veya sürtüşmeye girmemelidir.
Aramayı yapan görevli, ceza infaz kurumuna sokulması yasak olan eşya ve
maddeleri tanımalı ve bilmelidir.
Aramayı yapan görevli, yasak maddelerin cinsine göre şahıs üzerinde
saklanacağı yerleri bilmeli bu nedenle aramayı bilinçli yapmalıdır.

3.1.4. Ceza İnfaz Kurumu İçinde Tutuklu ve Hükümlülerin Aranması
Tutuklu ve hükümlülerin mahkeme, hastane ve ceza infaz kurumlarına nakilleri,
kurum içinde idare, revir, avukat, kapalı ve açık görüşlere, ceza infaz kurumu servis
personeli ile görüşmeleri iş atölyelerine, spor alanlarına, kütüphaneye, sohbet toplantılarına,
telefon görüşmelerine götürülüp getirilmelerinde, olağanüstü durumlarda, genel ve kısmi
aramalarda üstleri aranır.
Ceza infaz kurumu içinde tutuklu ve hükümlülerin üst aramaları yapılırken risk
durumları, konumları ve yapacakları görüşme biçimleri göz önüne alınarak yapılmalıdır.
Tutuklu ve hükümlü hakkında bir ihbar varsa tehlikeli ve şüphe uyandıran bir durum
söz konusu ise üst araması soyarak da yapılabilir.
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Açık görüşlerde, sevklerde, servis personeli ile yaptıkları birebir görüşmelerde, avukat
ve açık görüş bitiminde, iş atölyelerinden çıkarıldıklarında tutuklu ve hükümlülerin üst
aramaları ayrıntılı bir şekilde yapılır. Diğer durumlarda normal arama yöntemi ile üstleri
aranır.

3.1.5. Eşya Araması
Kurumlarda, oda ve eklentilerinde, hükümlünün üst ve eşyasında habersiz olarak her
zaman arama yapılabilir. Tutuklu ve hükümlülerin eşyalarının aranması sırasında yasa dışı
eşyalara tutanakla el konulur. Bu eşyaların sahipleri hakkında gerekli ceza verilir. Kurumun
tamamında her ay bir kez mutlaka arama yapılır. Oda ve eklentilerinde yapılacak aramalarda
bir hükümlü hazır bulundurulur (10218 Ceza infaz kurumlarının yönetimi ile ceza ve
güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında tüzük).
Tutuklu ve hükümlülere ceza infaz kurumuna alınırken oda ve koğuşlarda
bulunduracağı eşyalarla ilgili bilgi verilir. Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya
ve maddeler 17 /06/2005 tarih ve 25548 sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanarak Yürürlüğe
giren ‘Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında
Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Bu yönetmelik hükümlerine göre koğuş oda ve eklentilerinde
bulundurulabilecek eşyalar Tutuklu ve hükümlünün bulundurabileceği eşyalar Öğrenme
Faaliyeti-1’de ayrıntılı olarak açıklandığı için burada tekrar edilmeyecektir.

Fotoğraf 3.3: Ceza infaz kurumundan temsili bir oda görüntüsü
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Bununla birlikte İnfaz Kurumu veya Tutukevine sokulması yasak olan eşyalar Türk
Ceza Kanunun 297. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;










İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya
elektronik haberleşme aracı sokma veya bulundurma
Firarı kolaylaştırıcı her türlü alet ve malzemeyi,
Her türlü saldırı ve savunma araçları ile yangın çıkarmaya yarayan malzemeyi,
Alkol içeren her türlü içeceği,
Kumar oynanmasına olanak sağlayan eşya ve malzemeyi,
188 inci maddede tanımlanan suçlar saklı kalmak üzere, yeşil reçeteye tabi
ilaçları,
Kurum idaresince incelenmek üzere alınanlar hariç, mahkemelerce yasaklanmış
veya suç örgütlerini temsil eden yayın, afiş, pankart, resim, sembol, işaret,
doküman ve benzeri malzemeler ile örgütsel haberleşme araçlarını,
Yetkili makamlarca izin verilenler hariç, ses ve görüntü almaya yarayan
araçları,
Ceza infaz kurumuna veya tutukevine sokmak, buralarda bulundurmak veya
kullanmak suçtur.

Fotoğraf 3.4: Cezaevi koğuşları giriş koridoru



Tutuklu ve hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve
süresiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir. Resmî
kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile
mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından
çıkartılan gazete, kitap ve basılı yayınlar, hükümlülere ücretsiz olarak ve
serbestçe verilir. Eğitim ve öğretimine devam eden tutuklu ve hükümlülerin
ders kitapları denetime tabi tutulamaz. Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren
veya müstehcen haber, yazı, Fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın
hükümlüye verilmez.
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Fotoğraf 3.5: Cezaevi koğuş araması

3.2. Kısmi Aramanın Yapılışı
Kısmi aramalar, bir ihbar alındığında, istihbarat bilgileri doğrultusunda veya şüphe
uyandıran durumlarda lüzum görülen yerlerin aranmasıdır.
Genel aramalara göre kısmi aramalar daha sağlıklı yapılır. Aramaya girerken arama
ekibi oluşturulur. Ekip içinde görev bölümü yapılır. Arama ekibine neyin ve nasıl aranacağı
konusunda kısa brifing verilir. Koğuş ya da oda aramasına geçilirken öncelikle tutuklu ve
hükümlülerin üst aramaları yapılır daha sonra yatak, eşya ve kısmın genel aramasına geçilir.
Ortaya çıkarılması istenen yasak suç emareleri, bulunmayana kadar veya olmadığından kesin
emin olunmayana kadar aramaya devam edilir.

3.3. Arama Sırasında Zararlı ve Yasak Maddeler
Arama sırasında zararlı ve yasak maddeler şunlardır:


Bıçak: Odada bulundurulması yasak maddelerdendir, ancak her hükümlü için
kantinden temin edilmek şartıyla bir adet uç kısmı sivri olmayan on santimetre
uzunluğunda bıçak, plastik veya yumuşak metalden imal edilmiş çatal, yemek
ve çay kaşığı bulundurulabilir.



Her türlü iletişim cihazı: Telefon, telsiz, sim kart, her türlü iletişim cihazı vb.
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Fotoğraf 3.6: Kullanılması yasak olan eşyalar

Kameralar: Her türlü görüntü alma ve kaydetme özelliği olan alet ve cihazlar,

Fotoğraf 3.7: Görüntü alan araçlar







Her türlü kesici, delici, yaralayıcı alet
Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler
Alkollü içecekler
Ateşli silahlar
Bilgisayar laptop tablet ve donanımları

Fotoğraf 3.8: Tablet
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Ses ve görüntü kayıt cihazları: VCD, DVD, CD, İPOD, Disket, kaset çalar
vb. cihazlar (Kantinden satın almak kaydıyla bir adet kulaklıklı küçük el
radyosu bulundurabilir.)

Fotoğraf 3.9: Ses ve görüntü kayıt cihazları



Yanıcı ve parlayıcı maddeler

Fotoğraf 3.10: Yanıcı maddeler



Yasaklı yayınlar: Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber,
yazı, Fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez.

Fotoğraf 3.11: Yasaklı yazılar
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Elektrikli cihazlar: Eşya yönetmeliğinde sayılan elektrikli eşyalar dışında
kalanlar (Bir adet otuz yedi ekran televizyon ile elektrikli su ısıtıcısı, saç
kurutma makinesi ve büro tipi buzdolabı ile kurumun bulunduğu coğrafi
bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak her koğuş veya odada bir adet
vantilatör bulundurulmasına izin verilebilir.).

Fotoğraf 3.12: Elektrikli cihazlar



Para ve değerli eşyalar

Fotoğraf 3.13: Para ve değerli eşyalar



Elektrikli veya vurgulu çalgılar: Elektrikli veya vurgulu çalgılar verilmesi
yasaktır ancak saz, ud, gitar, kemençe, keman, flüt, mızıka, ney, kanun gibi
müzik aletlerinden birisi verilebilir.

Fotoğraf 3.14: Elektrikli çalgı
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Kumar aletleri

Fotoğraf 3.15: Kumar aletlerini simgeleyen bir resim



Resmi üniformalar ve her türlü deri eşya

Fotoğraf 3.16: Üniforma ve deri eşyalar

3.4. Mesleki Programda İlgili Ekranlar
Bu bölüm Mesleki program Uzaktan Eğitim Ekranlarından takip edilecektir.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
DEĞERLER ETKİNLİĞİ

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken
yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.
Bu tanımdan hareketle sorumluluk duygusunu anlatan bir afiş hazırlayıp pano
oluşturunuz.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlem başmaklarını takip ederek bina arama ile ilgili afişler hazırlayınız.
Hazırladığınız afişleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Bina aramanın hukuki dayanaklarını
araştırınız.

 UYAP Mevzuat Programından
araştırmalısınız.

 Bina aramasının yapılma aşamalarını
araştırınız.

 UYAP Mevzuat Programından
araştırmalısınız.

 Bina araması sırasında dikkat edilmesi
gereken hususları araştırınız.

 UYAP Mevzuat Programından
araştırmalısınız.

 Cezaevinden tutuklu veya hükümlünün
firar etme yöntemlerini araştırınız.

 UYAP Mevzuat Programından
araştırmalısınız.

 Bina aramasının yapılış yöntemlerini
araştırınız.

 UYAP Mevzuat Programından
araştırabilirsiniz.

 Cezaevinden firar edilmesi mümkün olan
yerleri araştırınız.

 UYAP Mevzuat Programından
araştırmalısınız.

 Arama esnasında dikkat edilecek
hususları araştırınız.

 UYAP Mevzuat Programından
araştırmalısınız.

 Kısmi aramanın yapılışını araştırınız.

 UYAP Mevzuat Programından
araştırmalısınız.

 Arama sırasında el konulacak zararlı ve
yasak maddeleri araştırınız.

 UYAP Mevzuat Programından
araştırmalısınız.

 Arama sırasında kullanılacak malzemeleri  UYAP Mevzuat Programından
araştırınız.
araştırmalısınız.
 Mesleki programda ilgili ekranları
araştırınız.

 UYAP Mevzuat Programından
araştırmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi hükümlünün idarece belirlenen saatlerde kullanabileceği
müzik aletlerinden değildir?
A) Elektrogitar
B) Keman
C) Saz
D) Mızıka
E) Ney

2.

Hükümlünün radyo ve televizyon yayınları ile internet olanaklarından
yararlandırılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hükümlülerin eğitimi amacıyla da olsa infaz kurumu idaresi hükümlülerin
bilgisayar kullanımına izin veremez.
B) Hükümlü odasında bilgisayar bulunduramaz.
C) Hükümlü kurumda kaldığı sürece radyo yayınlarını dinleyemez.
D) Hükümlünün internetten faydalanması istisnasız olarak yasaktır.
E) Hükümlülerin bağımsız anten kullanma suretiyle televizyon yayını takip etmeleri
hiçbir şekilde mümkün değildir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi oda ve eklentileri ile üst ve eşyada arama yapılması ile ilgili
yanlış bir ifadedir?
A) Kurumlarda, odalar ve eklentilerinde, hükümlülerin üst ve eşyasında habersiz
olarak her zaman arama yapılabilir.
B) Kurumun tamamında her ay bir kez mutlaka arama yapılır.
C) Aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri veya kolluk kuvvetleriyle veya
diğer kamu görevlilerince ortaklaşa gerçekleştirilebilir.
D) Oda ve eklentilerinde yapılacak aramalarda bir hükümlü hazır bulundurulur.
E) Aramalar sadece iç güvenlik görevlileri tarafından gerçekleştirilir.

4.

Hükümlü, koğuşta kalan diğer hükümlülerin de rızalarının alınması kaydıyla,
aşağıdaki hayvanlardan hangisini koğuşta bulundurabilir?
A) Köpek yavrusu
B) Kedi
C) Bülbül
D) Kaplumbağa
E) Kedi yavrusu

5.

Kamu görevlilerinin katılımıyla ceza infaz kurumlarında isyan, firar, yangın ve
benzeri olaylara karşı tatbikat yaptırma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) İnfaz hâkimi
B) Bölge karakol komutanı
C) Jandarma komutanı
D) Cumhuriyet başsavcısı
E) Kurum en üst amiri
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6.

Hükümlüler, aşağıdakilerden hangisini koğuş, oda ve eklentilerinde bulunduramazlar?
A) İkişer adet cam su bardağı ile çay bardağı ve tabağını
B) Plastik veya yumuşak metalden imal edilmiş çatalı
C) Boyama ve yapıştırmada kullanılan madde malzemeleri
D) Plastik veya yumuşak metalden imal edilmiş çay kaşığını
E) Plastik veya yumuşak metalden imal edilmiş yemek kaşığını

7.

Aşağıdakilerden hangisi
eşyalardan biri değildir?
A) Televizyon
B) Saç kurutma makinesi
C) Elektrikli su ısıtıcısı
D) Bilgisayar
E) Büro tipi buzdolabı

hükümlünün

odasında

bulundurabileceği

elektronik

8.

Yukarıdakilerden hangileri ceza infaz kurumlarında elektrikli eşya kullanımı ile ilgili
doğru ifadeler arasında yer alır?
I. Oda sistemine geçmiş ceza infaz kurumlarında koğuşların durumuna göre, bir adet
büyük ekranlı televizyon ile buzdolabı bulundurulmasına izin verilebilir.
II. Aydınlatma dışındaki elektrik giderleri hükümlü tarafından karşılanır.
III. Her hükümlü, kurum kantininden satın almak koşuluyla bir adet kulaklı küçük el
radyosu bulundurabilir.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız II
D) II ve III
E) I, II, III

9.

Aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin bulundurabileceği temizlik eşyalarından biri
değildir?
A) Plastik saplı tıraş bıçağı
B) Çakısı bulunan tırnak makası
C) İdarece uygun görülen uzunlukta çamaşır ipi
D) Tarak
E) Parfüm
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10.

Mutfak kısmında mutfağa giren çıkan …………. kontrollerinin yapıldığı …… cihazı
ve duyarlı kapı ile ……. çıkış kapısı bulunur.
A) Yemeklerin, el biyometrisi, çöp
B) Malzemenin, X-Ray, çöp
C) Malzemenin, el biyometrisi, çöp
D) Mahkûmların, X-Ray, çöp
E) Yemeklerin, X-Ray, mahkûm

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirmeye” geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Üst ve eşya araması el ve çeşitli cihazlarla yapılır. Aşağıda arama yöntemleri
verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi arama yöntemlerinden biri değildir?
A) El yordamı ile yapılan aramalar
B) El detektörleri ile yapılan aramalar
C) Duyarlı kapıdan geçerek yapılan aramalar
D) X-Ray cihazı ile yapılan aramalar
E) Soyarak arama

2.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük hükümlerine göre; Ceza İnfaz
Kurumları aşağıdaki yöntemlerden hangisinin uygulandığı tesislerdir?
A) İç ve dış güvenlik görevlileri bulunan tesislerdir.
B) Karşı teknik, mekanik, elektronik veya fizikî engellerle donatılmış tesislerdir.
C) Oda ve koridor kapıları kapalı tutulan tesislerdir.
D) Mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda dışındaki hükümlüler arasında ve dış çevre
ile temasın olanaklı bulunduğu tesislerdir.
E) Hepsi

3.

Aşağıdakilerden hangisi firarda kullanılan malzemelerden değildir?
A) Tünel girişini kamufle etmek için özel yapılmış kapak
B) Toprak kazmada kullanılan kazı aletleri(Mala, spatula vb.)
C) Yazı yazmak için kullanılan kurşun kalem
D) Toprağı sıkıştırmak için kullanılan sert cisim
E) Kazılacak toprağın ıslatılması ve tünel içinin sıvanması için su tesisatı

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
4.

( ) Olağanüstü durum meydana geldikten sonra olay hakkında ayrıntılı tutanak
düzenlenmez.

5.

( ) İnfaz ve koruma memurları, emniyet, jandarma, itfaiye gibi resmî kurum
personelinin üniformasını giyerek cezaevlerinden firar edemezler.

6.

( ) Eğitim ve öğretimine devam eden hükümlülerin ders kitapları denetime tâbi
tutulamaz.

7.

( ) Aydınlatma dışındaki elektrik giderleri hükümlü tarafından karşılanır.

8.

( ) Tutuklu ve hükümlülerin özel eşyaları, yiyecek ve içecekleri dikkatlice
aranmalıdır.
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Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
Açık

Yarı açık

Kapalı

9.

(........cezaevi.) Dıştan koruma ile görevli personeli bulunmayan ve firara karşı
mâniaları olmayan ceza evidir.

10.

(........cezaevi) Dıştan koruma ile görevli personeli bulunmayan ve firara karşı
mâniaları olan ceza evidir.

11.

(.........cezaevi) İçten ve dıştan koruma ile görevli personeli bulunan, firara karşı
mâniaları olan, kanunlarda ve tüzükte belirtilen hâller dışında dışarıyla irtibat ve
ihtilatı mümkün olmayan cezaevidir.

12.

Olağanüstü durumlarda, ceza infaz kurumu binasının güvenliğini içerden ve dışarıdan
sağlamak
için
.............................................................................................teşkilâtı
birimlerinden yardım istenir.

13.

Ceza infaz kurumlarında, tutuklu ve hükümlülerin, ceza infaz kurumu binasının ve
demirbaş eşyalarının güvenliğini sağlamaya yönelik, delici, kesici, aşındırıcı suç
aletlerini, ateşli silahları, uyuşturucu maddeleri, yasak doküman, belge ve firar
emarelerini, bir suç işlenmişse suç delillerini elde etmek için ....................yapılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Bina arama ile ilgili öğretmeninizin vereceği görevi yerine getiriniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Bina aramanın hukuki dayanaklarını açıkladınız mı?
2. Bina aramasının yapılma aşamalarını sıraladınız mı?
3. Bina araması sırasında dikkat etmesi gereken hususları açıkladınız
mı?
4. Mesleki programda ilgili ekranı açıkladınız mı?
5. Cezaevinden tutuklu veya hükümlünün firar etme yöntemlerini
açıkladınız mı?
6. Bina aramasının yapılış yöntemlerini açıkladınız mı?
7. Cezaevinden firar edilmesi mümkün olan yerleri listelediniz mi?
8. Mesleki programda ilgili ekranı açıkladınız mı?
9. Arama esnasında dikkat edilecek hususları sıraladınız mı?
10. Kısmi aramanın yapılışını açıkladınız mı?
11. Arama sırasında zararlı ve yasak maddeleri açıkladınız mı?
12. Arama sırasında kullanılacak malzemeleri sıraladınız mı?
13. Mesleki programda ilgili ekranı açıkladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E
D
B
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Dinamik Güvenlik
Çıplak arama
Kısmi arama, Genel Arama

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
E
B
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
D
acil durum öncesi - acil
durum ortaya çıktıktan
sonraki önlemler

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
E
C
E
C
D
D
B
B
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

E
E
C
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
açık
yarı açık
kapalı
jandarma, emniyet,
itfaiye ve sağlık
arama
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA



T.C. Anayasası



5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun



5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu



5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu



Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu



5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun



1177 Saylı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun



2548 Sayılı Cezaevleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak
Harçlar Ve Mahkûmlara Ödetilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun



4681 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu



5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu



2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun



4301 Saylı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun
Kuruluş Ve İdaresine İlişkin Kanun



4675 Sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu



Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük



Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği



Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği Hükümlü
ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik



Ceza İnfaz Kurumları İç Yönetmelik



Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında
Yönetmelik



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği



Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği



Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair
Yönetmelik



Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
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Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında
Yönetmelik



Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ve Diğer Hükümler Hakkında
Genelge



Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetim, Dış Koruma, Hükümlü ve Tutukluların Sevk
ve Nakilleri ile Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Protokol
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