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AÇIKLAMALAR 

ALAN Adalet 

DAL İnfaz ve Koruma 

MODÜLÜN ADI Tutuklu ve Hükümlü Kabulü 

MODÜLÜN SÜRESİ 80/51 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye, öğrenciye tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz 

kurumuna kabulüyle ilgili bilgi ve becerileri 

kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Hükümlü ve tutuklu kabulünü insan haklarına uygun ve 

dikkatli bir şekilde yapabileceksiniz. 

2. Tutuklu ve hükümlünün üst araması yapılırken özellikle 

aranması gereken yerlere dikkat ederek aramayı 

gerçekleştirebileceksiniz. 

3. Tutuklu ve hükümlünün kayıt işlemlerini istenen şekilde 

yapabileceksiniz. 

4. Tutuklu ve hükümlüyü ayrıntılı arama işlemlerini insan 

haklarına saygılı ve dikkatli bir şekilde 

yapabileceksiniz. 

5. Müşahede (odaya yerleştirme) işlemini tutuklu ve 

hükümlünün ihtiyaçlarını gidererek ve dikkatli bir 

şekilde yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Simülatörlü infaz koruma laboratuvarı, cezaevi 

koğuşu atölyesi. 

Donanım: Bilgisayar, İnternet, projeksiyon, tarayıcı, 

kelepçe, el dedektörü, X-Ray cihazı, duyarlı kapı 

dedektörleri, kapalı devre TV sistemi ve gözetleme 

kameraları, boy turnikeleri, biometrik sistemler, 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. 

 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 
Sevgili Öğrencimiz, 

 
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. 

 

Bütün meslek dallarında verilen bilgilerin yaşamınızda kullanılması gerektiği gibi 

Tutuklu ve Hükümlü Kabulü bireysel öğrenme materyalinde kazanılan bilgilerin de 

hayatınıza aktarılarak kullanılabilir olması önemlidir. Sadece bilmek yetmez. Bilginin 

kalıcılığını sağlayabilmek için somut olaya dayanması, doğru zamanda uygulanabilmesi 

gerekir. Hayatınızın disiplinli ve kurallı bir biçimde geçmesini sağlayacak bilgilerden bir 

kısmını bu bireysel öğrenme materyalinde bulabileceksiniz.  

 

Bu bireysel öğrenme materyali ile tutuklu ve hükümlünün araması yapılırken dikkat 

edilmesi gereken yerleri, tutuklu ve hükümlünün kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyi ve bu 

işlemleri insan haklarına uygun ve dikkatli bir şekilde yapabilmeyi öğreneceksiniz. 

 

Ayrıca müşahede (odaya yerleştirme) işlemini tutuklu ve hükümlünün ihtiyaçlarını 

gidererek ve dikkatli bir şekilde yapabilme konusunda bilgileneceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda hükümlü ve 

tutuklu kabulünü insan haklarına uygun ve dikkatli bir şekilde yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumuna kabulünde kullanılan belgeleri 

araştırıp sınıfta paylaşınız. 

 Tutuklu veya hükümlünün üzerinde bulunabilecek ve bulunamayacak eşyaları 

araştırıp sınıfta paylaşınız. 

 Tutuklu veya hükümlünün yanında getirdiği eşyaların nasıl kontrol edileceğini 

araştırıp sınıfta paylaşınız. 

 

1. TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ KABUL 

İŞLEMLERİ 
 

1.1. Tutuklu veya Hükümlünün Ceza İnfaz Kurumuna Kabulünde 

Kullanılan Belgeler 
 

Hükümlü veya tutuklu polis veya jandarma eşliğinde hapishaneye ilk getirildiğinde, 

hapishane personeli tarafından evrakları incelendikten sonra arama odasına alınır. 

 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun, 21’inci maddesine göre 

kuruma alma ve kayıt işlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:  

 

“Haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkûmiyet ve ödenmeyen adli para 

cezalarının hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanlar, Cumhuriyet başsavcılığının yazılı 

emriyle ceza infaz kurumuna gönderilirler. Üzerleri ve eşyaları arandıktan sonra kabul 

odalarına konulur ve hekim muayenesinden sonra kuruma yerleştirme işlemlerine başlanır.” 

 

Ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin adı ve soyadı, işledikleri suç, cezalarının 

türü ve süresi, mahkûmiyet ilâmının tarih ve numarası ve infaza başlandığı gün "hükümlü 

defteri" ne kayıt olunur. Bu defterdeki sıra numarası, hükümlünün numarasını oluşturur. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Tanıya yönelik olarak hükümlülerin parmak ve avuç içi izleri alınır, fotoğrafları 

çekilir, kan grupları, vücutlarının dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir. 

 

Kayıt altına alınan söz konusu bilgiler hükümlünün kişisel dosyasında veya elektronik 

ortamda saklanır. Bu bilgiler, kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye 

verilemez.  

 

Tutuklu ve hükümlülerin kuruma kabul edilebilmesi için ilgili Cumhuriyet savcısının 

kuruma havale işlemini yapmış olması gerekir. Görevli kolluk kuvveti tutuklu veya hükümlü 

ile birlikte Cumhuriyet savcılığından almış olduğu tutuklama müzekkeresi ya da mahkeme 

ilamını ilgili ceza infaz kurumuna teslim eder. Tutuklu veya hükümlüyü teslim alacak olan 

kurum ise iki nüsha şeklinde teslim-tesellüm belgesi düzenleyerek bir nüshası mahkûmu 

getiren kolluk kuvvetine verir, diğer nüshasını da ilgili şahsın dosyasına koyar. 

 

1.1.1. Kimlik Belgeleri 
 

Kolluk kuvvetlerince teslim edilmek üzere kuruma getirilen tutuklu veya hükümlünün 

ilk olarak kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi gerekir. Kimliği yanında olmayan tutuklular 

için tevkif müzekkeresindeki kimlik bilgileri, hükümlüler için ise mahkeme ilamındaki 

kimlik bilgileri esas alınarak teslimat yapılır. Tutuklu veya hükümlünün yanında nüfus 

cüzdanı, ehliyet, pasaport, resmî dairelerin verdiği kimlik kartı ve evlilik cüzdanı gibi kimlik 

yerine geçen herhangi bir belgesi varsa bu belgelerdeki bilgilerle müzekkere veya ilamdaki 

bilgiler karşılaştırılarak bilgilerin birebir tutup tutmadığına bakılır. Bilgilerin hatalı olması 

durumunda tutuklu veya hükümlünün belgeleri düzeltilmesi için ilgili mahkemeye geri 

gönderilir. 

 

1.1.2. Teslim- Tesellüm Belgesi 
 

Teslim-tesellüm belgesi, kuruma kabul şartlarını taşıyan hükümlü ve tutuklular için 

mahkûm kabul birim sorumlusu durumundaki infaz koruma başmemuru tarafından, 

başmemurun bulunmaması durumlarda ise görevli infaz koruma memuru tarafından 

düzenlenir. Aşağıda örneği yer alan bu belgenin doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat 

edilmesi gerekir. 

 

1.1.3. Tutuklama Müzekkeresi veya Kesinleşmiş Mahkeme İlamı 
 

Tutuklama müzekkeresinde tutuklamayı yapan mahkeme, tutuklanma tarihi, sorgu 

numarası, suçu ve kimlik bilgilerinin mevcut bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Bu 

bilgilerden herhangi birinin eksik olması durumunda şahıs teslim alınmaz. 
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Form 1.1: Tutuklama müzekkeresi 
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1.1.4. Müddetname 
 

Cezası kesinleşmiş olan hükümlülerin infaz takvimini gösteren ve Cumhuriyet 

savcılığınca düzenlenen aşağıdaki şekilde yer alan belgeye müddetname adı verilir. 

 

Hükümlünün kurumda kalacağı süreyi gösteren bu belgenin hükümlü ile birlikte ceza 

infaz kurumuna gönderilmesi gerekmektedir. Bu belgenin olmaması hükümlünün kabul 

edilmesine mani değildir. Hükümlü mahkeme ilamı ile teslim alınarak müddetname tanzimi 

için dosyası ilgili savcılığı gönderilir. 

 

Form 1.2:Müddetname 
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1.1.5. Sevk Evrakı 
 

 Sevk: Bir tutuklu veya hükümlünün, yetkili makamın talebi üzerine tedavi, duruşma, 

sınav ve diğer nedenlerle bulunduğu ceza infaz kurumundan alınıp işin bitiminde 

tekrar aynı ceza infaz kurumuna getirilip teslim edilmesidir. 

 Nakil: Bir tutuklu veya hükümlünün çeşitli nedenlerle bulunduğu ceza infaz 

kurumundan bir başka ceza infaz kurumuna naklen götürülüp teslim edilmesidir. 

 Ring Aracı: Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakilleri için özel olarak yapılmış 

ceza infaz kurumuna ait araçtır. 

 

Hükümlünün bir kurumdan diğer bir kuruma nakil olabilmesi için infaz dosyası, 

bakanlık emri ve sevk sağlık raporu aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi bir üst yazıya 

bağlanarak hükümlü ile birlikte teslim- tesellüm belgesi de düzenlendikten sonra kolluk 

kuvvetine teslim edilir. Hükümlü açık ceza infaz kurumuna sevk oluyor ise infaz koruma 

memuruna teslim edilir. 

 

Form 1.3: Sevk evrakı üst yazısı 
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1.1.5.1. Sevk ve Nakil isteminin Jandarmaya Bildirilmesi 

 

Tutuklu ve hükümlülerin bir ceza infaz kurumu ve tutukevinden başka bir ceza infaz 

kurumu ve tutukevine nakli ile ilgili yazılı istemin, nakil tarihinden en az kırk sekiz saat önce 

jandarma makamlarına gönderilmesi şarttır. Ceza infaz kurumu ve tutukevinden, hastane 

veya adliyeye sevk edilecek tutuklu ve hükümlüler hakkındaki sevk isteminin ise, yine yazılı 

olarak ve en az yirmi dört saat önceden (acil durumlar hariç) jandarma makamlarına 

gönderilmesi gerekir. Jandarma komutanı, görevlendireceği devriyenin kuvvetini saptayarak, 

hükümlü ve tutukluları istenilen yer ve zamanda hazır bulundurur. 

 

1.1.5.2. Sevk ve Nakil Giderleri 

 

Sevk ve nakledilecek hükümlü ve tutukluların yiyecekleri ve götürülecekleri yere 

kadar taşıt giderleri ile sevk ve nakilde görev alan jandarma personelinin gidiş ve dönüş taşıt 

giderleri, ilgili makamlar tarafından verilmedikçe jandarmadan sevk ve nakil görevi 

istenemez. Bulunduğu kapalı ceza infaz kurumu ve tutukevinden başka bir kapalı ceza infaz 

kurumu ve tutukevine kendi isteği ile nakledilecek hükümlüler, muhafız jandarmaların yol 

paralarını ve harcırahlarını cezaevi müdürlüğüne bir makbuz karşılığı öderler. Kurum 

müdürlüğü bu parayı bir tutanakla devriye komutanına teslim eder. 

 

1.1.5.3. Sevk ve Nakillerde İaşe 

 

Başka kurumlara sevk yapılmadan bir gün önce, hükümlü ve tutukluların gidecekleri 

mesafe göz önüne alınarak cezaevi idaresince hükümlü ve tutuklular için yeteri kadar 

kumanya hazırlanır ve sevk günü tutanakla devriye komutanına teslim edilir. Duruşmaya 

gidecek hükümlüler için de aynı şekilde hareket edilir. 

 

1.1.5.4. Sevk ve Nakillerde Görevlendirilecek Devriyenin Kuvvetinin Tespiti 

 

Sevk edilecek hükümlü ve tutukluların sayısı ve nitelik ve niceliklerinin 

değerlendirilmesi, sevk ve naklin sebebi, sevk edilecek yerin uzaklığı, sevk ve naklin hangi 

ulaşım aracı ile yapılacağı, sevke ilişkin istihbarat bilgileri ve sevkte karşılaşılabilecek 

güçlükler göz önünde bulundurulur. 

 

1.1.5.5. Sevk ve Nakil Aracının Seçimi ve Kontrolü 

 

Ring (sevk) aracının bulunmaması ya da sevk ve naklin bu araçlarla yapılamaması 

durumunda, öncelikle özel olarak kiralanan araçlardan, bunun mümkün olmaması halinde 

ise, kamuya ait toplu ulaşım araçlarından ya da diğer toplu taşıma araçlarından yararlanılır. 

Sağlık açısından özürlü ve zorunlu olanlar dışında, özel taşıtlarla sevk yoluna gidilmez. Özel 

taşıtlarla sevk yapılabilmesi için tutuklu ya da hükümlünün sağlık açısından özürlü olması ve 

özel taşıtla sevkin zorunluluğunun resmî sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile 

belgelenmesi gerekmektedir. 
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1.1.5.6. Sevk ve Naklin Yapılması 

 

Tutuklu veya hükümlülerin sevk ve nakli sırasında kaçmalarını önlemek için sağlığa 

zarar vermeyecek gerekli bütün önlemler alınır. Alınacak emniyet tedbirlerinin derecesinin 

tayininde belirleyici husus güvenlik ihtiyacıdır. Sevkten önce sevk yapılacak yerin jandarma 

iç güvenlik birlik komutanlığına bilgi verilerek kendi yönünden gerekli önlemleri alması 

sağlanır. Sevk devriyesi komutanına, sevk yazısı, hizmet kâğıdı, sevk ve nakil esnasında 

uyulacak özel talimat, sevk veya nakledilen hükümlü veya tutuklulara ait fotoğraflı bilgi 

formları teslim edilir. Özellik arz eden hükümlü veya tutukluların bilgi formalarına 

özellikleri yazılır, hizmet kâğıdı ve özel talimatlarda özellik arz eden hususlar açıkça 

belirtilir. Sevk ve nakli yapılan hükümlü veya tutuklulara adil ve insanî muamele yapılır. 

Bayan hükümlü veya tutuklu sevkinde, bayan infaz ve koruma memuru görevlendirilir. 

 

1.1.5.7. Hükümlü veya Tutukluların Teslim Alınması 

 

Sevk ve nakli yapılacak tutuklu ve hükümlüler teslim alınmadan önce ceza infaz 

kurumunun kapısı önünde ve civarında gerekli önlemler alınır. Güvenlik, sevk görevi alan 

devriyenin haricindeki ilâve personelce sağlanır. Sevk ve nakilde kullanılacak araç, kapı altı 

olarak tabir edilen bina ana giriş kapısına kadar yanaştırılır. 

 

Araç ile kapı altı arasında emniyet tedbiri alınır. Ceza infaz kurumu yetkililerinden 

sevk edileceklerin cezaevindeki tutum ve davranışları, suç ve cezaları ve bireysel özellikleri 

hakkında bilgi alınır. Yanlarında kaçmalarına yardım edecek tehlikeli bir alet ya da kıymetli 

eşya varsa tutanakla kurum yönetiminden teslim alınır. 

 

Sağlık açısından sevke veya nakil işlemine engel bir durumun bulunup bulunmadığına 

ilişkin doktor raporu ceza infaz kurumu idaresinden istenir. Sevk ve nakle engel olmadığına 

dair rapor alınmadıkça sevk veya nakil yapılmaz. Durum Cumhuriyet savcılığına yazı ile 

bildirilir. Tuvalet ihtiyaçları hareket etmeden önce giderilir. Hükümlü ve tutukluların 

yanlarında yangın çıkarmaya sebep olacak çakmak, kibrit vs. bulundurulmamalıdır. Sevk 

edilecekler teslim alındıktan sonra kelepçelenir. İkiden fazla kişi sevk edilecekse cezası az 

olan ile çok olan veya yaşlı ile genç birbirine ikişer ikişer kelepçelenir. Teknik özellikleri, 

ateşe ve kesici aletlere dayanıksızlığı nedeniyle plâstik kelepçeler kesinlikle sevk ve 

nakillerde kullanılmaz. Teslim alma esnasında ilgili karakol komutanı ile devriye komutanı 

beraber bulunarak teslim alma işlemini yerine getirirler. Nakil aracı cezaevine getirilir ve 

hükümlü veya tutuklular araca burada alınır. 

 

1.1.5.8. Sevk ve Nakil Şekilleri ve Alınacak Tedbirler 

 

Hükümlülerin kuruma veya başka bir yere götürülüp getirilmesi sırasında, halkla bir 

araya gelmelerine ve başkaları tarafından görülmelerini engel olacak tedbirler alınır. 

 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya 

hükümlü bulunanlar, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları 

durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giymek zorundadır. 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanununa ek (madde 97/1)’ e göre; 309 ila 312’nci maddelerinde düzenlenen 

suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlar badem kurusu;  bu maddede belirtilen diğer suçlardan 
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tutuklu ve hükümlü olanlar ise gri renginde göğüs ve pantolon bölümü bitişik (tulum) 

giysiler giyer. Ancak kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri bitişik şekilde (tulum) 

olmayabilir. Bu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmaz. Kadın 

tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar 

yönetmelikle belirlenir. 

 

Bu maddede öngörülen yönetmelik bir ay içinde yürürlüğe konulur. Bu madde 

hükümleri söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanır. 24 Aralık 

2017 tarihinde yayınlanan 696 sayılı KHK ile yapılan düzenlemede tutuklu ve hükümlülerin 

giysilerine ilişkin yönetmeliğin bu tarihten itibaren bir ay içerisinde yürürlüğe gireceği 

belirtilmiştir. 

 

1.1.6. Doktor Raporu 
 

Hükümlü veya tutukluların kuruma teslim alınmalarında bulunması gereken biri de 

sağlık raporudur. Kolluk kuvveti, hükümlü ve tutukluyu adli tıp kurumunda kontrol ve 

muayenesini yaptırarak alacağı sağlık raporu ile ceza infaz kurumuna teslim eder. Adli tıptan 

rapor almanın mümkün olamaması durumunda hastaneden veya sağlık ocağından da rapor 

alınabilir. Ceza infaz kurumunda doktor bulunması hâlinde bu doktordan da rapor alınabilir. 

 

Hükümlü veya tutukluların diğer ceza infaz kurumlarına sevki hâlinde de doktor 

raporu alınarak sevk dosyasına konulması zorunludur. Söz konusu sevk raporu, varsa kurum 

doktoru tarafından hazırlanır. Şayet kurum doktoru bulunmuyorsa uygun olan en yakın 

sağlık ocağı ya da hastaneden doktor raporu alınarak rapor sevk dosyasına konulur. 

 

1.2. Tutuklu veya Hükümlülerin Bulundurabileceği ve 

Bulunduramayacağı Eşyalar 
 

Ceza infaz kurumlarında kalmakta olan hükümlü veya tutukluların koğuş, oda ve 

eklentilerinde bulundurabilecekleri kişisel eşya, gıda, tıbbi malzeme ve diğer ihtiyaç 

maddelerine ilişkin usul ve esaslar, “Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve 

Maddeler Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. 

 

1.2.1. Tutuklu veya Hükümlülerin Bulundurulabilecekleri Eşyalar 
 

Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkında yönetmelikte 

yer alan mutfak malzemeleri, giyim eşyaları, süreli veya süresiz yayınlar ile kitaplar, 

elektrikli eşyalar, müzik aletleri, dini eşyalar, temizlik eşyası, el işi faaliyetleri eşyaları, gıda 

maddeleri, tıbbi malzemeler, hayvanlar ile diğer eşya ve maddeler bulundurulabilir. 

 

Ayrıca 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 verilebilmektedir. 
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1.2.2. Koğuş, Oda ve Eklentilerinde Bulundurulamayacak Kişisel Eşyalar 
 

Bıçak, kesici delici aletler, ateşli silahlar, yanıcı ve parlayıcı maddeler, kumar aletleri, 

elektrikli cihazlar, elektrikli veya vurgulu çalgılar, her türlü iletişim cihazı, kameralar, 

bilgisayar, ses ve görüntü kayıt cihazları, uyuşturucu-uyarıcı maddeler, alkollü içecekler, 

yasaklı yayınlar, para ve değerli eşyalar, resmi üniformalar ve her türlü deri eşyanın 

bulundurulması yasaktır. 

 

1.3. Tutuklu ve Hükümlülerin Yanında Getirdikleri Eşyaların 

Kontrolü 
 

1.3.1. Mahkûm Kabulde Üst ve Eşya Araması 
 

Hükümlü veya tutuklu kuruma kabul edildikten sonra arama bölümüne alınır. 

Aramalarda insanın saygınlığını küçültecek, onurunu incitecek veya aramanın amacıyla 

bağdaşmayacak tutum ve davranışlarda bulunulmaz. 

 

Hükümlü veya tutuklunun üzerinde hiçbir şey kalmayacak şekilde cepleri boşaltılır. 

Kolye, yüzük, saat vb. değerli eşyaları çıkartılır.  

 

Hükümlü ve tutuklunun üst araması el detektörü ve el yordamı ile ayrıntılı ve dikkatli 

bir şekilde ekip tarafından yapılır. Hükümlü veya tutuklu bu sırada eşyalarının yanında 

bulunur. 

 

Aramada suç unsuru teşkil edecek maddeler bulunursa (uyuşturucu, kesici delici, 

parlayıcı ve patlayıcı vb. maddeler) tutanakla tespit edilir. Savcılığa suç duyurusunda 

bulunulur. 

 

Hükümlü veya tutuklunun üzerinden çıkan kıymetli eşya (altın yüzük, kolye, zincir, 

bilezik vb.) ,üzerindeki Türk parası, her tür döviz, seri numaraları ile birlikte çek, senet gibi 

evraklar, emanet para formuna kayıt edilir. Alyans (evlilik yüzüğü) ve saat dışındaki tüm 

eşyaları emanete alınır. 

 

Eşyanın tutanağı yazılırken cinsi, miktarı, şekli, ebadı, adedi, gramı, ayarı, inceliği ve 

kalınlığı, boyu, tüm özellikleri yazılır. Eşyalar küçük bir torba içine konulur. Hazırlanan 

tutanağın bir nüshası hükümlü ve tutukluya verilir. Bir nüshası dosyalanarak saklanır. Bir 

nüshası da emanet para memuruna verilir. Emanet para memuru, amirlerinden birinin 

gözetiminde torba içindeki malzemeleri kontrol eder, mumlar ve mühürler, kasada muhafaza 

eder. 
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Form 1.4: Üst arama tutanağı 

Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paralarının miktarı ne olursa 

olsun kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye karşılığında makbuz verilir. 
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Suç unsuru teşkil etmeyen, ceza infaz kurumu içine sokulması uygun olmayan 

malzemeler ve eşyalar tutanakla depo memuruna teslim edilir. Depo memuru tarafından 

emanet depo defterine kaydedilerek hükümlü veya tutukluların sevk ve tahliyelerinde 

kendilerine iade edilir. Tutanağın bir nüshası hükümlü veya tutukluya, bir nüshası emanet 

eşya memurluğuna verilir. Bir nüshası eşyaların üzerine yapıştırılır, bir nüsha da 

dosyalanarak saklanır. 

 

Hükümlü veya tutuklunun beraberinde getirdiği basılı eserler kendisine verilmeyerek 

bir tutanakla yayın seçici kurula gönderilir. 

 

Herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için hükümlü ve tutuklular tek tek teslim 

alınır. 

 

Üst ve eşya aramaları toplu hâlde yapılmaz. Aramalar tek tek yapılarak tanıya yönelik 

olarak hükümlü ve tutukluların parmak ve avuç içi izleri alınır, fotoğrafları çekilir. 

 

Hükümlü veya tutuklunun üzerindeki veya beraberinde getirdiği eşyaların fiziki 

aramasında şu hususlara dikkat edilir:  

 

Tüm giyeceklerin yakaları, kol ağızları, gömlek apoletleri, etekleri, cepleri, cep 

ağızları, ek dikiş yerleri, yamaları, lastikli yerleri, lastik, deri ve spor ayakkabıların ve 

terliklerin ökçesi, tabanı, astarları, uçları, kravat, kalem, cüzdan, cep defteri içleri, 

pantolonların kemer bölümü, paçaları, kadın mahkûmların saç dipleri önce detektör ile sonra 

el yordamı ile kontrol edilir. 

 

Daha önceden bildirilenler ile şüpheli görülenlerin vücut aramaları, gerekli önlemler 

altında özel olarak yapılır. İnfaz evrakları ile her türlü kimlik ve kartlar infaz memuruna 

teslim edilir. İnfaz bürosu bunları dosya kapağının iç kısmına muhafaza edilmek üzere 

kaydeder. 

 

1.4. Mesleki Programda Hükümlü veya Tutuklu Kabul Bürosu 

Ekranları 
 

Savcılıktan ve ceza infaz kurumlarından teslim edilen tutuklu veya hükümlülerin 

teslim alma ve teslim edilme işlemlerinin yapıldığı ekranlar, programın Mahkûm Kabul 

Bürosu bölümünde yer alır. 

 

1.4.1. Cumhuriyet Başsavcılığından Gönderilen Tutuklu/Hükümlüler 
 

Cumhuriyet Başsavcılığından Gönderilen Tutuklu veya Hükümlüler ekranı; CBS’den 

tutuklanarak veya hüküm alarak kuruma gönderilen kişilerin tutuklama karar bilgileri, 

hüküm bilgileri ve teslim alma bilgilerinin girilmesi amacıyla kullanılır. 
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Fotoğraf 1.1: Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Gönderilen Tutuklu/Hükümlüler ekranı 

 

Fotoğraf 1.2: Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Gönderilen Tutuklu/Hükümlüler ekranı 

1.4.2. Teslim Alma Bilgileri 
 

Teslim Alma Bilgileri ekranı, kuruma girerken ilgili görevlilere teslim edilecek olan 

tutuklu veya hükümlülerin teslim alınması ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı 

ekrandır. 
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Fotoğraf 1.3: Teslim Alma Bilgileri ekranı 

 

Fotoğraf 1.4: Teslim Alma Bilgileri ekranı 
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Fotoğraf 1.5: Teslim Alma Bilgileri ekranı 

 

Fotoğraf 1.6: Teslim Alma Bilgileri ekranı 
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Fotoğraf 1.7: Teslim Alma Bilgileri ekranı 

1.4.3. Üst Arama Bilgileri 
 

Üst Arama Bilgileri ekranı; tutuklu veya hükümlünün cezaevine teslim alındığında 

yapılan üst arama sırasında yanında getirdiği eşya, para, kıymetli eşya ve yayınların kayıt 

altına alınması işlemi için kullanılan ekrandır. 

 

Fotoğraf 1.8: Üst Arama Bilgileri ekranı 
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Fotoğraf 1.9: Üst Arama Bilgileri ekranı 

 

Fotoğraf 1.10: Üst Arama Bilgileri ekranı 
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Fotoğraf 1.11: Üst Arama Bilgileri ekranı 

 

Fotoğraf 1.12: Üst Arama Bilgileri ekranı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Hükümlü veya tutukluların koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel 

eşyaları ilgili bir sunu hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Tutuklu veya hükümlünün ceza infaz 

kurumuna kabulünde kullanılan 

belgeleri araştırınız. 

 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Kanun’dan yararlanmalısınız. 

 Tutuklu veya hükümlü kabulde 

kullanılan tutanakları düzenleyiniz. 

 Tutuklu ve hükümlü kabulünde kullanılan 

tutanakları düzenlerken infaz koruma 

müdürlüğünden yardım almalısınız. 

 Üst arama tutanağında alınan para, 

alınan eşya ve kalan eşya bilgilerini 

doldururken dikkat ediniz. 

 Üst arama tutanağında alınan para, alınan 

eşya ve kalan eşya bilgileri ile ilgili 

internetten araştırma yapmalısınız. 

 Koğuş, oda ve eklentilerinde 

bulundurulabilecek kişisel eşyaları genel 

başlıklar altında sıralayınız.  

 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr  web 

adresine girerek ceza ve güvenlik 

tedbirlerinin infazı hakkında çıkarılmış 

mevzuatı incelemelisiniz. 

 Teslim Alma Bilgileri ekranında 

yapılacak işlemleri sıralayınız. Geldiği 

yer adı bilgisini eklemeyi unutmayınız. 

 Teslim Alma Bilgileri ekranında yapılacak 

işlemler için UYAP meslek ekranından 

faydalanmalısınız. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-t7nLqo3LAhXoIpoKHYZRCMsQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.tbmm.gov.tr%2Fkanunlar%2Fk5275.html&usg=AFQjCNGCaBq4yM53MbDHAIaSSqBX_r1ELw&sig2=o89HY2NjZ57MCCcaARXvoA
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-t7nLqo3LAhXoIpoKHYZRCMsQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.tbmm.gov.tr%2Fkanunlar%2Fk5275.html&usg=AFQjCNGCaBq4yM53MbDHAIaSSqBX_r1ELw&sig2=o89HY2NjZ57MCCcaARXvoA
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/


 

21 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   )Cezası kesinleşmiş olan hükümlülerin infaz takvimini gösteren ve Cumhuriyet 

savcılığınca düzenlenen belgeye müddetname adı verilir. 

2. (   )Kolluk kuvvetinin hükümlü ve tutuklu için adli tıp kurumu dışındaki kurumlardan 

aldığı doktor raporu geçersizdir.  

3. (   )Hükümlünün evinden getirdiği yemek araç gereçleri eksik olduğunda kurum 

kantininden temin edilir. 

4. (   )Kötü amaçla kullanılabileceğinden maket bıçağı, tornavida gibi kesici ve delici alet 

ile boyama ve yapıştırmada kullanılan madde ve malzemelerin koğuş, oda ve 

eklentilerinde bulundurulmasına izin verilmemektedir.  

5. (   )Teslim tesellüm belgesi, kuruma kabul şartlarını taşıyan hükümlü ve tutuklular için 

mahkûm kabul birim sorumlusu durumundaki birinci müdür tarafından düzenlenir. 

6. (   )Üst Arama ekranı Giriş İşlemleri menüsünde yer alır. 

7. (   )Tutuklu veya hükümlünün cezaevine teslim alınıyorken yapılan üst arama 

sırasında yanında getirdiği eşya, para ve yayın gibi şeylerin kayıt işleminde teslim 

alma bilgileri ekranı kullanılır. 

8. (   )Mahkûm Kabul Bürosu ekranları, tutuklu veya hükümlülerin teslim alma ve teslim 

edilme işlemlerinin yapıldığı ekranlardır. 

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, tutuklu veya 

hükümlünün üst araması yapılırken özellikle aranması gereken yerlere dikkat ederek aramayı 

gerçekleştirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 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.  

 

2. TUTUKLU VE HÜKÜMLÜNÜN ARAMA 

İŞLEMLERİ 
 

Tutuklu ve hükümlülerin mahkeme, hastane ile 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. 

 

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. Üst araması ve eşya aramasına dair detaylı bilgiler ilerleyen bölümlerde başlıklar 

halinde anlatılacaktır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 



 

23 

2.1. Tutuklu veya Hükümlünün Üst ve Eşya Araması 
 

Ceza İnfaz Kurumlarına girişte tutuklu ve hükümlülerin üst ve eşya aramaları 

yapılmaktadır. Kurum personeli ve dış güvenlik personeli dâhil olmak üzere, sıfat ve görevi 

ne 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. 

 

2.1.1. Aramanın Plânlanması 

 
Hükümlü ve tutukluların imkân ve kabiliyetleri, sahip oldukları saldırı ve savunma 

silâh, araç ve gereçleri ve bunları kullanma ihtimali ile bunların saklanabileceği yerler, 

mukavemetle karşılaşılıp karşılaşılmayacağına dair bilgi, bulgu ve emareler, binanın mimarî 

özellikleri, su, kanalizasyon, elektrik ve ısıtma tesisatı ile elektrik panoları ile sigortaların 

yerleri, binanın kullanılan ve kullanılmayan alanları, durum muhakemesine dayalı olarak 

ayrıntılı plânlama yapılır. Aramaya tahsis edilen kuvvet, arama, emniyet, destek ve ihtiyat 

unsurları olarak teşkilâtlandırılır. 

 

2.1.2. Aramanın icrası 

 
İçeriden, dışarıdan ve çatıdan emniyet tedbirleri alınır, emniyet, destek ve ihtiyat 

unsurları yerleştirilir. Ceza infaz kurumu içinde görevli emniyet timinde cop ve kelepçe 

bulunur. Silahlı olarak ceza infaz kurumuna girilmez. Aramada görevli olmayanların 

dışardan içeriye ve içeriden dışarıya giriş ve çıkışlarına engel olunur. Firara neden olabilecek 

tünel kazılması, duvar delinmesi, kapı ve pencere demirlerinin kesilmesi gibi her türlü bulgu 

ve faaliyetler araştırılır. 

Hükümlü ve tutukluların suç eşyasını saklamak için çok değişik ve akla gelmeyen her 

çareye başvurabileceği bilinmelidir. Bu nedenle arama esnasında kontrol edilmemiş hiçbir 

yerin kalmamasına dikkat edilir. Araması biten koğuş kapatılarak, arama sonuna kadar kapalı 

muhafaza edilir. Aramaya katılacak olan ceza infaz koruma memurları, arama ekibine yer 

gösterme, valizlerin veya kutuların açılması ve benzeri işler ile jandarmanın yakın takibi 

altında diğer arama faaliyetlerine yardım ederler. 

Koğuşların aranması sırasında her koğuştan sorumlu olan hükümlü veya tutuklu 

gözlemci olarak bulundurulur. Hükümlülerin itiraz ve tepkilerine esneklik gösterilmez, eğer 

bu tepkiler direnişe dönüşürse, başlangıçta plânlandığı şekilde müdahale edilir. 

 

2.1.3. Arama Sonucunda Yapılacak işlem 

 
Arama sonucunda, eğer koğuşlar ayrı ayrı ekipler tarafından aranmış ise, önce her ekip 

kendi aramasına ilişkin tutanağı tanzim eder, sonrasında genel bir tutanakla aramanın icrası 

ve aramada ele geçirilen malzemeler tespit edilir. Ele geçirilen suç unsuru malzemeler bir 

tutanakla Cumhuriyet savcılığına teslim edilir. Faaliyet sonu incelemesi yapılır. 
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2.1.4. Üst Araması 
 

Hükümlü ve tutuklular, odalarından çıkış veya dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı 

memurlarca üst ve eşya aramasına tabi tutulurlar. Aramalarda insan onuruna saygı esastır. 

  

Tutuklu ve hükümlü ile birebir temasa girenlerin görüşme yaptıktan sonra tutuklu ve 

hükümlüye yasaklanmış bir belge ya da suç teşkil edebilecek herhangi bir emare verdiği 

görülürse ya da belgelenirse ilgili kişi veya 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 ziyaretçilerinin, beraberinde getirmiş oldukları özel eşyalar 

ve içeri verecekleri eşyalar X-Ray cihazından geçirilir. Elle kontrolleri yapıldıktan sonra 

uygun görülüyorsa 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. 

 

 Üst aramasını yapan görevlide bulunması gereken özellikler: 

 

Şahıs araması aynı cinsiyetten bulunan görevliler tarafından yerine getirilmelidir. 

 

Aramayı yapan personel aramanın önemini bilmeli, buna göre 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 

inisiyatifine 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 suçu ve konumu göz önünde bulundurularak üst araması 

dikkatlice ve titizlikle yapılmalıdır. 

 

Arama görevlisi, aranan şahıslara insanlık dışı muamelede bulunmamalı, bu kişilerle 

samimi ilişki ya da sürtüşmeye girmemelidir. 

 

Aramayı yapan görevli, ceza infaz kurumuna sokulması yasak olan eşya ve maddeleri 

tanımalı ve bilmelidir. 
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Aramayı yapan görevli, yasak maddelerin cinsine göre şahıs üzerinde saklanabileceği 

yerleri bilmeli, buna göre aramayı bilinçli yapmalıdır. 

 

2.1.5. Eşya Araması 
 

Kurumlarda, oda ve eklentilerinde, hükümlünün üzerinde ve eşyasında habersiz olarak 

her zaman arama yapılabilir. Tutuklu ve hükümlülerin eşyalarının araması 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 Sayılı Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza 

ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük). 

 

2.2. Tutuklu veya Hükümlünün Mevzuata Göre Odasında 

Bulundurulabilecekler 
 

Tutuklu veya hükümlülerin mevzuata göre odasında bulunabilecekleri eşyalar bazı 

ölçütlerle sınırlıdır.  

 

2.2.1. Yeme ve İçmede Kullanılan Araç Gereçler 
 

Her bir hükümlü; koğuş, oda ya da eklentilerinde ceza infaz kurumu kantininden satın 

almak şartı ile aşağıda sayılan çeşit ve miktarda araç ve gereç bulundurabilmektedir. 

 

Fotoğraf 2.1: Yemek takımı 

 Bu araç gereçleri şu şekilde sınıflandırabiliriz: 

 1 adet uç kısmı sivri olmayan on santimetre uzunluğunda bıçak 

 1’er adet plastik veya yumuşak metalden imal edilmiş çatal, yemek ve 

çay kaşığı 

 2 adet 0.50 mm kalınlığında metal yemek tabağı 

 2 adet cam su bardağı 

 2’şer adet çay bardağı ve çay tabağı 

 1 adet uç kısmı sivri olmayan on cm. uzunluğunda bıçak 

 1’er adet plastik veya yumuşak metalden imal edilmiş çatal, yemek ve 

çay kaşığı 

 2 adet 0.50 mm kalınlığında metal yemek tabağı 

 2 adet cam su bardağı 

 2’şer adet çay bardağı ve çay tabağı  
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2.2.2. Giyim Eşyası 
 

 Hükümlülerin koğuş, oda veya eklentilerinde aşağıda sayılan çeşit ve 

miktarda giyim eşyası bulundurmalarına izin verilir: 

 

 1’er adet palto, manto ve mont 

 1 adet ceket ya da ceket yerine kullanılabilen hırka 

 4 adet pantolon ve/veya etek 

 2 adet elbise (bayanlar için) 

 1 takım eşofman  

 4 adet gömlek 

 2 adet kazak 

 2 takım pijama 

 1 adet spor ayakkabısı 

 1 adet kışlık ayakkabı 

 1 adet iskarpin ayakkabı 

 3 adet tişört 

 2 adet kravat 

 1 adet kemer 

 Yeteri kadar iç çamaşırı ve çorap 

 1’er adet terlik, havlu ve bornoz ile kaşkol 

 1 adet mevzuata uygun olmak kaydı ile şapka 

 

Hükümlülerin ceza infaz kurumu dışından getirilmesine izin verilen giyim 

eşyalarından fazla olanları emanet eşya kabul bürosunca teslim alınarak muhafaza edilir. 

Daha sonra hükümlülerin eskiyen eşyalarını, yenileriyle değiştirebilmelerine izin verilir. 

 

2.2.3. Süreli veya Süresiz Yayınlar ile Kitaplar 
 

Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması şartı ile süreli ve süresiz yayınlardan 

bedelini ödeyerek yararlanabilir. Resmî kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar tarafından çıkartılan gazete, 

kitap ve basılı yayınlar hükümlülere ücretsiz olarak ve serbestçe verilir. Ayrıca eğitim ve 

öğretimine devam eden hükümlülerin ders kitapları denetime tabi tutulmadan kendilerine 

iletilir. 

 

2.2.4. Elektrikli Eşya 
 

Hükümlülerce koğuş, oda veya eklentilerinde ceza infaz kurumu kantininden satın 

almak şartıyla aşağıda sayılan çeşit ve miktarda elektrikli eşya bulundurulmasına izin verilir; 

ancak aydınlatma dışındaki elektrik giderleri hükümlü tarafından karşılanır. Bunlar: 

 

 1 adet otuz yedi ekran televizyon 

 1 adet elektrikli su ısıtıcısı 

 1 adet saç kurutma makinesi 
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 1 adet büro tipi buzdolabı 

 1 adet vantilatör (iklim koşullarına göre) 

 1 adet kulaklıklı küçük el radyosu 

 

Oda sistemine geçmemiş ceza infaz kurumlarında koğuşların durumuna göre bir adet 

büyük ekranlı televizyon ile buzdolabı bulundurulmasına izin verilebilir. 

 

2.2.5. Müzik Aletleri 
 

Hükümlüler, elektrikli olmamak ve idarece belirlenen saatlerde kullanılmak koşuluyla 

vurgulu çalgılar dışında saz,  ud,  gitar, kemençe, keman, flüt, mızıka, ney, kanun gibi müzik 

aletlerinden sadece birini bulundurabilirler. Birden çok hükümlünün bulunduğu oda veya 

koğuşlarda bu konuda bütün hükümlülerin rızalarının alınması zorunludur. 

 

2.2.6. Dinî Eşyalar 
 

Hükümlünün mensup olduğu dinin ibadetlerinde kullanılan eşyayı, dinî yaşamı 

bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri temin etmesine ve bulundurmasına izin verilir. 

 

2.2.7. Temizlik Eşyası 
 

Hükümlülerin koğuş oda veya eklentilerinde ceza infaz kurumu kantininden satın 

almak şartıyla, 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 

bulundurmalarına izin verilir. 

 

Merkezî 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. 

 

2.2.8. El İşi Faaliyetleri Eşyası 
 

Hükümlülerin el işi için kendilerine gerekli olan malzemeleri kantinden satın alarak bu 

faaliyetlerini ceza infaz kurumlarının uygun bölümlerinde yapmaları esastır. 

 

Fotoğraf 2.2: El işi araç gereçleri  
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Ceza infaz kurumunun güvenliğini bozmamak kaydı ile bu faaliyetlerin devamına 

koğuş, oda ve eklentilerinde izin verilebilir. 

 

Kötü amaçla kullanılabileceğinden maket bıçağı, tornavida gibi kesici ve delici alet ile 

boyama ve yapıştırmada kullanılan madde ve malzemelerin koğuş, oda ve eklentilerinde 

bulundurulmasına izin verilmemektedir. 

 

2.2.9. Gıda Maddeleri 
 

Mutfak teşkilatı olan ceza infaz kurumlarının koğuş, oda ve eklentilerinde kantinden 

temin edilebilen sebze, meyve ve diğer gıda maddeleri bulundurulabilmektedir. Ayrıca ceza 

infaz kurumunda annesiyle birlikte kalan çocuklara ve süt emziren annelere, cins ve miktarı 

doktor tarafından belirlenen ihtiyaç duydukları gıda maddelerini bulundurmalarına izin 

verilir. 

 

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 malzemesinin 

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 verilebilir. 

 

2.2.10. Tıbbi Malzemeler 
 

Hükümlülerin koğuş, oda ve eklentilerinde hekim raporuyla belgelendirilmek 

koşuluyla sağlıkları için gerekli protez ve benzeri tıbbi araçları ve eşyaları 

bulundurabilmelerine izin verilir. 

 

Fotoğraf 2. 3: Tıbbi malzemeler 
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2.2.11. Hayvanlar 
 

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 belirlenmektedir. 

 

Koğuş veya odada kuş bulundurulabilmesi için birlikte kalan hükümlülerin rızalarının 

alınması zorunludur. 

 

2.2.12. Diğer Eşya ve Maddeler 
 

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 verilebilen diğer hususlar ise şöyle sıralanabilir: 

 

 Kantinden temin edilmek koşuluyla idare tarafından verilen nevresim takımı ve 

battaniye dışında bir adet nevresim takımı ve iklim koşullarına göre idarenin 

uygun göreceği sayıda battaniye bulundurmak 

 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 bulundurma, 

 Her oda veya koğuşta idare tarafından yaptırılan panolara asılmak ve kurum 

kantininden temin edilmek koşuluyla birer adet Türk bayrağı, Atatürk resmi, 

gazete kupürü, haber, yazı fotoğraf ve takvim bulundurmak 

 Her hükümlünün kendisine ayrılan yattığı yer veya dolabında, aile fertlerinin 

fotoğraflarına ait albüm bulundurmak 

 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 

bulundurmak 

 Kantinden temin edilmek koşuluyla koğuş veya odalarda makyaj malzemesi 

bulundurmak (bayan hükümlüler) 

 

Ayrıca 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 verilebilmektedir. 

 

2.2.13. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Çocuk Eğitim Evlerinde Bulunacak Eşya 
 

Açık ceza infaz kurumlarında ve çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülere 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 bulundurabilmelerine izin verilir. 
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2.3. Teslim ve Tesellüm Belgesi Düzenlenmesi 
 

Türk Dil Kurumu’na göre teslim “bir şeyi sahibine vermek” olarak tanımlanırken 

tesellüm “verilen bir şeyin teslim alınması” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu doğrultuda ceza 

infaz kurumlarında gerçekleştirilen işlemler için düzenlenen teslim ve tesellüm belgelerinde; 

 

Tutuklularda kaç adet tevkifin olduğu ve sorgu numaraları ve mahkemeleri 

belirtilmelidir.  

 

Hükümlülerde ise kaç adet ilamının olduğu ve ilam numaraları belirtilmelidir.  

 

Teslim eden ve teslim alan görevlilerin görev, unvan, sicil ve imzaların mutlaka 

bulunmalıdır. 

 

Form 2. 1: Teslim tesellüm belgesi  
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2.4. Mesleki Programda Emanet Para ve Kıymetli Eşya Bürosu 

Ekranları 
 

Emanet işlemleri menüsü, tutuklanarak ya da hüküm giyerek bir ceza infaz kurumuna 

alınan ya da başka bir ceza infaz kurumundan nakledilen tutuklu veya hükümlülerin kuruma 

girişi sırasında üzerinde bulunan emanet para ve değerli eşya işlemlerini kapsamaktadır.  

 

Fotoğraf 2.4: Emanet Para ve Kıymetli Eşya Bürosu Giriş ekranı 

‘‘Ceza İnfaz Kurum İşlemleri’’ ana menüsünden ‘‘Emanet İşlemleri’’ alt 

menüsünden şu ekranlara ulaşılabilir: 

 

 Emanet Para Giriş ekranı 

 Emanet Para Çıkış ekranı 

 Emanet Kıymetli Eşya Giriş ekranı 

 Emanet Kıymetli Eşya Çıkış ekranı 

 Faiz Giriş Bilgileri ekranı 

 Faiz Çıkış Bilgileri ekranı 

 Kasa Kontrol Bilgileri ekranı 

 Kasa Kontrol Kaydı Sorgulama ekranı 

 Kasa Kontrol Bilgisi Sorgulama ekranı 

 Vadeli Hesap Bilgileri ekranı 

 Vadesiz Hesap Giriş Bilgileri ekranı 

 Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri ekranı 

 Banka Hesap Bilgileri ekranı 

 Para Kur Bilgileri ekranı 

 Emanet Koli Giriş ekranı 

 Emanet Koli Günle ekranı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Üst araması ilgili bir sunu hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üst araması yapınız. 

 Mevzuattan cezaevinde tutuklu veya 

hükümlünün üst araması yapılırken dikkat 

edilmesi gereken hususları 

araştırmalısınız. 

 Tutuklu ve hükümlülerin odasında 

bulundurabileceği eşyaları listeleyeniz. 

 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr  web 

adresine girerek ceza ve güvenlik 

tedbirlerinin infazı hakkında çıkarılmış 

mevzuatı incelemelisiniz. 

 Örnek bir teslim- tesellüm belgesi 

düzenleyiniz. 

 Örnek teslim- tesellüm belgesi 

düzenlerken internetten araştırma 

yapmalısınız. 

 Şahsın isim soy isim ve diğer bilgilerini 

yanlışsız girmeye dikkat ediniz. 

 Bu konuda alıştırma yaparken 

arkadaşlarınızdan yardımcı olmasını 

istemelisiniz. 

 Mesleki programda emanet para ve 

kıymetli eşya bürosundaki ekranları 

sıralar. 

 Mesleki programda ilgili ekranları 

incelemelisiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (…)Hükümlülere ceza infaz kurumu dışından getirmesine izin verilen giyim 

eşyalarından fazla olanları emanet eşya kabul bürosunca teslim alınarak muhafaza 

edilir. 

2. (…)Tutuklu ve hükümlünün müsaadesi olmazsa arama yapılamaz.  

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

aktarılır. 

4. (…)Tutuklu ve hükümlünün yanındaki fazla eşyalar tutanak tutularak diğer 

mahkûmlara dağıtılır. 

5. (…)Aramalarda diğer infaz ve koruma memurlarından yardım alınmaz. 

6. (…)Hükümlünün evinden getirdiği yemek araç gereçleri eksik olduğunda kurum 

kantininden temin edilir. 

7. (…)Hükümlüler koğuş, oda veya eklentilerinde en fazla dört adet pantolon 

bulundurabilmektedirler. 

8. (…) Teslim-tesellüm belgesi hükümlü veya tutuklular tarafından düzenlenir. 

9. (…) Emanet para çıkış ekranına emanet işlemleri alt menüsünden ulaşılır. 

 

 

 

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. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, tutuklu ve 

hükümlünün kayıt işlemlerini istenen şekilde yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan ceza infaz kurumlarının mahkûm kabul birimlerini ziyaret 

ederek hükümlü ve tutukluların kolluk kuvvetlerinden teslim alınması 

sonrasında esas oda veya koğuşlarına yerleştirilinceye kadar yapılan iş ve 

işlemleri konusunda bilgi alınız. 

 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr web adresine girerek ceza ve güvenlik 

tedbirlerinin infazı hakkında çıkarılmış bulunan kanun, tüzük, yönetmelik, 

genelge ve diğer mevzuatı inceleyiniz. 

 UYAP eğitim portalından mahkûm kabul bürosu ekranlarını inceleyiniz. 

 

3. TUTUKLU VE HÜKÜMLÜNÜN KAYIT 

İŞLEMLERİ 
 

Tutuklu ve hükümlüler ceza infaz kurumuna getirildiğinde ilk önce kimlik bilgileri ile 

ilam veya tevkif müzekkeresindeki bilgilerin doğruluğu kontrol edilerek kendisini getiren 

görevli ile alacak vereceğinin olup olmadığı sorulur. Daha sonra vücudu üzerinde yara, 

kesik, iz, kırık ve çıkık olup olmadığı kontrol edilir. Bu durumlardan birinin olması 

durumunda tutuklu ve hükümlüyü getirmiş olan kolluktan rapor istenir. Herhangi bir eksiklik 

yoksa “teslim- tesellüm belgesi” düzenlenerek teslim alma işlemi tamamlanmış olur. 

 

3.1.Hükümlü ve Tutuklunun Kayıt İşlemleri Sırasında Yapılması 

Gerekenler 
 

Ceza infaz kurumu mahkûm kabul birimince teslim alınan tutuklu ve hükümlünün 

defter kayıt işlemleri yapıldıktan sonra üstleri ve eşyaları aranır. Daha sonra tanıya yönelik 

olarak parmak ve avuç içi izleri alınır, fotoğrafları çekilir, kan grubu, vücutlarının dış 

özellikleri ve ölçüleri belirlenen tutuklu veya hükümlü, en fazla üç gün içinde esas oda veya 

koğuşuna yerleştirilinceye ve gerekli diğer işlemleri tamamlanıncaya kadar geçici oda veya 

koğuşa alınarak bekletilir.  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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3.2.Tutuklu veya Hükümlünün Parmak ve Avuç İçi İzlerinin Alınış 

Şekilleri 
3.2.1. Parmak İzi ve Avuç İçi İzi 

 

Parmak izi sisteminin bulunuşu çok eski tarihlere dayanır; fakat bu izden istifade 

etmek oldukça yenidir. Eski literatürde parmak izi konusunda bazı kayıtlar varsa da bu 

kayıtlarda parmak izinin kullanılması hususunda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. 

 

Modern manada parmak izi tespiti ve faydalanma konusunda ilk adım 1880'de 

atılmıştır. Bu tarihte İngiliz bilgini olan Henry Faulds ve Wiliam James Herschel, Nature adlı 

bir ilmi mecmuada parmak izi hakkında makale yazmıştır. Bu bilginler önceleri pişmiş 

çömleklerdeki parmak izleriyle ve matbaa mürekkebiyle parmak izi alma metoduyla 

uğraştılar. Bugün kullanılan parmak izi metodu da aynı esasa dayanır. 

 

Parmakların uç bölgesi insan biyometrisine uygun olarak benzersiz biçimde 

yaratılmıştır. Bu yapının aynısını ya da bir benzerini hiçbir insanda bulunamayacağı için en 

güvenilir şifreleme yöntemi olarak kullanılır. Parmak ucu bölgesinde yer alan, bir nevi 

haritaya benzeyen yapı aslında girinti ve çıkıntılardan meydana gelir. İnsandan insana 

farklılık gösteren bu değişim öyle büyüktür ki dünya üzerinde hiçbir insanın parmak izi bir 

diğeriyle aynı değildir. Parmak ucundan alınan ağır yaralanma ve hastalıklar haricinde 

değişmesi mümkün olmayan bu izler; kan ve DNA yapıları birbirine çok benzeyen tek 

yumurta ikizlerinde bile birbirinden farklıdır. Dış deri üzerindeki gözle fark edilmesi bile çok 

zor olan son derece küçük bu girinti ve çıkıntılara (papila) adı verilir. Bu hatlara dikkatlice 

baktığımızda parmak izini oluşturan çizgilerin birbirinden çok farklı olduğunu görürüz. Bu 

papilaların her biri iç deriye kadar uzanır. Dolayısıyla dış deri hasara uğrasa, hatta tamamen 

dökülse bile yeni çıkan derilerdeki izler de eskisinin aynı olur. Mevcut papilalar yine de 

parmak izinin tespiti için yeterlidir. Fakat iç deride bulunan papilalar tamamıyla kaybolursa 

o zaman parmak izini tespit etmek mümkün olmaz. 

 

3.2.1.1. Parmak İzi ve Avuç İçi İzi Alma 

 

Tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumuna kabulleri sırasında yapılan önemli 

işlerden biri de parmak izi alma işlemidir. Parmak izi alma işlemi mahkûm kabul biriminde 

görevli infaz koruma memurlarınca gerçekleştirilir. 

 

Parmak izi alınmasında günümüzde değişik yöntem ve tekniklerden 

yararlanılmaktadır. Ceza infaz kurumlarında halen kullanılmakta olan klasik yöntemler, 

yakın bir gelecekte yerini emniyet teşkilatında kullanılmakta olan bilgisayar teknolojisi ile 

desteklenmiş daha modern yöntem ve tekniklere bırakacaktır. 
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Fotoğraf 3. 1: El biyometrisi 

Aşağıdaki resimde de görüldüğü üzere parmak izi okuma cihazları ve parmak izi 

programlarıyla iki parmak izi arasındaki hatların birbirine oranı ve eğimleri karşılaştırılır. 

Böylece ortak noktalar tespit edilerek parmak izi eşleştirmesi yapılır.  

 

Fotoğraf  3.2: Parmak izi 

Herhangi bir madde veya eşya üzerinde yer etmiş olan parmak izi örneğini almak, 

ihtisası gerektiren bir iştir. Ter, yağlı maddeler veya parmaktaki başka maddeler yardımı ile 

eşya üzerine çıkan parmak izlerinin gözle görülmeleri oldukça güçtür. Bu izlerin pudra ve 

muhtelif kimyevi maddeler kullanılarak görünür hâle getirilmesinden sonra fotoğrafı çekilir 

veya pudralanmış izler saydam bir banda alınır. Elde edilen parmak izleri parçalar hâlinde 

olsa bile işe yaramaktadır. Hatta 5–6 mm’lik bir iz parçası dahi parmak izinin tespiti için 

yeterli olabilmekte, ayrıca parmak izi yanında avuç içi izlerinden de faydalanılmaktadır. 

Parmak izleri benzemezlik, değiştirilmezlik ve tasnif edilebilirlik yönleriyle tercih 

edilmektedir. AFİS (automatic fingerprint identification system) sayesinde bilgisayar 

ortamında taranan izler, adli görevlileri daha hızlı sonuca götürebilmektedir. 

 

Parmak izi, bugün suçlunun kimlik tespitinde kesin bir delil teşkil etmektedir. 

Özellikle silah, tabanca vs. kullanılarak işlenen suçlarda parmak izi oldukça önem 

kazanmıştır. 

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://analizarge.com/handkey-ii-el-tanima-terminali/&bvm=bv.117604692,d.bGs&psig=AFQjCNF62-qTxK-DYa_w5WzB99TL0bu9kA&ust=1458909077913368
https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiQ-cvPqtnLAhXMWBQKHfx_DkMQjRwIBw&url=http://www.bilgiustam.com/parmak-izi-nedir-essiz-midir/&bvm=bv.117604692,d.bGs&psig=AFQjCNFbldtk63CBA8rvAmeQPgyZhzQNZw&ust=1458909236175972
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Parmak izi, ayrıca imza atamayan kişilerin ve bilhassa yaşlıların faydalandıkları bir 

usuldür. Hukuken aynen imza gibi geçerli olan parmak izinin imza olarak kullanılmasında 

mürekkepten istifade edilmektedir. Kolay ve ucuz bir metot olduğu için bu yöntem bugün 

kimlik tespitinde de sıkça kullanılan bir yöntemdir. 

 

Fotoğraf 3.3: Parmak izi ve avuç içi izi alma işlemleri 

Parmak izi alınmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 

 Parmak izi mürekkebi ıstampa veya cam zemin üzerine merdane yardımı ile eşit 

biçimde yayılır. 

 Önce sol el başparmağından başlamak üzere sırası ile tüm parmaklar 

mürekkepli zemine dairesel hareketler yapılarak bastırılır. 

 Mürekkeplenen parmak yine aynı şekilde gözlem ve sınıflandırma formunun 

2’nci bölümüne bastırılır. Bu işlem tüm parmaklar için tekrarlanır. 

 Son olarak avuç içleri tam yapışık biçimde mürekkepli zemine bastırılarak form 

üzerindeki avuç içi bölümüne bastırılır. 

 Parmak izi kayıt ve dosyalama işlemi, infaz bürosunda sıra ve kayıt numarasına 

göre düzenlenir. 
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3.2.1.2. Parmak İzi Almada Kullanılan Araç ve Gereçler 

 

Günümüzde parmak izinin alınmasında klasik yöntemlerin yanı sıra çeşitli biyometrik 

cihazlar ve bilgisayar programları kullanılmaktadır. Bu cihazlar parmak izini çok hızlı 

biçimde tanıma ve onaylama özelliğine sahiptir. 

 

Fotoğraf 3.4: Bilgisayarla parmak izi okuma teknolojisi 

Parmak izi okuma cihazları bir sensör yardımı ile parmak izinde bulunan girinti ve 

çıkıntıların birbirine mesafesini, kıvrımların açılarını ve belli noktaların birbirlerine 

uzaklığını algılayarak belli bir şifreleme algoritması oluşturur. Daha önceden cihaz içinde 

kaydedilen bir parmak izi tekrar cihaza okutulduğunda eşleştirme gerçekleşir. Bu yöntemde 

parmak izinin cihaz tarafından tanıma süresi ortalama 0.3 saniyedir. Bu cihazlar, Türkçe 

dâhil birçok dilde sesli yönlendirme ve uyarı verebilmektedir. Ayrıca, bağımsız biçimde ya 

da network üzerinden çevrimiçi olarak da çalışabilmektedir. 

 

Bugün ceza infaz kurumlarımızın mahkûm kabul ünitelerinde hâlen mürekkep 

kullanmak sureti ile parmak izi alınmaktadır.  

 

Bu tip parmak izi alma yönteminde kullanılan araç ve gereçler şunlardır: 

 

 Üstü camlı bir malzeme kutusu veya büyük boy ıstampa 

 Mürekkebi yaymak için merdane 

 Su ile temizlenebilen parmak izi mürekkebi 

 Gözlem ve sınıflandırma formu 

 

 

Fotoğraf 3.5: Parmak izi alma araç ve gereçleri 
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3.2.2. Fotoğraf Çekimi 
 

Tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumlarına kabulü sırasında yapılması gerekli 

işlemlerden biri de fotoğraf çekimi işlemidir. Kolluk tarafından getirilen tutuklular veya 

hükümlü ‘mahkûm kabul bürosu’ görevlilerince kimlik kontrolü ile teslim alındıktan sonra 

üst araması yapılır, parmak izi alınır ve ardından kurum fotoğrafçısı tarafından fotoğraf 

çekim işlemi gerçekleştirilir. Ceza infaz kurumlarında fotoğraf çekim işlemleri genellikle 

uzmanlaşmış infaz ve koruma memurları tarafından yapılmaktadır. 

 

Tutuklu ve hükümlünün fotoğraf çekimine geçmeden önce kimlik kontrolünde tespit 

edilen isim bir tabelaya yazılarak fotoğrafı çekilecek kişinin iki eli ile göğüs hizasına tutması 

sağlanır. Böylece çekilen fotoğrafta tutuklu ve hükümlünün boyun ve yüz kısmının açık 

şekilde görünmesine dikkat edilir. 

 

En az 8 adet 3 x 3,5 ebadında vesikalık fotoğraf çekilir. Bu fotoğrafların dışında ilgili 

Cumhuriyet savcısının talebi üzerine farklı çekimlerde yapılabilmektedir. 

 

Çekilen vesikalık fotoğraflar aşağıdaki yerlerde kullanılır: 

 

 1 adet gözlem ve sınıflandırma defterine yapıştırılır. 

 1 adet tutuklu ve hükümlü kimliğine yapıştırılır. 

 1 adet koğuşa ait giriş resim panosuna takılır. 

 1 adet infaz şubesi, hükümlü ve tutuklu defterine yapıştırılır. 

 4 adet dosyasında muhafaza edilmek ve gerektiğinde kullanılmak üzere 

saklanır. 

3.2.2.1. Fotoğraf Çekiminde Dikkat Edilecek Hususlar 

 

 Fotoğraf çekerken öncelikle fotoğraf makinesi iki el ile tutulmalı, kollar 

dirseklerimizden vücuda yapışık olmalıdır. 

 Fotoğraf makinesini titretmeden ya da titremeyi minimuma indirerek deklanşöre 

basmadan önce derin bir nefes alınmalıdır. 

 Fotoğraflar mümkünse tripod ile çekilmelidir. 

 Özellikle portre fotoğrafları çekerken, arka planın sade olmasına özen 

gösterilmelidir. 

 Yakından çekilen portre fotoğraflarda göze netlik yapılmalıdır. Çünkü gözlerin 

net çıkması diğer alanlardan çok daha önemlidir. 

 Bir daha tekrarlanamayacak önemli bir konu çekiliyorsa mutlaka deneme 

çekimi yapılmalı ve normal zamandan fazla sayıda fotoğraf çekilmelidir. 

 Özellikle portre çekimlerinde ışık karşı yönden geliyorsa en basit yöntem olarak 

dolgu flaşı kullanılmalıdır. 

 Deklanşöre basma anında titreşimi önlemek için kablo deklanşör, uzaktan 

kumanda ya da hemen hemen tüm fotoğraf makinelerinde olan “self timer” 

modu kullanılmalıdır. 

 Hafıza kartını takıp çıkarırken dijital fotoğraf makinesinin mutlaka kapalı 

olduğundan emin olunmalıdır. Aksi takdirde hafıza kartınızdaki bilgiler 

kaybolabilir, kartınız ve fotoğraf makineniz bozulabilir. 
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 Karanlık ortamlarda daha yakında çekim yapılmalıdır. 

 Fotoğraf makinesinin temizliğine önem verilmelidir. 

 Objektifleri sadece objektif ve optik malzemelerin temizliğinde kullanılan özel 

kimyasallar ve kâğıtlar tercih edilmelidir. Kolonya benzeri çözücü maddeleri 

asla kullanılmamalıdır. 

 Fotoğraf makinesi ve objektifler fotoğraf çantasında taşınmalıdır. 

 Hafıza kartlarının güvenli şekilde silinmesi için bu kartlar formatlanmalıdır. 

 
3.2.2.2. Fotoğraf Çekiminde Kullanılan Araç ve Gereçler 

 

Fotoğraf çekiminde kullanılan araç ve gereçlerin başında dijital fotoğraf makinesi yer 

alır. Fotoğraf makinesi dışında kullanılan diğer araç ve gereçler şunlardır: 

 

 Polaroid baskı makinesi 

 Fotoğraf makinesi çantası 

 Yeterli büyüklükte hafıza kartı 

 Bilgisayar ve gerekli yazılım 

 USB, CD ve DVD 

 

Fotoğraf 3.6: Bilgisayar, yazıcı ve dijital fotoğraf makinesi 

3.2.2.3. Fotoğrafların Muhafazası 

 

Tutuklu ve hükümlülerin fotoğrafları belli bir düzen içinde arşivlenerek saklanmalıdır. 

Saklama işlemi için haricî belleklerden yararlanılabilir. Fotoğraflar depolanırken kendine 

özgü bir sistematik geliştirilmelidir. Örneğin, her gün için aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi 

bir klasör açılmalı, o gün çekilen fotoğraflar aynı klasör içinde tutulmalıdır. Bu sayede 

ileride aranan herhangi bir fotoğraf tutuklu ve hükümlünün kuruma kabul tarihine bakılarak 

kolay bir şekilde bulunabilecektir. Ayrıca önemli olan fotoğraflar hard diskin yanı sıra 

CD/DVD ortamında da saklanmalıdır. 
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Fotoğraf 3.7: Dijital ortamda fotoğrafların saklanması 

3.3. Mesleki Programda Mahkûm Kabul Bürosu Ekranları 
 

3.3.1. Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Gönderilen Tutuklu/Hükümlüler Ekranı 
 

Cumhuriyet Başsavcılığından Gönderilen Tutuklu/Hükümlüler ekranı; CBS’den 

tutuklanarak ya da hüküm alarak kuruma gönderilen kişilerin tutuklama karar bilgileri ile 

hüküm bilgileri ve teslim alma bilgilerinin girilmesi amacıyla kullanılır.  

 

Bu ekrana aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi ulaşılır: 

 

Fotoğraf 3.8: CBS’den Gönderilen Tutuklu Hükümlüler Giriş ekranı 

Bahsedilen menüde Teslim Al/Seç alanındaki onay kutusu tıklanarak Kaydet 

düğmesine tıklanır. 

 

Kaydetme işleminin tamamlandığını gösterir onay ekranından Tamam düğmesine ve 

Kapat düğmesine tıklanarak çıkılır. Böylece tutuklu veya hükümlünün dosyası otomatik 

olarak açılmış olur. 
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Fotoğraf 3.9:CBS’den Gönderilen Tutuklu/Hükümlüler ekranı 

3.3.2. Teslim Alma Bilgileri Ekranı 
 

Teslim Alma Bilgileri ekranı, kuruma girerken ilgili görevlilere teslim edilecek olan 

tutuklu/hükümlülerin teslim alınması ile ilgili bilgilerin kaydı işleminin yapıldığı ekrandır. 

 

Fotoğraf 3.10: Teslim Alma Bilgileri Giriş ekranı 

Teslim Alma Bilgileri ekranında sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır. 

 

Karşımıza gelen Teslim Alma Bilgileri ekranında Cezaevi Kayıt Numarası (arama) 

düğmesine tıklanır ve açılan tutuklu/hükümlü arama ekranında sorgulama yapılarak Tamam 

düğmesine tıklanır. 

 

Geldiği Yer Adı metin alanı tamamlanarak Ekle düğmesine tıklanır. 

Teslim Eden Bilgileri bölümündeki metin alanlarına gerekli bilgiler yazılarak Kaydet 

düğmesine tıklanarak işlem tamamlanır ve Kapat düğmesi ile çıkılır. 
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Fotoğraf 3.11: Teslim Alma Bilgileri ekranı 

3.3.3. Üst Arama Bilgileri Ekranı 
 

Üst Arama Bilgileri ekranı; tutuklu/hükümlünün cezaevine yanında getirdiği eşya, 

para, kıymetli eşya ve yayın, kişi cezaevine teslim alındığı sırada yapılan üst arama sırasında 

kayıt işlemi için kullanılan ekrandır. 

 

Fotoğraf 3.12: Üst Arama Bilgileri Giriş ekranı 

Üst Arama Bilgileri ekranına yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi girilir ve sırası ile 

aşağıdaki işlemler yapılır. 

 

Karşımıza gelen Üst Arama Bilgileri ekranında öncelikle tutuklu/hükümlü arama 

ekranında sorgulama yapılır ve Tamam düğmesine tıklanır. 
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Fotoğraf 3.13: Üst Arama Bilgileri ekranı 

Teslim Alan (arama) düğmesine tıklanarak açılan ekranda yer alan bilgi alanları 

doldurularak Sorgula ve Tamam düğmelerine tıklanır. 

 

Para Kur Liste düğmesine tıklanarak gelen listeden Türk Lirası seçilir ve 

Gönderileceği Yer liste düğmesine tıklanarak seçilir. 

 

Miktar metin alanına para miktarı yazılarak Yazıya Çevir düğmesine tıklanır ve 

ardından Ekle / Kaydet / Tamam / Kapat düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır. 

Kıymetli Eşya Bilgileri, Eşya Bilgileri, Yayın Bilgileri ve Diğer Bilgilerde aynı şekilde 

girilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Hükümlü ve tutukluların parmak ve avuç içi izini almak ile ilgili alıştırma yapınız.  

 

Hükümlü ve tutukluların fotoğraf çekimi ile ilgili öğrendiklerinizi arkadaşlarınız ile 

birlikte uygulayarak pekiştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Sol elin başparmağından başlayarak 

parmakların sıralı izlerini alınız. 

 Hükümlü ve tutuklunun parmak izlerini 

alırken sırasına dikkat etmelisiniz. 

 Ellerinin avuç içinin izini alınız. 
 Avuç içinin kâğıda doğru bir şekilde 

yerleştirilmesini sağlamalısınız. 

 Parmak izi kâğıdına hükümlü veya 

tutuklunun kimlik bilgilerini yazınız. 

 Kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz 

doldurduğunuzdan emin olmalısınız. 

 Memurun kimlik bilgileri ve unvanını 

yazarak belgeyi imzalayınız. 

 Belgeyi dosyasına koyarak ilgili birime 

iletmelisiniz. 

 Resim çekerken kimlik tahtasını boğaz 

hizasında tutturunuz. 

 Kimlik tahtasının doğru yerde durup 

durmadığını kontrol etmelisiniz. 

 Hükümlünün ön cepheden resmini 

çekiniz. 

 Resmi çekerken hükümlünün başını dik 

bir şekilde kameraya doğru tutmasına 

özen göstermelisiniz. 

 Mahkûm teslim alma ve teslim etme 

kaydını yapınız. 

 UYAP Ceza infaz Kurumları Mahkûm 

Kabul Bürosu ekranlarından 

faydalanmalısınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

46 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Tutuklu ve hükümlüler ceza infaz kurumuna getirildiğinde ilk önce kimlik 

bilgileri ile ilam veya tevkif müzakeresindeki bilgilerin doğruluğu kontrol edilir. 

2. (   ) Tutuklu ve hükümlünün üst araması kendisini teslim eden kolluk tarafından 

yapılır. 

3. (   ) Parmak izi tespiti ve faydalanma konusunda ilk adım 1880’li yıllarda atılmıştır. 

4. (   ) Parmak ucunda tahribatlar olsa da bu oran çok yüksek olmadığı takdirde yine de 

ayırt edilebilme özelliğini kaybetmez. 

5. (   ) Tutuklu ve hükümlünün parmak izleri en geç on gün içinde alınmalıdır. 

6. (   ) Tutuklu ve hükümlünün parmak izleri “gözlem ve sınıflandırma formu” na sabit 

bir biçimde bastırılarak alınmalıdır. 

7. (   ) Parmak izi alımında son olarak avuç içleri tam yapışık biçimde mürekkepli 

zemine bastırılarak form üzerindeki avuç içi bölümüne bastırılır. 

8. (   ) Tutuklu ve hükümlü başka bir kurumdan sevk edilerek gelse de parmak izi tekrar 

alınır. 

9. (   ) Fotoğraf çekme işlemi tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumlarına kabulü 

sırasında yapılması gerekli işlemlerden biridir. 

10. (   ) Fotoğraf çekerken öncelikle fotoğraf makinesi iki el ile tutulmalı, kollar 

dirseklerden vücuda yapışık olmalıdır. 

 

 

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. 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Tutuklu veya hükümlünün parmak ve avuç içi izlerini alma yöntemini kullanarak bir 

arkadaşınızın parmak ve avuç içi izlerini alarak aşağıdaki formu doldurunuz. 

 

ADALET BAKANLIĞI ………………….….Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü 

ON PARMAK İZİ BASIM FORMU 

 

Adı: Baba Adı   

Soyadı: Ana Adı   

Eski /Kızlık Soyadı:  Lakap / Kod Adı   

Doğum Yeri:  Doğum Tarihi   

Kimlik Belge Cinsi;  Belge No  

Cinsiyeti: Milliyeti  

Şahısla İlgili İkaz:  Mesleği   

Suç Kodu: 
Kimliği Doğrulandı mı?  

□ Evet □ Hayır  

Adresleri 

ÇEVİREREK ALINMIŞ PARMAK İZİ BASIMLARI 
1-Sağ Baş 

Parmak 

2-Sağ İşaret 

Parmak 

3-Sağ Orta 

Parmak 

4-Sağ Yüzük 

Parmak 

5-Sağ Serçe 

Parmak 
     

1-Sol Baş 

Parmak 

2-Sol İşaret 

Parmak 

3-Sol Orta 

Parmak 

4-Sol Yüzük 

Parmak 

5-Sol Serçe 

Parmak 
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DÜZ BASIMLAR 
Sol el (Aynı anda alınan dört 

parmak izi) 
Her İki Başparmak 

(Düzgün Şekilde)  

Sağ el (aynı anda alman dört 

parmak izi) 

SOL SAĞ 

  

   Parmak İzi Alınış Tarih : 

…../…../20.. : 

Parmak İzini Alan  

 İnfaz Kor. Memuru:  
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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. Formda bulunan kimlik bilgileri kısmına arkadaşınızın bilgilerini 

doğru bir şekilde yazdınız mı? 
  

2. Arkadaşınızın parmak izlerini sağ baş parmaktan başlayarak sağ serçe 

parmağa kadar tek tek, uygun şekilde aldınız mı? 
  

3. Arkadaşınızın parmak izlerini sol baş parmaktan başlayarak sol serçe 

parmağa kadar tek tek, uygun şekilde aldınız mı? 
  

4. Arkadaşınızın sağ el aynı anda alınan dört parmak izini aldınız mı?   

5. Arkadaşınızın sol el aynı anda alınan dört parmak izini aldınız mı?   

6. Arkadaşınızın her iki baş parmağının izini ayrı ayrı aldınız mı?   
7. Parmak izini aldığınız tarihi formda doğru bir şekilde doldurdunuz 

mu? 
  

8. Formda parmak izini alan infaz koruma memuru kısmına kendi 

isminizi yazarak imzanızı attınız  mı? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda Hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet 

ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler Tutuklu ve hükümlünün 

ayrıntılı arama işlemlerini insan haklarına saygılı ve dikkatli bir şekilde yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

Tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumunda ayrıntılı aramada dikkat edilmesi 

gerekenleri araştırıp sınıfta paylaşınız. 

 

Mesleki programda emanet para ve kıymetli eşya bürosu ekranlarını UYAP eğitim 

portalından araştırıp sınıfta paylaşınız. 

 

4. TUTUKLU VE HÜKÜMLÜNÜN 

AYRINTILI ARAMA İŞLEMLERİ 
 

4.1.Tutuklu ve Hükümlünün Ayrıntılı Arama İşlemleri 
 

Hükümlülerin ve tutukluların üstleri ve eşyalarıyla ilgili olarak: 

 

 Tutuklu veya hükümlülerin ceza infaz kurumlarına girişlerinde, odalarında; 

kısmi ve genel aramalarda; odalarından çıkış ve dönüşleri ile gerekli görülen 

hallerde her zaman arama yapılabilir. 

 Odalarından çıkış ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst ve 

eşya aramasına tâbi tutulabilirler. 

 Hükümlü ve tutuklu üzerinde, kuruma sokulması veya bulundurulması yasak 

madde ya da eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ile 

kurumun en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde, çıplak olarak ya da beden 

çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir. 

 Çıplak arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal 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.  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 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.  

 Aranan kişinin beden çukurlarında bir şeyin bulunduğuna dair makul ve ciddi 

emarelerin bulunması hâlinde öncelikle, hükümlüden madde veya eşyanın 

kendisi tarafından çıkartılması istenir. 

 Aksi hâlde bunun zor kullanılarak gerçekleştirileceği bildirilir. 

 Beden çukurlarındaki arama, ceza infaz kurumu doktoru tarafından yerine 

getirilir. 

 

4.1.1. Arama Yöntemleri 
 

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 

 

4.1.1.1. El İle Arama 

 

El ile arama iki yolla yapılır. Bunlar soyarak arama ile ayrıntılı aramadır. 

 

4.1.1.2.Ayrıntılı arama 

 

El yordamıyla aramanın belli başlı kuralları vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir: 

 

 Üst aramasında kullanılacak malzemeler hazır bulundurulmalıdır. 

 Hükümlü ve tutukluya aranacağı konusunda sözle bilgi verilmelidir. 

 Hükümlü ve tutuklunun sağlıklı bir şekilde aranması için uygun bir duruma 

getirilmeli, (giydiği palto, mont, kaban, ceket vb.) aramada zorluk çıkaran kaba 

giyecekler çıkartılmalıdır. 

 Hükümlü veya tutuklunun ceplerinde ne varsa önüne veya uygun görülen bir 

yere konulmalı, ceplerinin iç astarını dışarı çıkartılması söylenilmelidir. 

 Fiziki aramaya başlamak için hükümlü ve tutuklunun ellerini ve kollarını yan 

tarafa paralel, ayakları da omuz hizasına getirilmelidir. 

 El yordamı ile fiziki aramaya başlarken tutuklu veya hükümlü aranmaya uygun 

duruma getirildikten sonra vücudun baş kısmından başlayarak ayaklara doğru 

duş sistemi denilen yöntemle yapılmalıdır. 
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 Arama, araması yapılan kişiye en az sıkıntı verici şekilde yapılır. Rıza 

gösterilerek ve insani ilişkilere dayalı arama yapılmasını sağlamaya çaba 

gösterilir. Direnme ve aratmama gibi durumlarda arama, güç kullanılarak 

yapılır. 

 Aramada suç unsuru teşkil edecek maddeler bulunursa (uyuşturucu, kesici-

delici, parlayıcı ve patlayıcı vb.) tutanakla tespit edilir. Savcılığa suç 

duyurusunda bulunulur.  

 Üzerinden çıkan her türlü kıymetli eşya, tutanakla cins ve miktarı belirtilerek 

emanet eşya memuruna teslim edilir (alyans ve saati hariç). 

 Emanet eşya tutanağının bir nüshası tutuklu ve hükümlüye, bir nüshası dosyaya 

konur, bir nüshası da emanet para memuruna verilir. 

 Emanet para memuru amirlerinden birinin gözetiminde torba içerisindeki 

malzemeleri kontrol eder, mumlar ve mühürler, kasada muhafaza eder. 

 Kuruma gelen tutuklu ve hükümlülerin üzerinde bulunan paralarının miktarı ne 

olursa olsun, kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye karşılığında makbuz 

verilir. 

 Suç unsuru teşkil etmeyen, ceza infaz kurumu içerisine sokulması uygun 

olmayan malzemeler ve eşyalar tutanakla depo memuruna teslim edilir.  

 Tutuklu ve hükümlünün beraberinde getirdiği basılı eserler kendisine verilmez, 

bir tutanakla eğitim kuruluna gönderilir. 

 Herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için hükümlü veya tutuklular tek tek 

teslim alınır.  

 Üst ve eşya aramaları toplu halde yapılmaz. Aramalar tek tek yapılarak tanıya 

yönelik olarak tutuklu ve hükümlülerin parmak ve avuç içi izleri alınır, 

fotoğrafları çekilir. 

 Tutuklu ve hükümlülerin aramaları yapılırken yasak eşyanın vücut ve elbise 

üzerinde saklanacağı yerlere dikkat edilir. Bu gibi yerler el detektörü ve el 

yordamıyla aranır.  

 Daha önceden bildirilenler ile şüpheli görülenlerin vücut aramaları, gerekli 

önlemler altında özel olarak yapılır. 

 Direnme veya aratmama söz konusu olduğu durumlarda zor kullanılarak arama 

yapılır.  

 

4.1.1.3. Soyarak Arama 

 

Soyarak arama, risk durumu yüksek, ceza infaz kurumuna yasak madde sokmaya 

elverişli hükümlülerin üzerinde iç çamaşırı kalacak şekilde elbiselerinin çıkartılması yöntemi 

ile yapılan arama şeklidir. Aranan şahısın vücudunda kamufle edilmiş bir tarzla ceza infaz 

kurumuna yasak madde ve malzeme sokma durumuna karşı, hükümlünün sağlığına zarar 

vermeyecek şekilde nitelikli arama yapılmalıdır. 

 

Hükümlünün veya tutuklunun üzerinde, kuruma sokulması ya da bulundurulması 

yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ile kurumun en 

üst amirinin gerekli görmesi hâlinde, çıplak olarak ya da beden çukurlarında aşağıda 

belirtilen usullere göre arama yapılabilir: 
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 Çıplak arama, risk durumu yüksek, ceza infaz kurumuna yasak madde sokmaya 

elverişli, uyuşturucu bağımlısı ya da satıcısı ile tehlikeli olarak bilinen tutuklu 

ve hükümlülerin üzerinde elbiselerinin çıkartılması yöntemi kullanılarak yapılan 

arama şeklidir. 

 Çıplak arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve hiç 

kimsenin görmesine fırsat vermeyecek şekilde 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.  

 

4.1.1.4. Beden çukurlarında yapılan aramalar 

 

 Yasaklanmış maddeleri ceza infaz kurumuna sokmamak veya ortaya çıkarmak 

için, tıbbî olarak doktor veya sağlık memuru tarafından yapılması gereken 

vajinal, anüs ve oral aramasının cihaz ve aletlerle veya el yordamı ile yapılan 

arama şekilleridir. Bu aramaların çok hassas ve utandırıcı olmasından dolayı 

aramanın çok gizli ve profesyonel personel tarafından yapılması gerekmektedir.  

 Oyuk araması, kişinin kanunlara uygun olmayan bir şeyi taşıdığından makul ve 

ciddî bir şekilde şüpheleniliyor ise yapılır. Hakkında istihbarat bilgisi ve şüphe 

olmayan hâller dışında oyuk araması yapılmaz.  

 Oyuk aramaları aynı cinsiyetten olan görevliler tarafından, arama işlemini 

kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak mümkün olan en kısa süre 

içinde yapılır.  

 Oyuklarda yasak maddelerin tespiti yapılırsa, bu kişiden, eşyanın kendisi 

tarafından çıkartılması istenir, aksi halde bunun zor kullanılarak 

gerçekleştirileceği bildirilir. 

 

4.2. Mesleki Programda Emanet Para ve Kıymetli Eşya Bürosu 

Ekranları 
 

Emanet işlemleri menüsü, tutuklanarak ya da hüküm giyerek bir ceza infaz kurumuna 

alınan ya da başka bir ceza infaz kurumundan nakledilen tutuklu veya hükümlülerin kuruma 

girişi sırasında üzerinde bulunan emanet para ve değerli eşya işlemlerini kapsamaktadır. Bu 

bölümde ayrıca cezaevindeki tutuklu veya hükümlülere ait paraların bulunduğu kasa 

bilgilerinin ve kurumun çalıştığı ilgili bankalardaki hesapların takibi ve kaydına ait 

işlemlerinin yapıldığı ekranlar yer almaktadır. 
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Fotoğraf 4.1: Emanet Para ve Kıymetli Eşya Bürosu Giriş ekranı 

Şimdi sırası ile Emanet İşlemleri menüsünde yer alan ekranların kullanımını görelim. 

 

4.2.1. Banka Hesap Bilgileri Ekranı 
 

“Banka Hesap Bilgileri” ekranı, vadeli ve vadesiz banka hesaplarının tanımlanması ve 

banka hesap bilgilerinin girilmesi amacı ile kullanılır. 

 

Fotoğraf 4.2: Banka Hesap Tanımları ekranı 
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Bu ekranda sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır: 

 

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri / Emanet İşlemleri / Banka Hesap Bilgileri seçeneği 
tıklanır. 

 

Ekrandaki alanları temizlemek için Temizle düğmesine tıklanır. 

 

Hesap Adı zorunlu metin alanına tanımlanacak hesabın adı, örneğin “Vadesiz 

Mevduat Hesabı” yazılır. 

 

Hesap Tipi liste düğmesine tıklanarak Vadesiz Hesap seçeneği seçilir. 

 

Para Kur liste düğmesine tıklanarak Türk lirası seçeneği seçilir. 

 

 Açılış Tarihi, Banka Adı, Şube Adı, Hesap No ve Açıklama metin alanlarına 

gerekli bilgiler yazılarak Ekle düğmesine tıklanır. Böylece banka hesap bilgileri “Hesap 

Bilgileri Tablosuna” eklenmiş olur. 

 

 Kaydet düğmesine tıklanarak yapılan banka tanımı kaydedilir. “Banka Hesap 

Bilgileri” ekranı Kapat düğmesi tıklanarak kapatılır ve çıkılır. 

 

 Banka Hesap Tanımları ekranında yer alan tablodaki bilgiler seçilerek Etkinliği 

Kaldır düğmesi tıklanarak banka hesap etkinliği kaldırılabileceği gibi Etkinleştir düğmesi 

tıklanarak kaldırılan etkinlik etkin konumda getirilebilir. 

 

 “Banka Hesap Tanımları” nın değiştirilmesi gerektiğinde tablodan seçim yapılarak 

metin alanlarında ya da liste düğmelerinde gerekli değişiklikler yapılır ve Güncelle 

düğmesine tıklanarak bilgi düzeltme işlemi gerçekleştirilir. 

 

4.2.2. Para Kur Bilgileri Ekranı 
 

Para Kur Bilgileri ekranı, ceza infaz kurumlarının çalıştıkları bankalardaki para 

hareketlerinde kullanılan para kur tanımlamalarının gerçekleştirildiği ekrandır. 
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Fotoğraf 4.3: Para Kur Bilgileri ekranı 

Para Kur Bilgileri ekranında sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır: 

 

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri / Emanet İşlemleri / Para Kur Bilgileri seçeneği 

tıklanır. 

 

 Para Kur Kodu liste düğmesine tıklanarak Türk lirası seçeneğini seçilir. Para Kısa 

Adı metin alanına TL yazılır. “Para Kısa Adı” metin alanına para biriminin sistemde kayıtlı 

kısa adımına aktarılması için “Para Kısa Adını Sistemden Getir” düğmesi tıklanır. 

 

 “Para Kur Kodu” zorunlu liste düğmesinden herhangi bir yabancı para birimi seçilmiş 

ise Döviz mi? onay kutusu işaretlenir. Alt Birim metin alanına Kuruş yazılır. Alt Birim 

Kısa Adı metin alanına tıklanır kr. yazılır. 

 

Aktif / Aktif Değil seçenek kutusunda Aktif seçeneği seçili olarak gelir.Ekle 

düğmesine tıklanarak oluşturduğumuz “Para Kur Bilgileri” ekrandaki tabloya eklenir. 

 

Kaydet / Tamam düğmelerine tıklanarak ekran kaydedilir ve Kapat düğmesi 

tıklanarak ekran kapatılır ve çıkılır. 
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“Para Kur Bilgileri” ekranında yer alan tablodaki bilgiler seçilerek metin alanlarında 

ya da liste düğmesinde gerekli değişiklikler yapılarak Güncelle düğmesi ile bilgi düzeltme 

işlemi gerçekleştirilebilir. 

 

“Para Kur Bilgileri” ekranında bulunan tablodaki bilgiler seçilerek gerektiğinde Sil 

düğmesi tıklanır ve seçilen bilgilerin silinme işlemi gerçekleştirilir. 

 

4.2.3. Emanet Para Giriş Ekranı 
 

Emanet Para Giriş ekranı, Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu veya 

hükümlülerin adına açılmış emanet para hesabına emanet para ve kıymetli eşya görevlisi 

tarafından emanette tutulan paralara ek olarak çeşitli kanallardan gelen her türlü para 

hareketlerinin sisteme kaydedildiği ekrandır. 

 

 Aşağıda Ceza İnfaz Kurumlarında emanet para kabulü tutanağı örneği yer almaktadır. 

Bu tutanağı inceleyiniz. 

 

Form 4.1: Emanet Para Kabul Tutanağı 
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Fotoğraf 4.4: Emanet Para Giriş ekranı 

 

Bu ekranda sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır: 

 

  Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri/ Emanet İşlemleri/ Emanet Para Girişi 

seçeneği tıklanır. 

  Tutuklu/Hükümlü Arama ekranında tutuklu/hükümlü adı ve soyadı yazılarak 

Sorgula / Tamam düğmelerine tıklanır. 

  “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen işlemin ardından açılan 

Emanet Para Giriş” ekranında Emanete Alınma Tarihi metin alanına yazılır. 

  Para Kuru ve Paranın Emanete Alınma Nedeni alanında liste düğmesi 

uygun olan seçenek seçilir. 

  Para Miktarı (Rakam ile)” metin alanına para miktarı yazılarak Yazıya Çevir 

düğmesi tıklanır ve böylece Para Miktarı (Yazı ile) metin alanları da 

tamamlanır. 

  “Parayı Alan Memur” metin alanında ekranı aktif olarak kullanan Emanet 

Para ve Değerli Eşya Bürosu görevli memurunun sicil numarası, adı ve soyadı 

yazılı olarak gelir. 

  “Parayı Yatıran/Gönderenin Adı/Soyadı, Parayı Yatıran/Gönderenin Yakınlık 

Derecesi, Aracı Kurum Adı ve Açıklama” metin alanları tamamlanarak Kaydet/ 

Tamam / Kapat düğmelerine tıklanarak işlem tamamlanır ve ekran kapatılır. 
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 Bu ekranda ayrıca Bakiye Bilgileri düğmesi tıklanarak Tahsilat/Reddiyat 

Bilgileri ekranı açılır ve tutuklu/hükümlünün bakiye bilgileri görüntülenebilir. 

 

Fotoğraf  4.5: Tahsilat/ Reddiyat Bilgileri ekranı 

 Üst Arama Bilgileri düğmesi tıklanarak “Üst Arama Bilgileri” ekranı açılıp 

tutuklu/hükümlünün üst aramada kayıt altına alınan paraları aşağıdaki işlem 

adımları izlenerek tabloya aktarılabilir. 

 Üst Aramada Teslim Alınan Eşyalar ekranında yer alan Getir düğmesi 

tıklanarak tutuklu/hükümlünün üst aramada kayıt altına alınan paraları tabloya 

aktarılır ve Tamam düğmesi tıklanarak “Üst Arama Bilgileri“ ekranından 

çıkılır. 

 

Fotoğraf 4.6: Üst Arama Bilgileri ekranı 

  Tahsilat Makbuzu düğmesi tıklanarak tahsilat makbuzu hazırlanabilir. Açılan 

Giden Evrak Bilgileri ekranında CTE Para Tahsilat Makbuzu evrakını 

oluşturmak için sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır: 
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Fotoğraf 4.7: Emanet Giriş Sorgu ekranı 

 Önceki Giriş Kayıt düğmesi tıklanarak Emanet Giriş Sorgu ekranı açılır. 

Getir düğmesi tıklanarak önceki para giriş bilgileri tabloya aktarılır. Tamam 

düğmesine tıklanarak Emanet Giriş Sorgu ekranından çıkılır. 

 

 Önceki Çıkış Kayıt düğmesi ile Emanet Çıkış Sorgu ekranı açılır. 

 

 Getir düğmesi tıklanarak önceki para çıkış bilgileri tabloya aktarılır. Tamam 

düğmesine tıklanarak Emanet Çıkış Sorgu ekranından çıkılır. Kaydet düğmesi 

tıklanarak tutuklu veya hükümlü emanet para girişi işlemi tamamlanır. 

 

 Emanete Alınan Para Bilgileri ekranında yer alan Yeni Ekran düğmesi 

tıklanarak “Tutuklu / Hükümlü Arama” ekranı açılır. Bu işlem sonucunda 

Emanet Para Giriş ekranından çıkış yapmadan yeni bir tutuklu veya 

hükümlünün emanete alınacak para bilgileri kayıt işlemi gerçekleştirilebilir. 

 

 Kapat düğmesi tıklanarak Emanet Para Giriş ekranından çıkılır. 

 

Fotoğraf 4.8: Emanet Çıkış Sorgu ekranı 
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4.2.4. Emanet Para Çıkış Ekranı 
 

“Emanet Para Çıkış” ekranı; daha önce kurumun emanetine teslim edilmiş ve tutuklu 

veya hükümlülerin adına açılmış emanet para hesabında kayıtlı bulunan paraların ilgili kişiye 

veya kanuni olarak bu parayı almaya hak kazanmış kişilere verilmesi sonucundaki işlemlerin 

kaydedildiği ekrandır. 

 

Bu ekranda sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır: 

 

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri / Emanet İşlemleri / Emanet Para Çıkışı seçeneği 

tıklanır. 

 

Açılan Para Kur Seçme ekranında yer alan liste düğmesi tıklanarak uygun kur seçilir 

ve Tamam düğmesi tıklanır. 

 

Fotoğraf 4.9: Para Kuru Seçme ekranı 

Yukarıdaki işlemi “Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranı takip eder. Tutuklu/Hükümlü 

Arama ekranında tutuklu/hükümlünün adı ve soyadı yazılarak Sorgula / Tamam 

düğmelerine tıklanır. 

 

“Tutuklu/Hükümlü Arama” ekranında gerçekleştirilen işlemin ardından açılan 

Emanet Para Çıkışı ekranında yer alan bilgi alanları sırası ile tamamlanır. 

 

“Emanetten Para Çıkış Bilgileri” bloğunda yer alan Tahsilat Toplamı, Reddiyat 

Toplamı, Bakiye ve Mak. Verilecek Para metin alanları daha önceden sisteme aktarılmış 

bilgiler doğrultusunda gelir. Emanetten Çıkış Tarihi yazılarak Para Kuru ve Paranın 

Emanetten Çıkış Nedeni alanında liste düğmesi uygun olan seçenek seçilir. 

 

“Para Miktarı (Rakam ile)” metin alanına para miktarı yazılarak Yazıya Çevir 

düğmesi tıklanır ve böylece Para Miktarı (Yazı ile) metin alanları da tamamlanır. “Parayı 

Teslim Alan Memur” metin alanı her zaman olduğu gibi arama ve sorgulama düğmeleri 

yardımı ile tamamlanır. 

 

“Parayı Teslim Eden Memur” metin alanında ekranı aktif olarak kullanan “Emanet 

Para ve Değerli Eşya Bürosu” görevli memurunun sicil numarası, adı ve soyadı yazılı olarak 

gelir. 
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Fotoğraf 4.10: Emanet Para Çıkış ekranı 

“İlgili Kurum/İş yurdu, Çek No ve Açıklama” metin alanları yazılarak Reddiyat 

Makbuzu düğmesini tıklanır. 

 

Karşımıza gelen Giden Evrak Bilgileri ekranında “Reddiyat Makbuzu” evrakını 

oluşturmak için Tamam düğmesini tıklanır. Kaydet/ Tamam/ Kapat düğmelerine 

tıklanarak işlem tamamlanır ve ekrandan çıkılır. 

 

Bu ekranda ayrıca önceki kayıtlar da aşağıda görüldüğü gibi sorgulanabilmektedir. 

Önceki Çıkış Kayıtları düğmesi tıklanarak Emanet Çıkış Sorgu ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.11: Emanet Çıkış sorgu 
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Emanet Çıkış Sorgu ekranında yer alan Getir düğmesi tıklanarak önceki para çıkış 

bilgileri tabloya aktarılır ve Tamam düğmesine tıklanarak “Emanet Çıkış Sorgu” ekranından 

çıkılır. 

 

Önceki Giriş Kayıtları düğmesine tıklanarak Emanet Giriş Sorgu ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.12: Emanet Giriş sorgu 

“Emanet Giriş Sorgu” ekranında yer alan Getir düğmesi tıklanarak önceki para giriş 

bilgileri kaydı tabloya aktarılır ve Tamam düğmesine tıklanarak “Emanet Giriş Sorgu” 

ekranından çıkılır. 

 

“Çıkış İsteği Dilekçesi düğmesi tıklanarak “Gelen Evrak Bilgileri” ekranı açılır ve 

“Evrakı Göster” düğmesi tıklanarak sisteme taranarak dâhil edilen evrak görüntülenir. 

 

Reddiyat Makbuzu düğmesi tıklanarak “Giden Evrak Bilgileri” ekranı açılır. 

“Kaydet” düğmesi tıklanarak tutuklu / hükümlünün emanetten para çıkışı işlemi tamamlanır. 

 

Reddiyat Makbuzu Göster düğmesine tıklanarak hazırlanmış olan evrak görüntülenir 

ve istenildiği takdir de üzerinde değişiklik yapılabilir. Kapat düğmesi tıklanarak “Emanet 

Para Çıkış” ekranından çıkılır. 

 

4.2.5. Emanet Kıymetli Eşya Giriş Ekranı 
 

Emanet Kıymetli Eşya Giriş ekranı, cezaevlerinde bulunan tutuklu/hükümlülerin 

kurum içinde yanlarında bulunduramayacakları değerli eşyalarının giriş kayıtlarının 

yapılarak kontrol edildiği ekrandır. Bu ekranda tutuklu veya hükümlünün kıymetli eşyaları 

sisteme girilerek emanete alınır. Bu ekranda bilgi girişi için aşağıdaki yol izlenir: 
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Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri / Emanet İşlemleri / Emanet Kıymetli Eşya Giriş 
seçeneği tıklanır. 

 

Fotoğraf 4.13: Emanet Kıymetli Eşya Giriş ekranı 

Tutuklu / Hükümlü Arama ekranında gerçekleştirilen işlemin ardından Emanet 

Kıymetli Eşya Giriş ekranı açılır. 

 

“Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” ekranında yer alan metin alanları “Tutuklu/Hükümlü 

Arama” ekranında gerçekleştirilen sorgulama işlemi sonucunda sistem tarafından otomatik 

olarak görüntülenir. 

 

“Tutuklu/Hükümlü Bilgileri” ekranında yer alan Ayrıntılı Kimlik Bilgileri düğmesi 

tıklanarak Taraf İşlemleri ekranı açılır. Emanete Alınma Nedeni ve Emanete Alınma 

Tarih zorunlu liste düğmesi tıklanarak uygun bilgiler seçilir. 

 

“Teslim Alan Memur” zorunlu metin alanının ve “Teslim Eden Memur” metin alanları 

yanında bulunan “...” arama düğmesi tıklanarak kurum içi personel seçme işlemi tamamlanır. 

 

Gönderenin Adı/Soyadı ve Gönderenin Yakınlık Derecesi metin alanlarına bilgi 

girişi yapılır. 

 

Kıymetli Eşyanın Cinsi bilgi düğmesini tıklanır ve kıymetli eşyanın cinsi seçilir. 

Eşyanın Adedi (Rakamla) alanına miktarı yazılarak Yazıya Çevir düğmesini tıklanır. 

 

Birim düğmesine tıklanır ve birimi seçilir. Kıymetli Eşyanın Niteliği metin alanı ve 

Açıklama metin alanlarına uygun olan bilgiler yazılır. 
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Detay düğmesine tıklanarak açılan Emanet Detay Bilgileri ekranında metin alanına 

Eşyanın Markası gibi detay bilgileri yazılır. Kaydet düğmesi tıklanarak ekrandaki bilgiler 

kaydedilir. 

 

Teslim Alma Makbuzu düğmesini tıklanarak Giden Evrak Bilgileri ekranında seçili 

olarak gelen Kıymetli Eşya Teslim Alma Tutanağı evrakı oluşturulur. 

 

Bu ekranda ayrıca bilgi niteliğinde aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir: 

 

Üst Arama Bilgileri düğmesi tıklanarak “Üst Arama Bilgileri” ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.14: Üst Arama Bilgileri ekranı 

“Üst Aramada Teslim Alınan Eşyalar” ekranında yer alan Getir düğmesi tıklanarak 

tutuklu veya hükümlünün üst aramada kayıt altına alınan kıymetli eşyaları tabloya aktarılır 

ve Tamam düğmesi tıklanarak “Üst Arama Bilgileri” ekranından çıkılır. 

 

Güncelle düğmesine tıklanarak daha önceden sisteme girilmiş olan bilgiler 

güncellenebilir. 

 

Önceki Giriş Kayıtları düğmesi tıklanarak Emanet Giriş Sorgu ekranı açılarak 

ekranda yer alan Getir düğmesi tıklanarak önceki kıymetli eşya giriş bilgileri kaydı tabloya 

aktarılabilir. 
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Fotoğraf 4.15: Emanet Giriş Sorgu ekranı 

Önceki Çıkış Kayıtları düğmesine tıklanarak Emanet Çıkış Sorgu ekranı açılarak 

ekranda yer alan Getir düğmesi tıklanarak önceki kıymetli eşya çıkış bilgileri kaydı tabloya 

aktarılabilir. 

 

Fotoğraf 4.16: Emanet Çıkış Sorgu ekranı 
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Emanet Çıkış Sorgu ekranında yer alan tablodan bilgi seçilerek Detay düğmesi 

tıklanır ve “Emanet Detay Bilgileri” ekranı açılır. “Emanet Çıkış Sorgu” ekranında yer 

alan tablodan seçilen kıymetli eşya türüne göre detay bilgileri görüntülenebilir. 

 

Fotoğraf 4.17: Emanet Detay Bilgileri ekranı 

Tamam düğmesine tıklanarak Emanet Detay Bilgileri ekranından çıkılır ve Emanet 

Çıkış Sorgu ekranına dönülerek tekrar Tamam düğmesi tıklanarak Emanet Kıymetli Eşya 

Giriş ekranına dönülür. 

 

Emanete Alınan Kıymetli Eşya Bilgileri bloğunda yer alan tablodaki bilgiler 

seçilerek gerektiğinde Sil düğmesi tıklanır ve seçilen bilgilerin silinme işlemi gerçekleşir. 

 

“Emanete Alınan Kıymetli Eşya Bilgileri” bloğunda yer alan tablodaki bilgiler 

seçilerek metin alanları ve liste düğmesi gerektiğinde Temizle düğmesine tıklanarak 

temizlenir. 

 

4.2.6. Emanet Kıymetli Eşya Çıkış 
 

Emanet Kıymetli Eşya Çıkış ekranı; kurumda bulunan tutuklu veya hükümlülerin 

kurum içinde yanlarında bulunduramayacakları, emanette bulunan kıymetli eşyalarının çıkışı 

ile ilgili bilgilerin kayıtlarının yapılarak kontrol edildiği ekrandır. 

 

Bu ekranda bilgi girişi için aşağıdaki yol izlenir: 

 

Ana menüden Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri menüsünden Emanet İşlemleri 

/Emanet Kıymetli Eşya Çıkış seçeneğine tıklanarak ekran açılır. 
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Tutuklu / Hükümlü Arama ekranında gerçekleştirilen işlemin ardından Emanet 

Kıymetli Eşya Çıkış ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.18: Emanet Kıymetli Eşya Çıkış ekranı 

Tutuklu / Hükümlü Bilgileri bloğunda yer alan metin alanları Tutuklu /Hükümlü 

Arama ekranında gerçekleştirilen işlem sonucunda sistem tarafından otomatik olarak 

görüntülenir. 

 

Ayrıntılı Kimlik Bilgileri düğmesi tıklanarak Taraf İşlemleri ekranı açılarak önceki 

bölümde gördeğimiz gibi tamamlanır. 

 

Çıkış Tarihi ve Çıkış Nedeni zorunlu metin alanlarına bilgi giriş yapılır. 

 

Teslim Alan Memur metin alanının ve Teslim Eden Memur zorunlu metin alanının 

yanında yer alan “...” arama düğmesi tıklanarak Kurum İçi Personel Seçme ekranı açılarak 

arama/sorgulama düğmeleri yardımı ile gerekli bilgiler girilir. 

 

Önceki Çıkış Kayıtları düğmesine tıklanarak Emanet Çıkış Sorgu ekranı açılır. 
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Fotoğraf 4.19: Emanet Çıkış Sorgu 

Emanet Çıkış Sorgu ekranında yer alan Getir düğmesi tıklanarak önceki kıymetli 

eşya çıkış bilgileri kaydı tabloya aktarılır. 

 

Emanet Çıkış Sorgu” ekranında yer alan tablodan bilgi seçilerek Detay düğmesi 

tıklanır ve “Emanet Detay Bilgileri ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.20: Emanet Detay Bilgileri ekranı 
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Emanet Çıkış Sorgu ekranında yer alan tablodan seçilen kıymetli eşya türüne göre 

detay bilgileri görüntülenir. 

 

Tamam düğmesine tıklanarak Emanet Detay Bilgileri ekranından çıkılır ve “Emanet 

Çıkış Sorgu” ekranına dönülür. 

 

Emanet Çıkış Sorgu ekranında yer alan Tamam düğmesi tıklanarak Emanet 

Kıymetli Eşya Çıkış ekranına dönülür. 

 

Önceki Giriş Kayıtları düğmesi ile Emanet Giriş Sorgu ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.21: Emanet Giriş Sorgu ekranı 

Emanet Giriş Sorgu ekranında yer alan Getir düğmesi tıklanarak önceki kıymetli 

eşya giriş bilgileri kaydı tabloya aktarılır. 

 

Emanet Giriş Sorgu ekranında yer alan tablodan bilgi seçilerek “Detay” düğmesi 

tıklanır ve Emanet Detay Bilgileri ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.22: Emanet Detay Bilgileri ekranı 
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Emanet Giriş Sorgu ekranında yer alan tablodan seçilen kıymetli eşya türüne göre 

detay bilgileri görüntülenir. 

 

Tamam düğmesine tıklanarak Emanet Detay Bilgileri ekranından çıkılır ve Emanet 

Giriş Sorgu ekranına dönülür. 

 

“Emanet Giriş Sorgu” ekranında yer alan Tamam düğmesi tıklanarak Emanet 

Kıymetli Eşya Çıkış ekranına dönülür. 

 

Emanetten Kıymetli Eşya Çıkış Bilgileri bloğundaki Seç düğmesi tıklanarak 

Mevcut Emanet Bilgileri ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.23: Mevcut Emanet Bilgileri ekranı 

Emanette Bulunan Eşyalar bloğunda yer alan tablodaki bilgileri seçilerek Tamam 

düğmesi tıklanır ve Emanet Kıymetli Eşya Çıkış ekranına dönülür. 

 

Mevcut Emanet Bilgileri ekranında yapılan işlem sonucunda Emanetten Kıymetli 

Eşya Çıkış Bilgileri bloğunda yer alan tabloya bilgi aktarım işlemi gerçekleştirilir. 

 

“Emanetten Kıymetli Eşya Çıkış Bilgileri” bloğunda yer alan tablodaki bilgiler 

seçilerek Eşyanın Cinsi, Miktar/Adet (Rakam ile), Miktar/Adet (Yazı ile) ve Nitelik 

metin alanlarına bilgi aktarım işlemi gerçekleştirilir. 

 

Emanetten Kıymetli Eşya Çıkış Bilgileri bloğunda yer alan tablodaki bilgiler 

seçilerek gerektiğinde Sil düğmesi tıklanır ve seçilen bilgilerin silinme işlemi gerçekleşir. 
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Emanetten Kıymetli Eşya Çıkış Bilgileri bloğunda yer alan tablodaki bilgiler 

seçilerek metin alanlarında ya da liste düğmesinde gerekli değişiklikler yapılır ve Güncelle 

düğmesine tıklanarak bilgi düzeltme işlemi gerçekleştirilir. 

 

“Emanetten Kıymetli Eşya Çıkış Bilgileri” bloğunda yer alan tablodaki bilgiler 

seçilerek metin alanları ve liste düğmeleri gerektiğinde Temizle düğmesine tıklanarak 

temizlenir. 

 

“Emanetten Kıymetli Eşya Çıkış Bilgileri” bloğunda yer alan tablodaki bilgiler 

seçilerek Detay düğmesi ile Emanet Detay Bilgileri ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.24: Emanet Detay Bilgileri ekranı 

“Emanetten Kıymetli Eşya Çıkış Bilgileri” bloğunda yer alan tablodan seçilen 

kıymetli eşya türüne göre detay bilgileri görüntülenir. 

 

Tamam düğmesine tıklanarak Emanet Detay Bilgileri ekranından çıkılır ve Emanet 

Kıymetli Eşya Çıkış ekranına dönülür. 

 

 Eşya Çıkış İsteği Dilekçesi düğmesi tıklanarak Gelen Evrak Bilgileri” ekranı açılır 

ve “Evrakı Göster düğmesi tıklanarak sisteme taranarak dâhil edilen evrak görüntülenir. 

 

Teslim/Tesellüm Tutanağı düğmesi tıklanarak Giden Evrak Bilgileri ekranı açılır. 

 

Kaydet düğmesi tıklanarak tutuklu / hükümlünün emanet kıymetli eşya çıkış işlemi 

tamamlanır. Kapat düğmesi tıklanarak Emanet Kıymetli Eşya Çıkış ekranından çıkılır. 
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4.2.7. Emanet Koli Girişi Ekranı 
 

“Emanet Koli Giriş” ekranı; kurumda bulunan tutuklu/hükümlüler adına gelen 

kolilerin evrak bilgileri ve koli içindeki yanlarında bulunduramayacakları değerli eşyalardan 

Emanet Para ve Değerli Eşya Bürosu’nda emanete alınanların kayıtlarının yapılarak kontrol 

edildiği ekrandır. 

 

Bu ekranda bilgi girişi için aşağıdaki yol izlenir: 

 

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri menüsünden Emanet İşlemleri / Emanet Koli Giriş 

seçeneğine tıklanır. 

 

Tutuklu/Hükümlü Arama ekranında sorgulama işlemi yapılarak Tamam düğmesine 

tıklanır. 

 

Emanet Koli Giriş ekranında Gönderen Ad, Gönderen Soyad ve Çıkış Yeri metin 

alanlarına gerekli bilgiler yazılır. 

 

Fotoğraf 4.25: Emanet Koli Girişi ekranı 

Makbuzun Kurumdan Alınma Tarihi, Gelen Makbuz Tarihi ve Gelen Makbuz 

No. metin alanları tamamlanarak Eşya Seçiniz seçenek kutusundan Kıymetli Eşya 

seçeneğine tıklanır. 
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Eşya/Para Listesi liste düğmesine tıklanarak Eşya seçilir ve Miktar kısmına miktarı 

yazılıp Ekle düğmesine tıklanır. Böylece koli içeriğinin bilgileri tabloda görüntülenir. 

 

Kaydet/ Tamam/ Kapat düğmelerine sırası ile tıklanarak işlem tamamlanır. 

 

4.2.8. Emanet Koli Eşya Güncelleme Ekranı 
 

“Emanet Koli Eşya Güncelleme” ekranı; kurumda bulunan tutuklu/hükümlülerin 

kurum içinde yanlarında bulunduramayacakları değerli eşyalardan Emanet Para ve Değerli 

Eşya Bürosu’nda emanete alınanların güncelleme kayıtlarının yapılarak kontrol edildiği 

ekrandır. 

 

Bu ekranda bilgi girişi için aşağıdaki yol izlenir: 

 

 Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri menüsünden Emanet İşlemleri / Emanet Koli Eşya 

Günle seçeneklerine ile ekran açılır. 

 

Tutuklu / Hükümlü Arama ekranında sorgulama işlemi yapılarak Tamam 

düğmesine tıklanır. 

 

Sorgu Kriterleri alanında Emanete Alınma Tarihi metin alanı doldurularak Sorgula 

düğmesine tıklanır ve güncellemek istenen Eşya seçilir. 

 

 Detay düğmesini tıklanarak Emanet Detay Bilgileri ekranı açılır ve gerekli bilgiler 

girildikten sonra Güncelle düğmesine tıklanır. Böylece Emanet Detay Bilgileri Tablosu’ 

nda eklenen kayıt görüntülenir. 

 

 Tamam/ Kaydet/ Tamam/ Kapat düğmelerine sırası ile tıklanarak işlem 

tamamlanır. 

 

4.2.9. Vadesiz Hesap Giriş Bilgileri Ekranı 
 

“Vadesiz Hesap Giriş Bilgileri” ekranı; tutuklu veya hükümlünün emanette bulunan 

parasının kuruma ait vadesiz hesaba yatırılması, faiz bilgilerinin girilmesi ve tahliye ile 

birlikte faiz işlemlerinin kapatılması işlemlerinin yapıldığı ekrandır. 

 

Bu ekranda bilgi girişi için aşağıdaki yol izlenir: 

 

 Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri menüsünden Emanet İşlemleri / Vadesiz Hesap 

Giriş Bilgileri seçeneğine tıklanarak ekran açılır. 
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Fotoğraf 4.26: Para Kur Seçme ekranı 

“Para Kur Seçme” ekranı açılarak liste düğmesi ile uygun seçenek seçilip “Tamam” 

düğmesi tıklanır. Böylece Vadesiz Hesap Giriş Bilgileri ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.27: Vadesiz Hesap Giriş Bilgileri ekranı 

Vadesiz Hesap Giriş Bilgileri ekranında Vadesiz Hesaptaki Para Miktarı ile “Para 

Kuru metin alanı bilgileri daha önce sisteme girilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak 

aktarılır. 

 

Yatırma Tarihi ve Para Miktarı (Rakam ile) metin alanları doldurularak Yazıya 

Çevir düğmesine tıklanır. Para Miktarı (Yazı ile) alanına otomatik olarak sistem tarafından 

yazılır. 

 

Banka Adı, Şube Adı ve Hesap No zorunlu metin alanları sisteme daha önce girilmiş 

bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelir. 
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Açıklama metin alanına gerekli bilgiler yazılır. Gerçekleştirilen işlemin dekontunun 

kayıt ile ilişkilendirilmesi için Banka Dekontu düğmesini tıklanarak Gelen Evrak Bilgileri 

ekranı açılır ve Evrakı Göster düğmesi tıklanarak sisteme taranarak dâhil edilen Dosya 

Evrak Listesi görüntülenir. İlişkilendirilecek dekont seçilerek Tamam düğmesine tıklanır. 

 

Karşımıza tekrar Gelen Evrak Bilgileri ekranı gelir. 

 

Tamam/ Kaydet/ Tamam/ Kapat düğmelerine sırası ile tıklanarak işlem tamamlanır. 

 

Ekranda ayrıca, 

 

Vadesiz Hesap Giriş Bilgileri bloğunda yer alan Önceki Kayıtlar düğmesine 

tıklanarak Vadesiz Hesap Giriş Sorgu ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.28: Vadesiz Hesap Giriş Sorgu ekranı 

Açılan Vadesiz Hesap Giriş Sorgu ekranında yer alan Getir düğmesi tıklanarak 

tabloya ilgili bilgi aktarılır ve Tamam düğmesi tıklanarak Vadesiz Hesap Giriş Bilgileri 

ekranına dönülür. 

 

4.2.10. Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri Ekranı 
 

“Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri” ekranı, ilgili bankalardaki kurum adına açılmış olan 

vadesiz hesaplardan para çekilme işlemlerine ait kayıtların yapıldığı ekrandır. 

 

Bu ekranda bilgi girişi için aşağıdaki yol izlenir: 
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Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri menüsünden Emanet İşlemleri/ Vadesiz Hesap Çıkış 

Bilgileri seçeneği ile ekran açılır. 

 

Fotoğraf 4.29: Para kur seçme ekranı 

Para Kur Seçme ekranı açılarak liste düğmesi ile uygun seçenek seçilip Tamam 

düğmesi tıklanır. Böylece Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.30: Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri ekranı 

Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri ekranında Vadesiz Hesaptaki Para Miktarı ile Para 

Kuru metin alanı bilgileri daha önce sisteme girilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak 

aktarılır. 

 

Çekme Tarihi ve Para Miktarı (Rakam ile) metin alanları doldurularak Yazıya 

Çevir düğmesine tıklanır. Para Miktarı (Yazı ile) alanına otomatik olarak sistem tarafından 

yazılır. 
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Çek No. metin alanına bilgi girişi yapılır. 

 

Teslim Alan Personel metin alanının yanında bulunan “…” arama düğmesi tıklanarak 

“Kurum İçi Personel Seçme” ekranı açılır. 

 

Kurum İçi Personel Seçme ekranında yapılan işlemler sonucunda Teslim Alan 

Personel metin alanına bilgi giriş işlemi gerçekleşir. 

 

 Banka Adı, Şube Adı ve Hesap No. zorunlu metin alanları sisteme daha önce 

girilmiş bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelir. Açıklama metin alanına gerekli bilgiler 

yazılır. 

 

Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri bloğunda yer alan Önceki Kayıtlar düğmesi 

tıklanarak “Vadeli Hesap Sorgu” ekranı açılır. 

 

Açılan Vadeli Hesap Sorgu ekranında yer alan Getir düğmesi tıklanarak tabloya 

ilgili bilgi aktarılır ve Tamam düğmesi tıklanarak Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri ekranına 

dönülür. 

 

Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri bloğunda yer alan Para Çıkış Evrakı düğmesi 

tıklanır. Böylece Gelen Evrak Bilgileri ekranı açılır. 

 

Evrakı Göster düğmesi tıklanır ve sisteme taranarak dâhil edilen evrak görüntülenir. 

İşlemi gerçekleştirilmekte olan para çıkış evrakını kayıt ile ilişkilendirmek için Para Çıkış 

Evrakı düğmesi tıklanır. 

 

Kaydet düğmesine tıklanarak vadesiz hesap çıkış bilgileri kayıt işlemi tamamlanır. 

Kapat düğmesi tıklanarak Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri ekranından çıkılır. 

 

Fotoğraf 4.31: Vadeli Hesap Sorgu ekranı 
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4.2.11. Vadeli Hesap Bilgileri Ekranı 
 

“Vadeli Hesap Bilgileri” ekranı, kuruma ait vadeli hesapların giriş kayıtlarının 

yapıldığı ve vade dolum durumuna göre kontrollerin yapıldığı ekrandır. 

 

Bu ekranda bilgi girişi için aşağıdaki yol izlenir: 

 

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri menüsünden Emanet İşlemleri/ Vadeli Hesap 

Bilgileri seçeneği ile ekran açılır. 

 

Fotoğraf 4.32: Para Kur Seçme ekranı 

Para Kur Seçme ekranı açılarak liste düğmesi ile uygun seçenek seçilip “Tamam” düğmesi 

tıklanır. Böylece Vadeli Hesap Bilgileri ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.33: Vadeli Hesap Bilgileri ekranı 
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Vadeli Hesap Bilgileri bloğunda yer alan Vadeli Hesaptaki Para Miktarı ve Para 

Kur metin alanları daha önce sisteme girilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelir. 

 

“Vadeli Hesap Bilgileri” bloğunda yer alan Vade Başlangıç Tarihi ve Vade Bitiş 

Tarihi zorunlu metin alanlarına bilgi girişi yapılır. 

 

“Vadeli Hesap Bilgileri” bloğundaki Para Miktarı (Rakam ile) zorunlu metin alanına 

bilgi girişi yapılır ve “Yazıya Çevir” düğmesi tıklanarak Miktarı (Yazı ile) zorunlu metin 

alanına bilgi giriş işlemi otomatik olarak gerçekleşir. 

 

Faiz Oranı zorunlu metin alanına bilgi girişi yapılır. 

 

 Hesap Sıra zorunlu liste düğmesi tıklanarak uygun bilgi seçilir ve Banka Adı, Şube 

Adı ve Hesap No. zorunlu metin alanları sisteme daha önce girilmiş bilgiler doğrultusunda 

otomatik olarak gelir. 

 

Açıklama metin alanına bilgi girişi yapılır. Vadeli Hesap bloğunda yer alan Vadesi 

Dolmamış Kayıtlar veya Vadesi Dolmuş Kayıtlar düğmelerine tıklanır ve Vadeli Hesap 

Sorgu ekranı açılır. 

 

“Vadeli Hesap Sorgu” ekranında yer alan “Getir düğmesi tıklanarak tabloya daha 

önce girilmiş bilgiler aktarılır. Tablodaki ilgili bilgi seçilerek Tamam düğmesine tıklanır ve 

bilgiler sisteme aktarılır. 

 

Kaydet düğmesine tıklanarak vadeli hesap bilgileri kaydedilir. Kapat düğmesi 

tıklanarak Vadeli Hesap Bilgileri ekranından çıkılır. 

 

Fotoğraf 4.34: Vadeli Hesap Sorgu Ekranı 
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4.2.12. Faiz Giriş Bilgileri 
 

“Faiz Giriş Bilgileri” ekranı, kuruma ait “Faiz Gelirlerinin” kayıt işlemlerinin 

yapıldığı ekrandır. Diğer bir deyişle tutuklu veya hükümlünün emanette bulunan parasının 

faiz işlemlerinin kontrol edildiği ve faiz bilgilerinin girildiği ekrandır. 

 

Para Kur Seçme ekranı açılarak liste düğmesi ile uygun seçenek seçilip Tamam 

düğmesi tıklanır. Böylece Faiz Giriş Bilgileri ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.35: Para Kur Seçme ekranı 

 

Fotoğraf 4.36: Faiz Giriş ekranı 

 

Bu ekranda bilgi girişi için aşağıdaki yol izlenir: 

 

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri menüsünden Emanet İşlemleri/ Faiz Giriş Bilgileri 

seçeneğine tıklanır. 
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“Faiz Giriş Bilgileri” bloğunda yer alan Yıl İçi Tahsilat Toplamı, Önceki Yıl 

Devreden, Yıl İçi Reddiyat Toplamı ve Bakiye metin alanlarındaki bilgiler daha önce 

sisteme yapılan girişler doğrultusunda gelir. 

 

Emanete Alınma Tarihi zorunlu metin alanına bilgi girişi yapılır. Para Miktarı 

(Rakam ile) zorunlu metin alanına bilgi girişi yapılır ve Yazıya Çevir düğmesi tıklanarak 

Miktarı (Yazı ile) zorunlu metin alanına bilgi giriş işlemi otomatik olarak gerçekleşir. 

 

Teslim Alan Personel bloğunun yanında bulunan “…” arama düğmesi tıklanarak 

Kurum İçi Personel Seçme ekranı açılır. 

 

“Kurum İçi Personel Seçme” ekranında yapılan işlemler sonucunda Teslim Alan 

Personel metin alanına bilgi giriş işlemi gerçekleşir. 

 

Hesap Sıra zorunlu liste düğmesi tıklanarak uygun bilgi seçilir ve Banka Adı, Şube 

Adı ve “Hesap No.” zorunlu metin alanları sisteme daha önce girilmiş bilgiler doğrultusunda 

otomatik olarak gelir. 

 

Açıklama metin alanına bilgi girişi yapılır. Faiz Giriş Bilgileri bloğunda yer alan 

Önceki Giriş Kayıtları düğmesine tıklanarak Emanet Giriş Sorgu ekranı açılır. 

 

Emanet Giriş Sorgu ekranında yer alan Getir düğmesi tıklanarak önceki faiz giriş 

bilgileri kaydı tabloya aktarılır. Tamam düğmesine tıklanarak Emanet Giriş Sorgu 

ekranından çıkılır. 

 

Banka Dekontu düğmesine tıklanarak Gelen Evrak Bilgileri ekranı açılır ve Evrakı 

Göster düğmesi tıklanarak sisteme taranarak dâhil edilen evrak görüntülenir. 

 

Tahsilat Makbuzu düğmesi tıklanarak Giden Evrak Bilgileri ekranı açılır. Kaydet 

düğmesi tıklanarak faiz giriş işlemi gerçekleştirilir. Kapat düğmesi tıklanarak Faiz Giriş 

ekranından çıkılır. 

 

Fotoğraf 4.37: Emanet Giriş Sorgu ekranı 
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4.2.13. Faiz Çıkış Bilgileri Ekranı 
 

“Faiz Çıkış Bilgileri” ekranı, kuruma ait faiz gelirlerinin kayıt işlemlerinin yapıldığı 

ekrandır. Diğer bir deyişle tutuklu veya hükümlünün emanette bulunan parasının faiz 

işlemlerinin tahliyeyle birlikte kapatılması işlemlerinin yapıldığı ve faiz bilgilerinin girildiği 

ekrandır. 

 

Fotoğraf 4.38: Faiz Çıkış Bilgileri Giriş ekranı 

Bu ekranda bilgi girişi için aşağıdaki yol izlenir: 

 

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri menüsünden Emanet İşlemleri / Faiz Çıkış Bilgileri 

seçeneğine tıklanır. 

 

Para Kur Seçme ekranında liste düğmesi ile kur seçimi yapılıp Tamam düğmesi 

tıklanır. Böylece Faiz Çıkış Bilgileri ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.39: Para Kur Seçme ekranı 

Faiz Çıkış bloğunda yer alan Tahsilat Toplamı, Önceki Yıl Devreden, Reddiyat 

Toplamı ve Bakiye metin alanlarındaki bilgiler daha önce sisteme yapılan girişler 

doğrultusunda gelir. 

 

 Emanetten Çıkış Tarihi zorunlu metin alanına bilgi girişi yapılır. Çıkış Nedeni 

zorunlu liste düğmesi tıklanarak uygun bilgi seçilir. Faiz Çıkış bloğundaki Para Miktarı 

(Rakam ile) zorunlu metin alanına bilgi girişi yapılır ve Yazıya Çevir düğmesi tıklanarak 

Miktarı (Yazı ile) zorunlu metin alanına bilgi giriş işlemi otomatik olarak gerçekleşir. 
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Fotoğraf 4.40: Faiz Çıkış ekranı 

Teslim Eden Personel zorunlu metin alanının yanındaki “…” arama düğmesi 

tıklanarak Kurum İçi Personel Seçme ekranı açılır. 

 

Çek No. metin alanına bilgi girişi yapılır. Firma Yetkilisi Ad/ Soyad, Teslim Alan 

Firma Ad ve Firma Adres zorunlu metin alanlarına bilgi girişi yapılır. 

 

Teslim Alan Ad/ Soyad ve Açıklama metin alanına bilgi girişi yapılır. Önceki Çıkış 

Kayıtları düğmesi ile Emanet Çıkış Sorgu ekranı açılır. 
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Fotoğraf 4.41: Emanet Çıkış Sorgu ekranı 

“Emanet Çıkış Sorgu” ekranında yer alan Getir düğmesi tıklanarak önceki faiz çıkış 

bilgileri kaydı tabloya aktarılır. Tamam düğmesine tıklanarak “Emanet Çıkış Sorgu” 

ekranından çıkılır. 

 

Faiz Çıkış Bilgileri bloğunda yer alan Önceki Giriş Kayıtları düğmesine tıklanarak 

Emanet Giriş Sorgu ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.42: Emanet Giriş Sorgu ekranı 
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Emanet Giriş Sorgu ekranında yer alan Getir düğmesi tıklanarak önceki faiz giriş 

bilgileri kaydı tabloya aktarılır. Tamam düğmesine tıklanarak “Emanet Giriş Sorgu” 

ekranından çıkılır. 

 

Harcama Kararı düğmesi tıklanarak Gelen Evrak Bilgileri ekranı açılır ve Evrakı 

Göster düğmesi tıklanarak sisteme taranarak dâhil edilen evrak görüntülenir. 

 

Reddiyat Makbuzu düğmesi tıklanarak Giden Evrak Bilgileri ekranı açılır. Kaydet 

düğmesine tıklanarak faiz çıkış bilgileri işlemi kaydedilir. Kapat düğmesi tıklanarak Faiz 

Çıkış ekranından çıkılır. 

 

4.2.14. Kasa Kontrol Bilgileri Ekranı 
 

“Kasa Kontrol Bilgileri” ekranı, kurumun emanet para kasasında bulunan para miktarı, 

dönemsel toplam para hareketleri kayıt tutarları ve çalıştığımız banka hesaplarındaki para 

mevcutlarının kontrolünün yapıldığı ekrandır. Bu ekran, tutuklu/hükümlülerin hesabında 

bulunan paranın, banka hesaplarının ve cezaevi kasasındaki paraların emanet para memuru 

tarafından periyodik aralıklarla kontrol edilmesi işlemlerini kapsamaktadır. 

 

Bu ekranda bilgi girişi için aşağıdaki yol izlenir: 

 

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri menüsünden Emanet İşlemleri/ Kasa Kontrol 

Bilgileri seçeneğine tıklanır. 

 

Para Kur Seçme ekranı açılarak liste düğmesi ile uygun seçenek seçilip Tamam 

düğmesi tıklanır. Böylece Kasa Kontrol Bilgileri ekranı açılır. 

 

Fotoğraf 4.43: Para Kur Seçme ekranı 
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Fotoğraf 4.44: Kasa Kontrol Bilgileri ekranı 

“Cezaevinin Adı”, “Tarih ve Saat” ve “Para Kuru” metin alanları sistem tarafından 

otomatik olarak gelir. “Önceki Yıl Devr. Bakiye”, “Yıl İçi Tahsilat Toplamı”, “Yıl İçi 

Reddiyat Toplamı” ve “Emanette Kayıtlı Bakiye” metin alanları, sisteme daha önceden 

kaydedilmiş olan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelir. 

 

“Açıklamalar” bloğunda yer alan “Kasada Bulunması Gereken Miktar” metin alanı 

bilgileri, sisteme daha önceden kaydedilmiş olan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak 

gelir. 

 

Açıklamalar bloğunda yer alan Kasa Mevcudu metin alanına zorunlu bilgi girişi 

yapılır. 

 

“Açıklamalar” bloğunda yer alan “Vadesiz Hesap” zorunlu metin alanı, “1.Vadeli 

Hesap” ve “2. Vadeli Hesap” metin alanları sistem tarafından daha önce girilmiş bilgiler 

doğrultusunda otomatik olarak gelir. 

 

Açıklamalar bloğunda yer alan Toplam düğmesi tıklanarak “Toplam” ve ”Kasa 

Durumu” metin alanlarına uygun bilgi otomatik olarak gelir. Açıklama metin alanına ilgili 

bilgi girilir. 

 

Emanet Para Kasa Kontrol Tutanağı düğmesi tıklanarak Giden Evrak Bilgileri 

ekranı açılır. Evrakı onaylayacak kurum personelini seçmek için Onay Listesi Düzenle 

düğmesine tıklanır. 
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Karşımıza gelen İş Adımı Tanımlama ekranında onay yapacak personel adı üzerinde 

sağ tıklanır ve kurum müdürü adı üzerinde gelen ekle üzerine tıklanır ve Tamam düğmesine 

tıklanır. Kaydet düğmesi tıklanarak kaydetme işlemi tamamlanır. Kapat düğmesi tıklanarak 

“Kasa Kontrol Bilgileri” ekranından çıkılır. 

 

4.2.15. Kasa Kontrol Kaydı Sorgulama Ekranı 
 

“Kasa Kontrol Kaydı Sorgulama” ekranı; kurumun emanet para kasasında bulunan 

para miktarı, dönemsel toplam para hareketleri, kayıt tutarları ve çalışılan banka 

hesaplarındaki para mevcutları üzerinde yapılan eski tarihli kontrollerinin tarih kriterlerine 

göre yapıldığı ekrandır. 

 

Bu ekranda bilgi girişi için aşağıdaki yol izlenir: 

 

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri menüsünden Emanet İşlemleri/ Kasa Kontrol Kaydı 

Sorgulama seçeneğine tıklanır. 

 

Birinci Tarih Aralığı ve İkinci Tarih Aralığı metin alanına tıklanır ve sorgulanacak 

son tarih yazılarak Sorgula düğmesini tıklanır. 

 

Fotoğraf 4.45: Kasa Bilgileri Sorgu Kriterleri ekranı 
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Fotoğraf 4.46: Kasa Kontrol Kaydı Sorgulama ekranı 

Ekrandaki tabloda yazılan tarih aralığında yapılan kontrol kayıtları görüntülenir. 

Kontrolü yapılmak istenen kayıt seçilerek Tamam düğmesini tıklanır. 

 

Karşımıza gelen Kasa Kontrol Kaydı Sorgulama ekranı Kapat düğmesi tıklanarak 

kapatılır. 

 

4.2.16. Kasa Kontrol Bilgisi Sorgulama Ekranı 
 

“Kasa Kontrol Bilgisi Sorgulama” ekranı; kurumun emanet para kasasında bulunan 

para miktarı, günlük toplam para hareketleri kayıt tutarları ve çalışılan banka hesaplarındaki 

para mevcutları üzerinde yapılan günlük kayıtların kontrollerinin tarih kriterlerine göre 

yapıldığı ekrandır. 

 

Bu ekranda bilgi girişi için aşağıdaki yol izlenir: 

 

Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri menüsünden Emanet İşlemleri/ Kasa Kontrol Bilgisi 

Sorgulama seçeneğine tıklanır. 
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Fotoğraf 4.47: Kasa Kontrol Bilgi Sorgulama Giriş ekranı 

Karşımıza “Para Kur Seçme” ekranı “Türk lirası” seçeneği seçili olarak gelir. “Tarih” 

metin alanına tıklanarak sorgulanacak tarih yazılıp “Tamam” düğmesi tıklanır ve böylece 

sorgulanan bilgilere ulaşılmış olur. 

 

Fotoğraf 4.48: Para Kuru Seçme ekranı 

 

Fotoğraf 4.49: Para Kur Bilgileri ekranı 

Kasa Kontrol Kaydı Sorgulama ekranı Kapat düğmesi tıklanarak kapatılır ve 

çıkılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Mesleki programda emanet para ve kıymetli eşya bürosu ekranlarını inceleyiniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Emanet eşya grubunun kaydını yapınız. 
 UYAP-Ceza İnfaz Kurumları Emanet 

İşlemleri ekranlarından faydalanmalısınız. 

 Banka ve kur işlemlerini yapınız. 

 UYAP-Ceza infaz Kurumları Emanet 

İşlemleri/ Banka ve Kur işlemleri 

ekranlarından faydalanmalısınız. 

 Nakit ve kıymetli eşya giriş-çıkış 

bilgilerinin kaydını tutunuz. 

 UYAP-Ceza İnfaz Kurumları Emanet 

İşlemleri / Nakit ve Kıymetli Eşya Giriş 

Çıkış Bilgileri ekranlarından 

faydalanmalısınız. 

 Koli işlemlerini yapınız. 

 UYAP-Ceza İnfaz Kurumları 

 Emanet İşlemleri / Koli İşlemleri 

ekranlarından faydalanmalısınız. 

 Kasa bilgilerinin raporlarını alınız. 

 UYAP-Ceza İnfaz Kurumları 

 Emanet İşlemleri/ Kasa Bilgileri Raporları 

ekranlarından faydalanmalısınız. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Vadeli ve vadesiz banka hesapları “Banka Hesap Bilgileri” ekranında tanımlanır. 

2. (   ) Banka hesap tanımlarının değiştirilmesi gerektiğinde ilk önce “Güncelle” 

düğmesine tıklanmalıdır. 

3. (   ) “Para Kur Bilgileri” ekranı, çeşitli kanallardan gelen her türlü para hareketlerinin 

sisteme kaydedildiği ekrandır. 

4. (   ) “Tutuklu / Hükümlü Arama” ekranında tutuklu veya hükümlünün adı ve soyadı 

 yazılarak  “Sorgula” ve “Tamam” düğmelerine tıklanır. 

5. (   ) “Üst Arama Bilgileri” ekranında tutuklu veya hükümlünün üst aramada kayıt 

 altına alınmış paraları tabloya aktarılabilir. 

6. (   ) “Emanet Para Çıkış” ekranı, kurumun emanetinden kaybolmuş emanet 

  paralara ait işlemlerin kaydedildiği ekrandır. 

7. (   ) “Parayı Teslim Eden Memur” metin alanında ekranı aktif olarak kullanan 

8. (   ) “Emanet Para ve Değerli Eşya Bürosu” görevli memurunun sicil numarası, adı ve 

  soyadı yazılı olarak gelir. 

9. (   ) Cezaevlerinde bulunan tutuklu veya hükümlünün kıymetli eşyaları “Emanet 

Kıymetli Eşya Giriş” ekranı kullanılarak sisteme girilir.  

10. (   ) Emanette bulunan kıymetli eşyalarının çıkışı ile ilgili bilgilerin kayıtları 

“Emanet Koli Girişi” ekranında gerçekleştirilir. 

11. (   ) “Vadesiz Hesap Çıkış Bilgileri” ekranı “Emanet İşlemleri” ekranlarındandır. 

 

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda müşahede 

(odaya yerleştirme) işlemini tutuklu ve hükümlünün ihtiyaçlarını gidererek ve dikkatli bir 

şekilde yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hükümlünün kabul odasına alınması sırasında gerçekleştirilen işlemleri araştırıp 

sınıfta paylaşınız. 

 Ceza infaz kurumu kurallarını araştırıp listeleyerek sınıfla paylaşınız. 

 Tutuklu ve hükümlü haklarını araştırıp sıralayarak sınıfla paylaşınız. 

 Mesleki programda sorumlu infaz koruma baş memuru ekranlarını UYAP 

eğitim portalından araştırıp sınıfta paylaşınız. 

 

5. MÜŞHEDE (ODAYA YERLEŞTİRME) 

İŞLEMLERİ 
 

5.1. Hükümlünün Kabul Odasına Alınması İşlemleri 
 

Kuruma alınma ve kayıt işlemleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren 

mahkûmiyet ve ödenmeyen adli para cezalarının hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanlar 

Cumhuriyet başsavcılığının yazılı emriyle ceza infaz kurumuna gönderilir. Üstleri ve eşyaları 

arandıktan sonra kabul odalarına konulur ve hekim muayenesinden sonra kuruma yerleştirme 

işlemleri yapılır. Ceza Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkındaki Kanun’un 21/1 maddesine 

göre (CGTİHK m.21/1) bu çerçevede ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin 

 

 Adı ve soyadı  

 İşledikleri suç  

 Cezalarının türü ve süresi 

 Mahkûmiyet ilamının tarih ve numarası 

 İnfaza başlandığı gün “hükümlü defteri” ne kayıt olunur (m.21/2). 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Bu defterdeki sıra numarası, hükümlünün numarasını oluşturur. Öte yandan bu şekilde 

kuruma alınan hükümlünün parmak ve avuç içi izleri alınır, fotoğrafları çekilir; kan grupları, 

vücutlarının dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir. Yasada bunun amacı “tanıya yönelik 

olduğu” şeklinde ifade edilmektedir (m.21/3). Ancak tanı yanında “fizik kimliğinin tespiti” 

başlığını taşıyan CMK m.81 hükmü de göz önünde tutulduğunda bundaki amacın 

hükümlülere ait söz konusu bilgilerin depolanması olduğu da söylenebilir. 

 

Kayıt altına alınan söz konusu bilgiler hükümlünün kişisel dosyasında veya elektronik 

ortamda saklanır. Bu belgeler, kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye 

verilemez. Uygulamada söz konusu gizliliğe titizlikle uyulması gereklidir. 

 

5.2. Ceza İnfaz Kurumu Kuralları 
 

Hükümlü, hapis cezasının yerine getirilmesine katlanma ve bu amaçla düzenlenen 

infaz rejimine uygun tutum ve davranışlar içinde bulunmakla yükümlüdür. 

 

Hükümlü, kurumun güvenlik ve iyileştirme programlarına tam bir uyum göstermekle 

yükümlüdür. Her ne amaçla olursa olsun, bilerek kendi yaşamlarını ve bedensel 

bütünlüklerini tehlikeye düşürecek eylemlere girişmeleri, cezanın yerine getirilmesine 

katlanma yükümlülüğünün ihlâli sayılır.  

 

Hükümlü, sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi için gerekli ve 

alınmış tedbirlere uymak, kişi sağlığı için tehlike doğuran durumları gecikmeksizin kurum 

en üst amirine bildirmek, kendi ve içinde yaşadığı ortamın temizliğine uygun davranışlar 

göstermek zorundadır.  

 

Hükümlü, hem kendisinin hem de diğer hükümlülerin sağlığını tehlikeye 

düşürebilecek eylemlerden kaçınmakla yükümlüdür.  

 

Hükümlü; barındırıldığı odayı ve kurum binasını, yönetimce kendisine bırakılan 

şeyleri düzenli bir biçimde kullanmak ve bunlarla diğer kişilere ait eşyayı özenle korumakla 

yükümlüdür.  

 

Kurum iç yönetmeliğinde hükümlülerin yaşam tarzını ayrıntıları ile gösterilir. 

Hükümlüler, kurumlarda yaşamları sırasında, kanunlarla belirtilen esas ve kurallara uymak 

zorundadır. 

 

5.2.1. Hükümlülerin, kurum içindeki yaşamları sırasında uyması gereken 

kurallar şunlardır: 
 

 Hükümlüler, iş atölyelerinde, eğitim yerlerinde, ortak faaliyetlerin sürdürüldüğü 

diğer ortamlarda ve kalmakta oldukları mekânlarda yatma saatinden sonra 

başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşamaz. 

 Hükümlüler yazı, resim ve işaretlerle yapılan gizli münasebetler ve ahlâka 

aykırı söz ve hareketlerde bulunamaz. Parola mahiyetinde anlaşılmaz sözler 

kullanamaz. 
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 Hükümlüler birbirlerine karşı dürüst davranmak zorundadır. Diğerleri üzerinde 

hiçbir surette nüfuz icra edemez. 

 Hükümlüler; yatılan yerlerde, atölyelerde, yemekhanelerde ve eğitim 

kurumlarında sigara içemez. Ancak gündüzleri havalandırma bölümlerinde, 

geceleri ise kalınan mekânların uygun bölümlerinde ayrılan yerlerde ve 

pencereler açılmak suretiyle sigara içilebilir. 

 Hükümlülerin kumar niteliğinde olan oyunları oynaması yasaktır. Kumar 

niteliğine haiz olmamak şartı ile hangi oyunlara izin verilebileceği iç 

yönetmeliklerde gösterilir. 

 Hükümlüler alkollü içkiler içemez; uyuşturucu, uçucu ve uyarıcı maddeler 

kullanamaz. 

 Hükümlüler, kuruma veya diğer hükümlülere ait eşyayı izinsiz olarak alamaz ve 

bunları tahrip edemez. 

 Hükümlüler, kurumun eşyasını veya aletlerini kullanıma sunuldukları işlerden 

başka işlerde kullanamaz. 

 Hükümlüler, yaşadıkları, çalıştıkları ve ortak etkinliklerde bulundukları 

mekânların temizliğini yapmak zorundadır. 

 

5.3. Tutuklu ve Hükümlü Hakları 
 

 Avukat ve noterle görüşme hakkı 

 Kültür ve sanat etkinliklerine katılma hakkı 

 Kütüphaneden yararlanma hakkı 

 Süreli veya süresiz yayınlardan yararlanma hakkı 

 Telefonla görüşme hakkı 

 Hükümlünün radyo, televizyon yayınları olanaklarından yararlanma hakkı 

 Mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı 

 Dışarıdan gönderilen hediyeleri kabul etme hakkı 

 Din ve vicdan özgürlüğü hakkı  

 Psiko-sosyal yardım alma hakkı 

 Ziyaretçiyle görüşme hakkı 

 Eğitim ama hakkı 

 Muayene ve tedavi olma hakkı 

 Çalışma ve sigortalı olma hakkı 

 İyi halli olmanın sağladığı haklar 

 Şikâyette bulunma hakkı 

 Çalışan hükümlülere ürettiklerinden elde edilen gelirden, çalışmaları karşılığı 

ücret ödenir ve bu hükümlüler sosyal haklardan yararlandırılırlar. 

 

5.4.Mesleki Programda Sorumlu İnfaz Koruma Başmemurluğu 

Ekranları 
 

Tutuklu veya hükümlülerin oda veya koğuşa yerleştirme işlemlerinin yapılması, sayım 

bilgilerinin girilmesi, vardiyaların görevlendirilmesinin yapılması, vardiya görev yerlerinin 

ve görevlendirilecek personel sayısının belirlenmesi, kapalı ziyaret yeri arama tutanağının 
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hazırlanması sorumlu infaz koruma baş memurluğunun belli başlı görevleridir. Bu 

bölümünde saydığımız bu işlere ait ekranları kullanmayı öğrenmiş olacaksınız.  

 

Şimdi sırası ile bu ekranları tanıyalım: 
 

5.4.1. Ceza İnfaz Kurumu Takip İşlemleri 
 

Bu bölümde tutuklu ve hükümlülerin oda veya koğuşlarına yerleştirilmeleri ve sayım 

bilgilerinin girilmesi işlemleri yapılmaktadır.  

 

5.4.1.1. Oda/Koğuşa Yerleştirme Ekranı 

 

“Oda / Koğuşa Yerleştirme” ekranı; İnfaz Bürosu ekranında girilmiş olan 

oda/koğuşa yerleştirme kararının daha sonra buradan oda koğuşa yerleştirme işleminin 

gerçekleştirildiği ekrandır. 

 

Fotoğraf 5.1: Oda/koğuş yerleştirme Giriş ekranı 

Bu ekrana yukardaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler 

gerçekleştirilir. 

 

 Oda/Koğuşa Yerleştirme Kararı Alınmış T/H Listesi alanındaki tutuklu/hükümlü 

üzerine tıklanarak Kaydet düğmesine tıklanır. Tamam / Kapat düğmelerine tıklanarak 

işlem tamamlanmış olur. 

 

Fotoğraf 5.2: Oda/Koğuş Yerleştirme ekranı 
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5.4.1.2. Sayım Bilgileri Ekranı 

 

“Sayım Bilgileri” ekranı; cezaevinde bulunan tutuklu veya hükümlülerin sayım 

işleminin yapıldığı ve kayıt altına alındığı ekrandır. Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü 

gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir. 

 

Fotoğraf 5.3: Sayım Bilgileri Giriş ekranı 

Karşımıza ilk olarak gelen Vardiya Program Seçme ekranında vardiya listesindeki 

Gündüz veya Gece vardiyasına tıklanır. Gelen listeden sayımı yapılacak vardiya üzerine 

tıklanarak Tamam düğmesine tıklanır. 

 

Fotoğraf 5.4: Vardiya Programı Seçme ekranı 

Örnek: 23/05/2007 tarihinde, saat 08.00’deki sayımda, sayım personeli ve infaz 

koruma memuru olan Ö. S’nin “Teslim Alma” işlemini uygulayalım. 

 

Aşağıdaki ekranda Sayım Yapılacak Tarih/Saat metin alanları yazılarak Sayım 

Personeli Seçme düğmesine ve açılan ekranda Sorgula düğmesine tıklanır. 
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Fotoğraf 5.5: Sayım Bilgileri ekranı 

Kurum İçi Personel Seçme ekranında personel adı ve soyadı yazılarak Sorgula 

düğmesine ve ardından Tamam düğmesine tıklanır. 

 

Fotoğraf 5.6: Kurum İçi Personel Seçme ekranı 

Sayım Personel Seçme ekranında Görevi liste düğmesine tıklanarak gelen listeden 

İnfaz Koruma Memuru seçilir. 

 

Statü liste düğmesine tıklanarak gelen listeden Teslim Alan seçilir ve Ekle düğmesine daha 

sonra Tamam düğmesine tıklanır. 
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Fotoğraf 5.7: Sayım Personel Seçme ekranı 

Sayım alınacak Blok/Koğuş üzerine tıklanarak Sayım metin alanına tutuklu/hükümlü 

sayısı yazılır. 

 

Teslim Alan (…) arama düğmesine tıklanarak Kurum İçi Personel Seçme ekranında 

Personel Adı/Soyadı yazılarak Sorgula düğmesine ve ardından Tamam düğmesine tıklanır. 

 

Teslim Eden (…) arama düğmesine tıklanarak Kurum İçi Personel Seçme ekranında 

Personel Adı/Soyadı yazılarak sırası ile Sorgula/Tamam/Güncelle düğmelerine tıklanır. 

 

Fotoğraf 5.8: Sayım Bilgileri ekranı 



 

100 

Sayım Defteri düğmesine tıklanır ve açılan Giden Evrak Bilgileri ekranında Onay 

Listesi Düzenle düğmesini tıklanır. 

 

Açılan İş Adımı Tanımlama” penceresinden Kurum Müdürü” rolü altındaki 

Kurum Müdürü İsmi üzerine sağ tıklanır ve Ekle denir ve Kapat düğmesine ardından 

Tamam düğmesini tıklanır. 

 

Fotoğraf 5.9: Giden Evrak Bilgileri ekranı 

 

Fotoğraf 5.10: İş Adımı Tanımlama ekranı 

Sayım Bildirimi düğmesine tıklanarak Giden Evrak Bilgileri ekranında Onay 

Listesi Düzenle düğmesini tıklanır. 

 

Sayım defterinde yapıldığı şekilde açılan İş Adımı Tanımlama penceresinden 

Kurum Müdürü eklenir. 

 

Dağıtım Listesi Hazırla düğmesini tıklanarak açılan Dağıtım Listesi ekranında İlgili 

Yeri Seç düğmesini tıklanır. 
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Fotoğraf 5.11: Dağıtım listesi/ilgili yeri seç ekranı 

Açılan Birim/Dış Kurum Seçme ekranında Birim Türü listeden seçilerek Sorgula 

düğmesini tıklanır. 

 

Bulunduğu Yer Cumhuriyet Başsavcılığı çift tıklanarak Tamam düğmesine ve 

açılan Dağıtım Listesi ekranında tekrar Tamam düğmesini tıklanır. 

 

Fotoğraf 5.12: Birim/Dış Kurum Seçme Ekranı 

 

Fotoğraf 5.13: Dağıtım Listesi ekranı 
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Giden Evrak Bilgileri ekranında Tamam düğmesini tıklanır. 

 

Fotoğraf 5.14: Giden Evrak Bilgileri ekranı 

Yoklama Çizelgesi düğmesine tıklanarak gelen Giden Evrak Bilgileri ekranında 

Onay Listesi Düzenle düğmesini tıklanarak onay listesi hazırlanır. 

 

Sayım Tutanağı düğmesine tıklanarak gelen Giden Evrak Bilgileri ekranında Onay 

Listesi Düzenle düğmesini tıklanarak onay listesi hazırlanır. Kaydet/Tamam/Kapat 

düğmelerine tıklanarak çıkılır. 

 

5.4.2. Vardiya İşlemleri Ekranı 
 

Bu bölümde daha önceden kurum müdürü ekranlarında yapılmış olan vardiya ile ilgili 

tanımlamaların tutuklu ve hükümlülere ait işlemlerin yapılması sırasında kullanımını ele 

alınacaktır. Şimdi sırası ile bu ekranları tanıyalım. 

 

5.4.2.1. Vardiya Programı Ekranı 

 

Fotoğraf 5.15: Vardiya Programı Giriş ekranı 

Vardiya Programı ekranı tanımlanmış olan vardiya ve vardiya gruplarının ve aylık 

nöbet çizelgesinin hazırlandığı ekrandır. Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır ve 

sırası ile aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir. 
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Örnek: Şimdi 23/05/2007 tarihi itibarıyla “Gündüz Grup A Vardiyası, Gece Grup B 

Vardiyası, İstirahat 1. Gün Grup C Vardiyası, İstirahat 2. Gün Grup C Vardiyası, Sabit 

Gündüz Grup D Vardiyası” olarak seçip ve aylık vardiya programını hazırlayalım. Bunun 

için sırası ile aşağıdaki işlemler yapılır: 

 

Vardiya Programı ekranında aşağıda görüldüğü gibi Tarih metin alanına vardiya 

programının yapıldığı tarih yazılır. 

 

“Gündüz/Grup, Gece/Grup, İstirahat 1.Gün/Grup, İstirahat 2.Gün/Grup ve Sabit 

Gündüz/Grup” liste düğmeleri kullanılarak uygun olan grup seçimi tamamlanıp “Otomatik 

Ekle” düğmesine ve ardından Aylık Vardiya Nöbet Çizelgesi düğmesine tıklanır. 

 

Fotoğraf 5.16: Vardiya Programı ekranı 

Giden Evrak Bilgileri ekranında Onay Listesi Düzenle düğmesine tıklanarak Açılan 

İş Adımı Tanımlama penceresinden Kurum Müdürü rolü altındaki Kurum Müdürü İsmi 

sağ tıklanır ve Ekle denir. Kapat düğmesi tıklanır. 

 

Tamam/Kaydet/Tamam/Kapat düğmelerine tıklanarak çıkılır. 



 

104 

 

Fotoğraf 5.17: Giden Evrak Bilgileri ekranı 

5.4.2.2. Vardiya Görevlendirme Ekranı 

 

“Vardiya Görevlendirme” ekranı grup olarak tanımlanmış personelin bir vardiya ile 

ilişkilendirilerek görev yerlerinin belirlendiği ekrandır. Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü 

gibi ulaşılır ve sırası ile aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir. 

 

Fotoğraf 5.18: Vardiya Görevlendirme Giriş ekranı 

Vardiya Program Seçme ekranında vardiya listesindeki Vardiya tıklanır ve Tamam 

düğmesine tıklanır. 

 

Fotoğraf 5.19: Vardiya Programı Seçme ekranı 
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Örnek olarak G.D adlı memuru, “1. Kısım Kapı Nöbetçisi” olarak vardiya 

görevlendirmesini yapalım.  

 

Bunun için Görev Yeri liste düğmesine tıklanarak gelen listeden uygun olan seçim 

yapılır ve Gruptaki Personel alanında nöbetçi olarak seçilecek olan personel üzerine 

tıklanıp Seç düğmesine tıklanır. 

 

Fotoğraf 5.20: Vardiya Görevlendirme ekranı 

Vardiya Nöbet Çizelgesi düğmesine tıklanarak “Giden Evrak Bilgileri”  ekranında 

Onay Listesi Düzenle düğmesini tıklanır. 

 

Açılan İş Adımı Tanımlama penceresinden Kurum Müdürü rolü altındaki Kurum 

Müdürü İsmi üzerine sağ tıklanır ve Ekle denilerek Kapat düğmesine tıklanır. 

Tamam/Kaydet/Tamam/Kapat düğmelerine tıklanarak çıkılır. 

 

5.4.3. Evrak İşlemleri Ekranı 
 

Evrak işlemleri seçeneği içinde “Genel Giden Evrak Hazırlama” ile “Kapalı Ziyaret 

Yeri Arama Tutanağı” ekranları yer almaktadır. “Genel Giden Evrak Hazırlama” ekranı daha 

önceki bireysel öğrenme materyalinde anlatıldığından bu bölümde değinilmeyecektir. 

“Kapalı Ziyaret Yeri Arama Tutanağı” ekranı; tutuklu/hükümlü ziyaret yeri arama 

işlemlerinin kayıt altına alındığı ekrandır. Bu ekrana yandaki şekilde görüldüğü gibi ulaşılır 

ve sırası ile aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir. 
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Fotoğraf 5.21: Kapalı Ziyaret Yeri Arama Tutanağı Giriş ekranı 

Açılan Kapalı Ziyaret Yeri Arama Tutanağı ekranında ziyaret tarihi, ziyaret 

başlangıç/bitiş saatleri yazılarak Ziyaret Tutanağı düğmesine tıklanır. 

 

Giden Evrak Bilgileri ekranında Onay Listesi Düzenle düğmesini tıklanır. 

 

Açılan İş Adımı Tanımlama penceresinden Kurum Müdürü rolü altındaki Kurum 

Müdürü İsmi sağ tıklanır ve Ekle denerek Kapat düğmesine tıklanır. 

 

 Tamam/Kaydet/Tamam/Kapat düğmelerine tıklanarak çıkılır. 
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

TEMİZLİK 
 

Yaşam alanlarınızın temiz olması (ev, okul, hastane, park, cadde, sokak…) sizi nasıl 

etkiler?  

 

 

 

Çevrenizdeki insanların temiz olması sizi nasıl etkiler?  

 

 

 

 

Kişisel temizliğe yeterince dikkat edilmediğinde ne gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz?  

 

 

 

 

Çevrenin, yaşam alanlarının temizliğine yeterince dikkat edilmediğinde ne gibi 

durumlarla karşılaşabilirsiniz?  

 

 

 

 

Kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla afişler oluşturunuz. Bu 

afişleri okulunuzun gerekli yerlerine (koridorlar, tuvaletler, sınıflar) asarak temizlik 

konusunda farkındalık oluşturmaya çalışınız.  

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

Hükümlünün kabul odasına alınması sırasında gerçekleştirilen işlemleri açıklayarak 

uygulayanız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Her öğrenciye güvenlik kapısından 

girişin yapılışını uygulamalı olarak 

yaptırınız. 

 Atölyesinde güvenlik kapısı olmayan 

okullarımızda herhangi bir resmi kurum ya 

da alışveriş merkezlerine gidilerek 

yapmalısınız. 

 Her öğrenciye uygulamalı olarak elle 

aramayı yaptırınız. 

 Her öğrenciye uygulamalı olarak elle 

aramayı yaptırırken insan haklarına saygılı 

olma gereğini belirtmelisiniz. 

 Her öğrenciye kayıt işlemini, parmak 

ve avuç izi alımını uygulamalı olarak 

yaptırınız.  

 Istampa yardımıyla parmak izini alınız. 

Avuç içi için özel hastanelerden 

yararlanmalısınız. 

 Her öğrenciye bilgisayar sağlayarak 

uygulama yaptırınız. 

 UYAP Ceza İnfaz Kurumları Mahkûm 

Kabul Bürosu ekranlarından 

faydalanmalısınız. 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 
1. (   ) İnfaza başlandığı gün “istinabe defteri” ne kayıt olunur. 

2. (   ) Ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin;  adı ve soyadı, işledikleri suç, 

cezalarının türü ve süresi,  mahkûmiyet ilamının tarih ve numarası “hükümlü defteri” 

ne kayıt olunur. 

3. (   ) Kayıt altına alınan söz konusu bilgiler hükümlünün kişisel dosyasında veya 

elektronik ortamda saklanır. Bu bilgiler, isteyen herkese verilebilir. 

4. (   ) Hükümlünün koğuş seçme hakkı vardır. 

5. (   ) Hükümlü ve tutuklunun hastane seçme hakkı vardır. 

6. (   ) Hükümlü ve tutuklunun danışman tutma hakkı vardır. 

7. (   ) İnfaz Bürosu ekranında girilmiş olan “Oda/Koğuşa Yerleştirme Kararının” oda 

koğuşa yerleştirme işlemi yönetim bölümünde “Oda/Koğuşa Yerleştirme” ekranı ile 

gerçekleştirilir.  

8. (   ) Cezaevinde bulunan tutuklu veya hükümlülerin sayım işleminin yapıldığı ve kayıt 

altına alındığı ekran “Vardiya İşlemleri” seçeneği altında yer alır.  

9. (   ) Kurum İçi Personel Seçme” ekranında personel adı ve soyadı yazılarak “Sorgula” 

düğmesine ve ardından “Tamam” düğmesine tıklanır. 

10. (   ) Dağıtım listelerinde “İlgili Yeri Seç” düğmesi tıklandığında açılan “Birim/Dış 

Kurum Seçme” ekranında “Sorgula” düğmesini tıklanır ve daha sonra birim türü 

seçilir. 

 

 

 

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 Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi arama yöntemlerinden değildir? 

A) El detektörü İle Arama 

B) X-Ray cihazları İle Arama 

C) Duyarlı kapı detektörleri İle Arama 

D) El ile arama 

E) Genel arama 

 

2. Hangisi hükümlü ve tutuklu kabulde istenen belgelerden değildir? 

A) Kimlik belgeleri 

B) Teslim ve tesellüm belgesi 

C) Tutuklama müzekkeresi veya kesinleşmiş mahkeme ilamı 

D) Sevk irsaliyesi 

E) Müddetname 

 

3. Hangisi koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşyalardan olamaz? 

A) 1 adet uç kısmı sivri olan on santimetre uzunluğunda bıçak. 

B) 2 adet cam su bardağı 

C) 2 adet ceket veya ceket yerine kullanılabilen hırka  

D) 2 adet kravat  

E) 1 adet elektrikli su ısıtıcısı  

 

4. Parmak izi alma yönteminde hangi araç ve gereçler kullanılmaz? 

A) Büyük boy ıstampa 

B) Mürekkebi yaymak için merdane 

C) Plastik eldiven 

D) Gözlem ve sınıflandırma formu  

E) Su ile temizlenebilen parmak izi mürekkebi  

 

5. Emanet para ve kıymetli eşya bürosu giriş menüsünde hangi ekran bulunmaz? 

A) Oda / Koğuşa Yerleştirme ekranı 

B) Faiz Çıkış Bilgileri ekranı 

C) Kasa Kontrol Bilgileri ekranı 

D) Kasa Kontrol Kaydı Sorgulama ekranı 

E) Kasa Kontrol Bilgisi Sorgulama ekranı 

 

6. Hangisi Ceza İnfaz Kurumu Takip İşlemleri ekranlarındandır? 

A) Oda/Koğuş Yerleştirme Giriş ekranı  

B) Para Kur Seçme ekranı 

C) Kasa Kontrol Kaydı Sorgulama ekranı 

D) Emanet Çıkış Sorgu ekranında 

E) Emanet Giriş Sorgu ekranı 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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7. Ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin kabülünde yapılması gereken işlemlerden 

değildir? 

A) Ad ve soyadının kontrol edilmesi 

B) İşledikleri suçun türü 

C) Cezalarının türü ve süresinin kontrol edilmesi 

D) Mahkûmiyet ilamının tarih ve numarasının kontrol edilmesi 

E) İnfazı bitirdiği gün “hükümlü defteri” ne kayıt olunur 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

8. Parmak izleri ……………………………… , değiştirilmezlik ve tasnif edilebilirlik 

yönleriyle tercih edilmektedir. 

9. Günümüzde parmak izinin alınmasında klasik yöntemlerin yanı sıra çeşitli 

…………………………………ve bilgisayar programları kullanılmaktadır. 

10. Fotoğraflar mümkünse ………………..ile çekilmelidir. 

11. Fotoğraf makinesi ve objektifler …………………………….taşınmalıdır. 

12. Ceza infaz kurumlarına girişlerde, odalarında, kısmi ve genel aramalarda, odalarından 

çıkış ve dönüşlerinde ve gerekli görülen hallerde her zaman ……………….yapılabilir. 

13. Kayıt altına alınan söz konusu bilgiler hükümlünün kişisel dosyasında veya 

………………………………………………saklanır. 

14. Kurum personeli ve dış güvenlik personeli dâhil olmak üzere, sıfat ve görevi ne olursa 

olsun ceza infaz kurumları ve tutukevlerine girenler……………………………..                             

geçmek zorundadır. 

15. Aramalarda insan onuruna ………………esastır. 

16. El ile arama iki yolla yapılır. Bunlar …………………………………ile ayrıntılı 

aramadır. 

17. Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paralarının miktarı ne olursa 

olsun kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye karşılığında ……………….verilir. 

18. Suç unsuru teşkil etmeyen, ceza infaz kurumu içine sokulması uygun olmayan 

malzemeler ve eşyalar tutanakla …………………………teslim edilir. 

19. Hükümlü veya tutuklunun beraberinde getirdiği basılı eserler kendisine verilmeyerek 

bir tutanakla ……………………………………….gönderilir. 

20. Aramayı yapan görevli, yasak maddelerin cinsine göre şahıs üzerinde 

saklanabileceği yerleri bilmeli; dolayısıyla aramayı ………………….yapmalıdır. 
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UYGULAMALI TEST  
 

Tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumuna girişinden,  oda veya koğuşuna 

yerleştirilmesine kadar geçen süreci ilgili evrakları düzenleyip mesleki programda ilgili 

ekranları da kullanarak bir sunu hazırlayınız. 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu bireysel öğrenme materyali kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan 

kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti 

koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Tutuklu veya hükümlü kabulde kullanılan tutanakları incelediniz mi?   

2. Mesleki programdaki hükümlü ve tutuklu kabul ekranlarını 

incelediniz mi? 

  

3. Tutuklu veya hükümlünün kurumda kalmasına izin verilmeyen 

eşyalarının listesini yaptınız mı? 

  

4. Tutuklu veya hükümlünün izin verilmeyen eşyalarının emanete 

alınma işlemlerini gerçekleştirdiniz mi ? 

  

5. Tutuklu veya hükümlünün parmak ve avuç içi izlerini aldınız mı?   

6. Tutuklu veya hükümlünün fotoğraf çekimi ile ilgili arkadaşlarınız ile 

alıştırma yaptınız mı? 

  

7. Mesleki programda mahkûm kabul bürosu ekranlarını kullandınız mı?   

8. Ayrıntılı arama tutanağı örneğini doldurdunuz mu?   

9. Mesleki programda emanet para ve kıymetli eşya bürosu ekranlarını 

kullandınız mı? 

  

10. Tutuklu veya hükümlünün kabul odasındaki hareketlerini 

gözlemlediniz mi? 

  

11. Mesleki programda sorumlu infaz koruma başmemuru ekranlarını 

incelediniz mi? 

  

 

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 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Yanlış 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 D 

3 A 

4 C 

5 A 

6 A 

7 E 

8 Benzemezlik 

9 Biyometrik 

cihazlar 

10 Tripod 

11 Fotoğraf çantası 

12 Arama 

13 Elektronik ortam 

14 Duyarlı kapı 

15 Saygı 

16 Soyarak arama 

17 Makbuz 

18 Depo memuru 

19 Yayın Seçici Kurul 

20 Bilinçli 
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 10216 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin 

İnfazı Hakkında Tüzük 

 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 
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