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MODÜLÜN AMACI

Bireye/ öğrenciye kuruma giren ve çıkan eşya, ziyaretçi ve
personelin kontrolü ile ziyaretçi mahalli ve bina arama
işlemlerini yapmaya ait bilgi ve becerilerin kazandırılması
amaçlanmaktadır.

MODÜLÜN
ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Ziyaret
öncesinde
ziyaret
mahallinin
görüşe
hazırlanmasını sağlayabileceksiniz.
2. Ziyaret esnasında önlemler alarak ziyaretin sorunsuz
yapılmasını sağlayabileceksiniz.
3. Ziyaret sonrasında kurumun güvenliğini de sağlayarak
sayım yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Simülatörlü infaz koruma laboratuvarı, cezaevi
koğuşu atölyesi
Donanım: Bilgisayar, internet, projeksiyon, tarayıcı, kelepçe,
el dedektörü, el feneri ve düdük, dâhilî telefon ve el telsizi,
X-Ray cihazı, duyarlı kapı detektörleri, kapalı devre TV
sistemi ve gözetleme kameraları, boy turnikeleri, biyometrik
sistemler, interlock kapılar, merkezî anons ve yayın
sistemleri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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

ii

GİRİŞ
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 materyal
ile kazanacağınız bilgi ve beceriler doğrultusunda kendinizi geliştirerek iş hayatında daha
aktif yer alacaksınız.
Bütün meslek dallarında olduğu gibi İnfaz ve Koruma materyalinde de kazanılan
bilgiler, kullanılabilmelidir. Sadece bilmek yetmez. Bilginin somut olaya dayanması, doğru
zamanda uygulanabilmesi gerekir. Ceza İnfaz Kurumlarında ziyaret ve görüş öncesi, esnası
ve sonrasında kanunlarla belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır. “Ziyaret Mahalli”
materyalinde de bahsedilen usul ve esasların neler olduğu, ziyaret mahalli işlemlerinin
detayları ele alınacaktır. Bireysel öğrenme materyali sonunda ziyaret mahalli ile ilgili;






Ziyaretçilerin kimler olduğu,
Avukatlar, noterler, yerli ve yabancı heyetlerin ziyaretleri,
Devlet protokolünün ziyareti,
Ziyaretçi kartları,
Ziyaret mahallindeki diğer işlemler gibi konularda bilgi sahibi olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

ÖĞRENME KAZANIMI

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda ziyaret
öncesinde ziyaret mahallinin görüşe hazırlanmasını sağlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ziyaret mahalli konusuna ait; görüş ve ziyaret mahallerini, ziyaret anında
alınması gereken önlemleri, ziyaret bitiminde yapılması gerekenleri, kaynak
kitap, dergi ve internet sitelerinden araştırıp sınıfta paylaşınız.



“Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri
Hakkında Yönetmelik” hükümlerini araştırarak sınıfta paylaşınız.

1. ZİYARET ÖNCESİ ZİYARET MAHALLİ İŞLEMLERİ
İnfaz, kişinin çevresi ile ilişkilerini bozar ve toplumla olan bağlarını koparır; kişiyi
yalnızlaştırıp dış dünyadan izole eder. Hâlbuki yeniden sosyalleşme bakımından
hükümlünün infaz bulunduğu süre içinde ailesi, arkadaşları ve toplum ile bağlarını
sürdürmeleri zorunluluktur. Böylece hükümlü olmanın zararlı sonuçları azalacak,
salıverilmeden sonra topluma dönmeleri, uyum sağlamaları kolaylaşacaktır. İşte bu anlamda,
dışarıyla ilişkilerin sürekliliği konusunda ziyaret, önemli bir yer tutar.
5275 sayılı CGTİHK da konuya özel önem vermiş ve dışarıyla ilişkiler konusunu
ayrıntılı olarak düzenlemiştir.
Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri belli usul
ve esaslara göre gerçekleştirilir.
Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri
hakkındaki usul ve esaslara uymayan bazı durumlarda hükümlü ve tutuklular ziyaretçi
kabulünden yoksun bırakılabilir. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında
Yönetmelik (madde 5/a):
“Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş
olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular dışında kalan hükümlü ve
tutuklular ziyaretçiler ile görüşebilir. Ancak; ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası
infaz edilmekte olanların resmî ve yetkili merciler ile avukatları ve kanunî temsilcileriyle;
hücreye koyma cezası infaz edilmekte olanların, resmî ve yetkili merciler ve avukatlarıyla
görüşmeleri engellenemez.”
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Fotoğraf 1.1: Ceza İnfaz Kurumlarında ziyaretçi kabul takibi



Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, hükümlü ve tutuklunun bir aydan üç aya
kadar ziyaretçi görüşüne çıkarılmamasıdır.


Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:









Sayım yapılmasına karşı çıkmak,
Aramaya karşı çıkmak,
Sevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak,
Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek
veya davranışta bulunmak,
Hükümlü ve tutukluların haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini,
iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek
kazandırma ve iş yurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere
katılmalarını, kurum hekimince muayene ve tedavi edilmelerini, avukat
tayin etmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet başsavcılıklarına
gitmelerini, kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum
dışına çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engellemek, hükümlü ve
tutukluları bu fiillere teşvik etmek, bu yolda talimat vermek, mevzuatın
hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas
olanaklarını engellemek,
Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmaktır.
Ceza infaz kurumu idaresince verilen kıyafetleri giymemek veya verilen
kıyafetlere kasten zarar vermek (Bu maddede öngörülen yönetmelik
hükümleri 24/12/2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile bir ay
içinde yürürlüğe konulacaktır. Bu maddeye ait hükümler yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacaktır.)
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1.1. Görüş ve Ziyaret Mahalleri
Ceza infaz kurumları; hükümlü ve tutukluların özelliklerine, kurumun iç
örgütlenmesine ve mimari yapısına göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmalardan biri de
uygulanan infaz rejimine göre kapalı ya da açık ceza infaz kurumlarıdır.

Fotoğraf 1.2: Bir kapalı ceza infaz kurumuna ait haftalık kapalı görüş listesi

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliği`ne göre (Madde
5/d,e,f,g):
“Kurum idaresinin uygun göreceği bir hafta açık görüş, ayın diğer haftaları kapalı
görüş olmak üzere, hükümlü ve tutuklular bu Yönetmelikte belirtilen yakınları ile haftada bir
kez olacak şekilde görüşme yapabilir (d). Kurum mevcudu, güvenliği ve düzeni dikkate
alınmak suretiyle 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar,
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan,
hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarındaki açık görüşler idare ve gözlem kurulu
kararıyla iki ayda bir yaptırılabilir (e). Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü
olanlar, on beş günde bir kez olmak üzere, biri açık, diğeri kapalı görüş biçiminde, ayda iki
kez görüşme yapabilir (f). Kapalı görüşlerden biri bayramlarda ve özel günlerde yaptırılacak
açık görüşlerle çakıştığı takdirde, açık görüş yaptırılır (g).”

1.1.1. Kapalı Görüş ve Ziyaret Mahalli
Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliği kapalı görüşü:
“Madde 7 — “Kapalı görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin her türlü maddi
temasının önlendiği, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde
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izlenebildiği ve ceza infaz kurumu idaresinin bu iş için tahsis ettiği özel bölümde yapılan
görüşmelerdir.” Şeklinde tanımlarken, görüş yeri kavramını:
“Madde 8 — “Her ceza infaz kurumunda, olanaklar elverdiği ölçüde, kapalı görüş
yapılabilmesi için bir ziyaretçi kabul yeri ayrılır.” şeklinde tanımlamaktadır.

Fotoğraf 1.3: Bir infaz kurumunun kapalı ziyaret alanının eski ve yani hâli



Kapalı görüş usulüne göre hükümlü ve tutukluları ziyaret edebilecek
kişiler:

Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyük anne ve büyükbabası, çocuğu, torunu,
kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi,
kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin
başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu,
kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla
görüşebilir (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik, madde 9).
Hükümlü ve tutuklular, yukarıda sayılanlar dışında kalan üç ziyaretçisinin adı ve
soyadı ile bilmesi hâlinde adresini ceza infaz kurumuna kabulünden ve kendisine bu hususun
tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, ağır hastalık,
doğal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan
kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hâller dışında değiştirilemez. Ceza infaz
kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette
bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığı konusunda kolluk aracılığıyla araştırma
yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.
17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hükümlü ve
Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin sonuna
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
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“Çocuk hükümlü ve tutukluların üç kişilik liste kapsamındaki kişiler
tarafından ziyaret edilebilmeleri için çocuğun anne ve babasının veya
yasal temsilcisinin rızası aranır.
Ziyaretçinin ergin olmaması halinde ziyaretçi çocuğun da anne ve
babasının veya yasal temsilcisinin rızası aranır.”
Aynı ceza infaz kurumu içinde bulunan hükümlü ve tutuklular, ilk
paragrafta sayılan kişilerden olmaları şartıyla Hükümlü ve Tutukluların
Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında
birbirleri ile görüşebilir.

1.1.2. Açık Görüş ve Ziyaret Mahalli
Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri ve Kapalı Görüş Hakkında Yönetmelik:
“Madde 13 — Açık Görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına
imkân verecek şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve
izlenebildiği, ceza infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret
ve görüşmelerdir.” şeklinde tanımlamaktadır.


Açık görüş ile ilgili usul








Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına
bölünmesi suretiyle, görüş gününe kadar gruplar oluşturulur, her grubun
görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere, hükümlü ve
tutuklulara tebliğ edilir ve hazırlanan program ayrıca koğuşlara ve
ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılır.
Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmaz, bir defa görüş yapan
hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere aynı görüşle ilgili olarak ikinci
defa izin verilmez.
Her grubun açık görüşü bittikten sonra, görüş yerinde bulunan hükümlü
ve tutuklular, görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra
koğuş veya odalarına götürülerek burada sayılır. Kimlikleri, Fotoğraflı
belgelerle kontrol edilir, grup mevcudunun tam olduğunun anlaşılması
üzerine, ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilir.
Açık görüşlerde, görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi
gözlemci olarak bulundurulur.
Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde kalan hükümlüler
görüşlerini her zaman açık görüş şeklinde yapar (Hükümlü ve
Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik madde18).
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Fotoğraf 1.4: Açık görüş ve ziyaret anı



Açık görüşte ziyaret edebilecek kişiler

Hükümlü ve tutuklular, kapalı görüş yapabilecekleri, yukarıda sayılan eşi, üçüncü
dereceye kadar kan ve kayın hısımları, hükümlüler için vasisi veya kayyımı ayrıca ceza infaz
kurumuna kabullerinde, zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere, ad ve
adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi ile ayda bir gün açık görüş yapabilir. Görüş günleri
kurumca belirlenir.

1.1.3. Hastanede Ziyaret
Hükümlü ve tutukluların hastane ziyaretlerine ilişkin Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret
Edilmeleri Hakkında Yönetmelik şöyledir:
Madde 36 — Hasta hükümlü ve tutuklular, kurum tabibinin uygun görmesi hâlinde,
görevli infaz ve koruma memuru nezaretinde, kurumun hastane veya revirinde ziyaret
edilebilir.
Kurum dışındaki sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi gören hükümlü ve tutuklular,
tedaviyi yapan doktorun uygun görmesi ve Cumhuriyet Başsavcı`sı veya görevlendireceği
Cumhuriyet Savcısı`nın izni ile iç güvenlik görevlileri nezaretinde ziyaret edilebilir.”
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1.2. Görüş ve Ziyaretlerin Yapılışı
Hükümlü ve tutukluların görüşmeleri bir takım esaslara göre gerçekleştirilir.


Bu esaslar:




Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası
kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve
tutuklular dışında kalan hükümlü ve tutuklular ziyaretçiler ile görüşebilir.
Ancak; ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası infaz edilmekte
olanların resmî ve yetkili merciler ile avukatları ve kanunî temsilcileriyle;
hücreye koyma cezası infaz edilmekte olanların, resmî ve yetkili merciler
ve avukatlarıyla görüşmeleri engellenemez.
Odaya kapatma disiplin cezası almış olsa dahi çocukların; annesi, babası,
kardeşleri, avukatı, resmî ve yetkili merciler ile yasal temsilcisiyle
görüşmesi engellenemez.

Fotoğraf 1.5: Bayram ve özel günlerde açık görüşün yapılması sırasında ziyaretçiler






Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, on beş günde bir
kez olmak üzere, biri açık, diğeri kapalı görüş biçiminde, ayda iki kez
görüşme yapabilir.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanları; eşi, çocukları,
torunları, torunlarının çocukları, annesi, babası, büyükannesi,
büyükbabası, büyükannesi ve büyükbabasının anne ve babaları, kardeşleri
ve vasisi dışında kimse ziyaret edemez.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, yukarıda
belirtilen kişiler ile ancak teker teker ve ceza infaz kurumu müdürünün
belirleyeceği gün, saat ve koşullar içinde, biri açık biri kapalı görüş
olmak üzere, on beş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek
üzere görüşebilir.
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Kapalı görüşlerden biri bayramlarda ve özel günlerde yaptırılacak açık
görüşlerle çakıştığı takdirde, açık görüş yaptırılır.
Hükümlü ve tutuklular, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri
Hakkında Yönetmelikte belirtilen eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve
kayın hısımları ve vasisi ile kayyımı dışında kalan üç ziyaretçisinin açık
kimlik ve adreslerini kuruma bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, ağır hastalık,
doğal afet, hükümlü ve tutukluların nakli ya da ziyaretçinin ziyaret
olanağını ortadan kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hâller
dışında değiştirilemez.

1.2.1. Tutuklunun Müdafi, Uzlaştırmacı ve Arabulucu ile Görüşmesi
Tutuklu, vekâletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları
başkalarının duymayacağı, ancak; görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda, açık
görüş usulüne tabi olarak görüşür. Bu kişilerin müdafi ile yazışmaları denetime tabi
tutulmaz.
Soruşturma evresinde, aynı anda en fazla üç avukat tutuklu ile görüşebilir.
Tutuklu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ile 255`inci maddeleri
uyarınca uzlaştırmacı olarak atanan kişi ile görevlendirme belgesinin ibrazı üzerine ve 6325
sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca arabulucu olarak belirlenen
kişi ile meslek kimliğinin ibrazı üzerine, mesai gün ve saatleri içerisinde konuşulanları
başkalarının duymayacağı, ancak görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda, açık
görüş usulüne tâbi olarak görüşür. Bu kişilerin uzlaştırmacı ve arabulucu ile yazışmaları
denetime tâbi tutulmaz.

1.2.2. Hükümlünün Avukat, Uzlaştırmacı ve Arabulucu ile Görüşmesi
Hükümlü ile avukatı, meslek kimliğinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında ve çalışma
saatleri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulanların duyulamayacağı, ancak;
güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak
görüştürülür.

Fotoğraf 1.6: Avukat görüş odaları
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Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları
konuşmaların kayıtları incelemeye tabi tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı Kanunun 220`nci,
ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm
olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğinin, infaz
kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri
mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge
elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir
görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin avukatlarına verdiği veya
avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler infaz hâkimince incelenebilir. İnfaz hâkimi
belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı
ilgililer 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu’na göre itiraz edebilir.
MADDE 6- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanunun 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna
göre teselsül ettirilmiştir.








“(4) Görüşme sırasında; hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye
verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmaya
ilişkin olarak kendilerinin tuttukları kayıtlar incelenemez; hükümlünün
avukatı ile yaptığı görüşme dinlenemez ve kayda alınamaz.
(5) Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesinde ve İkinci Kitap Dördüncü
Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan
suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan mahkûm olanların avukatları ile
görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin
tehlikeye düşürüldüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin
yönlendirildiğine, bu örgütlere emir ve talimat verildiğine veya yorumları
ile gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletildiğine ilişkin bilgi, bulgu veya
belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz
hâkiminin kararıyla, üç ay süreyle; görüşmeler teknik cihazla sesli veya
görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri
izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün
avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri,
dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el
konulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir.
(6) İnfaz hakimliği hükümlünün; kurallara uyumunu, toplum veya ceza
infaz kurumu bakımından arz ettiği tehlikeyi ve rehabilitasyon
çalışmalarındaki gelişimini değerlendirerek, kararda belirttiği süreyi üç
aydan fazla olmamak üzere müteaddit defa uzatabileceği gibi
kısaltılmasına veya sonlandırılmasına da karar verebilir.
(7) Beşinci fıkra kapsamına giren hükümlünün yaptığı görüşmenin, aynı
fıkrada belirtilen amaca yönelik yapıldığının anlaşılması hâlinde,
görüşmeye derhal son verilerek, bu husus gerekçesiyle birlikte tutanağa
bağlanır. Görüşme başlamadan önce taraflar bu hususta uyarılır.
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(8) Hükümlü hakkında, yedinci fıkra uyarınca tutanak tutulması hâlinde,
Cumhuriyet başsavcılığının istemiyle hükümlünün avukatlarıyla
görüşmesi infaz hâkimince altı ay süreyle yasaklanabilir. Yasaklama
kararı, hükümlüye ve yeni bir avukat görevlendirilmesi için derhal ilgili
baro başkanlığına bildirilir. Cumhuriyet başsavcılığı baro tarafından
bildirilen avukatın değiştirilmesini baro başkanlığından isteyebilir. Bu
fıkra hükmüne göre görevlendirilen avukata, 23/3/2005 tarihli ve 5320
sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli
Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre ücret ödenir.
(9) İnfaz hâkimi tarafından bu madde uyarınca verilen kararlara karşı
4675 sayılı Kanuna göre itiraz edilebilir.
(10) Bu madde hükümleri 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre yüksek
güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile beşinci
fıkradaki suçlardan hükümlü olup, başka bir suçtan dolayı şüpheli veya
sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen hükümlüler hakkında da uygulanır.
(11) Tutuklular hakkında bu madde hükümlerine göre karar vermeye
soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimi, kovuşturma aşamasında
mahkeme yetkilidir.”

Zorunlu hâllerde, belirlenen gün ve saatler dışındaki görüşmelere, Cumhuriyet
başsavcılığı yazılı olarak izin verebilir.
Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlarıyla, avukatlık mesleğinin icrası
çerçevesinde en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 ile 255`inci maddeleri uyarınca,
hükümlü, uzlaştırmaya tâbi bir suçun tarafı olması, uzlaştırma yoluna gidilmesi ve rıza
göstermesi durumunda, uzlaştırmacı olarak atanan kişi ile görevlendirme belgesinin ibrazı
üzerine, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, mesai gün ve saatleri içerisinde,
konuşulanların duyulamayacağı, ancak güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık
görüş usulüne uygun olarak görüştürülür.
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca, hükümlü,
arabuluculuk yoluna başvurulması ve rıza göstermesi durumunda, arabulucu olarak
belirlenen kişi ile meslek kimliğinin ibrazı üzerine, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde,
mesai gün ve saatleri içerisinde, konuşulanların duyulamayacağı, ancak güvenlik nedeniyle
görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüştürülür.
Uzlaştırmacının ve arabulucunun kuruma girişinde ve görüşmeler sırasında
avukatların kuruma girişlerinde ve görüşmelerinde uygulanan usul ve esaslar, niteliğine
uygun düştüğü ölçüde uygulanır.
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1.2.3. Kan ve Kayın Hısımlarının Ziyaretleri
Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kan ve kayın hısımlarından, akrabalık
durumlarını ve T.C. kimlik numaralarını beyan etmeleri ve T.C. kimlik numaralarının
bulunduğu nüfus cüzdanı aslını ziyaret süresince ceza infaz kurumlarında yetkili görevlilere
teslim etmeleri istenir.
Ziyaretçilerin beyanlarının doğruluğu, ceza infaz kurumları tarafından Kimlik
Paylaşım Sistemi üzerinden elektronik ortamda araştırılmak suretiyle teyit edilir. Bu şekilde
doğru beyanda bulunduğu tespit edilen ziyaretçilerden beyanlarına ilişkin olarak nüfus kayıt
örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenmez.

Fotoğraf 1.7: Kan ve kayın hısımlarının ziyareti

Kimlik paylaşım sistemi üzerinden elektronik ortamda kanuni yakınlığı tespit
edilemeyenlerin veya hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen ancak T.C. kimlik
numarası bulunmayan kan ve kayın hısımlarının akrabalık durumlarını, nüfus idarelerinden
veya ilgili konsolosluklar tarafından verilen resmi belgeler ile ispatlamaları gerekir.

1.2.4. Heyetlerin Ziyaretleri
Kurum, kurul ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını
ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için Adalet Bakanlığından izin almak
zorundadırlar. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve yazılı basın mensupları hakkında da
bu hüküm uygulanır. Adalet Bakanlığı talepte bulunan kişilerin hükümlüleri ziyaret
etmelerine de izin verebilir.
İzleme kurulu üyelerinden en az dört üyenin katılımıyla oluşan heyet ile infaz
hâkimleri ve görevleri çerçevesinde denetimli serbestlik personeli önceden izin almaksızın
ceza infaz kurumlarını ziyaret eder.
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Fotoğraf 1.8: Ceza infaz kurumlarına heyetlerin ziyareti

Bu ziyaret ve görüşmelerde güvenliği tehlikeye düşürmeyecek tedbirler kurum
yönetimince alınır. Ziyaret ve görüşmeler, kurum görevlilerinin gözetiminde yapılır. Ancak;
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, izleme kurulu üyeleri, infaz hâkimleri, denetimli
serbestlik personeli ve kanunlarla yetkili kılınmış heyet ve kişiler hükümlü ve tutuklularla
özel görüşme yapabilir.
Güvenlik bakımından bir araya getirilemeyecek hükümlü ve tutuklularla toplu
görüşme yapılamaz. Önceden izin verilmiş olsa bile doğal afet, yangın ve ayaklanma gibi
olağanüstü durumlarda ziyaret ve görüşmeler ertelenebilir.
İnsan hakları il ve ilçe kurulları, Cumhuriyet başsavcılığından izin almak suretiyle
ceza infaz kurumlarını ziyaret edebileceği gibi hükümlü ve tutuklularla da görüşebilir.
Resmî veya dinî bayram günleriyle özel günlerde, Cumhuriyet Başsavcısı veya
görevlendireceği Cumhuriyet Savcısı`nın onayı ve refakatiyle, il veya ilçe resmî protokolüne
dâhil kurum ve kuruluşlar ile iyileştirme programlarına yararı olabilecek sivil toplum
örgütlerinin temsilcilerine, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluları ziyaret izni
verilebilir. Ancak, ceza infaz kurumunun fiziki yapısı, kapasitesi ve güvenlik sebebiyle bu
ziyaret yaptırılmayabilir veya sınırlandırılabilir.
Kapalı ve açık ceza infaz kurumlarına ziyaret veya görüşe gelen resmî heyet ve özel
kişiler, kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamaz, kurum güvenliği için
alınan ve uygulanan yasal ve idarî tedbirlerin değiştirilmesini isteyemez.

1.2.5. Yabancı Uyruklu Hükümlü ve Tutuklu Ziyareti


Yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklunun; aile fertleri, akrabalar ve
yakınları tarafından ziyareti

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliği madde 27`de
belirtildiği gibi:
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“Yabancı uyruklu adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmesi koşuluyla
eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından, haftada
bir kez ve ayrıca, kuruma kabullerinde, zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere
ad ve adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi tarafından, yarım saatten az ve bir saatten fazla
olmamak üzere, çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilir. Bu kişilerin ziyaret haklarını
kullanabilmeleri için, bir hafta önce ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına başvurmaları
zorunludur. Bunların dışında kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Türk veya yabancı
uyruklu diğer kişiler, makul sebebini belirtmek suretiyle, Cumhuriyet başsavcılığının yazılı
izni ile ziyarette bulunabilir. Ancak, bu hüküm, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
hükümlüler hakkında uygulanmaz.
Terör veya örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu olanlar için, yukarıda sayılan kişiler
veya diğer üç yakını tarafından yapılacak ziyaret başvurularının, ziyaret tarihinden on beş
gün önce, gerekli izin alınmak üzere, Bakanlığa iletilmesi zorunludur. Bunlar dışında
kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Türk veya yabancı uyruklu diğer kişiler, makul
sebebini belirtmek suretiyle, Bakanlığın yazılı izni ile ziyarette bulunabilir. Bu hüküm,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.
Ziyaret için gerekli olan bir haftalık ve on beş günlük başvuru süreleri acil ve kabul
edilebilir hâllerde daha kısa tutulabilir.
Yabancı uyruklu ziyaretçilere öncelikle açık görüş hakkı kullandırılır ve kurumca
belirlenen ziyaret günleri dışında da ziyaret yaptırılabilir.
Ziyaret talebinde bulunan kişi, biri Türk vatandaşlığı olmak üzere, çifte vatandaşlığa
sahip ise, yukarıdaki ilkeler çerçevesinde, Türk uyruklu hükümlü ve tutuklular Türk
vatandaşı gibi, taşıdığı yabancı uyruktaki kişiyi ise yabancı ülke vatandaşı gibi ziyaret
edebilir.
Türk vatandaşlığından tamamen çıkarak yabancı ülke vatandaşı olan kişiler yabancı
sayıldığından, aile fertlerini veya yakınlarını ancak yabancıların ziyaret rejimine ilişkin
kurallara göre ziyaret edebilir.
Başka bir ülke vatandaşı ile evli olan Türk vatandaşı hükümlü ve tutukluların veya
kendisi başka ülke vatandaşı olmakla birlikte, bir Türk vatandaşıyla evli bulunan yabancı
hükümlü ve tutukluların ziyaretlerinde, bu bölümün birinci ve ikinci paragraflarında
düzenlenen esaslar uygulanır.
Türk vatandaşı olan hükümlü veya tutukluyu ziyaret etmek isteyen yabancı uyruklu
kişinin, aralarında ilk paragrafta belirtilen akrabalık veya hukuksal bağ mevcutsa,
ziyaretlerde bu bölümün birinci ve ikinci paragraflarda düzenlenen esaslar uygulanır.
Ancak, aralarında akrabalık veya hukuksal bağ mevcut değilse başvuru Bakanlığa yapılır.
Aynı ceza infaz kurumunda kalmakta olan yabancı hükümlü ve tutuklulardan resmî
nikâhlı olarak evli bulunanlar ile birinci fıkrada belirtilen derecede akraba olanlara,
belgelendirmeleri koşuluyla, Bakanlıkça bu Yönetmelikteki düzenlemelere göre birbirlerini
ziyaret etmeleri için izin verilebilir.
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Tüm ziyaret başvurularına, ziyaret edilecek kişilerin açık kimliği, yakınlık derecesini
belirten bilgi veya belge ile ziyaretçinin kimlik veya pasaport fotokopisi eklenir. Ayrıca
ziyaretten önce ilgili kişinin akraba olup olmadığı hükümlü veya tutukluya teyit ettirilir.
Aile fertleri ile yakınlarının hükümlü ve tutukluları ziyaretlerinde, anılan
Yönetmelikte düzenlenen, açık ve kapalı görüş usulleri uygulanır. Bakanlık tarafından resmî
ve dinî bayramlar ile özel günlerde verilen açık görüş hakkından yabancı uyruklu hükümlü
ve tutuklular da yararlandırılır.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, bu Yönetmelikte sayılan
ziyaretçileri ile bu Yönetmelikte belirtilen ziyaret usulüne göre ziyaret edilir.”


Diplomatik temsilciliklerin ve konsolosluk memurlarının ziyareti

Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesinde:
“Ülkenin diplomatik temsilciliği görevlileri veya konsolosluk memurları, sadece kendi
ülke vatandaşları ile Türkiye’de diplomatik temsilciliği veya konsolosluğu bulunmayıp da
anlaşmalar gereği, yararlarını korudukları yabancı uyruklu kişileri ziyaret hakkına sahiptir.
Konsolosluk memurunun ziyareti ilgili hükümlü veya tutuklunun rızası ile gerçekleşir.
Hükümlü veya tutuklu görüşmeyi kabul etmiyorsa durum konsolosluk memuru ile hükümlü
veya tutuklunun huzurunda tutanakla tespit edilir.
Ziyaret talebi, ziyaret tarihinden en az bir hafta önce, ceza infaz kurumunun
bulunduğu ağır ceza merkezi Cumhuriyet başsavcılığına yapılır. Başvuruda, ziyaret talebinde
bulunan konsolosluk memurunun açık kimliği, görevi ve ziyaret tarihi belirtilir. Acil ve
kabul edilebilir hâller ile yeni tutuklanmış kişileri ziyaret bakımından bir haftalık süre daha
kısa tutulabilir.
Ziyaret edilmek istenen kişi, terör veya örgütlü suçlardan hükümlü veya tutuklu ise,
ziyaret talebi, ziyaret tarihinden on beş gün önce Bakanlığa iletilir. Acil ve kabul edilebilir
hâller ile yeni tutuklanmış kişileri ziyaret bakımından bu süre daha kısa tutulabilir.”
Ziyaret edilmek istenen kişi, biri Türk vatandaşlığı olmak üzere birden fazla
vatandaşlığa sahip ise, konsolosluk memurunun izin talebi karşılıklılık ilkesi de gözetilerek
yerine getirilebilir.
Yabancı bir ülkenin vatandaşı olmakla birlikte, Türk kökenli olan hükümlü ve
tutukluların, konsolosluk memurları tarafından ziyaret edilmek istenmesi hâlinde, izin
verilmeden önce, ziyaret edilmek istenen kişinin Türk vatandaşlığından çıkıp çıkmadığı
araştırılmak üzere ziyaret talebinin Bakanlığa iletilmesi zorunludur.
Yabancı ülke konsolosluk memurlarının ziyaretine izin verme yetkisi ilgili Ağır Ceza
Cumhuriyet başsavcılığı veya Bakanlıktır.

16



Konsolosluklarda çalışan diğer görevlilerin ziyareti

Konsoloslukta resmen çalışan din görevlisi, öğretmen, psikolog ve benzeri mesleklerdeki
konsolosluk memurlarının yabancı hükümlü ve tutukluları ziyareti anılan Yönetmelik
hükümlerine göre Bakanlığın iznine tabidir.


Yabancı heyetler ile kişi ve kuruluşların ziyaretleri

Yabancı ülke resmî kurum ve kuruluşlar ile parlamento temsilcilerinin, heyet hâlinde
veya bireysel olarak, ceza infaz kurumlarını ziyaretleri hükümlü ve tutuklularla
görüşebilmeleri, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, Bakanlıktan izin alınmak suretiyle, bu
Yönetmelik hükümlerinde düzenlenen usul ve esaslara göre yapılır.
Denetim amacıyla Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle
yetkisi kabul edilen kurum ve kuruluşların temsilcileri hükümlü ve tutukluları, ziyaret yapma
niyetini Bakanlığa önceden bildirmek suretiyle, ilgili sözleşme hükümleri ve ulusal
mevzuattaki usul ve esaslar çerçevesinde ziyaret edebilir. Heyet ziyaret sırasında hükümlü ve
tutuklularla özel olarak görüşebilir, kurumun her yerine girebilir. Ayrıca, heyetin hükümlü
ve tutukluların bulundukları yerler hakkındaki istediği tüm bilgiler kendilerine sağlanır.
Taraf olduğumuz sözleşmeler gereğince ülkemize iade edilen Türk uyruklu hükümlü
ve tutuklular, Bakanlığın izniyle iade eden ülkenin konsolosluk memurunca ziyaret
edilebilir. Bu ziyaret izninde karşılıklılık aranabilir, tercüman yardımından faydalanılabilir.


Yabancı hükümlü ve tutukluların din adamları tarafından ziyareti

Yabancı temsilcilikler dışında, Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamları tarafından
faaliyetleri kabul edilmiş olan dinlerin resmî temsilcileri ve din adamları, yabancı uyruklu
kişileri, Bakanlığın izni ile ziyaret edebilir. Ancak bu ziyaretin ilgili hükümlü veya tutuklu
tarafından da kabul edilmesi gerekir. İlgili görüşmeyi kabul etmiyorsa durum bir tutanakla
tespit edilir.


Tıp doktorları tarafından yabancı hükümlü ve tutuklulara yönelik tedavi
amaçlı ziyaret

Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların hastalıklarının, ülkemizde tedavi imkânı
bulunmaması veya zorunlu bir sağlık nedeniyle verilen Bakanlık izni hariç, yabancı uyruklu
doktorların tedavi hizmeti amacıyla kuruma girmesine izin verilmez.


Fahri konsolosların yabancı hükümlü ve tutukluları ziyareti

Ülkemizde, diplomatik temsilciliği ve konsolosluğu bulunmayan ülkelerin fahri
konsolosları, bu görevlerini belgelemeleri koşuluyla, yabancı ülke konsoloslarına tanınan
haklardan yararlanır.
Ülkemizde, diplomatik temsilciliği ya da konsolosluğu bulunan ülkelerin fahri
konsolosları, yabancı hükümlü ve tutukluları, ancak; Bakanlığın izni ile ziyaret edebilirler.
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1.2.6. Din Adamları Tarafından Ziyaret
Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamları tarafından faaliyetleri kabul edilmiş
dinlerin resmî temsilcileri veya din adamları, kendi dinlerine mensup hükümlü ve
tutuklularla istekleri hâlinde ve ceza infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürmemek
kaydıyla, Cumhuriyet başsavcılığının izniyle görüşebilir.
Ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan heyet ve kişilerin ziyaret ve görüşmeleri
sürdürmelerine derhâl son verilir. Suç oluşturan davranışlar, ilgili idarî ve adlî makamlara
bildirilir. Görüşme hakkına sahip kişilerin kurum güvenliğinin korunması amacıyla alınan
tedbirlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniyle görüşme hakları, kurumun en üst
amirince bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir. Mevzuatın avukatlar bakımından getirdiği
hükümler saklıdır.

1.3. UYAP Ekranlarında Ziyaret Öncesi Ziyaret Mahalli İşlemleri
Tutuklu ve hükümlülerin ziyaret öncesi ziyaretçi olarak kabullerini sağlayacak bir
takım işlemler yapmaları gerekmektedir. Bu işlemlerden birisi de ceza infaz kurumlarında
ilgili makama ziyaretçi kabul için başvuruda bulunmaktır. Tutuklu ve hükümlü ziyaretleri
için “Ziyaretçi Kabul Bürosu”`na yapılan başvurular sonrasında hangi ziyaretçilerin kabul
edildiğini bildiren kayıtlar oluşturulmaktadır.
Ziyaretçi kabul bürosu ekranına aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi girilir ve sırası ile şu
işlemler yapılır:
Karşımıza gelen “Ziyaretçi Kabul Bürosu” ekranında öncelikle “Ceza İnfaz
Kurumu İşlemleri  Ziyaret İşlemleri  Tutuklu/Hükümlü Ziyaretçi Bildirim”
sorgulaması yapılır.
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Fotoğraf 1.9: Kapalı ceza infaz kurumu ziyaretçi kabul bürosu ziyaretçi bildirim ekranı

Fotoğraf 1.10: Ziyaretçi bildirim ekranında tutuklu hükümlü kaydı arama

Yapılan sorgulamada tutuklu ve hükümlünün kendisine ait kaydı ve ziyarette
bulunmak isteyen yakınına ait adres kaydı bulunursa “Tamam” butonuna basılarak kişi
seçilir.
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Fotoğraf 1.11: Kapalı ceza infaz kurumlarında ziyaretçi girişi kaydetme ekranı

Fotoğraf 1.12: Kapalı ceza infaz kurumlarında ziyaretçi kaydı sorgulama ekranı

Ardından tutuklu ve hükümlü yakınının adres ve bilgi girişleri yapılarak “Kaydet”
butonuna tıklanır ve sistemden çıkılır.
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Fotoğraf 1.13: Kapalı ceza infaz kurumlarında ziyaretçi kaydetme işlemi ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek Ziyaret Öncesi Ziyaret Mahalli ile
ilgili işlemleri yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Görüş ve ziyaret mahallerine ilişkin
mevzuatı araştırınız.

 Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarından
araştırmalısınız.

 Görüş ve ziyaretlerin nasıl yapıldığını
araştırınız.

 Ceza İnfaz Kurumu çalışanları görüş ve
ziyaretlerde ne tür işlemler
yapmaktadırlar, araştırmalısınız.

 Görüş ve ziyaret mahallerindeki uygunsuz
durumları araştırınız.
 Mesleki program içerisindeki sorgulama
ekran menülerini Uzaktan Eğitim
ekranlarından araştırınız.
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 İnternet ve araştırma kitaplarından
ziyaret mahallindeki uygunsuz durumlar
ile ilgili araştırma yapmalısınız.
 Siz bir mesleki program tasarlayıcısı
olsaydınız sorgulama menülerini nasıl
planlardınız? Adliyedeki UYAP
uzmanlarından araştırmalısınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Ziyaretçi giriş-çıkışlarında hükümlü tutuklulara ……………………….. yapılır.

2.

Kapalı görüşlerden biri bayramlarda ve özel günlerde yaptırılacak açık görüşlerle
çakıştığı takdirde, …………………………… yaptırılır.

3.

Görüşler ……………….. ve …………………olmak üzere yaptırılır.

4.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, yukarıda belirtilen kişiler ile
ancak teker teker ve ceza infaz kurumu müdürünün belirleyeceği gün, saat ve koşullar
içinde, biri açık biri kapalı görüş olmak üzere, …………………. günlük aralıklarla ve
günde ……………... saati geçmemek üzere görüşebilir.

5.

İzleme kurulu üyelerinden en az dört üyenin katılımıyla oluşan heyet ile infaz
hâkimleri ve görevleri çerçevesinde ……………………………………… personeli
önceden izin almaksızın ceza infaz kurumlarını ziyaret eder.

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

ÖĞRENME KAZANIMI

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda ziyaret ve ziyaret
saatlerini, ziyaretçinin yapması gerekenleri, ziyaret anında alınması gereken önlemleri
açıklayabileceksiniz. UYAP ekran uygulamaları sayesinde ziyaret esnasında yapılan iş ve
işlemleri takip edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Ziyaret mahalli konusuna ait: ziyaret ve ziyaret saatlerini, ziyaret esnasında
ziyaretçinin yapması gerekenleri, ziyaret anında alınması gereken önlemleri,
kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinden araştırıp sınıfta paylaşınız.
“Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri
Hakkında Yönetmelik” hükümlerini araştırarak sınıfta paylaşınız.

2. ZİYARET ESNASINDA ZİYARET MAHALLİ
İŞLEMLERİ
2.1. Ziyaret ve Ziyaret Saatleri
“Tutuklu, tutukevinin genel düzenine uymak suretiyle ziyaretçi kabul edebilir.
Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde hâkim veya mahkeme,
soruşturmanın veya davanın selameti bakımından tutuklunun ziyaretçi kabulünü
yasaklayabilir veya bu hususta kısıtlamalar koyabilir. (CGİK. Madde 114/2)”

2.1.1. Kapalı Görüş Gün ve Saatleri
Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi
sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak, kurumca belirlenir.
Görüş süresi, yarım saatten az, bir saatten fazla olacak şekilde belirlenemez. Görüş
süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işletilir.
Çocuk hükümlü ve tutuklular için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla
olmamak üzere belirlenir.
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Fotoğraf 2.1: Kapalı görüş kabinleri

2.1.2. Açık Görüş Süresi ve Saatleri
Açık ziyaretler, bir saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00 - 17.00 saatleri arasında
yaptırılır. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işler.
Çocuk hükümlü ve tutuklular için ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla
olmamak üzere belirlenir.


Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş

Hükümlü ve tutuklular, Adalet Bakanlığınca uygun görülen, dinî ve milli bayramlar
ile özel günlere mahsus olmak üzere, belirlenen tarihlerde, anne, baba, eş, çocuk, torun,
büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle açık görüş yapabilir.

Fotoğraf 2.2: Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş

Adalet Bakanlığınca belirlenen yakınları olmayan hükümlü ve tutuklular, üçüncü
dereceye kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle görüşebilirler. Ancak; bu paragrafta yer
alan hüküm, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.
Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüş ile çakışması hâlinde açık görüş
yaptırılır. Açık ceza infaz kurumlarında yapılan açık görüşler sırasında görsel ve yazılı basın
mensupları, hükümlülerin rızasının alınması koşuluyla ve Adalet Bakanlığının izniyle haber
amaçlı görüntü alabilir.

25



Açık görüşe ilişkin diğer konular

Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle,
görüş gününe kadar gruplar oluşturulur, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine
bildirilmek üzere, hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilir ve hazırlanan program ayrıca
koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılır.
Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmaz, bir defa görüş yapan hükümlü ve
tutuklular ile ziyaretçilere aynı görüşle ilgili olarak ikinci defa izin verilmez.

2.2. Ziyaretçilerin Yapması Gerekenler
Ceza İnfaz Kurumlarına ziyarette bulunan kişilerin uyması gereken bazı kurallar
bulunmaktadır. Bunlar, giriş ve çıkışta gerçekleştirilecek aramalara katılmak, ziyaretlerde
giriş kartı kullanmak ve ziyaret esnasında konuşulacak lisan kurallarına uymak şeklinde
sıralanabilir.

2.2.1. Ceza İnfaz Kurumlarına Girişte Arama
Aramanın amacı kuruma girmesi, kurumda bulundurulması ve kullanılması sakınca
oluşturacak maddeleri tespit edip el koymak veya girişinin engellenmesini sağlamak, ayrıca
bir suç işlenmişse suç delillerini bulup ortaya çıkartmaktır. Her bir ceza infaz kurumunda,
aramanın yapılması gereken durumları, kullanılacak yöntemleri ve aramaların ne sıklıkla
yapılması gerektiğini anlatan kolayca anlaşılır bir düzenleme olmalıdır. Bu düzenlemeler
personel,
hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerin onurlarını koruyacak biçimde
hazırlanmalıdır. Hükümlü ve tutukluların yaşadığı, çalıştığı veya toplandığı tüm yerlerin
düzenli olarak aranmasına ilişkin usuller olmalıdır.

Fotoğraf 2.3: Ceza İnfaz Kurumlarına girişte arama
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Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik (madde 6):

“Ceza infaz kurumu görevlileri ve dış güvenlik görevlileri dâhil olmak üzere, sıfat ve
görevi ne olursa olsun, ceza infaz kurumlarına 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. Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, Cumhuriyet
savcıları ve bu sınıftan sayılanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve tutuk evleri
kontrolörleri, izleme kurulu başkan ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle yetkileri tanınmış
kişi ve kuruluşların temsilcileri, ceza infaz kurumu ve tutukevi koruma birlik komutanı ile
kurum müdürünün üstleri ağır cezayı gerektiren suçüstü hâlleri dışında elle aranamaz.
Duyarlı kapı cihazının ikazının sürmesi hâlinde bu kişiler ancak, elle aramayı kabul ettikleri
takdirde kuruma girebilirler.
Elle arama yapılmasını gerektiren hâllerde, kuruma giren bayanlar, bayan infaz
koruma memurları veya bayan jandarma görevlileri tarafından, bu görevlilerin
bulunmamaları hâlinde, ceza infaz kurumu müdürünün istemi, Cumhuriyet başsavcısının
talebi üzerine, mülki amir tarafından görevlendirilecek bayan memurlarca aranır.”

2.2.2. Ziyaretlerde Kullanılacak Giriş Kartı
Ziyaretçilerin, ceza infaz kurumuna girişleri sırasında, idare tarafından kimlikleri
alınır, yerine; basılı, seri numaralı, kurum tarafından onaylanmış giriş kartı verilir. Ziyaretçi,
kurum içinde giriş kartını görünecek biçimde üzerinde taşımak zorundadır.

2.2.3. Ziyaretlerde Konuşulacak Lisan
Ziyaret esnasında görüşmelerin Türkçe yapılması esastır. Ancak, hükümlü veya
tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görüşeceğini bildirdiği yakınının Türkçe bilmediğinin
beyan edilmesi hâlinde, Türkçeden başka bir dilde konuşmanın yapılmasına izin verilir ve
konuşma kayda alınır. Kayıtların incelenmesi sonucu, konuşmaların kurum güvenliğini veya
kamu düzenini tehlikeye düşürecek nitelikte bulunması hâlinde, haklarında idarî ve adlî
işlem yapılır.
Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların ziyaret ve avukat görüşlerinde, ücreti
taraflarca karşılanmak koşuluyla bir tercümandan veya o dili bilen bir gönüllünün
yardımından yararlanılabilir.
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2.3. Ziyaret Anında Alınması Gereken Önlemler
Tutuklu ve hükümlü ziyaretine gelen ziyaretçilerin, avukatların ve görevli olarak ceza
infaz kurumuna gelenlerin can güvenlikleri, ceza infaz kurumu binasının dışındaki alanda
jandarma tarafından; ceza infaz kurumu binası içerisinde ise ceza infaz kurumu personeli
tarafından sağlanmalıdır. Ceza infaz kurumlarında bireysel temelde güvenlik önlemleri ve
düzenin sağlıklı işleyebilmesi için bir dizi güvenlik uygulamaları yürütülür. Bu uygulamalara
genelde standart güvenlik prosedürleri denir. Bunların nasıl yapılacağı kanun, tüzük,
yönetmelik ve iç yönetmelikte gösterilir.

Fotoğraf 2.4: Ziyaret esnasında gözlemci jandarma personeli



Ziyaret anında alınması gereken güvenlik önlemlerinden bazıları şöyledir:









Ziyaretler esnasında ziyaretçi ile hükümlü tutuklu arasında herhangi bir
madde alışverişine izin verilmemelidir.
Ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan heyet ve kişilerin ziyaret ve
görüşmeleri sürdürmelerine derhâl son verilir. Suç oluşturan davranışlar,
ilgili idarî ve adlî makamlara bildirilir.
Görüşme hakkına sahip özel kişilerin kurum güvenliğinin korunması
amacıyla alınan tedbirlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniyle
görüşme hakları, kurumun en üst amirince bir aydan bir yıla kadar
kısıtlanabilir. Mevzuatın avukatlar bakımından getirdiği hükümler
saklıdır.
Ziyaretler sırasında kavga, münakaşa gibi olumsuzluklar görüldüğünde
ceza infaz kurumu personeli zaman geçirmeden derhâl olaylara müdahale
ederek güvenliği sağlamalı, görüş ortamının huzur ve güvenliğini bozan
ziyaretçiler görüş alanından çıkartılmalıdır.
Açık görüşlerde görüş yerlerinde kurum idaresi tarafından talep edilen
sayıda jandarma personeli gözlemci olarak bulundurulur.
Kapalı ve açık ceza infaz kurumlarına ziyaret veya görüşe gelen resmî
heyet ve özel kişiler, kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda
bulunamaz.
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Ziyaret ve görüşlerde hükümlülere ziyaretçileri para, kıymetli evrak ve
eşya veremez.

2.4. UYAP Ekranlarında Ziyaret Esnasında Ziyaret Mahalli İşlemleri
Tutuklu ve hükümlülerin yakını tarafından ziyaret edilmesi esnasında yapılan
işlemlerin kayıt altına alınması işleminin yapıldığı ekrandır. Bu ekrana ulaşmak için:
Ana menüden “Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri” menüsüne tıklayınız. Açılan
menüden “Ziyaret İşlemleri” seçeneğine tıklayınız.

Fotoğraf 2.5: Ceza İnfaz Kurumu ziyaret bilgileri işlemi ekranı

Karşınıza çıkacak olan “Ziyaret Bilgileri” ekranında yer alan alanlar hakkında bilgi
almak için; Hükümlünün ismini, soy ismini ve kendisini ziyarete gelecek olan yakınının
yakınlık derecesini işaretleyin.
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Fotoğraf 2.6: Ziyaret bilgileri ziyaret tarih/saati işlemi ekranı

Ziyarete gelecek olan kişi bilgilerini de girdikten sonra bu ziyaretin türünü “Ziyaret
Şekli” listesinden “Haftalık Ziyaret” olarak işaretleyin.

Fotoğraf 2.7: Ziyaret bilgileri ziyaret şekli işlemi ekranı

İlgili menüden tutuklu ve hükümlü ile ilgili bilgilerin girişini gerçekleştirdikten sonra
“Tamam” butonuna tıklayınız.
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Fotoğraf 2.8: Ziyaret bilgileri tutuklu/hükümlü bilgi girişi ekranı

Ardından “Ziyaret Bilgileri” ekranından “Ziyaret Eden Bilgileri” menüsüne
ziyarete gelen kişinin yakınlığı ve kişisel bilgilerini ekleyiniz.

Fotoğraf 2.9: Ziyaret bilgileri tutuklu/hükümlü ziyaretine gelen bilgi girişi ekranı
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Fotoğraf 2.10: Ziyaretçi yakını bilgileri girişi ekranı

“Ziyaret Bilgileri” ekranında ilgili bilgilerin girişi tamamlandıktan sonra “Kapat”
butonuna tıklayarak işleminizi sonlandırınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek ziyaret esnasında ziyaret mahalli işlemleri
ile ilgili basamakları gerçekleştiriniz.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ziyaret ve ziyaret saatlerini açıklayınız.

 Ceza İnfaz Kurumu çalışanlarından bilgi
almalısınız.

 Ziyaretçilerin ziyaret esnasında yapması
gerekenleri mevzuata göre açıklayınız.

 Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret esnasında
gözlem yapmalısınız.

 Ziyaret anında alınması gereken önlemleri
açıklayınız.

 İnternet ve araştırma kitaplarından
ziyaret anında alınması gereken
önlemler hakkında bilgi toplamalısınız.

 Mesleki program içerisindeki ziyaret
anında yapılacak işlemlerin ekran
menülerini Uzaktan Eğitim ekranlarından
araştırınız.

 Siz bir mesleki program tasarlayıcısı
olsaydınız sorgulama menülerini nasıl
planlardınız? Adliyedeki UYAP
uzmanlarından araştırmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Ziyaret esnasında görüşmelerin ………………… yapılması esastır.

2.

Çocuk hükümlü ve tutuklular için ziyaret süresi ……… saatten az, ………. saatten
fazla olmamak üzere belirlenir.

3.

Ziyaret edilmek istenen kişi, terör veya örgütlü suçlardan hükümlü veya tutuklu ise,
ziyaret talebi, ziyaret tarihinden …….. gün önce Bakanlığa iletilir.

4.

Ziyaret edilmek istenen kişi, biri Türk vatandaşlığı olmak üzere birden fazla
vatandaşlığa sahip ise, konsolosluk memurunun izin talebi …………………. ilkesi de
gözetilerek yerine getirilebilir.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
5.

( ) Hükümlü ve tutuklular, anne, baba, eş, çocuk ve torunlarıyla ayda bir gün açık
görüş yapabilir.

6.

( ) Kurumlara giren avukatlarca savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen
belge ve dosyalar incelemeye tabi tutulur.

7.

( ) Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi
sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak, kurumca belirlenir.

8.

( ) Avukatlar, vekâletnameleri olsa da aynı anda birden fazla hükümlü veya
tutukluyla görüşme yapamaz.

9.

( ) Zorunlu hâllerde, belirlenen gün ve saatler dışındaki görüşmelere, Cumhuriyet
başsavcılığı yazılı olarak izin verebilir.

10.

( ) Güvenlik bakımından bir araya getirilemeyecek hükümlü ve tutuklularla toplu
görüşme yapılır.

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

ÖĞRENME KAZANIMI

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda ziyaret bitiminde
yapılması gerekenleri, açık veya kapalı görüş sonrasında yapılacak işlemleri
açıklayabileceksiniz. UYAP ekran uygulamaları sayesinde ziyaret sonrasında yapılan iş ve
işlemleri takip edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ziyaret mahalli konusuna ait: ziyaret bitiminde tutuklu ve hükümlülerin
odalarına götürülmesi, ziyaret bitimine nasıl sayım yapıldığı, ziyaret bitiminde
tutanak tutulması, konularını kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinden
araştırıp sınıfta paylaşınız.



“Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri
Hakkında Yönetmelik” hükümlerini araştırarak sınıfta paylaşınız.

3. ZİYARET SONRASI ZİYARET MAHALLİ
İŞLEMLERİ
3.1. Ziyaret Bitiminde Yapılması Gerekenler
Ceza infaz kurumlarında ziyaret öncesinde gerçekleştirilen arama, ziyaret bitiminde de
tekrarlanır. Hükümlü ve tutukluların, odalarından çıkışlarında ve dönüşlerinde ayrı yerlerde
ve farklı memurlarca üst ve eşya aramaları yapılır. Bu aramalarda insanın saygınlığını
küçültecek, onurunu incitecek veya aramanın amacıyla bağdaşmayacak tutum ve
davranışlarda bulunulamaz.
Ziyaret bitiminde yapılması gerekenler, açık veya kapalı görüş sonrasında yapılacak
işlemler başlığı altında detaylandırılacaktır.

3.2. Açık veya Kapalı Görüş Sonrasında Yapılacak İşlemler
Her grubun açık görüşü bittikten sonra, görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular,
görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş veya odalarına götürülerek
burada sayılır. Bu sayımlar esnasında yer değiştirme olup olmadığına dikkat edilir, koğuş ve
odalarında kalan tutuklu veya hükümlülerin aynı kişi olup olmadığı kontrol edilir.
Ayrıca görüşme yapılan alan incelenerek herhangi eşya, belge, araç vb. var ise gerekli
tutanak tutularak kanuni işlem yapılır.
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Kimlikleri, Fotoğraflı belgelerle kontrol edildikten sonra, grup mevcudunun tam
olduğunun anlaşılması ile ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilir.
Ziyaretçilerin kurum dışına çıkmalarına izin verildikten sonra ziyaret öncesi, girişte
alınan eşyalarının teslimi sağlanır. Ancak, bu eşyaların içerisinde suç oluşturan eşya varsa
onunla ilgili kanuni işlem başlatılır.
Ziyaret sonrasında bu ziyaretle ilgili genel bir tutanak tutulur.

3.3. UYAP Ekranlarında Ziyaret Sonrası Ziyaret Mahalli İşlemleri
Tutuklu ve hükümlülerin ziyaret sonrası ziyaret mahalli işlemlerinde girişte yapılan
ziyaretçi giriş kayıt işlemleri gibi ziyaret bitiminde de ziyaretçi çıkış bilgilerinin
kaydedilmesi gerekmektedir.
Bu işlemi gerçekleştirebilmek için öncelikle “Ceza İnfaz Kurumu İşlemleri”
menüsünden “Ziyaret İşlemleriZiyaret Giriş/Çıkış Bilgileri” sekmelerini tıklayınız.

Fotoğraf 3.1: Ziyaretçi giriş/çıkış bilgileri ekranı

Ardından açılan sayfada görülen tutuklu ve hükümlülere ve onlarla görüşen ziyaretçi
bilgilerine dair gerekli olan kısımları doldurarak “Kaydet” butonunu tıklayınız.
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Fotoğraf 3.2: Ziyaretçi çıkış bilgileri kaydetme ekranı

Bir önceki işlemin devamında ziyaretçisi gelen ve görüşmesini tamamlayan
tutuklunun bilgilerinde “Ziyareti Tamamladı” bilgisini işleyiniz ve yaptığınız bu işlemleri
“Kaydet” butonunu işaretleyerek işleminizi sonlandırınız.

Fotoğraf 3.3: Ziyaretçi çıkış bilgileri tutuklu bilgi giriş ekranı
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Fotoğraf 3.4: Ziyaretçi çıkış bilgileri kayıt sonlandırma ekranı
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ
Taşlar Yoksa Kemer de Yoktur!
Marco Polo, tek tek her taşıyla bir köprüyü anlatıyor.
“Peki, köprüyü taşıyan taş hangisi?” diye sorar Kubilay Han.
“Köprüyü taşıyan şu taş ya da bu taş değil, taşların oluşturduğu kemerin kavisi” diye
cevap verir Marco Polo.
Kubilay Han sessiz kalır bir süre, düşünür ve sonra ekler:
“Neden taşları anlatıp duruyorsun bana? Beni ilgilendiren tek şey var, o da kemer.”
Marco Polo cevap verir: “Taşlar yoksa, kemer de yoktur.” (Görünmez Kentler, Italo
Calvino)


Okuduğunuz hikâyenin ana fikriyle ilgili atasözleri bulunuz.








Okul hayatınızda sınıf arkadaşlarınızla, gelecekte iş hayatınızda
meslektaşlarınızla dayanışma ve işbirliği içinde olmak size neler kazandırır?
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ziyaret sonrası ziyaret mahalli işlemleri ilgili bir sunu hazırlayarak arkadaşlarınızla
paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ziyaret sonrasında yapılması gerekenleri  Ziyaret sonrası ziyaret mahalli işlemlerini
mevzuata uygun olarak açıklayınız.
internetten araştırmalısınız.
 Açık veya kapalı görüş sonrasında
yapılacak işlemleri basamakları ile
açıklayınız.

 Ceza İnfaz Kurumlarındaki açık ve kapalı
ziyaret mahallerini çeşitli kaynaklardan
araştırarak bilgi edinmelisiniz.

 Mesleki program içerisindeki ziyaret
sonrası işlemlerin ekran menülerini
açıklayınız.

 Ziyaret sonrası ziyaret mahalli işlemleri
ile ilgili mesleki program menülerinde
dikkatinizi çeken kısımları inceleyerek,
ayrıntılar hakkında bilgi edinmelisiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleyi dikkatle okuyarak boş bırakılan yere doğru sözcüğü yazınız.
1.

Ziyaret sonrasında bu ziyaretle ilgili bir ………………… tutulur.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
2.

( ) Hükümlülerin ve tutukluların üstleri ve eşyaları Odalarından çıkış ve dönüşlerinde
ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst ve eşya aramasına tabi tutulurlar.

3.

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

4.

( ) Kurum görevlileri ve dış güvenlik görevlileri dâhil olmak üzere, sıfat ve görevi ne
olursa olsun, kurumlara girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır.

5.

( ) Hükümlü ve tutuklular, anne, baba, eş, çocuk ve torunlarıyla ayda bir gün açık
görüş yapabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi tutuklu ve hükümlü için ziyaretçi kabulünden yoksun
bırakma cezasını gerektiren eylemler değildir?
A) Sayım yapılmasına uymak
B) Aramaya karşı çıkmak
C) Sevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak
D) Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya
davranışta bulunmak
E) Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak

2.

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü ve tutukluyu açık görüşte ziyaret edebilecek kişiler
arasında değildir?
A) Eşi
B) Üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları
C) Hükümlüler için vasisi veya kayyımı
D) Ceza infaz kurumuna kabullerinde, zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek
üzere, ad ve adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi
E) Davacı şahıs

3.

Hükümlü ve tutuklular, ziyaretçisinin adı ve soyadı ile bilmesi hâlinde adresini ceza
infaz kurumuna kabulünden ve kendisine bu hususun tebliğ edildiği tarihten itibaren
kaç gün içinde bildirir?
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
E) 75

4.

Kurum, kurul ve kuruluşlar, heyet halinde veya bireysel olarak ceza infaz kurumlarını
ziyaret edebilmek ve hükümlülerle görüşebilmek için kimden izin almak
zorundadırlar?
A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) Adalet Bakanlığı
C) İç İşleri Bakanlığı
D) Sağlık Bakanlığı
E) Jandarma Komutanlığı

5.

Aşağıdakilerden hangisi heyetlerin ziyaretlerinde özel görüşme yapabilecekler
arasında değildir?
A) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
B) İzleme Kurulu üyeleri
C) İnfaz hâkimleri
D) Denetimli serbestlik personeli
E) Tabipler heyeti başkanlığı
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6.

Hükümlü ve tutukluları ziyaret için gerekli başvuru süreleri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 7 gün / 15 gün
B) 10 gün / 15 gün
C) 5 gün / 7 gün
D) 10 gün / 14 gün
E) 3 gün / 7 gün

7.

Açık ziyaretler, bir saatten fazla olmamak kaydıyla hangi saatler arasında yaptırılır?
A) 08.00-17.00
B) 09.00-17.00
C) 08.00-16.00
D) 09.00-16.00
E) 12.00-17.00

8.

Odaya kapatma disiplin cezası almış olsa dahi, hükümlü ve tutuklunun görüşmesi
engellenemeyecek kişiler arasında değildir?
A) Annesi
B) Babası
C) Babaannesi
D) Kardeşleri
E) Avukatı

9.

Kurum dışındaki sağlık kuruluşlarından yataklı tedavi gören hükümlü ve tutuklular
tedaviyi yapan doktorun uygun görmesi ile ziyaretçileriyle görüşmeleri için kimin izni
gereklidir?
A) Hâkim
B) Cumhuriyet Savcısı
C) Avukat
D) Zabıt Kâtibi
E) İnfaz Koruma Memuru

10.

Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklulara ziyaret
bitiminden sonra yapılması gerekenlerden değildir?
A) Arama
B) Sayım
C) Tutanak
D) Kimlik kontrolü
E) Parmak izi kontrolü

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 “Kontrol Listesi”ne geçiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Ziyaret öncesi ve sonrası ziyaret mahalli işlemlerini ilgili programı kullanarak
yapınız.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Ziyaret öncesi ziyaret mahalli işlemleri için mesleki eğitim
programına girdiniz mi?
2. Bu programda gerçekleştirilecek işlem basamaklarını yaptınız mı?
3. Ziyaret esnası ziyaret mahalli işlemleri için mesleki eğitim
programına girdiniz mi?
4. Bu programda ziyaretçi giriş saatleri ile ilgili menüyü incelediniz
mi?
5. Ziyaret sonrası ziyaret mahalli işlemleri için mesleki eğitim
programına girdiniz mi?
6. Bu programda ziyaret sonrası tutanak işlemleri menüsünü incelediniz
mi?
7. Tutuklu ve hükümlü ziyaretçi girişindeki arama işlemlerini
gerçekleştiren menüyü incelediniz mi?
8. Bu programda ziyaretçi çıkış saatleri ile ilgili menüyü incelediniz
mi?
9. Bu programda tutuklu ve hükümlü ziyaretçi çıkışındaki arama
işlemlerini 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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Arama
Açık görüş
Açık / Kapalı
15 gün / 1 saat
Denetimli Serbestlik

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

Türkçe
1 saatten az / 3 saatten fazla

15 gün
Karşılıklılık
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Tutanak
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
E
D
B
E
A
B
C
B
E
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


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



Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük, Mad. 84



5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun



5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu



Ceza İnfaz Kurumları İç Yönetmelik



Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında
Yönetmelik



Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı
Kararı ile bu paragraf iptal edilmiş olup; iptal hükmünün, kararın Resmî
Gazete’de yayımlandığı 1/1/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe
girmesi hüküm altına alınmıştır.



Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, madde 114/2



Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
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