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AÇIKLAMALAR

KOD 861KMK009

ALAN Adalet Alanı

DAL/MESLEK İnfaz ve Koruma

MODÜLÜN ADI Bilgi Paylaşımı

MODÜLÜN TANIMI
Ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde hükümlü ve

tutuklular ile günlük işleyiş hakkında bilgi paylaşımına ait
bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme materyaldir.

SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL

YETERLİK İdare ile bilgi paylaşımı yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Uygun ortam ve gerekli araç gereç sağlandığında
mevzuata uygun olarak idare ile bilgi paylaşımnda
bulunabileceksiniz.

Amaçlar
1. Mevzuata uygun hükümlü ve tutuklularla ilgili bilgi

paylaşımı yapabileceksiniz.
2. Günlük işleyişle ilgili bilgi paylaşımı yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam ve Donanım: Modülün işlenebileceği ortam,
konuyla ilgili ders kitapları, yardımcı kaynaklar ve kırtasiye
malzemesi

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli
test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Ceza infaz kurumlarının güvenliği; tutuklu ve hükümlülerin, ziyaretçilerin ve
personelin doğal ve yapay olarak her türlü tehlike ve saldırıdan korunmasıdır. Kişilerin olası
tehlikelere karşı kendilerini tehlikede hissetmeme, varlıklarını ve yaşamlarını endişesizce
sürdürebilme durumudur. Ayrıca ceza infaz kurumu binasının ve içindeki eşyanın içeriden
ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunmalıdır. Tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz
kurumunun kurallarına uyumlu davranmaları ceza infaz kurumunun güvenliği açısından çok
önemlidir.

Ceza infaz kurumunun iç güvenliği sadece inzibati güvenlik tedbirleri ile sağlanmaz.
Bunun yanında tutuklu ve hükümlülere değişik faaliyet programlarını sunmak, sportif
faaliyetler, iş atölyelerinde çalışma, iletişim kurma, sağlık, eğitim, kütüphane gibi
imkânlarından faydalandırmak ve sağlıklı infaz hizmetlerini sunmakla mümkündür.

Bu modülde ceza infaz kurumlarında çalışan personelin bütün birimlerini tanıyacak,
bilgi paylaşımı ve sağlıklı iletişim kurmanın önemini öğreneceksiniz. Kazanacağınız bu
yeterlilikler ile iş hayatında daha etkin ve önemli bir yer sahibi olabileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda hükümlü ve
tutuklularla ilgili bilgi paylaşımında bulunabileceksiniz.

 Hükümlü ve tutuklu kavramlarını kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinden
araştırınız.

 Ceza infaz kurumlarında istihbarat ve bilgi paylaşımının önemi hakkında bir
kompozisyon yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA AİT

BİLGİ PAYLAŞIMI

Demokratik bir toplumda ceza infaz kurumları, toplum adına hareket eden adliye
sistemine hizmet verir. Ceza infaz kurumları yönetiminin başlıca görevi, usulüne uygun
olarak kurulmuş mahkemeler tarafından ceza infaz kurumlarına gönderilmiş olan hükümlü
ve tutukluların makul ve insani koşullar altında tutulmalarını sağlamaktır. Bu görevin, ceza
infaz kurumu personeli tarafından yerine getirilebilmesi için personelin kendi arasında ve
yönetim ile istihbarat paylaşımı ve sağlıklı bilgi paylaşımında bulunmaları büyük önem
arzeder.

1.1 İstihbarat Kavramı ve Önemi

İstihbarat; kişi, kurum-kuruluş, devletler ve diğer organizasyonlar hakkında açık
veya kapalı kaynaklardan haber, doküman veya bilgi toplayıp analiz ve değerlendirme
işlemlerine tabi tutarak sonuca ulaşmak anlamına gelir.

İngilizce’de ve Fransızca’da “intelligence” kelimesi ile ifade edilen ve manası
“akıl, zekâ” olan istihbarat kelimesinin Türkçe’de sözlük anlamı “haber alma”dır.

Ancak bugün teknik olarak kullanılan anlamı; haberlerin işlenmesi sonucu üretilen bir
ürün veya bilgidir. Bir başka ifade ile istihbarat; planlama, araştırma, delil toplama, çeşitli
akli ve tecrübi, ilmi metotlar ile onları değerlendirip bir sonuç elde ederek kullanma
faaliyetlerini içine alır.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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Ceza infaz kurumlarında kurum içi disiplin, asayiş ve güvenlik; kanun, tüzük,
yönetmelik ve genelgelere göre sağlanır. Ancak kurumda disiplin ve asayişi bozacak,
güvenliği tehlikeye düşürecek olayların meydana gelmemesi için kurum içinden ve dışından
sağlanan istihbarat bilgileri sürekli olarak değerlendirilir ve gerekli tedbirler alınır. Yine
personelin her türlü şüpheli durumu sıralı amirleri ile yazılı ve sözlü şekilde anında
paylaşması ceza infaz kurumlarının iç güvenleği açısından çok önemlidir.

1.2. İstihbarat Alma Yöntem ve Teknikleri

Ceza infaz kurumlarında farklı yöntem ve tekniklerle istihbarat elde edilmektedir. Bu
farklı yöntemler aşağıda açıklanmıştır.

 Ceza infaz kurumunda personel gözetimlerinden elde edilen istihbarat
bilgileri

 Güvenlik gözetim servisi personeli, tutuklu ve hükümlülerin bulundukları
oda, koğuş ve eklentilerinde gözetleme ve dinleme yapar. Ceza infaz
kurumu güvenliğini bozan unsurlar olursa zaman geçirmeden müdahale
eder.

 Arama ve sayımlarda görülen veya şüphe uyandıran olumsuzluklara
müdahale edilir.

 Acil müdahaleyi gerektirmeyen istihbarat bilgileri sıralı amirlere yazılı ya
da sözlü olarak rapor edilir.

 Tutuklu ve hükümlü ziyaretçilerinden elde edilen istihbarat bilgileri

Ceza infaz kurumuna gelip tutuklu ve hükümlüler ile görüşen yakın iletişim içinde
bulunan ziyaretçiler, ceza infaz kurumunda olup bitenlerden haberdar olurlar. Ziyaretçiler,
yaşanacak olağanüstü olaylarda kendi yakınlarının da zarar göreceklerini düşünerek ceza
infaz kurumu idaresine bilgi verirler.

 Tutuklu ve hükümlülerden elde edilen istihbarat bilgileri

 Tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumu personeline verdiği bilgiler

Tutuklu ve hükümlüler, güvendikleri personele istihbarat bilgilerini verirler.
Personelin kişiliği, tutum ve davranışı, tarafsız ve adil olma durumu, dürüstlüğü tutuklu ve
hükümlülerin güvenini sağlayan önemli faktörlerdendir. Ceza infaz kurumunda
yaşanabilecek bir olaydan kendilerinin de zarar göreceklerini düşünerek sır saklamasını bilen
güvenilir personele bilgi verirler.
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Resim 1.1: Hükümlü ve tutuklulardan istihbarat elde edilir.

 Tutuklu ve hükümlülerin iletişimlerinden elde edilen bilgiler
o Tutuklu ve hükümlüler ziyaretçileri ile görüşürken yapılan

dinlemelerden birbirleri ile yaptıkları şifreli veya şifresiz
iletişimlerinden istihbarat bilgisi elde edilir.

o Mektup, fax ve telgraflarının incelenmesi, üst ve oda aramalarında
elde edilen doküman ve pusulalardan bilgi elde edilir.

o Odalar arası pusula atmaları durumunda çatıda kalan veya
havalandırmada ele geçirilen notlardan bilgielde edilir.

o Basılı, görsel ve iletişimsel yayınlardan istihbarat bilgisi elde edilir.

 Jandarma ve emniyet tarafından elde edilen istihbarat bilgileri

Jandarma ve emniyet kaynakları ceza infaz kurumu ile ilgili elde ettiği bilgileri resmî
yazı ile kuruma bildirmesi sonucu istihbarat bilgileri elde edilir.

Personelin, ceza infaz kurumunu ile tutuklu ve hükümlüleri çok iyi tanıması gerekir.
Tutuklu ve hükümlülerin risk durumları, ne tür suçlar işleyebileceği, ne zaman, nerede, hangi
olayın çıkabileceği, kimlerin yardımcı olabileceklerini önceden tespit edilmeli bu bilgiler
doğrultusunda önlem alınmalıdır.

Resim 1.2: İstihbarat elde edilen kurumlar
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1.3. Tutuklu ve Hükümlüler Hakkında Elde Edilen İstihbarat

Ceza infaz kurumu güvenliğini bozan olaylara karşı güvenlik önlemleri almanın
başında gelen yöntemlerden biri de tutuklu ve hükümlüler hakkında istihbarat almaktır.
İstihbarat, özel teknikleri olan geniş kapsamlı bir iştir. Hükümlü ve tutuklular hakkında
istihbarat almak ve zaman geçirmeden müdahale etmek, yaşanabilecek bir olayın
önlenmesine yönelik alınan çok önemli bir tedbirdir.

1.3.1. Hükümlüler Hakkında Elde Edilen İstihbarat

Hükümlüler hakkında elde edilen istihbarat bilgilerinden önce ceza infaz kurumlarında
hükümlü kavramının anlamının bilinmesi gerekir. Hükümlü; hakkında verilen mahkumiyet
kararının Yargıtay tarafından onanma, hükmün temyize tabi olmama ya da temyiz kanun
yoluna başvurulmaması nedeniyle kesinleştiği kişidir. Başka bir tanımla ise hükümlü veya
mahkûm; yapmış olduğu fiilden dolayı hukuki açından başkasının haklarına zarar verdiği
gerekçesiyle toplumdan uzaklaştırılıp islah edilen, hüküm giymiş kişiye denir.

Hükümlü veya mahkum hakkındaki bütün bilgiler ceza infaz kurumuna geldiğinde
dosyasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Bunlar:

 Kimlik bilgileri
 Ceza infaz kurumu dışında ne iş yaptığı
 Suçu
 Mesleği
 Psikolojisi vb. bilgiler

Hükümlü veya mahkûm hakkındaki bu bilgilerin bilinmesi ceza infaz kurumunda
geçireceği günlerin güvenlik içinde geçmesi açısından önemlidir. Bu bilgilerin ışığında
hükümlünün ceza infaz kurumunda çıkarabileceği disiplin dışı olayları tahmin etmek ve
gerekli tedbirleri almak mümkün olacaktır.

1.3.2. Tutuklular Hakkında Elde Edilen İstihbarat

Tutuklunun hükümlüden farkı, hükümlünün aldığı cezanın kesinleşmiş, tutuklunun
aldığı cezanın ise kesineşmemiş olmasıdır. Buna rağmen ceza infaz kurumunda hükümlüde
olduğu gibi tutuklu hakkında da yeterli bilgi ve istihbarat sahibi olmak kurumun güvenliği
açısından önemlidir. Bu bilgilerin diğer personel ile paylaşılması ve değerlendirilmesi
gerekir.

1.4. Personel Hakkında İstihbarat ve Güvenlik

Ceza infaz kurumlarında çalışan personelin iş riskinin yanında toplumsal sorumluluğu
da vardır. Personel; çalışkan, verimli, dürüst, görevine bağlı, sorumluluk duygusuna sahip,
sır saklayan, kötü alışkanlıkları olmayan saygın bir kişilik yapısına sahip olmalıdır. Bu
vasıflar ceza infaz kurumu personelinin imajını koruyacağı gibi ceza infaz kurumu
güvenliğinin sağlanmasında da büyük önem taşır.
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Ceza infaz kurumlarında çalışan personel işe alınırken güvenlik soruşturmaları
yapıldığı gibi görevi başında ve görevi dışındaki davranışları da zaman zaman izlenmektedir.

Personelden kaynaklanan olumsuzluklar ceza infaz kurumu güvenliğini de olumsuz
etkiler. Bu nedenle infaz ve koruma personelinin yaptığı işin bilincinde gelişime açık ve
güvenilir olması çok önemlidir. Kurumda olduğu kadar kurum dışında da örnek bir vatandaş
olmalıdır.

1.5. İstihbarata Karşı Koyma

Tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumu güvenliğine yönelik her türlü yasa dışı
eylemleri ve bu eylemlerde elde ettikleri başarıları ceza infaz kurumu hakkında haber
almalarına bağlıdır. Bunlar; ceza infaz kurumunun fiziki ve mimari yapısı, iç ve dış nöbet
mahalleri, nöbet değişim saatleri, nöbetçilerin kimlik ve şahsiyetleri ile ilgili bilgileri
kullanma, ceza infaz kurumu personelini oyalama, görevini yaparken takip etme, engelleme,
tehdit etme gibi görevi engelleyen davranışlar sergilemektedir. Tutuklu ve hükümlüler için
başta firar olmak üzere olağanüstü durumların oluşmasında bu bilgilerin önemi büyüktür.

Birbirlerine karşı geliştirilen istihbarata karşı koyma davranışlarında tutuklu ve
hükümlüler, personelin niteliğine bağlı olarak taviz koparabilecekleri gibi bilgi edinme ve
çıkarabilecekleri olaylar öncesi bir ön hazırlık olarak da değerlendirilebilir.

1.6. Güvenlik ve Gözetim Personelinin Haberleşme Yöntemleri

Ceza infaz kurumlarının güvenlik ve gözetim personeli, infaz ve koruma
başmemurları ile infaz ve koruma memurlarından oluşur.

Güvenlik ve gözetim servisi personelinin çalıştığı kurumu fiziki yapısını çok iyi
tanıması, haberleşmede ve diğer faaliyetlerde kullanılan araç gereci iyi kullanması gerekir.
Diğer personelle sağlıklı bilgi paylaşımında bulunması ve görevinin hassasiyeti
doğrultusunda davranması kurumun güvenliğini sağlayan önemli bir husustur. Bu nedenle
çalışan diğer personeli ve görevlerinide iyi bilmelidir.

İnfaz ve Koruma Memurları 5237 sayılı Kanun’un 25’inci maddesindeki meşru
savunma ve zorunluluk hâli ortaya çıktığında kurum en üst amirinin izni ile zor kullanabilir.

Acil hâllerde tehlikenin ortadan kaldırılması amacıyla izin alınmaksızın da zor
kullanılabilir. Durumu derhâl en üst amire iletir. Zor kullanan personel gerekenden fazla
kuvvet kullanamaz. İnfaz ve koruma memurunun olaylar bu aşamaya gelmeden yukarıda
sayılan farklı yöntemlerle bilgi elde ederek önceden müdahale etmesi daha önemlidir.
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Örnek Nu: D-8
OLAY BİLDİRME FİŞİ

CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI

1.Mağdur veya mağdurların kimliği,
hükümlü veya tutuklu ise hangi suç veya
suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda
bulunduğu

Mağdur………….. ve …………
Suçu: Hırsızlık ve yaralama

2.Fail veya faillerin kimliği, hangi suç
veya suçlardan dolayı ceza infaz
kurumunda hükümlü veya tutuklu olarak
bulunduğu

Fail………………………………
Suçu: Adam öldürme

3.Olay yeri, tarihi ve saati Havalandırma, 10.09.2009, 12.46
4.Olayın meydana geliş şekli ……………………………
5.Olayda kullanılan alet ya da aletler Kesici metal parça
6.Olay sebebi Tartışma ve hakaret
7.Doktor raporuna göre mağdur ne kadar
süre işinden kalmıştır?

2 gün

8.Suçta kullanılan alet ceza infaz
kurumuna ne suretle girmiştir?

Hükümlü ranza üzerinden sökerek yapmış.

9.DÜŞÜNCELER
………………………………..
……………………………………..

Kurum En Üst Amiri
………………………………

…../……/20…

Tablo 1.1: Güvenlik ve gözetim servisinin olay bildirme fişi ile bilgi aktarması

Güvenlik ve gözetim personeli çalışmalarında mevzuatlara uygun ve dikkatli
davranmak ve her an sağlıklı bilgi paylaşımı yapmak zorundadır. Aksi takdirde ceza infaz
kurumlarında personelden kaynaklanan zafiyetler doğabilecek bu da kurumun güvenliğini
tehlikeye düşürecektir.

Güvenlik ve gözetim personelinden kaynaklanan zafiyetler aşağıda sıralanmıştır.

 Ceza infaz kurumu personelinin mahkûm gurupları (siyasi, organize suçlular ve
adlî mahkûmlar) hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları

 Ceza infaz kurumu personelinin tutuklu ve hükümlüler hakkında yeterli
derecede istihbarat bilgilsine sahip olmayışı

 Servislerde çalışan personel arasında iletişim eksikliğinin olması, yardımlaşma
ve dayanışma alışkanlığının olmayışı

 Sorumluluktan kaçma,verilen emirlerin yerine getirilmeyişi
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 Ceza infaz kurumu personelinin görev dışı başka işlerle uğraşması, ceza infaz
kurumunu istirahat mekânı gibi kullanma alışkanlığının olması

 Hiyerarşi yapı içinde ast-üst ilişkilerinin bozulması, saygı ve sevgi ilişkilerinin
zayıflaması

 Personel arasında güven duygusunun zayıflaması
 Personelin eğitim eksikliği, mesleğinin önemini ve görev standartlarını

bilmeyişi
 Personelin keyfi olarak izin ve rapor alması
 Personelin menfaat sağlayıcı işlere girmesi

1.7. Sıralı Amirlerle Yazılı ve Sözlü İletişim

Ceza infaz kurumlarında güvenliğin ve otoritenin tam olarak sağlanması için çalışan
bütün personelin sıralı amirlerle sağlıklı şekilde yazılı ve sözlü iletişim kurması gerekir. Bu
nedenle ceza infaz kurumlarının sıralı amirleri ve personeli ceza infaz kurumlarının yönetimi
ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki mevzuat hükümlerinde açıklanmıştır.

Ceza infaz kurumları yönetim bakımından müdürü bulunan ve bulunmayan olmak
üzere ikiye ayrılır. Müdürü bulunmayan kurumların amiri, idare memurudur.

Müdürü bulunan kurumlarda bir müdür ve yeteri sayıda ikinci müdür ile hükümlü ve
tutuklu sayısına ve kurumların önem ve niteliğine göre imkânlar ölçüsünde aşağıda sayılan
personel bulundurulabilir.

Ceza infaz kurumlarında bulunan servislerdeki personel grupları aşağıdaki gibidir.
 Yönetim servisi: İdare memuru, ambar memuru ve cezaevi katibi
 Güvenlik ve gözetim servisi: İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma

memuru
 Teknik servis: Mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, teknisyen yardımcısı
 Psiko-sosyal yardım servisi: Psikolog ve sosyal çalışmacı
 Sağlık servisi: Cezaevi tabibi, diş tabibi, eczacı, veteriner, diyetisyen, sağlık

memuru ve hayvan sağlık memuru
 Eğitim ve öğretim servisi: Öğretmen ve kütüphaneci
 İşyurdu servisi: İş yurdu müdürü, sayman, veznedar, tahsildar, iş yurdu ambar

memuru, satınalma memuru, bütçe, pazarlama ve benzeri işlerden sorumlu
görevliler, işçi statüsünde çalışan personel ile gerektiğinde bütçeden aylık alan
kadrolu personel

 Yardımcı hizmetler servisi: Santral memuru, gemi adamı, şoför, kaloriferci,
aşçı, hizmetli

Kurumlarda ikinci müdürler ile diğer personel nöbet ve vardiya yöntemiyle
çalıştırılabilir. Nöbet ve vardiya çizelgeleri kurum müdürlüğünce düzenlenir.

Hiyerarşi de devlet erkinin kullanıldığı her kurumda olması gereken yönetsel
sıralamadır. Özellikle kışla, yatılı okul, kamp, ceza infaz kurumu vb. gibi toplu olarak
yaşanılan veya özel görev yapılan yerlerde personelin davranış kurallarının daha belirgin
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olması; ast, üst ilişkilerinde, emir, komuta zincirinde daha katı hükümlerin olması yapılan
görevin gereğidir.

Ceza infaz kurumu personeli arasında disiplin, otorite, emir, komuta zincirinin
olmayışı veya zayıf olması durumunda söz konusu ceza infaz kurumlarında güvenlik
zafiyetleri meydana gelecek ve istenilen düzeyde hizmet verilmeyecektir. Bu nedenle ceza
infaz kurumları aşağıdaki hiyerarşik yapı içinde yer alır ve personel bu yapı doğrultusunda
iletişim kurar.

 Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
 Cumhuriyet Başsavcısı
 Cumhuriyet Başsavcı Vekili
 Ceza İnfaz Kurumu Cumhuriyet Savcısı
 Kurum Müdürü
 Kurum 2. Müdürü
 İnfaz ve Koruma Başmemuru
 İnfaz ve Koruma Memuru
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UYGULAMA FAALİYETİ

Usulüne ve mevzuata uygun hükümlü ve tutuklularla ilgili bilgi paylaşımında
bulununuz.

İşlem Basamakları Öneriler

 İdareden koğuşlar hakkında bilgi alınız.

 Sıralı amirlerinizle her zaman iletişim
hâlinde olunuz.

 Bilgi paylaşımını sözlü ve yazılı olarak
yapınız.

 İdareden teknik takip bilgilerini alınız.
 Ceza infaz kurumlarında kullanılan

evrak ve araç-gereç hakkında bilgi
toplayınız.

 Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi
Hakkındaki Kanunu’nu inceleyiniz.

 Mesaiyi devraldığınız memurdan görev
mahali hakkında bilgi alınız.

 Düzenlenen tutanak ve formları eksiksiz
ve karalama yapmadan düzenleyiniz.

 Mesaiyi devraldığınız memuru dikkatli
dinleyerek şüpheli durumları sorunuz.

 Olağan dışı gelişmeler hakkında bilgi
alınız.

 Ceza infaz kurumlarındaki olağan dışı
gelişmeler hakkında bilgileri titizlikle
toplayarak rapor hâline getiriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

1. ( )Ceza infaz kurumları, toplum adına hareket eden adliye sistemine hizmet verir.

2. ( )Personelin her türlü şüpheli durumu sıralı amirleri ile yazılı ve sözlü şekilde anında
paylaşması ceza infaz kurumlarının iç güvenliği açısından çok önemlidir.

3. ( )Güvenlik gözetim servisi personeli, tutuklu ve hükümlülerin bulunduğuı oda,
koğuş ve eklentilerinde gözetleme ve dinleme yapamaz.

4. ( )Acil müdahaleyi gerektirmeyen istihbarat bilgileri sıralı amirlere yazılı ya da sözlü
olarak rapor edilir.

5. ( )Basılı, görsel ve iletişimsel yayınlardan istihbarat bilgisi elde edilmez.

6. ( )Personelin ceza infaz kurumunu, tutuklu ve hükümlüleri çok iyi tanıması gerekir.

7. ( )Hükümlü veya mahkum hakkındaki bütün bilgiler ceza infaz kurumuna geldiğinde
dosyasında ayrıntılı olarak yer almaz.

8. ( )Ceza infaz kurumlarında çalışan personel işe alınırken güvenlik soruşturmaları
yapılır.

9. ( )Personelin keyfi olarak izin ve rapor alması kurumda personel zaafiyeti
oluşturmaz.

10. ( )Ceza infaz kurumlarında sıralı amirlerle yazılı ve sözlü iletişim kurulur.

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 ceza infaz
kurumlarında günlük işleyişle ilgili bilgi paylaşımı yapabileceksiniz.

 Ceza infaz kurumları kurul, heyet ve komisyonlar hakkında internet ve
kütüphanelerden araştırma yapınız.

 Ceza infaz kurumları hizmet servisleri hakkında internet ve kütüphanelerden
araştırma yapınız.

2. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA

GÜNLÜK İŞLEYİŞLE İLGİLİ BİLGİ

PAYLAŞIMI

Ceza infaz kurumları örgüt yapısı içinde çeşitli hizmet servisleri, kurul, heyet ve
komisyonlar yer almaktadır. Bu yapı içinde yer alan bütün birimlerin mevzuatlara uygun
çalışması ve iletişimin sağlıklı olması ceza infaz kurumu güvenliği açısından önemlidir. Bu
hizmet servisleri, kurul, heyet ve komisyonların görevleri Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi
ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’te aşağıdaki gibi açıklanmaktadır.

2.1. Ceza İnfaz Kurumları Hizmet Servisleri

Ceza infaz kurumlarında hizmet servisleri, yönetim servisi, güvenlik ve gözetim
servisi, teknik servis, psiko-sosyal yardım servisi, sağlık servisi, eğitim ve öğretim servisi, iş
yurdu servisi, yardımcı hizmetler servisislerinden oluşmaktadır. İnfaz ve koruma
başmemurları ile infaz ve koruma memurları hizmet servislerinin çalışanlarını, görevlerini
iyi bilmeli ve bu servislerle iyi iletişim kurmalıdırlar.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.1. Yönetim Servisi

Yönetim servisi, kurumun personel işlemleriyle hükümlü ve tutuklular hakkındaki her
türlü idari ve mali hizmetlerin yürütüldüğü servistir. Yönetim servisinde idare memuru,
ambar memuru ve cezaevi kâtibi görev yapar.

İdare memuru: Müdürü bulunan kurumlarda kurum müdürü ve ikinci müdürlerden
sonra gelen yönetici personeldir. İdare memuru, amirlerinin talimatı ile sayman ve ambar
memurunun görevleri dışında kalan bütün idari işleri ve yöneticilikte yetiştirilmek amacıyla
farklı servislerde kendisine verilen diğer işleri yapar.

Ambar memuru: Ambara gelen malzemeyi teslim alır, giriş çıkış kayıtlarını tutar,
muhafaza ve kontrolünü sağlar.

Cezaevi kâtibi: Kurumun yazı işlerini ve müdürün kendisine verdiği diğer işleri
yapar.

2.1.2. Güvenlik ve Gözetim Servisi

Güvenlik ve gözetim servisi; kurumun güvenliği, düzeni ve disiplininden sorumludur.
Bu serviste infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları görev yapar.

Kurum müdürü tarafından seçilen bir infaz ve koruma başmemuru "sorumlu infaz ve
koruma başmemuru" olarak görev yapar.

Sorumlu infaz ve koruma başmemuru, kurumun güvenlik ve gözetiminden, bu serviste
görev yapmakta olan infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının sevk
ve idaresi ile organizasyonundan sorumludur. Güvenlik ve gözetim servisinin nöbet
cetvellerini düzenler ve bunları kurum müdürüne onaylatır. Müdürün bulunmaması
durumunda ikinci müdür ya da idare memuru onay makamıdır.

İnfaz ve koruma başmemuru, kurumdaki güvenlik, düzen ve disiplinin sağlanması
için infaz ve koruma memurlarının sevk ve idaresinden sorumlu olup bu hizmetlerin yerine
getirilmesi sırasında kurum müdürü, ikinci müdür veya bu amirlerin bulunmadığı
kurumlarda idare memurunun vermiş olduğu emirlerin yerine getirilmesini ve uygulanmasını
sağlar. Bu görevlerini yerine getirirken sorumlu infaz ve koruma başmemurunun talimatına
göre hareket eder.

İnfaz ve koruma memuru; kurumun güvenlik, düzen ve disiplininin sağlanması,
hükümlülerin kurum içindeki hareketlerinin takip ve kontrolü ile gözetimi ve kurumun temiz
tutulması; hükümlülerin iç yönetmeliklere uygun hareket etmelerini sağlamakla görevlidir.
Bunun dışında müdür ve ikinci müdür bunların bulunmadığı yerlerde idare memuru ile infaz
ve koruma başmemuru tarafından verilen görevleri yapar.

İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının zorunlu hâller
dışında, günde sekiz saat çalışmaları ve haftada iki gün tatil yapmaları esastır. Çalışma
saatleri ve tatil günleri hazırlanan vardiya çizelgesinde gösterilir.
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Güvenlik ve gözetim servisinde görev yapanlar, aşağıdaki görevleri düzenli olarak
yerine getirir.

 Sayım:

 Müdürü bulunan ve vardiya sistemi uygulanan kurumlarda sabah ve
akşam sayımları, nöbetçi ikinci müdürün başkanlığında sorumlu infaz ve
koruma başmemuru, vardiya infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve
koruma memurları tarafından yerine getirilir. Gece sayımları, nöbetçi
ikinci müdürün başkanlığında, bulunmaması hâlinde bu konuda
görevlendirilen infaz koruma başmemuru başkanlığında, vardiya infaz ve
koruma başmemurları tarafından yapılır. Sayımlarda nöbetçi infaz ve
koruma memurları da hazır bulunur.

 Müdürü bulunmayan kurumlarda yapılan sabah, akşam ve gece sayımları,
sorumlu infaz ve koruma başmemuru veya görevlendirilen infaz koruma
başmemuru başkanlığında, vardiya infaz ve koruma başmemurları ve
nöbetçi infaz ve koruma memurları tarafından yerine getirilir.

 Sayım sırasında mevcudun tam olup olmadığı kontrol edilir ve sayım
defteri sayıma katılan görevliler tarafından isim yazılarak imzalanır.

 Nöbet:

 İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları, vardiya
hizmetleri sırasında ya da vardiya dışında görevlendirilmeleri
durumunda, kendilerinin sorumluluğuna verilen nöbet yerlerinde
görevlerini yerine getirirler. Belirlenen nöbet yerleri ve burada görev
yapacak infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının
isimleri, hazırlanan vardiya çizelgeleri ve nöbet cetvellerinde gösterilir.

2.1.3. Teknik Servis

Teknik servis, kurumun araç ve gereçleri ile binanın bakım, onarım ve tamirat işlerinin
yapımı, kullanımı, sürekli çalışır durumda olmasının takibi ve sağlanması gibi teknik işleri
yapar. Bu serviste mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, teknisyen yardımcısı ve benzeri
personel çalışır.

Bu serviste görev yapan personel, genel idare veya iş yurdu faaliyetleri ile ilgili olarak
çalıştıkları iş kolunun bütün gereklerini yerine getirmekle sorumlu olup çalışmalarını en az
üç ayda bir raporla kurum idaresine bildirir.

2.1.4. Psiko-Sosyal Yardım Servisi

Psiko sosyal yardım servisi personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve
bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran; uygulayan ve gerektiğinde
tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin
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bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel
gelişmelerine yardımcı olan; kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyumlu
olmalarını sağlayan ve bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alan; bu
amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dâhilinde aileler ve sosyal çevreyle
görüşme yapan servistir. Psiko-sosyal yardım servisinde psikolog ve sosyal çalışmacı görev
yapar.

İyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon, kütüphane ve iş
atölyelerinden yararlanma, meslek edinme kursları gibi faaliyetlere katılabilecek durumdaki
hükümlüler ile kurumun iç hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlüleri belirleyerek idare ve
gözlem kuruluna sunar.

Psiko-sosyal yardım servisi, hükümlülerin gözlem ve sınıflandırma formunu
düzenler ayrıca servisin çalışmalarıyla ilgili olarak kurum en üst amirine üç ayda bir rapor
sunar.

Resim 2.1: Psiko-sosyal servis hükümlü ve tutuklulara
psikolojik destek sağlar.

2.1.5. Sağlık Servisi

Kurumda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini cezaevi tabibinin başkanlığında
yerine getiren servistir. Sağlık servisinde cezaevi tabibi, diş tabibi, eczacı, veteriner,
diyetisyen, sağlık memuru ve hayvan sağlık memuru görev yapar.

 Cezaevi tabibinin görevleri
 Kurumun sağlık koşullarını düzenleyerek hükümlülerin ve kurum

personelinin muayene ve tedavilerini yapar.
 Kurumun sağlık koşullarını bozan hareketlerin önlenmesi amacıyla tedavi

olmayı reddedenleri ve kurumun sağlığını bozacak şekilde hareket
edenleri kurum en üst amirine bildirir.

 Kurumda ortaya çıkan hastalıklar ve bu hastalıkların önlenmesi için
alınacak tedbirler ile iaşenin kalitesine, miktarına ve dağıtım şekillerine,
hükümlülerle personelin temizliğine, kurumun sıhhi tesisat, ısıtma,
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aydınlatma ve havalandırma tesislerinin sağlık şartlarına elverişli bir
şekilde işleyip işlemediğine, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin sağlık
şartlarına uygun bir şekilde yürütülüp yürütülmediğine ilişkin hususları
tespit etmek maksadıyla kurumu ayda en az bir kez denetleyerek
hazırlayacağı raporu kurum en üst amirine sunar ve sağlık istatistiklerini
düzenler.

 Merkezi bütçe ve iş yurdu tarafından alınan tüm gıda maddelerinin
muayenesini yapar ve tüketilmesinde sakınca görülen ve imha edilmesi
gereken gıda maddelerini tespit eder.

 Kurumda eczacının bulunmaması durumunda ilaçların dağıtımını sağlar.
 Sağlık servisinin tıbbi, idari ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun

yürütür ve denetler:
 Sağlık servisinin tıbbi kayıt ve arşiv sistemini oluşturur ve kayıtların

düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlar.
 Tıbbi atıkların kontrolü ve imhası için gereken önlemleri alır.

 Diş tabibinin görevi hükümlülerle kurum personelinin ağız ve diş sağlığıyla
ilgili koruyucu ve tedavi edici hizmetlerini yapar ve sağlık istatistiklerini
düzenlemektir.

 Tabiplerin ortak görev ve sorumlulukları: Cezaevi tabibi ve diş tabibi, sağlık
servisinde çalışan diğer personel ile birlikte aşağıda belirtilen işleri yapmak
amacıyla ortak görev anlayışı içinde hareket eder.

Resim 2.2: Diş tabibi hükümlü ve tutuklular ile kurum personelinin
ağız ve diş sağlığıyla ilgili tedbirleri alır.

 Sağlık gözetimi: Tabipler kurumu sık sık denetler ve kurumun
mevcuduna göre ayda bir veya iki kez olmak üzere kurumun genel sağlık
durumunu kontrol eder, acele önlem alınmasını gerektiren bir hastalığın
bulunması hâlinde durumu derhâl kurum en üst amirine bildirir.
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 Tabipler, diğer unvanlardaki personel gibi kurumun özelliği dikkate
alınarak vardiya sistemine göre çalıştırılabilir. Vardiya sisteminin
uygulanmadığı hâllerde, önemli bir rahatsızlığın bildirildiği durumlarda,
günün her saatinde kuruma gelerek gerekli önlemleri alır.

 Eczacının görevleri

 Eczacı; cezaevi tabibinin vereceği reçetelere göre ilaçları hazırlar, yeşil
ve kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu ve uyarıcı nitelikteki ilaçların tane
olarak verilmesini sağlar ve huzurda içirerek kontrolünü yapar. Diğer
ilaçları ise cezaevi tabibinin belirlediği miktarda hastalara verir.

 Kurumda bulunan ilaçları korur ve gereken ilaçları almak için cezaevi
tabibine zamanında haber verir.

 Veterinerin görevleri: Hayvancılık faaliyetinde bulunulan iş yurtlarında
üretimin sağlıklı biçimde yapılabilmesi için koruyucu ve tedavi edici önlemleri
alır, üretimi planlar, ırkların seçimi ve geliştirilmesini sağlar, alanıyla ilgili
olarak her ay kurum en üst amirine rapor sunar ve istatistikleri düzenler.

 Diyetisyenin görevleri: Kurumlarda kalan hükümlüler ile iaşe edilen personelin
yeterli kalori esasına göre sağlıklı beslenmesini sağlayıcı düzenlemeler ile
günlük, haftalık ve aylık iaşe planlamalarını yapar. Rahatsızlığı bulunanlar için
uygun yemeklerin hazırlanması ve bu konularla ilgili diğer işlerin yerine
getirilmesini sağlar.

 Sağlık memurunun görevleri: Cezaevi tabibinin gözetimi altında olup onun
göstereceği işleri yapar. Mesleki bilgisi ve yetkisi çerçevesinde koruyucu ve
tedavi edici hizmetleri yerine getirir.

 Hayvan sağlık memurunun görevleri: Hayvancılık faaliyetinde bulunulan iş
yurtlarında mesleki bilgisi ve yetkisi çerçevesinde koruyucu ve tedavi edici
hayvan sağlık hizmetlerini yerine getirir.

2.1.6. Eğitim ve Öğretim Servisi

Kurumdaki eğitim ve öğretim hizmetleri ile kültürel etkinlikler ve kütüphane
çalışmalarının yürütüldüğü servistir. Kurumların eğitim ve öğretim servislerinde öğretmen
ve kütüphaneci görev yapar.

 Öğretmenin görevleri:

 Hükümlülerin eğitim ve öğretimleri ile manevi kalkınmalarını sağlar,
örgün ve yaygın eğitime devam eden hükümlülerin okul kayıtları, sınava
giriş işlemleri, sevk hâlinde okul kayıtlarının nakledilmesi gibi eğitim ve
öğretimleri için gerekli her türlü işlemleri yürütür ve konu hakkında
bilgilendirme yapar.

 Her yıl eğitim ve öğretim döneminin başlangıcında eğitim ve öğretim,
kurs gibi görev alanına giren konularda bir yıllık plan hazırlayarak
kurumun en üst amirine sunar, eğitim ve öğretim istatistiklerini düzenler.
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 Yıl içinde değişebilecek koşullar nedeniyle yıllık planda değişiklikler
yapar.

 Kütüphanecinin bulunmadığı hâllerde onun görevlerini yerine getirir.
 Öğretmen, okuma yazma bilmeyen hükümlülere okuma yazma

öğretilmesinden sorumludur. Herhangi bir sebeple öğrenme güçlüğü
görülenler, öğretmen tarafından kurumun en üst amirine bildirilir.
Kurumun en üst amiri ve öğretmen bunların okuma yazma öğrenmeleri
için gereken önlemleri alır.

 Öğretmen, kurumda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edenlerin
isimlerini, başladıkları tarihi, hangi sınıfa devam ettiklerini, başlangıçtaki
öğrenim düzeylerini, eğitim ve öğretimde gösterdikleri ilerlemeyi,
başarısını, devam sürelerini, sınıf yükselmelerini, davranış notlarını,
gözlem ve sınıflandırma formunun ilgili bölümüne kaydeder.

 Kütüphanecinin görevleri:

Kütüphane ve kitaplığa gelen eserlerin kaydını yapar, bakım ve muhafazasını,
dağıtılıp toplanmasını, kütüphane ve kitaplık olarak ayrılan yerin düzenini sağlar, her türlü
ihtiyacı tespit eder.

2.1.7. İş Yurdu Servisi

Kurumun iş yurdu çalışmalarını düzenleyerek bunların etkinlik ve verimlilik
ilkeleriyle gerçekleşmesini, hükümlülere meslek edindirilmesini, piyasa şartlarına uygun
üretim yapılmasını ve iş yurduna ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlayan servistir.

İş yurdu servisinde iş yurdu müdürü, sayman, veznedar, tahsildar, iş yurdu ambar
memuru, satınalma memuru, bütçe, satın alma, pazarlama ve benzeri işlerden sorumlu
görevliler ile işçi statüsünde çalışan personel görev yapar. Gerektiğinde kurumun kadrolu
personeli de iş yurdu hizmetlerinde çalıştırılabilir.

Saymanın görevleri: İş yurdunun para ve muhasebe işlerini mevzuat çerçevesinde
yerine getirir, muhasebe defterleri ile sarf evrakını düzenler ve korur, iş yurdu ayniyat
hesaplarının tutulması ile ilgili işlemleri yapar.

Veznedarın görevleri: Vezne teşkilatı bulunan iş yurtlarında kasadan yapılacak
ödemelerin veya kasaya yapılan tahsilatla ilgili işlemleri ve kayıtları düzenler. Kasa
mevcudunun kayıtlar ile mutabakatını sağlar, vezne işlemlerini mevzuata uygun olarak
yürütür.
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Resim 2.3: Hükümlü ve tutuklular işyurtlarında

elişi ve çini üretimiyapıyor..

Tahsildarın görevleri: Tahsildar makbuzlarına istinaden, haricen yapılacak tahsilatı
gerçekleştirir. Günlük tahsilatı bordro düzenlemek suretiyle vezneye yatırır, veznedarın
bulunmadığı zamanlarda bu göreve vekalet eder.

Ambar memurunun görevleri: İş yurdu ambarına gelen malzemenin teslim
alınması, kayıtlarının tutulması ve muhafazası ile ihraç işlemlerini yapar. Bu husustaki
belgeleri düzenler ve korur.

Satınalma memurunun görevleri: İş yurdu müdürü veya ihale yetkilisinin satın
alma öncesi veya satın alma sırasında vereceği görevleri yapar.

Bütçe, pazarlama ve benzeri işlerden sorumlu görevliler: İş yurdunun bütçe,
pazarlama, araştırma ve geliştirme gibi hizmetlerini yürütürler.

İşçi statüsünde çalışan personel: İş yurdu faaliyetlerinde iş kanunlarına tabi olarak
sürekli ve süreksiz işlerde belirli ve belirsiz süreli, kısmi ve tam süreli, deneme süreli ve
diğer türde oluşturulan sözleşmeleri ile personel çalıştırılabilir. Bu personelden bazıları
atölye şefi veya usta olarak görevlendirilebilir. Bunlar aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 Atölye şefleri ve ustalar, hükümlülerin atölyelerde verimli bir şekilde
çalışmalarını, meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmelerini veya meslek ve
sanat öğrenmelerini sağlar, bu çalışmalara fiilen katılır.

 Hükümlülerin salıverilmesinden sonra hayatını kazanabileceği bir meslek
öğrenebilmesinden atölye şefleri sorumludur.

 Herhangi bir şekilde meslek öğrenmekte yetersizliği görülen hükümlüler atölye
şefi tarafından kurumun en üst amirine bildirilir.

İşçi statüsünde çalıştırılan personelin ücret ve diğer sosyal hakları iş yurdu
bütçesinden karşılanır.
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2.1.8. Yardımcı Hizmetler Servisi

Kurumun santral hizmetleri, temizlik, ısınma, ulaşım, yemek yapımı, malzeme
taşınması, boşaltılması ve yüklemesi ile evrakın ilgili yerlere götürülüp getirilmesi gibi
görevleri yerine getiren servistir. Yardımcı hizmetler servisinde santral memuru, gemi
adamı, şoför, kaloriferci, aşçı, hizmetli gibi personel görev yapar. Bu personel, kurumun en
üst amirinin vereceği işler ile çalıştığı iş kolunun bütün gereklerini yerine getirir.

2.2. Ceza İnfaz Kurumları Kurul, Heyet ve Komisyonlar

Ceza infaz kurumlarında kurul, heyet ve komisyonlar idare ve gözlem kurulu, iş yurdu
yönetim kurulu, disiplin kurulu ve eğitim kurullarından oluşmaktadır. İnfaz ve koruma
başmemurları ile infaz ve koruma memurları hizmet servislerinde olduğu gibi bu kurul, heyet
ve komisyonlar, görev ve yetkilerini bilmeli ve ceza infaz kurumlarındaki gelişmelerden
yeteri kadar bilgi sahibi olmalıdır.

2.2.1. Kurulların Oluşumu ve Çalışması

Ceza infaz kurumlarında kurulların oluşumu ve çalışmaları ceza infaz kurumlarının
yönetimi ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki tüzükte açıklanmıştır. Bu tüzük
gereği kurul ve heyetlerin oluşumu ve çalışma esasları aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir.

2.2.2. İdare ve Gözlem Kurulu

İdare ve gözlem kurulu; kurum müdürünün başkanlığında, gözlem ve sınıflandırmadan
sorumlu ikinci müdür, idare memuru, cezaevi tabibi, psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı,
öğretmen, infaz ve koruma başmemuru ile kurum müdürü tarafından teknik personel
arasından seçilen bir görevliden oluşur.

Yukarıda sayılan personelin tamamının kurumda bulunmaması hâlinde kurul mevcut
olanlarla oluşturulur.

2.2.3. İş Yurdu Yönetim Kurulu

İş yurdu yönetim kurulu; iş yurdu müdürünün başkanlığında, iş yurdundan sorumlu
ikinci müdür, sayman, idare memuru, ambar memuru ve cezaevi katibinden oluşur.

Teknik işler, malzeme alımları ve taahhüt işleri ile ilgili konuların görüşülmesinde
yönetim kuruluna işin içeriğine göre konuyla ilgili bir personel ve atölye şefi de katılabilir.

2.2.4. Disiplin Kurulu

Disiplin kurulu; kurum müdürünün başkanlığında idare memuru, psiko-sosyal yardım
servisinde görevli her meslek grubundan kurum müdürü tarafından seçilen birer temsilci,
öğretmen, atölye şefi ile sorumlu infaz ve koruma başmemurundan oluşur.
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Yukarıda sayılan personelin tamamının kurumda bulunmaması hâlinde kurul,
mevcut olanlarla oluşturulur.

2.2.5. Eğitim Kurulu

Eğitim kurulu; kurum müdürünün başkanlığında, eğitimden sorumlu ikinci müdür,
cezaevi tabibi, psikolog, sosyal çalışmacı ve kurumda görev yapan bütün öğretmenler ile
kütüphaneciden oluşur.

Yukarıda sayılan personelin tamamının kurumda bulunmaması hâlinde kurul mevcut
olanlarla oluşturulur.

2.2.6. Kurulların Toplanması

Kurullar mevcut üyelerinin çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların
çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik olması hâlinde başkanın bulunduğu tarafa üstünlük
tanınır.

Kurum müdürü, kurulları ayda bir kez ve gerektiğinde her zaman toplayabilir.
Ancak İş Yurdu Yönetim Kurulu, düzenli olarak haftada bir defa toplanır. Kurullarda
görüşülecek konular müdür tarafından belirlenir.

Müdürü bulunmayan kurumlarda kurulların oluşturulmasına imkân bulunmayan
hâllerde kurullar, kurum amirinin başkanlığında, hükümet tabibi, öğretmen, infaz ve koruma
başmemuru ile infaz ve koruma memurundan oluşturulur.

2.2.7. Kararların Defterlere Geçirilmesi

Kurullar tarafından verilen kararlar ilgili kurulların karar defterine yazılır, üyeler
tarafından imzalanır ve teftişe hazır hâlde tutulur. Bu defterlere kayıt usul ve esasları
yönetmelikte gösterilir.

2.2.8. İdare ve Gözlem Kurulunun Görev ve Yetkileri

İdare ve gözlem kurulu aşağıda sayılan işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

 Hükümlülerin suç türlerini belirleyerek durumlarına uygun kurumlara
ayrılmaları ve bunlara uygun olacak infaz ve iyileştirme rejimini saptamak

 Hükümlülerin kurumlara kabullerinden sonra kalacakları odaları belirlemek
 Kurumlarda kalmakta olan hükümlüleri gruplandırmak
 Hükümlülerin kalmakta oldukları odaları değiştirmek
 Hükümlülerin bireysel olarak psiko-sosyal yardım servisince hazırlanan

iyileştirme programlarına uyumunu ve sonuçlarını değerlendirmek
 İyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon, kütüphane

ve iş atölyelerinden yararlanma gibi faaliyetlere katılabilecek durumdaki
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hükümlüler ile kurumun iç hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlülerin
belirlenmesi ile ilgili karar almak

 Tehlikeli hâli bulunan ya da örgüt mensubu olan hükümlülerle ilgili olarak
telefon görüşmeleri ile radyo, televizyon yayınları ve internet olanaklarından
yararlanma hakkının kısıtlanmasına karar vermek

 Açık kurumlar ile eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin kurum dışındaki
eğitim, ağaçlandırma, çevre düzenlemesi ve temizliği, doğal afet sonrası
yardım, tiyatro çalışmaları gibi sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak
hükümlülerin kurum dışına çıkabilmeleri için karar almak

 Açık kurumlarda ve eğitimevlerinde kalan hükümlülerin oda ve eklentilerinde
bulundurabilecekleri eşyaların cinsleri ve miktarlarını belirlemek

 Koşullu salıvermeye ve uygulanacak infaz rejimine esas teşkil edecek iyi hâl
kararını almak

 Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek
İdare ve gözlem kurulu yukarıda sayılan görevlerini yerine getirirken diğer

kurulların önerilerini de dikkate alır.

İdare ve gözlem kurulunun hükümlülerin kalacakları odaları belirlemek, açık
kurumlarda ve eğitimevlerinde kalan hükümlülerin oda ve eklentilerinde
bulundurabilecekleri eşyaların cinsleri ve miktarlarının belirlenmesi ile ilgili olarak aldığı
kararlarla diğer kurulların kararları arasında uyumsuzluk bulunması durumunda psiko-sosyal
yardım servisinde çalışan personelin görüşü de alındıktan sonra idare ve gözlem kurulu
tarafından verilecek karar uygulanır.

2.2.9. İş Yurdu Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

İş yurdu yönetim kurulu aşağıda sayılan işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

 İş yurdunun geliştirilmesine ve genel gidişine ait her türlü faaliyetlere yön
vermek

 Hükümlülerin iyileştirme programları çerçevesinde çalıştırılmalarını sağlamak
 Sürekli veya geçici olarak kurum işlerinde çalıştırılacak işçilere iş yurdu

tarafından ödenecek ücretleri ve bunların iş akitlerinin feshi konularında İş
Yurtları Kurumu Daire Başkanlığına öneride bulunmak

 Kurumda üretilip satışa arz edilen ürünlerin satış fiyatını belirlemek
 İş yurdunda fazla çalışma yapılmasına ilişkin önerileri karara bağlamak
 Bakanlık, İş Yurtları Kurumu Yüksek Kurulu, Genel Müdürlük ve İş Yurtları

Kurumu Daire Başkanlığının onayını gerektiren işlemler hakkındaki kararları
onaya sunmak

 Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek

2.2.10. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri

Disiplin kurulu aşağıda sayılan işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.
 Hükümlüleri tutum ve davranışlarına göre ödüllendirmek
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 Hükümlülere uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezaları
dışında kalan disiplin cezalarını vermek

 İyi hâlin tespitine esas oluşturacak görüş bildirmek
 5275 sayılı Kanun’da öngörülen hâllerde disiplin cezalarını kaldırmak
 Hükümlülere gelen veya hükümlüler tarafından gönderilen mektup, telgraf ve

faks iletilerinden mektup okuma komisyonu tarafından sakıncalı olduğu
değerlendirilenlerin ilgililerine verilip verilmemesine karar vermek

 Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek

2.2.11. Eğitim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Eğitim kurulu aşağıda sayılan işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.

 Kurumda uygulanacak eğitim ve iyileştirme programlarının esaslarını
belirlemek, izlemek ve değerlendirmek

 Kuruma yeni gelen hükümlüyle ilgili gerekli araştırmanın yapılmasını, rapor
hazırlanmasını sağlamak ve bu raporları değerlendirmek

 Eğitim ve iyileştirme programlarının işleyişini ve sonuçlarını değerlendirerek
kullanılan yöntemlerde yapılması gereken değişiklikleri saptamak ve
uygulanmasını sağlamak

 Eğitim-öğretim programları çerçevesinde hükümlülerin eğitim giderlerinin
karşılanması için yapılacak çalışmaları planlamak

 Hükümlülerin korunması, eğitimleri ve yönlendirilmeleri konusunda duyarlılık
oluşturulması, kurumların işleyişi ve önemi hakkında kamuoyunun
bilgilendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak

 Hükümlü ile durumu hakkında bilgi sahibi olması gerekli ya da yararlı görülen
kişi, kurum ya da kuruluşları, özel hayata saygı, gizlilik ve etik kurallarına
uygun biçimde bilgilendirmek

 Kurum kitaplık veya kütüphanesine satın alma, bağış ya da ödünç alma gibi
yollarla kazandırılacak yayınların tespitini yapmak

 Kuruma gelen kitabın kitaplık ya da kütüphaneye kabul edilip edilmemesine
karar vermek

 Kuruma gelen her türlü yayının kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya
müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan nitelikte olup
olmadığına karar vermek

 Kitap okumayı özendirici çalışmalar yapmak
 Kurum dışından getirilecek kişileri ve bu kişilerin yapacağı etkinlikleri ve

konusunu belirlemek
 Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Ceza infaz kurumlarında günlük işleyişle ilgili bilgi paylaşımı yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Sayım hakkında bilgi alınız.  Sayım tutanağında karalama ve tahribat
yapmadan sayım işlemlerini dikkatle
gerçekleştiriniz.

 Ceza infaz kurumundaki yer
değişiklikleri ile ilgili bilgi paylaşımı
yapınız.

 Nöbet teslimi öncesi tutuklu ve
hükümlüler hakkında gerekli bilgi
aktarımını sağlayınız.

 Ceza infaz kurumu dışındaki yer
değişiklikleri ile ilgili bilgi paylaşımı
yapınız.

 Ceza infaz kurumlarının fiziki yapısı
hakkında diğer personelle bilgi
paylaşımında bulununuz.

 Eğitim haritası ile ilgili bilgi paylaşımı
yapınız.

 Eğitim haritasının tamamını inceleyerek
bütün faaliyetler hakkında bilgi sahibi
olunuz.

 Ceza infaz kurumu hizmet servisleri ile
bilgi paylaşımı yapınız.

 Hizmet servisleriyle yazılı ve sözlü bilgi
paylaşımı yapınız.

 Ceza infaz kurumu kurul, heyet ve
komisyonlar ile bilgi paylaşımı yapınız.

 Her hangi bir olay olduğunda bilgi
paylaşımında hiyerarşik sırayı takip
ederek gerekli bildirimlerde bulununuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre işaretleyiniz.

1. ( )Yönetim servisinde idare memuru, ambar memuru ve cezaevi kâtibi görev yapar.

2. ( )İdare memuru; müdürü bulunan kurumlarda kurum müdürü ve ikinci müdürlerden
sonra gelen yönetici personeldir.

3. ( )Ceza infaz kurumlarının bütün personeli genel olarak güvenlik ve gözetim servisi
personeli diye isimlendirilir.

4. ( )Ceza infaz kurumu tabibi sadece kurumun sağlık koşullarını düzenleyerek
hükümlülerin ve kurum personelinin muayene ve tedavilerini yapar.

5. ( )Ceza infaz kurumlarında kurullar mevcut üyelerinin çoğunluğuyla toplanır ve
toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir.

6. ( )Hükümlüleri tutum ve davranışlarına göre ödüllendirmek, disiplin kurulunun
görevleri arasında yer alır.

7. ( )Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların iyi hâlin tespitine esas
oluşturacak görüş bildirmek, disiplin kurulunun görevleri arasında yer almaz.

8. ( )Kurumda üretilip satışa arz edilen ürünlerin satış fiyatını belirlemek, iş yurdu
yönetim kurulunun görevleri arasındadır.

9. ( )5275 sayılı Kanun’da öngörülen hâllerde disiplin cezalarını kaldırmak eğitim
kurulunun görevleri arasındadır.

10. ( )Kitap okumayı özendirici çalışmalar yapmak, eğitim kurulunun görevlerindendir.

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 okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
NDİRME
1. Aşağıdakilerden hangisi istihbarat alma yöntemlerinden biri değildir?

A) Personel gözetimlerinden elde edilen istihbarat
B) Ziyaretçilerden elde edilen istihbarat
C) Jandarma v emniyet tarafından elde idilen istihbarat
D) Güvenlik araçlarıyla elde edilen istihbarat

2. Aşağıdakilerden hangisi hükümlü ve tutukluların iletişimlerinden elde edilen istihbarat
bilgilerinden değildir?
A) Mektup, fax, ve telgrafların incelenmesi ile elde edilen istihbarat
B) Jandarma ve emniyetten elde edilen istihbarat
C) Odalar arası atılan pusulaları ele geçmesi ile elde edilen istihbarat
D) Basılı, görsel ve iletişimsel yayınlardan elde edilen istihbarat

3. Aşağıdakilerden hangisi yönetim servisinde yer alır?
A) Mühendis
B) Sayman
C) İdare memuru
D) Eczacı

4. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik ve gözetim servisinde yer alır?
A) İnfaz ve koruma memuru
B) İdare memuru
C) Öğretmen
D) İşyurdu müdürü

5. Aşağıdakilerden hangisi teknik serviste yer almaz?
A) Mimar
B) Teknisyen yardımcısı
C) Öğretmen
D) Tekniker

6. Aşağıdakilerden hangisi sağlık servisinde yer almaz?
A) İdare memuru
B) Diş tabibi
C) Eczacı
D) Veteriner

MODÜL DEĞERLENDİRME
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7. Ceza infaz kurumlarında işyurtlarında kasadan yapılacak ödemelerin veya kasayı
yapılan tahsilatla ilgili işlemleri ve kayıtları düzenleyen kişi hangisidir?
A) İdare memuru
B) Ambar memuru
C) Cezaevi katibi
D) Veznedar

8. Aşağıdakilerden hangisi veznedar olmadığında yerine vekalet eder?
A) Tahsildar
B) Sayman
C) İşyurda müdürü
D) Ambar memuru

9. Aşağıdakilerden hangisi kitap okumayı özendirmeye yönelik çalışmalar yapmakla
görevli olan kuruldur?
A) İdare ve gözlem kurulu
B) Eğitim kurulu
C) İşyurdu yönetim kurulu
D) Disiplin kurulu

10. Aşağıdaki kurullardan hangisi hükümlülerin iyileştirme programları çerçevesinde
çalıştırılmalarını sağlamakla görevli kuruldur?
A) İdare ve gözlem kurulu
B) Eğitim kurulu
C) İşyurdu yönetim kurulu
D) Disiplin kurulu

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 modüle geçebilirsiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 Y
4 D
5 Y
6 D
7 Y
8 D
9 Y

10 D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 Y
4 Y
5 D
6 D
7 Y
8 D
9 Y

10 D

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 D
2 B
3 C
4 A
5 C
6 A
7 D
8 A
9 B

10 C

CEVAP ANAHTARLARI
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KAYNAKÇA

 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun Kuruluş

ve İdaresine İlişkin Kanun

 4806 sayılı Türk Ceza Kanunu

 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

 Ceza İnfaz Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği

 Ceza İnfaz Kurumlarında Kullanılacak Defter ve Belgeler ile Bunların

Düzenlenmesine Dair Yönerge

 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı

Hakkında Tüzük

 Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun

 http://www.adalet.gov.tr

 http://www.cte.adalet.gov.tr/

KAYNAKÇA


