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AÇIKLAMALAR

KOD 861KMK001

ALAN Adalet Alanı

DAL/MESLEK İnfaz ve Koruma

MODÜLÜN ADI Göreve Hazırlık

MODÜLÜN TANIMI
Ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde göreve hazırlık
işlemlerine ait bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40 / 32

ÖN KOŞUL

YETERLİLİK İş için hazırlık yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Görev için mevzuata uygun hazırlık yaparak çalışmaya hazır
hâle gelebileceksiniz.
Amaçlar

1. Üniforma, araç ve gereçleri kullanabileceksiniz.
2. İç güvenlik sistemlerini kullanabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam ve Donanım: Modülün işlenebileceği ortamda,
konuyla ilgili ders kitapları, yardımcı kaynaklar, bilgisayar ve
internet ağ bağlantısı, kırtasiye malzemesi bulunmalıdır.

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 kurumlarında; güvenlik tedbirleri, eğitim ve topluma kazandırma
faaliyetleri bir eş güdüm içinde yürütülür. Buna “dinamik güvenlik” adı verilir. Devlet, kendi
güvenliğini ve devleti oluşturan kurum ve bireylerin güvenliğini sağlamak için değişik
birçok organizasyon oluşturmuştur. Bunların başında ordu, jandarma ve polis teşkilatları yer
alır. Bu kuruluşlar, devleti ve devleti oluşturan vatandaşların belirli konulardaki bireysel ve
kamusal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu güvenlik kuruluşları gücünü, yetkisini ve
sorumluluklarını kanun ve yasalardan alır.

Güvenlik demek sadece kapıların kilitlenmesi, yüksek duvarlar, demir parmaklıklar,
dikenli tel vb. değildir. Aynı zamanda güvenlik, mahkûmlarla iyi iletişim ve etkileşim
kurmak, ceza infaz kurumunda neler olup bittiğinin bilincinde olmak, tutuklu ve
hükümlülerin topluma kazandırılması için onları çeşitli faaliyetlerle meşgul etmek demektir.

Bu modül ile ceza infaz memurluğu mesleğini kılık, kıyafet, araç gereç ve çalışma
ortamı bakımlarından tanımış ve öğrenmiş olacaksınız.

GİRİŞ
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Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda mevzuata ugun
üniforma, araç ve gereçleri kullanabileceksiniz.

 Adalet Bakanlığının “http://www.adalet.gov.tr/blink/birimcte.html” web
adresine girerek ceza infaz kurumlarını inceleyiniz.

 “http://www.cte-aem.adalet.gov.tr/mevzuat/yonetmelikler.html” web adresinden
“Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri
Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği”ni inceleyiniz.

 Çevrenizde bulunan ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek görevli personel
kıyafetleri ve kullanılan güvenlik sistemleri hakkında bilgi alınız.

1. İNFAZ VE KORUMA MEMURUNUN
KIYAFETİ VE KULLANDIĞI ARAÇ VE

GEREÇLER

Ceza infaz kurumlarında infaz koruma personeli ve bu personelin kullandığı güvenlik
sistemleri fiziki yapıyı oluşturan unsurlardır. İnfaz koruma memurluğu bu fiziki yapı içinde
yer alan unsurların en önemlisidir. Ceza infaz kurumlarında güvenliğin sağlanmasında yeterli
teknolojik gelişmelerin var olmasına rağmen personelin payı oldukça önemlidir. Binalar,
fiziki yapı, elektronik ve mekânik donanım açısından güçlendirilmiş olsa da sorunların
çözümü büyük ölçüde personelin görev ve sorumluluk duygusuna bağlı olmaktadır.

1.1. İnfaz ve Koruma Memurunun Kılık ve Kıyafeti

Ceza infaz kurumlarında devlet gücünü fiilen kullanan ve cebri icra yetkisine sahip
olan güvenlik görevlilerinin kendilerine özgü standart üniforması vardır. Bu üniforma,
personele fiziki görünüm itibariyle ciddiyet kazandırdığı gibi ceza infaz kurumunda firarları
engelleyici bir özellik taşımaktadır. İnfaz ve koruma memuru ve başmemurlarının giydiği
resmî üniformaların üzerindeki işaretler, amblem, arma ve görev yeri yazıları standart
özelliklere sahiptir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1.1. Kılık ve Kıyafette Uyulması Gereken Başlıca Hususlar

İnfaz ve koruma memurlarının görev mahallinde giymek zorunda oldukları üniforma
adı verilen tek tip elbise üzerinde alt tarafı tela veya plastik ile sertleştirilmiş lacivert renkli
kumaş üzerine sırma ile kaliteli floş iplik ve plastik döküm işlemelerle yapılmış rütbe
işaretleri yer alır.

Astlarının kılık ve kıyafetlerinin uygun olup olmadığı kurum amirlerince kontrol
edilir, görülen hatalara müdahale edilir.

Güvenliğin sağlanması açısından üniformalar, infaz ve koruma personelini tutuklu ve
hükümlülerden ayıran önemli unsurdur. Bu nedenle personel, kendilerine belirli zamanlarda
verilmekte olan bu kıyafet ile yanında verilen diğer araç ve gereçleri temiz ve titiz bir şekilde
kullanma bilincine sahip olmalıdır.

İnfaz ve koruma personelinin kılık ve kıyafeti “Ceza İnfaz Kurumları Personeli İle
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet
Yönetmeliği’nde açıkça tarif edilmiştir. Bu yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan “Kılık ve
Kıyafette Uyulması Gereken Hususlar ve Denetim” konusu özetle şöyledir:

 Resmî elbise, kıdem ve rütbe işaretleri ile ayakkabılar, mevzuatta belirtilen
renk, vasıf ve şekillere uygun olarak ve bir bütün hâlinde giyilmelidir (Çocuk
eğitim evlerinde üniforma giydirilmeyebilir.).

 Mont ve parka düğmeleri daima ilikli ve fermuarı kapalı bulunmalı ve yazlık ve
kışlık bütün kıyafetlerle kep giyilmelidir.

 Kep, vizyörünün ön kenarı ile kaş arasında bir parmakla, en çok bir buçuk
parmak mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilmelidir.

 Yönetmelikte belirtilen tip ve model dışında ayakkabı giyilmemelidir.

 Her gün sakal ve bıyık tıraşı olunmalı, beden temizliğine her bakımdan özen
gösterilmelidir.

 Saçlar, kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilmeli, favoriler kulak
deliği hizasını geçmemelidir.

 Üniforma ile birlikte kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet vb.
takılmamalıdır.

 Resmî kıyafetin içine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve
benzeri giyecek giyilmemelidir.

 Erkek personel lacivert, bayan personel ise gri renkte, şeffaf ve parlamayan
çorap giymelidir.

 Eskimiş bile olsa resmî elbise satılmamalıdır.

 Rütbe işaretleri sökülmek suretiyle resmî kıyafetler, sivil kıyafete dö-
nüştürülerek kullanılmamalıdır.

 Resmî pantolon, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilmemeli
veya resmî kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardösü vb. giyilmemelidir.
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 Düşük kemerli pantolon giyilmemelidir.

 Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar ise kapalı, temiz ve boyalı
olmalıdır.

 Bayan personel tırnak uzatamamalı, makyaj ve saç modeli yapmamalı, ziynet
eşyası vb. takmamalıdır. Saçlar kısa kesilmeli ve kâkül bırakılmamalı veya sade
topuz şeklinde toplanmalıdır.

 Saçlar, omuzlara dökülecek şekilde serbest bırakılmamalıdır.

1.1.2. Kıyafet Şekilleri

İnfaz ve koruma personeline yazlık, kışlık ve tören kıyafeti olmak üzere verilen giyim
eşyası cins, biçim, şekil ve renkleri bakımından mevsim şartları göz önünde bulundurularak
nispeten farklı özelliklerde imal edilmektedir. Kışlık ve yazlık kıyafetler aşağıdaki
giyeceklerden oluşmaktadır.

Kışlık kıyafet: Mont, kışlık gömlek, kışlık pantolon veya etek, bot ya da ayakkabı,
parka, kazak, kravat, eldiven, kep, bel kemeri ve yağmurluktan oluşur.

Resim 1.1: Kışlık kıyafetli bay ve bayan infaz ve koruma memurları

 Yazlık kıyafet: Mont, yazlık gömlek, yazlık pantolon veya etek, ayakkabı, kep
ve bel kemerinden oluşmaktadır.



6

Resim 1.2: Yazlık kıyafetli bay ve bayan infaz ve koruma memurları

 Tören kıyafeti: Resmî açılış ve törenlerde, infaz ve koruma personeline
aşağıdaki resimde görüldüğü gibi tören kıyafeti giydirilebilmektedir. Ceza ve
infaz kurumlarında bu kıyafet çok istisnai olarak giyilmektedir.

Resim 1.3: Tören kıyafetli bay ve bayan infaz ve koruma memurları

 Ani müdahale kıyafeti (robocop kıyafeti): Vücudu dışarıdan gelebilecek
darbelere karşı korumak amacı ile belirli durum ve zamanlarda, mevut
üniforma üzerine giyilen bir çeşit zırhtır. Bu kıyafeti giyen güvenlik
görevlileri robotlara benzediğinden bunlara “robokop” adı verilmiştir.
Ani müdahale durumlarında kullanılan bu teçhizat; 2 adet dizlik, 1 adet
gövde koruyucu, ikişer adet kol ve dirsek koruyucu, 1 adet belden aşağı
koruyucu, 1 adet kask, 1 adet gaz maskesi ve 1 adet gaz maske
filtresinden oluşmaktadır.
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Resim 1.4: Robokop kıyafeti

Robokop kıyafetinin aşağıdaki hususlara dikkat edilmek şartı ile 1,5 dakika içinde
giyilmesi gerekir. Bu hususlar özetle şunlardır:

 İnfaz ve koruma memurları teçhizatı giymeye ilk olarak ayaklardan başlar. En
altta ayak kısmı yapıştırılarak daha sonra diz bölgesinin yan bağları ve diz
kapağı yapıştırılır. Ayakların yan tarafında bulunan yapışkanlar dış bölüme
gelmelidir aksi hâlde yürürken sürtünmeden dolayı çıkabilirler.

 Üst gövdenin V şeklinde olan bölümü, kafanın üzerinden kazak giyer gibi
giyilir. Böbrekleri koruyan yan bantlar ayarlanır ve yapıştırılır.

 Kolların omuz bölgesinde bulunan ayarlama noktasında bağlantı yapılır ve
kolun diğer yapışkanları takılır.

 Kaskın boyun kısmını koruyan bölümü çıkarılıp takılabilir.

 Gaz maskesinin kayışları memurun elinin dış kısmının üzerine gelecek şekilde
parmakları açık olarak tutar. Maskenin çene altından yukarı doğru çekilir ve
tamamen yüze oturtulur.

 Kıyafetin ayarlamaları kullanacak olan infaz ve koruma memurunun üzerine
göre bir defa yapılır.

 Bu kıyafeti kullanacak olan memurun değişmesi durumunda koruyucu tam
teçhizat kıyafetinin tekrar ayarlanması gerekir.
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1.1.3. Üniforma ve Rütbe İşaretleri

İnfaz ve koruma personeline ait resmî kıyafetlerde yer alan üniforma ve rütbe işaretleri
şunlardır:

 Göğüs arması
 Kep kokardı
 Görev yeri kol arması
 Kıdem işareti
 Rütbe işaretleri

Yukarıdaki işaretlerin resmî kıyafet üzerindeki yerleri aşağıdaki gibidir.

 Kep:

 İnfaz ve koruma başmemurları: Kepin ön orta kısmında defne dalı ile
çevrelenmiş işleme kep kokardı ile sarı simden sakındırak bulunur.

 İnfaz ve koruma memurları: Kepin ön orta kısmında işleme kep
kokardı ile beyaz renkli sakındırak bulunur.

 Parka, mont ve yazlık gömlek:

 İnfaz ve koruma başmemurları : Omuz apoletleri üzerinde rütbe işareti,
sol göğüs üstünde metal göğüs arması, sol kolda personelin görev yaptığı
yeri gösterir kol arması bulunur.

 İnfaz ve koruma memurları: Rütbe işaretleri bulunmaz, sol göğüs
üstünde metal göğüs arması, sol kolda personelin görev yaptığı yeri
gösterir kol arması ile bunun 1 cm altına gelecek şekilde kıdem işareti
bulunur.

Üniforma ile görev yapan infaz ve koruma memurlarının kıyafetlerinde bulunması
gereken göğüs arması, rütbe işaretleri, görev yeri kol arması ve kıdem işareti aşağıdaki
şekildedir.

 İşleme kep kokardı ve göğüs arması: Gabardin lacivert rengi kumaş üzerine,
etrafında lacivert biye içinde zemini kırmızıdan ay yıldız ve Genel Müdürlük
işareti bulunur. İnfaz ve koruma baş memurlarındaki işleme kep kokardında
ayrıca gri renkte defne dalı yer alır.

Resim 1.5: İşleme kep kokardı ve göğüs arması
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 Metal göğüs arması: İşleme göğüs armasının aynısı olup gümüş rengindedir.
Üniforma giyen personelin hepsi de aynı metal göğüs armasını kullanır.

 Rütbe işareti:

 İnfaz ve koruma başmemurları: Rütbe işareti olarak lacivert rengi
zemin üzerine gri floş iplik işlemeden 1 cm eninde bir adet şerit bulunur.

Resim 1.6: Rütbe işareti

 İnfaz ve koruma memurları: Rütbe işareti bulunmayıp kıdem işareti
bulunur.

 Görev yeri kol arması ve kıdem işareti: Zemini lacivert, kenarları lacivert biyeli
ve gri şerit içinde personelin görev yaptığı kadroyu belirten, içi kırmızı,
kenarları beyaz olan yazı bulunur. İnfaz koruma baş memurlarının kol
armasının alt kısmında ayrıca gri rengi defne dalı yer alır.

Resim 1.7: Kol arması

Kıdemi süresi beş yılı dolan infaz ve koruma memurlarının görev yeri kol armasının
altına kenarları lacivert biyeli ve ortası gri olan kıdem işareti takılır.

Ceza infaz kurumları personelinde yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları
bölgenin iklim özellikleri dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılarınca belirlenir.

1.2. İnfaz ve Koruma Memurunun Kullandığı Araç Gereçler

İnfaz ve koruma memurları görevlerini yürütürken birçok araç gereçten yararlanırlar.
Bunların başlıcaları el dedektörü, el feneri, düdük, dâhilî telefon, el telsizi, merkezî anons ve
yayın sistemidir.
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1.2.1. El Dedektörü

Güvenlik sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilen el dedektörleri
kalabalık mekânlarda güvenlik amaçlı silahlara yönelik üst aramasında kullanılan bir
teknoloji tasarımıdır. El detektörleri elektro-manyetik alan prensibiyle çalışan cihazlardır.
Taşınabilir özellikleri ile kullanım açısından şahıs aramalarında, eşya aramalarında ve bina
aramalarında infaz koruma memurlarının işini önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Koli ve zarfların metal içeriklerinin aranması ve diğer her konumda saklı olan metal
özellikli nesnelerin tespit edilmesi ve açığa çıkarılması amacıyla kullanılan el detektörleriyle
yapılan aramada kişi veya eşya üzerindeki metallerin yerini noktasal olarak tespit
edilebilmektedir. 1999 yılında Ulucanlar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda el dedektörü ile
yapılan inceleme sonucunda hükümlüler tarafında koğuş tuvaletinin fayansı altına gizlenmiş
olan silah, cep telefonu ve mermiler ele geçirilmiştir.

Resim 1.3: El dedektörü

1.2.2. El Feneri ve Düdük

El feneri ve düdük günümüzde gelişen teknoloji sayesinde ceza infaz kurumlarında
sıkça ihtiyaç duyulan araç gereç olmaktan çıkmıştır.

El feneri, elektrik kesilmelerinde jeneratörün devreye girmemesi veya jeneratörün
bulunmaması, aydınlatmanın yeterli olmaması ya da en önemlisi acil durumlarda sistemin
tamamen devre dışı kalması durumlarında işe yarayan önemli araç gereçlerden biridir. Bu
nedenle ceza infaz kurumlarında gerektiğinde kullanıma hazır hâlde yeterli miktarda el feneri
bulundurulmalıdır.

Düdük ise daha çok ceza infaz kurumlarının dış güvenliğini sağlayan personel
tarafından bir çeşit haberleşme aracı olarak kullanılmaktadır. Kurumun dış güvenliğini
sağlanırken nöbetçilerin belli bir noktadan başlayarak sırası ile düdük çalmaları onların
uyanık ve göreve hazır olduklarının bir işareti olarak kabul edilir. Düdük, gerektiğinde
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hükümlü ve tutukluların ikaz edilmesinde, uyandırılmasında ve sportif faaliyetlerinde
kullanılan etkili bir araçtır.

Resim 1.4: El feneri ve düdük

1.2.3. Dâhilî Telefon ve El Telsizi

Ceza ve infaz kurumlarında verimliliği artırmak, zamandan kazanmak, çıkabilecek
tüm olumsuzluklardan zamanında haberdar olabilmek ve olaylara en kısa sürede müdahale
edebilmek amacıyla tüm birimlere ve kontrol noktalarına dâhilî telefon konulur. Telsizler ise
önem arz eden tüm nöbet yerleri ile yönetici personelde bulundurulur. Böylece, dâhilî
telefonun bulunmadığı ya da çalışmadığı durumda üst ve astlar arası haberleşmenin
yapılması veya bir olayın anons edilmesi gibi konularda önemli ölçüde kolaylık sağlar.

Resim 1.5: Dâhilî telefon ve el telsizi

1.2.4. Merkezî Anons ve Yayın Sistemi

Ceza infaz kurumlarında personel, tutuklu ve hükümlülere gerektiğinde duyuru
yapmak, müzik dinletmek, önceden belirlenen TV kanallarını izletmek, işlerin zamanında
görülmesini temin etmek ve acil durumlarda olayların bitirilmesine yönelik müdahalelerde
bulunmak amacıyla merkezî anons ve yayın sistemi kullanılır.
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Resim 1.6: Merkezî anons ve yayın sistemi

1.2.5. Vardiya ile İlgili Defter, Belge ve Tutanaklar

İnfaz işlemlerinin sağlıklı ve adil bir biçimde yürütülebilmesinin önemli gereklerinden
biri de kullanılan tüm bu defter ve belgelerin, mevzuatta belirlenen esaslara uygun olarak
kayıtların tamamı belgelendirilebilir şekilde, işlemleri doğrulayıcı, güvenilir, şeffaf ve
süreklilik gösterecek biçimde düzenlenmesidir.

Bu doğrultuda, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Tüzük hükümlerine dayanılarak “Ceza İnfaz Kurumlarında Kullanılacak
Defter ve Belgeler ile Bunların Düzenlenmesine Dair Yönerge” hazırlanmış ve 07 Temmuz
2006 tarihli Bakan Olur'u ile yürürlüğe konulmuştur. Ceza infaz kurumlarında UYAP’ın
kullanılmaya başlaması ile de tüm bu defter ve belgeler elektronik ortamda tutulmaya
başlanmıştır.

Ceza infaz kurumlarında kullanılan defter ve belgeler ile bunların kayıtlarına ait usul
ve esaslar, genel idare ve infaz işleri ile iş yurtları olmak üzere iki şeklinde sınıflandırılarak
düzenlenen bu defter ve belgelerin yanı sıra ceza infaz kurumu yönetimlerince çeşitli
konularda kullanılmak üzere matbu hâle getirilmiş bazı tutanaklar da bulunmaktadır.

Modülümüzün bu bölümünde bunlardan sadece F tipi ceza infaz kurumlarında, infaz
koruma memurlarının vardiya değişiminde kullanılan defter, belge ve tutanaklara yer
verilecektir.

 Nöbet ve vardiya çizelgesi
Ceza infaz kurumunda uygulanacak vardiya saatleri ve izinler ile bu vardiyalarda

görevlendirilecek veya bu vardiyalarda görevli olup da özelliği bulunan yerlerde nöbet
tutacak personel belirlenir ve aşağıda örneği yer alan çizelgeye elektronik ortamda aktarılır.

Bu çizelgelerin takibi, güvenlik ve gözetim servisince yapılır ve bu serviste yıllık
olarak hazırlanan dosyalarda teftiş ve denetimlere hazır şekilde saklanır.



13

Tablo 1.1: Nöbet ve vardiya çizelgesi

NÖBET VE VARDİYA ÇİZELGESİ

Sayfa Nu. :................
Örnek Nu.: D-1

Sıra
Nu.

1. Vardiya
( A )

Adı Soyadı

2. Vardiya
( B )

Adı Soyadı

3. Vardiya
( C )

Adı Soyadı

4. Vardiya
( D )

Adı Soyadı

Nöbetçilerin

Adı Soyadı Vardiya

Kurum En Üst Amiri
.…./…../20….



14

Kurum Müdürü

Tablo 1.2: Ankara 1 nu.lı F tipi ceza infaz kurumu aylık vardiya nöbet çizelgesi
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Vardiya İnfaz Koruma Başmemuru Kurum 2. Müdürü

UYGUNDUR
Kurum Müdürü

…/…./20…

Tablo 1.3: Ankara 1 nu.lı F tipi ceza infaz kurumu günlük vardiya nöbet çizelgesi
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 Nöbet cetveli
Güvenlik ve gözetim servisinde görev yapan infaz ve koruma başmemurları ile infaz

ve koruma memurlarının nöbet yerlerinin ve bu nöbet yerlerinde görev yapacak personelin
isimlerinin belirlendiği, sorumlu infaz ve koruma başmemuru tarafından hazırlanan cetveldir.

Bu cetvele, vardiyalarda görevli olan ve yukarıdaki çizelgede gösterilen nöbetçiler ile
vardiyalarda görevli olmadığı hâlde normal mesai saatleri içinde nöbet görevi bulunan
personel ve nöbet yerleri kaydedilir.

Sorumlu infaz ve koruma başmemuru tarafından hazırlanan cetveller, kurum en üst
amirince onaylandıktan sonra uygulanır.

Cetveller, güvenlik ve gözetim servisinde yıllık olarak hazırlanan dosyalarda teftiş ve
denetimlere hazır şekilde saklanır.

NÖBET CETVELİ
....../...../20...

Vardiya Nu.:.......... Örnek Nu.: D-2

S
ır

a
N

u
.

Nöbet Yeri Adı ve Soyadı
İmz

a S
ır

a
N

u
.

Nöbet Yeri Adı ve Soyadı İmza

1- Nöbet yerlerinde meydana gelecek ihmal ve kasti fiillerden o bölümlerden sorumlu infaz ve
koruma başmemuru ile nöbet yerinde bulunan infaz ve koruma memuru sorumludur.
2- Vardiyada görevli infaz ve koruma başmemurları ve infaz ve koruma memurları sorumlu infaz ve
koruma başmemuru veya vardiyadan sorumlu infaz ve koruma başmemurunun emir ve talimatlarına mutlaka
uyacaklardır.
3- Vardiya değişimlerinde görev yerlerindeki her türlü kontrol yapılacak, görevin teslim alınması sırasında
bir vukuat tespit edilirse durum tutanağa bağlanacaktır.
4- Vardiya görevi nedeniyle ceza infaz kurumuna gelen infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve
koruma memurları ile görevi devredecek infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurları
görevlendirilen kişiler nezaretinde arama işlemine tabi tutulacaktır.
5- Yukarıda belirtilen hususlara uymayanlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

Sorumlu İnf.Kor.Başmemuru
......./...../20....

ONAY
Kurum En Üst Amiri

Tablo 1.4: Nöbet cetveli
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 Nöbet devir bilgi cetveli
Ceza infaz kurumlarında uygulanan vardiyalarda görevli 2. müdürler veya vardiya

sorumlularının, vardiya değişimlerinde ya da bu görevlilerin nöbet değişimlerinde
düzenledikleri, devir teslime ait bilgilerin kaydedildiği ve nöbetçi 2. müdürler veya vardiya
sorumluları tarafından imzalanan cetveldir. Bu cetvel kurum en üst amirinin “Görüldü”
şerhinden sonra, güvenlik ve gözetim servisinde bir dosyada, teftiş ve denetimlere hazır
hâlde saklanır.

NÖBET DEVİR BİLGİ CETVELİ

Sıra Nu. : .............
Sayfa Nu. : ............

…………………………………..Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu Örnek Nu.: D-23

Teslim Eden Teslim Alan

Vardiya 2. Müdürü ve ya Sorumlusu
Vardiya 2. Müdürü ve ya

Sorumlusu

Görüldü………../………./ 200…
Kurum En Üst Amiri

Tablo 1.5: Nöbet devir bilgi cetveli

 Sayım defteri
Ceza infaz kurumlarında kalmakta olan hükümlü ve tutukluların mevcudunu

belirlemek üzere her gün ve her vardiya tarafından yapılan sabah, akşam ve gece
sayımlarının kaydedildiği, birbirini takip den tek sayfalardan oluşan, güvenlik ve gözetim
servisince tutulan defterdir.

Defterde; oda numarası, sayımda bulunan hükümlü ve tutuklu, odada bulunmayan
hükümlü ve tutuklu, odanın genel toplamı, açıklamalar ile teslim eden ve teslim alan infaz
koruma memurunun adı soyadı ve imzasının kaydedildiği bölümler bulunur.
Her sayıma ait sonuçlar, defterin ilgili bölümüne kaydedildikten sonra, sayıma
katılan görevliler ve hazır bulunanlar tarafından isim yazılarak imzalanır.
Bu defterde isim ve imzaları bulunan güvenlik ve gözetim personeli, yukarıda yer
alan “Nöbet cetvelinde belirtilen görevlilerdir.
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Tablo 1.6: Ankara 1 nu.lı F tipi ceza infaz kurumu sayım defteri
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Tablo 1.7: Ankara 1 nu.lı F tipi ceza infaz kurumu sayım tutanağı
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Tablo 1.8: Ankara 1 nu.lı F tipi ceza infaz kurumu yoklama çizelgesi



21

Tablo 1.9: Ankara 1 nu.lı ceza infaz kurumu CBS sayım bildirimi

14/05/2009
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, İnfaz koruma memurunun kıyafeti ve
kullandığı araç ve gereçleri öğrenebileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Kıyafet giyiniz.

 Kıyafetinizin temiz ve düzenli olmasına
dikkat ediniz.

 Acil durumlarda belirlenen sürede
robocop kıyafetini giyiniz.

 Kıyafetleri dolaplarda muhafaza ediniz.

 Üniforma ve rütbe işaretlerini
açıklayınız.

 “http://www.cteaem.adalet.gov.tr/mevzua
t/yonetmelikler.html” web adresinden
“Ceza İnfaz Kurumları Personeli ile Ceza
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli
Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet
Yönetmeliği”ni inceleyiniz.

 Araç gereçleri temin ediniz.
 Görev mahalline uygun araç-gereç

seçimine dikkat ediniz.

 Vardiya ile ilgili defter, belge ve
tutanakları tutunuz.

 Belge ve tutanakları mevzuata uygun
olarak doldurunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış şeklinde karşılarındaki kutucuklara (X) işareti

koyarak değerlendiriniz.

1 ( ) Ceza infaz kurumlarının fiziki yapısını oluşturan unsurların en önemlisi ceza infaz
memurlarıdır.

2 ( ) Astların kılık ve kıyafetlerinin uygun olup olmadığı kurum amirlerince kontrol
edilir, görülen hatalara müdahale edilir.

3 ( ) Ceza infaz kurumları personelinde yazlık ve kışlık kıyafetlerin giyilme zamanları
bölgenin iklim özellikleri dikkate alınarak kurum müdürlerince belirlenir.

4 ( ) Çocuk eğitimevlerinde görevli ceza infaz memurlarına üniforma giydirilip
giydirilmemesi kurum amirinin insiyatifine bırakılmıştır.

5 ( ) Vücudu dışarıdan gelebilecek darbelere karşı korumak amacı ile giyilen kıyafete
robot kıyafeti adı verilir.

6 ( ) İnfaz ve koruma memurlarının rütbe işareti kıyafetlerinin omuz bölgesinde yer
alır.

7 ( ) Resmî kıyafetlerde yer alan üniforma ve rütbe işaretleri; göğüs arması, kep
kokardı, görev yeri kol arması, kıdem işareti ve rütbe işaretlerinden ibarettir.

8 ( ) El dedektörü sadece üst aramalarında kullanılabilen cihazdır.

9 ( ) Kıdemi süresi beş yılı dolan infaz koruma memurlarının görev yeri kol armasının
altına, kenarları lacivert biyeli ve ortası gri olan kıdem işareti takılır.

10 ( ) Ceza infaz kurumlarında merkezî anons ve yayın sistemi sadece tutuklu ve
hükümlülere müzik dinletmek için kullanılır.

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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Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda iç güvenlik
sistemlerini kullanabileceksiniz.

Adalet Bakanlığına bağlı çeşitli tipteki ceza infaz kurumlarının web sitelerini ziyaret
ederek ceza infaz kurumlarının fiziksel yapıları hakkında bilgi toplayınız.

Adalet Bakanlığı “http://www.cte.adalet.gov.tr” web sitesinden “Kurumlarımız/Ceza
İnfaz Kurumları” ekranına girerek güvenlik standartları hakkında bilgiler edininiz.

Güvenlik sistemleri pazarlayan firmaların web sitelerini ziyaret ederek güvenlik
sistemlerindeki gelişmeleri takip ediniz.

2. GÜVENLİK STANDARTLARI
BAKIMINDAN CEZA İNFAZ KURUMLARI

VE İÇ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Ceza infaz kurumları; hükümlü ve tutukluların hürriyeti bağlayıcı cezalardan beklenen
amaçlar doğrultusunda barındırıldıkları, belirleyici güvenlik ölçütü bulunan ve bu ölçütler
çerçevesinde iaşe, sağlık, eğitim, iyileştirme, spor ve çalışma hizmetlerinin sunulduğu, farklı
idari örgütlenmesi ve personeli olan kamu kurumlarıdır.

Hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm olanlara “hükümlü”, hakkında suç işlediğine
dair kuvvetli belirtiler bulunan ve kaçmaması amacıyla mahkeme kararıyla kapatılma kararı
verilenlere “tutuklu”, hükümlü ve tutukluların barındırıldıkları yerlere ise “ceza infaz
kurumu” adı verilir.

Ceza infaz kurumları; kapalı ve açık olmak üzere iki kategoriye ayrılmaktadır. Bu iki
kategoriden birine dâhil olmak koşulu ile ceza infaz kurumları ayrıca, içinde barındırılan
tutuklu ve hükümlülerin cinsiyet ve yaşlarına göre sınıflandırılmaktadır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.1: Ceza infaz kurumlarında açık görüş

Bir kuruma ceza infaz kurumu diyebilmek için o kurumun aşağıdaki unsurlara sahip
olması gerekir.

 Fiziki unsur: Yeterli iç ve dış güvenlik alanları üzerine inşa edilmiş, mekânik
ya da elektronik güvenlik sistemleri bulunan, sürekli bir yaşam için temel insani
gereksinmeleri karşılayabilen ve amaca uygun malzeme, yapım ve donanım
standartlarına sahip açık ve kapalı alanlar olmalıdır.

 Personel unsuru: Yönetim ve hizmet servislerinde çalışmak üzere sürekli
olarak görevlendirilen, yetki ve sorumlulukları kurallarla belirlenen personel
bulunmaıdır.

 Hükümlü ve tutuklu unsuru: Hak ve sorumlulukları hukuk kurallarınca
denetim ve koruma altına alınan ve bu kurallar çerçevesinde sevk ve idareleri
infaz personeline bırakılan, hükümlü ve tutuklu statüsündeki bireyler olmalıdır.

 İnfaz hizmetleri unsuru: Evrensel ve ulusal infaz mevzuatına uygun barınma,
iaşe, sağlık, eğitim, rehabilitasyon, spor, sosyal ve kültürel faaliyetler ile
çalışma ortamlarının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin bir arada olması
gereklidir.

2.1. Güvenlik Standardı Bakımından Ceza İnfaz Kurumları

Hükümlü ve tutukluların suç ve davranış özelliklerine uygun olarak infaz kurumlarının
güvenlik standartları bakımından sınıflandırılması gerekir. Çünkü farklı güvenlik standartları
için farklı infaz rejimleri uygulamak, infaz bilimi bakımından doğru, ekonomik ve adaletli
bir yöntemdir. Bu nedenle ceza infaz kurumları fiziki ve mimari yapılarına, teknolojik
güvenlik önlemlerine, barındırdığı hükümlü ve tutuklu profiline ve personel durumuna
bakılarak ayrıma tabi tutulur. Güvenlik standartları bakımından yapılan sınıflamaya göre
göre ceza infaz kurumları;

 Yüksek (sıkı) güvenlikli (maximum security)

 Orta (normal) güvenlikli (medium security)

 Düşük (az) güvenlikli (minimum security) ceza infaz kurumları olmak üzere üç
farklı gruba ayrılır.
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Bunlardan;

 F tipi ve D tipi kapalı infaz kurumları yüksek güvenlikli,

 Ağır ceza merkezlerindeki tam teşekküllü ceza infaz kurumları orta
güvenlikli,

 Teşkilatı tam olmayan ilçe kapalı ceza infaz kurumları ile açık ceza infaz
kurumları ve çocuk eğitimevleri düşük güvenlikli ceza infaz kurumları
kapsamında yer alır.

Ceza infaz kurumlarının belli bir mimari projeye uygun olarak yapılan, dolayısıyla
mimari bakımdan aynı yapı özelliklerine sahip olan ceza infaz kurumlarına “tip ceza infaz
kurumları” adı verilmektedir. Öte yandan okul, hastane ya da kışla gibi başka bir kullanım
amacıyla inşa edilmiş ancak daha sonra birtakım tadilatlardan geçirilerek ceza infaz
kurumuna dönüştürülmüş olan ceza infaz kurumlarına ise “ tipi olmayan ceza infaz
kurumları” denilmektedir. Kapalı ceza infaz kurumları genellikle “tip ceza infaz kurumları”
şeklinde inşa edilmişlerdir. Bunlar; A1, A2, A3, B, C, D, E, F, H, K1, K2, L, M, T tipi
cezaevleridir.

Aşağıdaki şemada görüldüğü gibi ceza infaz kurumları özellikleri bakımından 6 sınıfa
ayrılarak isimlendirilmektedir.

Şekil 2.1: Ceza infaz kurumlarının sınıflandırılması
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2.1.1. Yüksek (Sıkı) Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları

Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları; iç ve dış güvenlik görevlilerine sahip,
firara karşı teknik, mekânik, elektronik ve fiziki engellerle donatılmış, oda ve koridor
kapıları sürekli kapalı tutulan kurumlardır. Bu tür ceza infaz kurumlarında güvenlik
düzeyleri azami seviyede olup dış çevresi ve iç kısımlarında fiziksel güvenlik önlemleri
eksiksiz olarak alınır ve uygulanır.

Bu tesislerde kalan tutuklu ve hükümlülere mevzuatın belirttiği hâllerde aynı oda
dışındaki hükümlüler veya dış çevre ile temaslarına izin verilir. Hükümlüler çok sıkı
güvenlik rejimine tabi olarak bir veya üç kişilik odalarda barındırılırlar. Risk taşıyan tutuklu
ve hükümlülerin kurum içinde sirkülasyonu önemlidir. Gerektiğinde her tutuklu ve
hükümlüye bir personel verilir.

Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları rejimi bakımından kapalı olma özelliğinin
yanı sıra, üzerinde 2 m dikenli tel çekili bulunan 4 metre yüksekliğinde ihata duvarları ile
çevrili olup geniş bir alanda inşa edilmişlerdir.

Diğer ceza infaz kurumlarında olduğu gibi bu ceza infaz kurumlarının çevresinde dış
güvenliği sağlamak üzere birçok jandarma nöbetçi kulesi bulunur. İhata duvarı ile bina
duvarını ikiye bölen ve ceza infaz kurumunun etrafını çepeçevre saran yaklaşık 2,30 m
yüksekliğinde sensörlü tel yer alır. İhata duvarı dışında yaklaşık 400 m² büyüklüğünde
ziyaretçi kabul yeri, lojman ve jandarma karakol binası yer alır.

İhata duvarı içinde, tutuklu ve hükümlüler ile ceza infaz kurumu personelinin
yararlanacağı açık futbol, voleybol ve basketbol sahaları yer alan yüksek güvenlikli ceza
infaz kurumlarında blok ve ana koridorlar birbirinden bağımsızdır. Belli sayıda tutuklu ve
hükümlüler ancak ortak yaşam alanları ile sohbet toplantılarında bir araya gelebilirler.

Resim 2.2: Yüksek güvenlikli bir ceza infaz kurumu ön cephe görünümü
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Resim 2.3: Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda ihata duvarı, sensörlü tel ve alarm cihazı

Resim 2.4:Türkiye’nin en büyük yüksek güvenlikli CİK’u (Silivri)

Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarının iç mimari özellikleri şunlardır:

 Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında; idare, mahkûm ve mutfak
ana giriş-çıkış kapıları ile hizmetlerin yerine getirilmeleri amacıyla işlevleri ve
amaçları birbirinden farklı çöp çıkışı, kazan dairesine giriş ve açık futbol
sahasına çıkış kapıları bulunur.

 Ceza infaz kurumu bir ana koridor ve bu koridora açılan ara koridorlardan
oluşur.

 Her blok için ayrı ayrı düzenlenmiş açık görüş alanları, avukat görüş alanları ve
kapalı görüş kabinleri mevcuttur.
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 Ceza infaz kurumunda, tutuklu ve hükümlülerin yararlanabilecekleri, çok
amaçlı spor salonu, kütüphane ve değişik faaliyetlerin yapıldığı iş yurdu
atölyeleri mevcuttur.

 Bloklara giriş ve çıkışlar, tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler belli bir
sistematiğe bağlıdır. Tutuklu ve hükümlülerle iletişim durumları ve
sirkülasyonun yerine getirilme biçimleri belirli kurallara uygun olarak müdahale
ekipleri tarafından yerine getirilir.

 Yüksek güvenlikli kapalı cezaevleri oda sistemine dayalı olarak tek kişilik, üç
kişilik ve 4 kişilik olarak düzenlenmiştir.

Resim 2.5: Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunun iç mimari yapısından bir görünüm

Resim 2.6: Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumu ara koridorundan bir görünüm
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Resim 2.7: Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumu kapalı görüş kabini

2.1.2. Orta (Normal) Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları

Orta güvenlikli ceza infaz kurumlarındaki güvenlik tedbirleri yüksek güvenlikli ceza
infaz kurumlarına nispeten benzemekle birlikte biraz daha hafifletilmiştir. Çünkü bu tür ceza
infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara verilen cezalar daha hafiftir.

Kaçtıklarında toplum üzerinde sınırlı olarak risk oluşturan tutuklu ve hükümlüler orta
güvenlikli ceza infaz kurumlarında tutulurlar. Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları kadar
olmasa da içeride ve dışarıda fiziksel güvenlik önlemleri vardır. Kapılar kilitli tutulur,
tutuklu ve hükümllerin sirkülasyonu kişiye göre personel nezaret edebilir.

Orta güvenlikli ceza infaz kurumları hükümlü ve tutukluların yaş ve cinsiyet
durumları göz önünde bulundurularak sınıflandırmaya tabi tutulmuşlardır.

 Kapalı ceza infaz kurumları

Kapalı infaz kurumlarının fiziki yapıları hükümlü ve tutukluların firar etmelerini,
kendilerine ve birbirlerine zarar vermelerini engelleyecek yapıdadır. Oda ve koğuş
pencereleri küçük ve dayanıklı, kapıları demirdendir. Demir parmaklıklı pencereler, kapalı
ve kilitli kapılar, yüksek dış duvarlar, gözetleme kuleleri, tel örgüler, kameralar ve diğer
önlemler kapalı ceza infaz kurumlarının kendine özgü güvenlik standartlarıdır.

Kapalı ceza infaz kurumları; kadın kapalı ceza infaz kurumları, çocuk kapalı ceza
infaz kurumları, gençlik kapalı ceza infaz kurumlarını da kapsamaktadır.
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 Kadın kapalı infaz kurumları

Kadın hükümlülerin hapis cezalarının infaz edildiği bu kurumlar “Ceza İnfaz
Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük”ün 8 ve
9’uncu maddelerine göre kurulmuş kurumlardır.

 Çocuk kapalı ceza infaz kurumları

Çocuk tutukluların ya da çocuk eğitimevlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı
ceza infaz kurumlarına nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıkları ve firara karşı
engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır.

 Gençlik kapalı ceza infaz kurumları

Cezanın infazına başlandığı tarihte on sekiz yaşını bitirmiş olup da yirmi bir yaşını
doldurmamış genç hükümlülerin cezalarının infaz edildiği, eğitim ve öğretim esasına dayalı,
firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır.

 Gözlem ve sınıflandırma merkezleri

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük ’ün 15. maddesinde “Hükümlülerin durumlarına uygun kurumlara ayrımı,
5275 sayılı Kanun’un 23’üncü maddesinde belirtilen gözlem ve sınıflandırma merkezlerince
yapılır.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılması
aşağıdaki esaslara göre yapılmaktadır:

Hükümlülerin kişisel, bedensel, akli ve sağlık durumları, suç işlemeden önceki
yaşamları, sosyal çevre ve ilişkileri, sanat ve meslek faaliyetleri, ahlaki eğilimleri, suça bakış
açıları, hükümlülük süreleri ve suç türleri belirlenerek durumlarına uygun infaz kurumlarına
ayrılırlar. Bunlara göre saptanacak infaz ve iyileştirme rejimi; gözlem, inceleme ve
değerlendirme yöntemiyle çalışan gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde veya kapalı ceza
infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan bölümlerinde yapılır. Hükümlüler, işledikleri suç
tiplerine, gösterdikleri eğilimlere, tutum ve davranışları nedeniyle sıkı gözetim ve denetim
altında tutulup tutulmayacaklarını kararlaştırılarak yüksek güvenlikli, normal güvenlikli veya
açık ceza infaz kurumlarından uygun olanına gönderilirler.

Bu merkezlerde; mümkün olduğunca kriminoloji, penoloji, davranış bilimleri, adalet
psikolojisi veya ceza hukuku alanında bilgi ve deneyime sahip yöneticiler, psikiyatri uzmanı,
hekim, adli tıp uzmanı, psikolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, psikolojik
danışman, rehberlik uzmanı ve öğretmen gibi uzman görevliler ile diğer kurum görevlileri
bulundurulur.

Kadın, çocuk ve genç hükümlüler ile ilgili gözlem ve sınıflandırma, gerekli görülen
yer veya bölgelerdeki ayrı gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde yerine getirilir.
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Hükümlülerin gözlemleri, gözlem kurulunca kuruma kabul tarihinden başlayarak tek
kişilik odalarda yapılır. Ancak kurumun tek kişilik odası bulunmaması veya kısıtlı sayıda
olması durumunda tahsis edilmiş özel bölümlerinde de yapılabilir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezalarına veya iki yıldan fazla süreli
hapis cezasına mahkûm olanlar, haklarında uygulanacak rejimi ve gönderilmeleri gereken
infaz kurumunu ve bu maksatla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için kanunda
gösterilen esaslar uyarınca altmış günü geçmemek üzere gözleme tâbi tutulurlar.

Hükümlü; kişiliğine, diğer hâllerine ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre
gerektiğinde gözleme tabi tutulmayabilir.

Gözlem sonunda, gözlem merkezi hükümlüye ait dosyayı görüşü ile birlikte Adalet
Bakanlığına gönderir. Gözlem sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu
Bakanlıkça belirlenir. Ancak yapılan gözlem ve sınıflandırma sonunda idare ve gözlem
kurulunca aynı ceza infaz kurumunda veya o yer Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı diğer ceza
infaz kurumlarında kalması uygun bulunan hükümlülerin dosyaları Bakanlığa gönderilmez.
Bu kükümlülerin cezalarının infazına, bulundukları veya Cumhuriyet Başsavcılığınca
gönderilecekleri bağlı ceza infaz kurumlarında devam olunur.

2.1.3. Az (Düşük) Güvenlikli Ceza İnfaz kurumları

Ceza süreleri az, tahliyesi yakın olan tutuklu ve hükümlülerin barındığı ceza infaz
kurumlarıdır.

Az güvenlikli ceza infaz kurumlarında firara karşı güvenlik önlemlerinin olmamasının
yanı sıra dış güvenlik görevlileri de bulunmamaktadır. Güvenlik seviyesi, geceleri kapıların
kapatılması ile sınırlı tutulur.

Açık ceza infaz kurumları ve çocuk eğitimevleri bu grupta yer alan ceza infaz
kurumlarıdır. Burada kalan tutuklu ve hükümlülerin toplum üzerindeki risk oranı düşüktür. O
nedenle güvenlik düzeyleri asgari seviyededir.

 Açık ceza infaz kurumları

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 14.
maddesinde “Açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve
meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi
bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen
kurumlardır.” şeklinde tanımlanmıştır. Kapalı ceza infaz kurumlarında ön plana çıkan katı
disiplin uygulamaları açık ceza infaz kurumlarında biraz daha yumuşatılmıştır. Bu
kurumlarda, ilk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü
bulunanların cezaları infaz olunmaktadır.
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 Çocuk eğitimevleri

Çocuk eğitimevleri, müdür ve personeli ayrı olacak şekilde diğer kurumlardan ayrı
yerlerde kurulur. Çocuk eğitimevlerinin özellikleri şunlardır:

 Çocuk eğitimevleri; çocuk hükümlüler hakkında verilen cezaların, hükümlülerin
eğitilmeleri, meslek edinmeleri ve yeniden toplumla bütünleştirilmeleri amaçları
güdülerek yerine getirildiği tesislerdir. Bu kurumlarda firara karşı engel
bulundurulmaz, kurum güvenliği iç güvenlik görevlilerinin gözetim ve
sorumluluğunda sağlanır.

 Kurum içinde veya dışında herhangi bir eğitim ve öğretim programına devam
eden ve on sekiz yaşını dolduran çocukların, eğitim ve öğretimlerini
tamamlayabilmeleri bakımından yirmi bir yaşını bitirinceye kadar bu tesislerde
kalmalarına izin verilebilir.

2.2. İç Güvenlik Sistemleri

Ülkemizde ceza infaz kurumlarının iç güvenliğinden Adalet Bakanlığı sorumludur. Bu
nedenle ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personeli yetiştirmek ve
mesleki eğitimlerini vermek üzere Ankara'da Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğüne
bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi kurulmuştur. Bunu
dışında Genel Müdürlüğe bağlı olarak diğer bazı illerimizde de bölge eğitim merkezleri
mevcuttur.

Huzurlu bir yaşam için güvenlik önemli bir sosyal ihtiyaçtır. Teknolojinin gelişmesine
paralel olarak güvenlik sistemleri de hızla gelişmektedir. Ancak tek başına bu sistemlerin
yeterli olması mümkün değildir. Güvenlik sistemlerinin operatörlük eğitimi almış olan infaz
koruma personelince kullanılması ve olaylara zamanında müdahale edilmesi güvenliğin
sağlanması açısından oldukça önemlidir.

Günümüzde ceza infaz kurumlarında birçok çeşit sistem başarı ile kullanılmaktadır.
Şimdi bunlardan belli başlı olanlarını tanıyalım.

2.2.1. X-Ray Cihazı

Ceza infaz kurumlarına gelen ziyaretçilere ait eşyalar binaya girişte X-Ray cihazından
geçirilirken monitörlerden izlenerek içeriği izlenir. Şüphe duyulan nesneler üzerinde yakın
gösterim (zoom) yapılır. Duyarlı kapıdan (sinyal vermeden) geçerek görevli tarafından elle
fiziki aramaya tabi tutulan ziyaretçiye manyetik bir kart verilir. Daha sonra turnikeden
geçerken bu kart okutulur. Turnikenin yanında bulunan bir başka el biyometri cihazına aynı
şekilde el konur ve taranan bilgiler veritabanı ile karşılaştırılır. Böylece kaydedilen bilgilerin
doğruluğu alet tarafından sesli olarak “el tanımlandı” ifadesi ile onaylanır ve daha sonra
turnike açılarak içeriye girilir.
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X-Ray cihazları, operatörlük eğitimi almış kişiler tarafından kullanılabilen, genel
olarak çanta, paket, zarf gibi metaryallerin güvenliği tehdit edici bir içerik taşıyıp taşımadığı
ve ne taşıdığının tespitinde kullanılan bir çeşit röntgen cihazlardır. Bu cihazlar X-Ray ışını
ile çalıştığından operatörlerin periyodik olarak portör muayenesine tabi tutulması gerekir.
Ceza infaz kurumlarında farklı amaçlarla kullanılan birçok çeşit ve tipte X-Ray cihazı
mevcuttur.

Canlı organizmalar dışında ceza infaz kurumuna giren her türlü maddenin kontrolünün
yapılmasına yarayan bu cihazlar ile kontrol edilen eşyalar yapıldıktan sonra içeri alınır. Biri
renkli ve diğeri siyah beyaz olmak üzere iki adet monitörü olan bu cihaz ile paket ve
çantaları açmadan ihtiva ettiği nesneler tespit edilebilmektedir.

Resim 2.8: X-Ray cihazı

2.2.2. Duyarlı Kapı Dedektörleri

Duyarlı kapı detektörleri elektromanyetik alanla çalışan ve kişilerin üzerindeki metal
eşyaların tespitinde kullanılan cihazlardır. Günümüzde fabrikalar, bankalar, ceza infaz
kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, havaalanları, gümrükler, fuar merkezleri vb.
yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ceza infaz kurumlarının özelliğine göre bina girişi, mutfak girişi ve koğuş
koridorlarına geçişlerde kullanılmakta ve bu sayede içeri alınması sakıncalı ve yasak olan
eşyalar tespit edilerek girişine izin verilmemektedir.

Günümüzde bu teknoloji oldukça ilerleme kaydetmiştir. Öyle ki artık multizone
özellik sayesinde, metalin şahsın neresinde bulunduğunu tespit eder duruma gelinmiştir. Bu
cihazlar en yüksek seviye ayarında iken, kâğıt ataşı küçüklüğündeki cisimleri bile bulup
yerini tespit edebilmektedir.



35

Resim 2.9: Duyarlı kapı

Kapı dedektörleri ebat ve ağırlığa göre operatör tarafından ayarlayabilmekte, böylece
madeni para, anahtar, mücevher, kemer tokası gibi objelerden oluşabilecek yanlış alarmlar
engellenebilmektedir.

2.2.3. El Dedektörleri

El dedektörleri, güvenlik sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilmiş,
yüksek performanslı teknolojik bir sistemdir. İyon yakalama teknolojisine sahip olan bu
cihaz sayesinde C4, RDX, PETN, semtex, amonyum nitrat, HMX, TNT ve dinamit gibi
patlayıcı maddeler kolayca algılanabilmekte ve tanımlanabilmektedir. Buna ilave olarak
kokain, eroin, marijuhana, PCB, LCD ve MDMA (ecstacy) gibi uyuşturucu maddeler de
kolayca tespit edilebilmektedir.

Kalabalık mekânlardan biri olan ceza infaz kurumlarına özellikle hükümlü ve tutuklu
ziyaretçeleri tarafından sokulmak istenen kaçak maddelerin gizlenmiş olduğu; bavullar,
araçlar, kargolar ve başta insan vücudu olmak üzere diğer benzeri unsurların taranarak temiz
olduğundan emin olunduktan sonra içeri alınmasına izin verilir.
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Resim 2.10: El dedektörleri

El dedektörlerinin kendine özgü yüksek perdeli, kolay duyulabilen alarm sinyali
vardır. Buna ek olarak normalde yeşil olan LED lambası, herhangi bir metal obje tespit
edildiğinde yanıp söner, net olarak kırmızı renge döner. Cihazlar şarj edilebilme özelliğine
sahiptir. Şarj uyarısı verdikten sonra yaklaşık 10-15 saatlik sürede şarj edilmelidir.

Otomatik hassasiyet düğmesi ( ) bulunan dedektörlerde tarama tamamlanıncaya
kadar bu düğmeye basılı tutularak sabit mesafede yapılan aramalarda sadece (silah, bıçak,
çakı vb.) metalleri algılaması, küçük (para, anahtar, iğne vb.) nesnelerin algılamaması
sağlanabilmektedir.

Yukarıda bahsi geçen cihazlar özellikle; havacılık güvenliği, gümrük kontrol
noktaları, suç laboratuvarları, ceza infaz kurumları ve güvenlik seviyesi yüksek tesislerde
kullanılmaktadır. Bu cihazlar, 3-8 saniye arasında verileri analiz edebilmekte, 40 çeşit
uyuşturucu ve patlayıcı için kolayca programlanabilme özelliğine sahip tamamen otomatik
analiz cihazlarıdır.

2.2.4. Kapalı Devre TV Sistemi ve Gözetleme Kameraları

Kapalı devre TV sistemi izleme ve kayıt amaçlı olarak kullanılan kamera sistemleridir.
2000 yılından sonra açılan ceza infaz kurumlarının iç ve dış alanlarına tümü ile kameralar
konulmuştur. Tam teşkilatlı diğer kapalı ceza infaz kurumlarında da ihtiyaca göre kameralar
konulmuştur.

Kameralarla alınan görüntülerin izlenmesi, kaydı, yedeklenmesi ve uzak erişimin en
etkin ve kolay yolu dijital video kontrol sistemidir. Bu sistemlerle merkezî bir noktadan aynı
zamanda birbirinden uzak dahi olsalar birden çok yerin gözlenmesi sağlanır. Yine bu
sistemlerin akıllı hareket algılama özelliği, fonksiyonel arama seçenekleri, kayıt ve kayıt
izlemedeki kolaylıkları ve üstün görüntü kaliteleri, güvenlik görevlilerine, olayın durumuna
göre tedbir alma ve daha etkin müdahale etme imkânı verir.
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Resim 2.11: Kapalı devre TV sistemi

Kameraların tespit ettiği görüntüler monitörlerin bulunduğu bir merkezden izlenir.
Görüntüler monitör üzerinde zom yapılabilmekte ve değişik açılardan incelenebilmektedir.
Bir monitörde çok sayıda kameranın görüntü kareleri mevcut olup yapılan ayarlama ile
hareketli karedeki görüntü başka bir monitöre tam ekran şeklinde aktarılabilmektedir.

Ceza infaz kurumlarında gözetleme kameraları sayesinde daha az sayıda personel ile
tutuklu ve hükümlülerin sirkülasyonunu izleyebilme, olağanüstü durumlara zamanında
müdahale edebilme ve böylece firarların da önüne geçebilme imkânı elde edilmiştir.

Kapalı devre televizyon sistemi, güvenlik merkezi ile entegre edilerek güvenlik
biriminin kartlı geçiş, yangın, güvenlik gibi tüm ilgili sistemler bir arada çalıştırıldığında
fonksiyonelliği önemli ölçüde artmaktadır.

2.2.5. Boy Turnikeleri

Boy turnikeleri, güvenliğin önemli olduğu ceza infaz kurumlarına ve diğer bazı yerlere
giriş çıkışın etkin bir şekilde denetlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamak amacı ile
geliştirilmiş olan bir sistemdir.

Boy turnikeleri içinden yalnızca tek kişinin geçişine izin veren turnike çeşididir.
Buradaki amaç sadece yetki verilen kişinin içeri giriş ve çıkışını sağlamaktır.

Boy turnikeleri tek başlarına fazlaca bir anlam ifade etmezler. Bu tür turnikeler
genellikle proximity kartlar, el biometri cihazları, yüz biometri cihazları, parmak izi
cihazları, iris okuma cihazları ya da retina okuma gibi değişik güvenlik sistemleri ile birlikte
kullanılmaktadırlar.
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Resim 2.12: Boy turnikeleri

2.2.6. Biometrik Sistemler

Biometrik sistemler, temelde, kişinin sadece kendisinin sahip olduğu, kendisi
olduğunu kanıtlamaya yarayan, değiştiremediği ve diğerlerinden ayırıcı olan, fiziksel veya
davranışsal bir özelliğinin tanınması prensipleri ile çalışmaktadırlar. İnsan beyninin kişiyi
tanıma ve ayırt etme yöntemlerine benzemekte olan bu sistemler, insanların benzeri olmayan
parmak izi, göz retinası (iris), yüz şekli, ses, imza, avuç içi vb. karakteristiklerini
ölçmektedir.

İnsanları fizyolojik özelliklerinden tanıyabilen biometri teknolojisi, her geçen gün
biraz daha gelişmektedir. Günümüzde birçok çeşidi bulunan biometrik sistemler, eş zamanlı
tanıma uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 Parmak izi eşleştirme

 İris tanıma (retina taraması)

 Ses ve konuşma tanıma

 Yüz tanıma

Biometrik tanıma sistemlerinin çalışma prensibini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

Önce kayıtlı bir imge alınır. Bu imaj dijital koda çevrilerek şifrelenir ve kaydedilir.
Daha sonra kişi gerekli cihaz aracı ile kendini sisteme tanıtır.

Ancak genellikle aynı kişiye ait olsa bile girilen kod ile kayıtlı olan kodun birebir
tutma olasılığı yoktur. Buna etki eden faktörlerden bazıları şunlardır.
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 Ortamın ışıklandırması

 Kişinin bakış açısı

 Teşhisi yapılacak uzvun cihaza göre durma açısı

 Cihazın ve kontrol edilen uzvun temizlik derecesi ve nemi

Bu olumsuz etkilerden dolayı, girilen kod, belirlenen bir standart sapma aralığında,
sistemde kayıtlı bulunan kodlarla karşılaştırılır. Tanınma aralığında olan kod kabul edilir ve
sisteme giriş onaylanır.

El biyometrisi kullanılan ceza infaz kurumlarına gelen ziyaretçiler, avukatlar ve
görevlilerin el biyometrisi alınır. Bunun için ceza infaz kurumlarına nizamiye girişinde,
kimlik kaydı yapılan ziyaretçi metal bir alet (el biyometrisi cihazı) üzerine elini koyar ve
kişinin elinin haritası alınır. İnsan elinin üç boyutlu şeklini kızıl ötesi ışık ve kamera
kullanarak depolar ve kaydeder. Daha sonra el, bir tarayıcının üzerine koyulduğunda ortaya
çıkan görüntü diğer el görüntüleriyle karşılaştırılır. El geometrisinin kullanımı diğer
yöntemlere göre daha kolaydır.

Resim 2.13: El biyometrik sistemleri

Göz biyometrisi kullanılan ceza infaz kurumlarında ise ceza infaz kurumlarına giren
tüm görevli, ziyaretçi ve avukatların da göz retinaları okutulur. Ziyaretçi kabul salonuna
gelen ziyaretçiler, avukatlar ve görevliler; buradaki göz biyometri sistemine gözlerini tutarak
retinalarının okunmasını sağlarlar. Daha sonra kimlik tespiti de yapılan ziyaretçi ve
avukatlar, ceza infaz kurumlarının giriş kısmındaki turnikelerin bulunduğu bölüme gelerek
burada yeniden cihazda gözlerini okutur. Kimlik tespiti yapılan ve geçişine onay verilen
kişiler, bu işlemin ardından otomatik açılan turnikeden içeri girerler.

Turnikeler, geçişine izin verilmeyen ya da retinası okunarak kayıt altına alınmayan
kişiler için açılmaz. Aynı işlemler ceza infaz kurumlarında çalışanlar içinde her giriş ve çıkış
esnasında uygulanır.
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Resim 2.14: Göz biyometrik sistemleri

Ziyaretçi her ne şekilde (göz ya da el biyometri cihazından) geçmiş ise görüş
kabininde maddi teması önleyici şekilde yakını ile görüşür. Hükümlü ve tutuklular
koğuşlarından çıkarıldıktan sonra nöbetçiler tarafından elle fiziki şekilde arandıktan sonra iç
kısımda bulunan ziyaret kabinine duyarlı kapıdan sinyal vermeden geçerek ziyaretlerini
yaparlar.

2.2.7. İnterlock Kapılar

Ceza infaz kurumlarında bloklar arası geçişlerin bulunduğu önemli noktalara,
mutfaktan bloklara çıkış ve kapalı alanlardan açık spor alanına çıkış yerlerinde interlock
kapılar yer alır. Butona basılarak açılan bu kapılar, tutuklu ve hükümlülerin sirkülasyonunu
düzenli biçimde sağlamak, isyan ve ayaklanma gibi toplu olaylarda tutuklu ve hükümlüleri
kontrol altında tutmak, bloklar arası geçişleri engellemek için önemli ölçüde fayda sağlar.
İnterlock kapılardan biri kapanmadan diğeri açılmamaktadır. Merkez kontrol
odasının denetim ve kontrolünde olan bu kapılardan herhangi birisinin açık olması
durumunda merkez kontrol odasında sesli ve ışıklı olarak sinyal verirler.

Resim 2.15: İnterlock kapılar
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2.2.8. Merkez Kontrol Odaları

Ceza infaz kurumlarında standart hizmetleri (sayım, hastane, ziyaret, duruşma, tahliye,
görüş, ortak yaşam alanlarına çıkış ve personel hareketlerinin vb.) kayıt altına almak ve ceza
infaz kurumundaki tüm sirkülasyonu izlemek, yönlendirmek ve organize etmek merkez
kontrol ünitesinin işidir. Bu işler merkez kontrol odası ve monitör odasının entegre biçimde
çalışması ile yürütülür.

Merkez kontrol odasının görevleri şunlardır:

 Ceza infaz kurumunun günlük yaşamını takip etmek ve kontrol altında tutmak

 İç yönetmelikte belirlenen günlük yaşam programını uygulatmak

 Kurumun iç sirkülasyonunu yönlendirmek

 İç ve dış güvenliği gözetim ve kayıt altında tutmak

 Göreve ilişkin haberleşme ve bilgi akışını sağlamak

 Tüm bilgi, belge ve kayıtları gizlilik içinde saklamak

Resim 2.16: Monitör odası ve merkez kontrol odası

2.2.9. Merkezî Anons ve Yayın Sistemleri

Günümüzde merkezî anons ve yayın sistemleri, ceza infaz kurumları, fabrikalar,
üretim tesisleri, iş ve alışveriş merkezleri, okullar, hastaneler, oteller vb. gibi insanların
yoğun olduğu mekânlarda müzik dinletmek, belirli TV kanallarını izletmek, yangın, deprem
gibi acil durumlarda yönlendirme yapmak amacıyla tesis edilmektedir.
Ceza infaz kurumlarında, personel, ziyaretçi, tutuklu ve hükümlülere önemli
konularda duyurular yapmak, müzik dinletmek, işlerin zamanında görülmesini temin
etmek ve acil durumlarda olayların sona erdirilmesine yönelik müdahalelerde
bulunmak amacıyla kullanılan merkezî anons ve yayının önemi büyüktür.
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Tutuklu ve hükümlüler, koğuşlarında bulunan sesli ve görüntülü yayın sistemlerini
kullanarak merkezî olarak yapılan yayınları izleyebilmektedirler. Ceza infaz
kurumlarında oda ve koğuşlarda ayrıca acil durumlarda ilgililere haber verebilmek
için acil çağrı sistemi de bulunmaktadır.

Resim 2.17: Merkezî anons ve yayın sistemi

Resim 2.18: Merkezî anons ve yayın sistemleri
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2.2.10. El Telsizi

Telsiz haberleşmesi bir örgütlenmenin sabit ve hareketli birimleri birbirleriyle
haberleşmesinde hayati bir rol oynar. Ceza infaz kurumlarında merkezler ve sabit birimler,
normal koşullarda telefon, faks, internet gibi araçlarla da haberleşme imkânına sahiptirler.
Ancak büyük çaplı terör saldırısı, savaş gibi olağanüstü koşullar ile doğal afetlerde telefon
şebekesi ve buna bağlı sistemler aşırı yük nedeni ile kullanılmaz hâle gelebilmektedir. Bu
gibi koşullarda telsiz haberleşmesinin hiçbir alternatifi bulunmamaktadır.

Öte yandan gerek olağan ve gerekse olağanüstü koşullarda hareketli birimlerin merkez
ve sabit birimlerle ve kendi aralarında yapacakları haberleşme için ise telsiz haberleşmesi tek
seçenektir. Pek çok kişinin ilk aklına gelen cep telefonu, hem pahalı, hem de olağanüstü
durumlarda tümden kullanılmaz hâle geldiğinden uygun bir seçenek olarak kabul edilmez.

Resim 2.19: El telsizi

Telsiz cihazları pahalı cihazlardır. Dolayısı ile çalınma, kaybolma ve muhtemel
hasarlara karşı özenle korunması bireylerin mali sorumluluğunun yanı sıra daha da önemlisi
2813 sayılı Telsiz Kanunu’nda telsiz cihazları neredeyse ateşli silahlara eş değer tutulmakta,
kaybedilmesi hâlinde çok ciddi yaptırımlar sözkonusu olabilmektedir. Bu nedenle telsiz
cihazları sürekli kilit altında tutulmalı ve zimmet karşılığı ödünç olarak verilmeli, ödünç
olarak alanlar da en iyi şekilde korumalıdırlar.

Bu nedenle, el telsizlerinin özellikle herhangi bir şekilde ıslanmamasına özen
gösterilmeli, kapalı iken dahi suya düşürülen bir el telsizi hiçbir surette çalıştırılarak kontrol
edilmemeli ve aküsü derhâl çıkarılarak görevli teknisyene iletilmelidir.
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Etkili ve sağlıklı telsiz haberleşmesi, öncelikle kullanılan cihazları ve bunların teknik
özelliklerini tanımakla başlar. Bunun için öncelikle cihazın klavuzu incelenerek hangi
parçanın ne işe yaradığını öğrenmeli ve bu parçalar cihaz üzerinde bulunarak kullanılmalıdır.
Ayrıca telsiz kullananların aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekir:

 Telsize ait hiçbir parça zorlayarak takılmamalı veya çıkarılmamalıdır.

 Her cins sıvı, telsiz cihazlarından uzak tutulmalıdır.

 Cihazlar, toz, çamur vb. şeylerden uzak tutulmalıdır.

 Cihazlar darbelerden korunmalıdır.

 Cihazlar asla antensiz çalıştırılmamalıdır.

 Cihazlar asla anteninden tutularak taşınmamalıdır.

2.2.11. Ceza İnfaz Kurumlarında Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri

Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde devletler, yurttaşlarının yangına karşı can
güvenliğinin sağlanmasından sorumludurlar. Bu ülkelerde yangına karşı alınması gereken
asgari tedbirler yönetmeliklerle düzenlenir. Ülkemizde de eksikliği çok hissedilen yeni
yönetmelik Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde hazırlanarak (Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmelik) Bakanlar Kurulunda kabul edilmiş ve 19/12/2007 tarih ve
26735 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni yönetmeliğin içeriğini oluşturan ana konu başlıklarından biri de “Yangın
Algılama ve Uyarı Sistemleri”dir. Yönetmeliğin en ayrıntılı bölümlerinden biri olan bu
bölümde sistemlerin beslenmesi, hat denetimleri, yangın uyarı butonlarının yerleştirme
esasları, duman algılama cihazlarının kullanılmasının zorunlu tutulduğu binalar ve tesis
edilecekleri mahaller, diğer algılama ve uyarı cihazlarının kullanım koşulları, alarm verme
işlemleri, yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerinde istenen özellikler, yangın
bölgelerinin belirlenme özellikleri, diğer bina yangından korunma ve yangınla mücadele
sistemleriyle ilişkiler, sesli ve ışıklı alarm cihazlarının özellikleri, asgari ses ve ışık şiddeti
seviyeleri, acil durum kontrol işlemleri, yangın alarm sisteminde kullanılacak kabloların
özellikleri ele alınmaktadır.

Yangın algılama ve uyarı sistemleri ceza infaz kurumları, okullar ve oteller gibi çok
sayıda insanın bulunduğu kapalı alanlar ile pamuk, plastik, ahşap, polyester ve kâğıt gibi
yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu depo ve fabrika gibi evlere kadar ihtiyaç olan her
mekânda, yangına karşı can ve mal güvenliği sağlamak üzere erken uyarı sağlayarak koruyan
sistemlerdir.

Çeşitli dedektörlerden oluşan yangın algılama ve alarm sistemleri aynı zamanda
başka birkaç sisteme entegre olarak çalışabilmektedir. Örneğin alarm anında havalandırmayı
açabilmekte, asansörü istenen yere getirip tekrar çalışmamasını sağlayabilmekte ve yangın
söndürme sistemlerini otomatik olarak devreye sokabilmektedir.
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Resim 2.20: Otomatik yangın uyarı sistemi

Yangın alarm sistemleri son yıllarda hem kamu, hem de özel sektörde giderek
yaygınlaşmakta ve uygulama alanları genişlemektedir. Bu sistemler aşağıda açıklanan iki
temel kategoride üretilmekte ve uygulanmaktadır:

 Konvansiyonel sistemler: Daha çok küçük ölçekli veya noktasal adresleme
ihtiyacının az olduğu açık alan uygulamalarında daha ekonomik olmasından
dolayı tercih edilen sistemlerdir.

 Adresli yangın uyarı sistemleri: Bölünmüş alanların fazla olduğu yapılar ile
orta ve büyük ölçekli projelerde tercih edilmektedir. Bu sistemlerde tüm saha
ekipmanları panel tarafından otomatik olarak adreslenmekte ya da manüel
olarak adresleme anahtarları ile her bir adresli cihaz tek tek adreslenmektedir.
Panelden otomatik ya da manuel olarak yapılan adresleme işlemi bittikte sonra
kullanılan yazılım sayesinde, tüm sistemin tek hat şeması üzerinde arıza
kaynakları, tipleri ile birlikte noktasal olarak görülebilmektedir.

Resim 2.21: Yangın uyarı sistemi
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İlgili yönetmelikte belirtilen acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı
sistemleri; bina sahibinin ve yöneticinin veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını
devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin
gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulmak zorundadır.

“Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük”ün 46. maddesinin 5. fıkrasında “Kurum en üst amiri, Cumhuriyet
Başsavcısına bilgi vermek suretiyle önceden hazırlanan olağanüstü hâl planlarına göre
kurumun fiziksel özelliği ve mevcudunu değerlendirerek yılda en az iki kez olmak üzere
uygun gördüğü zamanlarda diğer kamu görevlilerinin katılımıyla; isyan, firar, yangın ve
benzeri olaylara karşı tatbikat yaptırır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükmün gereği olarak
kurumun en üst amirlerince astlar planlı ve programlı olarak tertip edilen güvenlik
tatbikatları ile eğitilirler.

İçinde 50 kişiden fazla insan bulunan ceza infaz kurumlarında aşağıdaki acil durum
ekipleri oluşturulması zorunludur:

 Söndürme ekibi

 Kurtarma ekibi

 Koruma ekibi

 İlk yardım ekibi

En üst amirler ilgili yönetmelik hükümlerini dikkate alarak yangın önleme ve
söndürme konusunda iç düzenlemelerde bulunurlar ve ihtiyaca göre yukarıdaki ekipleri
oluştururlar.

Söndürme ve kurtarma ekipleri en az üçer kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise
en az ikişer kişiden oluşur. Kurumda sivil savunma servisleri kurulmuş ise söz konusu
ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.

Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri
uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

Acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri bina içinde kolayca
görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, İç güvenlik sistemlerini kullanabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Güvenlik standardı bakımından ceza infaz
kurumlarını açıklayınız.

 Adalet Bakanlığı
“http://www.cte.adalet.gov.tr” web
sitesinden “Kurumlarımız/Ceza İnfaz
Kurumları” ekranına girerek güvenlik
standartları hakkında bilgi edininiz.

 İç güvenlik sistemlerini kullanınız.

 X-ray cihazını yönergeye uygun olarak
kullanınız.

 Duyarlı kapı dedektörlerini yönergeye
uygun olarak kullanınız.

 El dedektörlerini yönergeye uygun
olarak kullanınız.

 Kapalı devre TV sistemi ve gözetleme
kameralarını yönergeye uygun olarak
kullanınız.

 Boy turnikeleri biometrik sistemlerini
yönergeye uygun olarak kullanınız.

 Elektrikli kapıları yönergeye uygun
olarak kullanınız.

 Merkez kontrol odaları merkezî anons
ve yayın sistemlerini yönergeye uygun
olarak kullanınız.

 El Telsizini yönergeye uygun olarak
kullanınız.

 Ceza infaz kurumlarında yangın
algılama ve uyarı sistemlerini yönergeye
uygun olarak kullanınız.

 Yangın deprem ve firar tatbikatına
katılınız.

 Bozulan malzeme ve cihazın tamiratı için
teknik servisi bilgilendiriniz.

 Cihazların çalışıp çalışmadığını kontrol
ediniz.

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

1 ( ) Ceza infaz kurumları, hükümlü ve tutukluların hürriyeti bağlayıcı cezalardan
beklenen amaçlar doğrultusunda barındırıldıkları, belirleyici güvenlik ölçütü
bulunmayan özerk kurumlardır.

2 ( ) Hükümlü ve tutukluların suç ve davranış özelliklerine uygun olarak infaz
kurumlarının güvenlik standartları bakımından sınıflandırılması gerekir.

3 ( ) F tipi ve D tipi kapalı infaz kurumları yüksek güvenlikli, ağır ceza
merkezlerindeki tam teşekküllü ceza infaz kurumları orta güvenlikli ceza infaz
kurumlarıdır.

4 ( ) Açık ceza evlerinden bazıları güvenlik standardı bakımından yüksek güvenlikli
olarak kabul edilmektedir.

5 ( ) Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında sosyal faaliyetler tümüyle yasaktır.

6 ( ) Ceza infaz kurumlarına gelen ziyaretçilere ait eşyayar binaya girişte X-ray
cihazından geçirilirken monitörlerden izlenerek içeriği izlenir.

7 ( ) Duyarlı kapı detektörleri elektromanyetik alanla çalıştığından kişilerin üzerindeki
metal dışında kalan diğer yasak maddelerin tespitinde kullanılır.

8 ( ) El dedektörleri yaklaşık 40 çeşit uyuşturucu ve patlayıcı için kolayca
programlanabilme özelliğine sahip, tam otomatik analiz cihazlarıdır.

9 ( ) Boy turnikeleri genellikle güvenliğin önemli olduğu ceza infaz kurumlarında
kullanılmaktadır.

10 ( ) Kapalı devre TV sistemi, tutuklu ve hükümlülere sıkılmasınlar diye film izletmek
için kullanılır.

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

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

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

1 Rütbe işaretini sadece infaz ve koruma başmemurları kullanırlar.

2 Ceza infaz kurumlarında internetin yaygınlaşması ile birlikte dâhilî telefonlarında bir
önemi kalmamıştır.

3 Boy turnikeleri tek başlarına fazlaca bir anlam ifade etmezler. Bunların değişik
güvenlik sistemleri ile birlikte kullanılması gerekir.

4 Biometrik sistemler, temelde, kişinin sadece kendisinin sahip olduğu fiziksel
veya davranışsal bir özelliğinin tanınması prensipleri ile çalışır.

5 Elektrikli kapılardan biri kapanmadan diğeri açılmamaktadır.

6 Kurumun iç sirkülasyonunu yönlendirme işi merkez kontrol odasına bakan 2. müdür
tarafından yapılır.

7 Tutuklu ve hükümlüler acil durumlarda acil çağrı düğmesine basarak kurum müdürüne
haber verirler.

8 Her cins sıvı, telsiz cihazlarından uzak tutulmalıdır.

9 Çeşitli dedektörlerden oluşan yangın algılama ve alarm sistemleri başka hiçbir
sistemle entegre olarak çalışmamaktadır.

10 İçinde 50 kişiden fazla insan bulunan ceza infaz kurumlarında acil durum ekiplerinin
oluşturulması zorunludur.

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 diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

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

10 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI

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

10 Y

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

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

10 D

CEVAP ANAHTARLARI
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