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MODÜLÜN ADI Genel İdare ve İş Yurtları

MODÜLÜN TANIMI
Mevzuata uygun olarak iş yurtları ile genel idare ve infaz
belgelerinin düzenlenmesi, defterlerinin tutulmasına ait
bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.
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ÖN KOŞUL

YETERLİK
Ceza infaz kurumu genel idare ve iş yurtları işlemlerinde
görev almak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Mevzuata uygun olarak genel idare ve iş yurtları
belgelerini düzenleyebilecek ve defterlerini
tutabileceksiniz.

Amaçlar

1. Genel idare ve infaz işlemleri ile ilgili defterleri
tutabileceksiniz.

2. İş yurtlarına ait belge ve defterleri
düzenleyebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam ve Donanım: 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.
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

İş yurtları, hükümlü ve tutukluların çalıştırılması açısından oldukça önem arz
etmektedir. Tutuklu ve hükümlüler ceza infaz kurumlarında geçirdikleri süre içinde iş
yurtlarında çalışarak sosyal hayatın içinde bulunurlar. Üretime katkıda bulunurlar ve
emeklerinin karşılığı olarak çıkan ürün ve hizmeti görünce kendilerini de önemli görürler.
Böylelikle ceza infaz kurumu müdürüne, özel sektördeki işçinin patronuna baktığı gözle
bakmakta onu memnun etmek, ürettiğini göstermek kendini anlatmak istemektedir. Bu
nedenle çalışan hükümlülerin ceza infaz kurumunda yönetime yaklaşımı olumlu olmaktadır.

Hükümlüler tarafından üretilen ürün ve hizmetlerin ülke ekonomisine katkıları da
önem arz etmektedir. Bu durum ise hem ülkemizin kazanmasını hem de ceza infaz
kurumundaki hükümlülerin kazanç elde etmelerini sağlamaktadır. Ayrıca hükümlünün
kendisinin ve ailesinin sosyal güvencesi olması ve gelir elde etmesi açısından aile birliğinin
devam etmesine de olumlu katkısı olmaktadır. Tutuklu ve hükümlünün çalışması, günlük
hayatını dışardaymış gibi devam ettirdiği için ceza infaz kurumunda güvenlik sorunun da
ortadan kalkmasını sağlamaktadır.

Bütün bunlara bakıldığında ceza infaz kurumlarında iş yurtlarının olması hem ceza
infaz kurumu idaresini rahatlatmakta hem de hükümlü ve tutukluyu daha sosyal ve rahat
duruma getirmektedir.

Bu modül ile ceza infaz kurumlarında iş yurtlarının kuruluşu, hükümlü ve tutukluların
çalıştırılma esasları, iş yurtları muhasebesi, iş yurtlarında kullanılan defterler ve genel idare
infaz defterlerini öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, genel idare ve
infaz defterlerini tutabileceksiniz.

 Ceza İnfaz Kurumlarında Kullanılacak Defter ve Belgeler ile Bunların
Düzenlenmesine Dair Yönerge için “www.cte.adalet.gov.tr” adresinden
mevzuat sekmesini seçiniz. Yönetmelikler satırından yönergeyi seçerek
yönergede bulunan defterleri bilgisayarınıza indiriniz.

 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük’ü “www.cte.adalet.gov.tr” adresinden bilgisayarınıza indirip
inceleyiniz.

1. GENEL İDARE VE İNFAZ DEFTERLERİ

Ceza ve infaz kurumlarında kullanılan defterler, 07.07.2006 tarihinde Adalet
Bakanı’nın oluru ile yürürlüğe giren “Ceza İnfaz Kurumlarında Kullanılacak Defter ve
Belgeler ile Bunların Düzenlenmesine Dair Yönerge” esas alınarak tutulur.

Bu yönergenin amacı birinci maddesinde;

“Ceza infaz kurumlarında kullanılacak defter ve belgeler ile bunların kayıtlarına ait
usul ve esasları düzenlemektir.” şeklinde belirtilmiştir.

Bu Yönerge, 29.03.1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanun’un 30’uncu maddesine ve 06.04.2006 gün ve 26131 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu yönerge; kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı, gençlik
kapalı, açık cezaevleri, çocuk eğitimevi, gözlem ve sınıflandırma merkezleri ile tutukevlerini
kapsamaktadır.

Ceza infaz kurumlarında kullanılan defter ve belgeler, mevzuatta belirlenen esaslara
uygun olarak ve kayıtların tamamı belgelendirilebilir şekilde, işlemleri doğrulayıcı,
güvenilir, şeffaf ve süreklilik gösterecek biçimde düzenlenir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Genel idare ve infaz işleriyle ilgili olarak aşağıda belirtilen defterler düzenlenir.

 Hükümlü ve tutuklu kayıt defterleri
 Hükümlü kayıt defteri
 Tutuklu kayıt defteri
 Hükümlü salıverme defteri
 Sayım defteri
 İaşe takip defteri
 Emanete alınan kişisel paralara ait kasa defteri
 Hükümü ve tutuklu öğrenci kütük defteri
 Hediye kayıt defteri
 Psiko sosyal servisi görüşme kayıt defteri
 Kurum dışı iş ve eğitim ve eğitim hükümlü takip defteri
 Hükümlü ve tutuklu telefon görüşme defteri
 Salıverilen tutuklu adres ve telefon defteri
 Mahkemce verilen disiplin hapsi defteri

 İşlemlerin takibine ait kayıtların yapıldığı defterler

 Ambar yevmiye defteri

 Ambar esas defteri

 Gelen eşya ve havale mutemet defteri

 Muhabere defteri

 Zimmet defteri

 Maddi duran varlıklar müfredat defteri

 Vizite defteri

 İlaç dağıtım defteri

 Hurda ve her türlü atık satış bedelleri kayıt defteri

 Ziyaretçi defteri

 Avukat ziyaret defteri

 Yayın dağtım defteri

 Ders defteri

 Karar defteri

 Arşiv defteri

 Yasaklanması bulunan avukat defteri

 Elektrik bedeli tahsilat defteri

 Hükümlü ve tutuklu eşya defteri
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1.1. Hükümlü ve Tutuklu Kayıt Defterleri

Hükümlü veya mahkûm; yapmış olduğu fiilden dolayı hukuki açından başkasının
haklarına zarar verdiği gerekçesiyle toplumdan uzaklaştırılıp islah edilen, hüküm giymiş
kişiye denir. Hükümlünün tutukludan farkı; hükümlünün ceza aldığının kesinleşmiş,
tutuklunun ise kesinleşmemiş olmasıdır. Hükümlü, hapishane veya tutukevinde isteği
dışında belli veya belirsiz bir süre kalması mecburileştirilmiş kişidir. Kişi bu ceza süresi
sonunda topluma salıverilir.

Tutuklu ise; suçu kesinleşmemiş ve mahkemece atfedilen suçun kararı verilmemiş
lakin tedbiren hürriyeti bağlayıcı şekilde alıkonulan kişidir.

İkisi de birbirinden farklı olduğu için ayrı ayrı defter tutulur.

1.1.1. Hükümlü Kayıt Defteri

Ceza infaz kurumlarında barındırılacak hükümlülerin veya bu kurumlarda
kalmaktayken hükümlü konumuna geçen tutukluların kaydedildiği, sağ ve sol sayfalardan
oluşan, her sayfaya birden fazla hükümlünün yazıldığı, her yıl için yeniden hazırlanan ve
infaz işlerinden sorumlu cezaevi kâtibi tarafından düzenlenen defterdir.

Defterin sol sayfasına; defter sıra numarası, sicil numarası, ilamat defter numarası,
hükümlünün adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı
olduğu yer ve ikametgâh adresi, ceza infaz kurumuna ne suretle alındığı, hükmü veren
mahkeme ile ilamın tarih ve numarası, kesinleşme tarihi ile ne suretle kesinleştiği, işlediği
suç ve tarihi, cezanın türü ve süresi, defterin sağ sayfasına; infaza başlandığı tarih,
tutukluluktan hükümlülüğe geçmiş ise tutuklu defter sıra numarası ve sicil numarası, ceza
infaz kurumuna alındığı tarih, koşullu salıverilme ve hakkederek salıverilme tarihleri, başka
ceza infaz kurumuna nakledilmiş ise sebebi kaydedilir ve hükümlünün önden çekilmiş bir
fotoğrafı yapıştırılır.

Defterdeki son bölüm olan açıklamalar bölümü, hükümlünün salıverilmesi sırasında
doldurulur ve salıverilme kararının tarih ve numaraları ile salıverilme tarihi ve gerekli
görülen diğer açıklamalar kaydedilir.

Bu defterde yer alan sicil numarası, hükümlünün salıverileceği tarihe kadar
değişmeyecek olana sicil numarasını oluşturur. Sicil numarası, hükümlünün deftere
kaydedildiği yıl esas alınarak o yıla ait kayıtların sırayla yapılmasıyla oluşur ve yeni yıl ile
birlikte değiştirilmeden, devredilecek deftere aktarılır. Yeni yılda yapılacak yeni kayıtlarda,
yeni yıl esas alınarak ve sırasıyla numaralandırılmak suretiyle gerçekleştirilir. Böylelikle,
sicil numarasının başında yer alan yıl; o hükümlünün kaydedildiği yılı, numara ise; o yıl
kaydedilenler arasındaki sırasını gösterir.



1.1.2. Tutuklu Kayıt Defteri

Ceza İnfaz Kurumlarında barındırılacak tutukluların veya bu kurumlarda
kalmaktayken salıverilmelerine karar verilen hükümlü veya tutuklulardan, başka bir suçtan
dolayı tutukluluk hâllerinin devam et
oluşan, her sayfaya birden fazla tutuklunun yazıldığı, her yıl yeniden hazırlanan ve infaz
işlerinden sorumlu cezaevi kâtibi tarafından düzenlenen defterdir.

Tutuklu kayıt defterinin sol sayfasına; de
Cumhuriyet Savcılığı esas ve hazırlık numarası, tutuklunun adı ve soyadı, doğum yeri ve
tarihi, T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu yer ve ikametgâh adresi, suçu ve tarihi,
yakalanma tarihi, ceza infaz kurumuna a
kararın tarih ve sayısı, defterin sağ sayfasına; hükmen tutuklu konumunda olanlar için
hüküm özeti, bekleyen tevkifleri, salıverilmiş ise salıverilme şekli ve tarihi, hükmün
kesinleşmesi sonucu hükümlü kayıt defterine aktarılmışsa hükümlü defter sıra ve sicil
numarası kaydedilir, tutuklunun önden çekilmiş bir fotoğrafı yapıştırılır.

Defterdeki son bölüm olan açıklamalar bölümü, tutuklunun salıverilmesi veya
hükümlü konuma geçmesi sebebiyle kayıttan
kararlarının tarih ve numaraları ile gerekli diğer izahat kaydedilir.

Bu defterde yer alan sicil numarası, tutuklunun salıverileceği ya da hükümlülüğe
geçeceği tarihe kadar değişmeyecek olana sicil numarasını oluş
tutuklunun deftere kaydedildiği yıl esas alınarak o yıla
oluşur ve yeni yıl ile birlikte değiştirilmeden devredilecek deftere aktarılır. Yeni yılda
yapılacak yeni kayıtlarda, yeni yıl esas alınara
gerçekleştirilir. Böylelikle, sicil numarasının başında yer alan yıl; o tutuklunun kaydedildiği
yılı, numara ise; o yıl kaydedilenler arasındaki sırasını gösterir.

Resim 1.1: Bilgisayar ortamında hükümlü ve tut

6

Ceza İnfaz Kurumlarında barındırılacak tutukluların veya bu kurumlarda
kalmaktayken salıverilmelerine karar verilen hükümlü veya tutuklulardan, başka bir suçtan
dolayı tutukluluk hâllerinin devam etmesi gerekenlerin kaydedildiği, sağ ve sol sayfalardan
oluşan, her sayfaya birden fazla tutuklunun yazıldığı, her yıl yeniden hazırlanan ve infaz
işlerinden sorumlu cezaevi kâtibi tarafından düzenlenen defterdir.

Tutuklu kayıt defterinin sol sayfasına; defter sıra numarası, sicil numarası,
Cumhuriyet Savcılığı esas ve hazırlık numarası, tutuklunun adı ve soyadı, doğum yeri ve
tarihi, T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu yer ve ikametgâh adresi, suçu ve tarihi,
yakalanma tarihi, ceza infaz kurumuna alındığı tarih, tutuklama kararını veren mahkeme ile
kararın tarih ve sayısı, defterin sağ sayfasına; hükmen tutuklu konumunda olanlar için
hüküm özeti, bekleyen tevkifleri, salıverilmiş ise salıverilme şekli ve tarihi, hükmün

ayıt defterine aktarılmışsa hükümlü defter sıra ve sicil
numarası kaydedilir, tutuklunun önden çekilmiş bir fotoğrafı yapıştırılır.

Defterdeki son bölüm olan açıklamalar bölümü, tutuklunun salıverilmesi veya
hükümlü konuma geçmesi sebebiyle kayıttan düşülmesi sırasında doldurulur ve mahkeme
kararlarının tarih ve numaraları ile gerekli diğer izahat kaydedilir.

Bu defterde yer alan sicil numarası, tutuklunun salıverileceği ya da hükümlülüğe
geçeceği tarihe kadar değişmeyecek olana sicil numarasını oluşturur. Sicil numarası,
tutuklunun deftere kaydedildiği yıl esas alınarak o yıla ait kayıtların sırayla yapılmasıyla
oluşur ve yeni yıl ile birlikte değiştirilmeden devredilecek deftere aktarılır. Yeni yılda
yapılacak yeni kayıtlarda, yeni yıl esas alınarak ve sırasıyla numaralandırılmak suretiyle
gerçekleştirilir. Böylelikle, sicil numarasının başında yer alan yıl; o tutuklunun kaydedildiği
yılı, numara ise; o yıl kaydedilenler arasındaki sırasını gösterir.

Resim 1.1: Bilgisayar ortamında hükümlü ve tutuklu kaydı

Ceza İnfaz Kurumlarında barındırılacak tutukluların veya bu kurumlarda
kalmaktayken salıverilmelerine karar verilen hükümlü veya tutuklulardan, başka bir suçtan

mesi gerekenlerin kaydedildiği, sağ ve sol sayfalardan
oluşan, her sayfaya birden fazla tutuklunun yazıldığı, her yıl yeniden hazırlanan ve infaz

fter sıra numarası, sicil numarası,
Cumhuriyet Savcılığı esas ve hazırlık numarası, tutuklunun adı ve soyadı, doğum yeri ve
tarihi, T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu yer ve ikametgâh adresi, suçu ve tarihi,

kararını veren mahkeme ile
kararın tarih ve sayısı, defterin sağ sayfasına; hükmen tutuklu konumunda olanlar için
hüküm özeti, bekleyen tevkifleri, salıverilmiş ise salıverilme şekli ve tarihi, hükmün

ayıt defterine aktarılmışsa hükümlü defter sıra ve sicil

Defterdeki son bölüm olan açıklamalar bölümü, tutuklunun salıverilmesi veya
düşülmesi sırasında doldurulur ve mahkeme

Bu defterde yer alan sicil numarası, tutuklunun salıverileceği ya da hükümlülüğe
turur. Sicil numarası,

ait kayıtların sırayla yapılmasıyla
oluşur ve yeni yıl ile birlikte değiştirilmeden devredilecek deftere aktarılır. Yeni yılda

k ve sırasıyla numaralandırılmak suretiyle
gerçekleştirilir. Böylelikle, sicil numarasının başında yer alan yıl; o tutuklunun kaydedildiği
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Sayfa Nu.
:

HÜKÜMLÜ KAYIT DEFTERİ

D
ef

te
r

S
ı

ra
N

u
m

a
ra

sı

S
ic

il
N

u
m

a
ra

sı

İl
a

m
at

D
ef

te
r

N
u

m
a

ra
sı HÜKÜMLÜNÜN

Hükmü Veren Mahkeme
İlamının Tarih ve
Numarası,
İlamın Kesinleştiği Tarih ve
Ne Suretle Kesinleştiği

İşlediği Suç ve
Tarihi

CEZANIN

Adı ve
Soyadı,
Doğum Yeri
ve Tarih
T.C. Kimlik
Numarası

Nufusa Kayıtlı
Olduğu Yer,
İkametgâh
Adresi

Ceza İnfaz Kurumuna
Ne Suretle Alındığı

Türü

Süresi

1- Tevkif olunarak
2- Hükmün infazı için
3- Nakil suretiyle

Yıl Ay Gün

2
0

09
/2

67

Ümit
Altındağ
10/05/1989
154
Ahmet, Gülay

ARDAHAN
….. Göle
nüfusuna
kayıtlı
Yenimahalle
Beyaz Sk. 5/4
ANKARA

Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu
3

……………. Ceza İnfaz
Kurumu
07.05.2007
2006/105
2007/85

Kasten öldürme H 2 6

2
0

09
/2

68

Mesut
Salıpazarı
10.03.1975
447
Mehmet, Ayşe

Samsun
Salıpazarı
Karaca Köyü
Nüfusu kayıtlı
Avşa Mah .
Kaya Sk.
Nu.:12 Merk.
SAMSUN

Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu
2

…………….Ceza İnfaz
Kurumu
16.03.2007
2007/20
2007/45

Adam öldürmeye
teşebbüs
02.03.2007

H 3 9

2
0

0.
.

/.
..

…

Tablo 1.1: Hükümlü kayıt defteri



HÜKÜMLÜ KAYIT DEFTERİ Örnek Nu. : A

İnfaza Başlama
Tarihi

T
u

tu
k

lu
D

ef
te

r
S
ır

a
v

e
S

ic
il

N
u

m
a

ra
sı

Ceza İnfaz
Kurumuna Alındığı
Tarih

Koşullu Salıverilme,
Hakkederek
Salıverilme Tarihleri

10.02.2009 01.05..2009
11.03.2011
11.05.2010

16/08/2008 01/05/2009
02/03/2012
03/12/2010

Tablo 1.2: Hükümlü kayıt defteri
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HÜKÜMLÜ KAYIT DEFTERİ Örnek Nu. : A-1

Koşullu Salıverilme,
Hakkederek

me Tarihleri

Başka Ceza İnfaz
Kurumuna
Nakledilmişse Sebebi

FOTOĞRAF Açıklamalar

11.03.2011
11.05.2010

02/03/2012
03/12/2010

Tablo 1.2: Hükümlü kayıt defteri
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TUTUKLU KAYIT DEFTERİ

D
ef

te
r

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

S
ic

il
N

u
m

a
ra

sı

C. Savcılığı TUTUKLUNUN

Yakalandığı
Tarih

Ceza İnfaz
Kurumuna

Alındığı Tarih

Tutuklama
Kararı Veren
Mahkeme ve

Kararın Tarih
ve Sayısı

E
sa

s
N

u
m

a
ra

sı

H
a

zı
rl
ık

N
u

m
a

ra
sı

Adı ve Soyadı, Doğum
Yeri ve Tarihi,

T.C. Kimlik Numarası

Nüfusa
Kayıtlı
Olduğu

Yer,
İkamet
Adresi

Suçu ve Tarihi

1

2
0

0
.9

/4
5

E.2008/
789

2008/458
xxxxxxx

15.03.1975
147……………

08 Adam öldürmeye
teşebbüs

12.05.2008 13.05.2008
13.05.2008
K/2008/469

2
0

0
..

/…
..

Tablo 1.3: Tutuklu kayıt defteri



HÜKÜM ÖZETİ

Bekleyen Tevkifleri

(Hükmen Tutuklular İçin)

T
ar

ih
i

E
sa

s
S

ay
ıs
ı

K
a

ra
rı

V
er

en
M

a
h

k
em

e
VERİLEN CEZANIN

Türü Yılı Ay Gün

13.05.2008
E/2008/

789
…….Ceza
Mahkemesi

Hapis 13 5 15

Tablo 1.4: Tutuklu kayıt defteri

10

Bekleyen Tevkifleri
Salıverilme Şekli

ve Salıverme
Tarihi

H
ü

k
ü

m
K

es
in

le
şm

iş
se

,H
ü

k
ü

m
lü

S
ır

a
v

e
S

ic
il

N
u

m
a

ra
sı

FOTOĞRAF Açıklamalar

10.26.2021

Tablo 1.4: Tutuklu kayıt defteri
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1.1.3. Hükümlü Salıverme Defteri

Ceza İnfaz Kurumlarında kalmakta olan hükümlülerden, o yıl içinde koşullu veya
hakkederek salıverilecek olanların takibi amacıyla tutulan ve her sayfaya birden fazla
kaydın yapıldığı, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, infaz işlerinden sorumlu
cezaevi kâtibi tarafından düzenlenen Örnek A-3 numaralı defterdir.

Hükümlü salıverilme defteri, her yıl için yeniden hazırlanır ve yılın her gününe
ayrılmış bir sayfası bulunur. Bu sayfalara, koşullu salıverilme veya bu hakkı kaybetmiş
olması hâlinde hakkederek salıverilme tarihleri esas alınarak o yıl içinde salıverilmesi
gereken hükümlüler, sicil numaraları da belirtilmek suretiyle ve sırasıyla tek tek yazılır.

Defterin birinci bölümüne; hükümlünün sicil numarası, adı soyadı, ana ve baba adı,
doğum tarihi ve doğum yeri, T.C. kimlik numarası, infaza başlama tarihi, cezanın türü,
süresi, mahkemesi, ilam tarihi ve numarası ile salıverilme tarihleri kaydedilir, ikinci
bölümünde ise açıklamalara yer verilir.

Açıklamalar bölümüne; hükümlünün disiplin cezaları, bu cezaların kaldırılıp
kaldırılmadığı, başka tutuklamasının bulunup bulunmadığı, askerlikle ilişiği olup olmadığı,
sınır dışı edilme tedbirine hükmedilip edilmediği, salıverilme sonrası adres ve iletişim
bilgileri gibi benzer konulardaki hususlar kaydedilir. Salıverilme sırasında, bu bilgiler
mutlaka dikkate alınır.

Bu defter, takip eden günün öncesinde mutlaka kontrol edilir ve salıverilecek
hükümlüler belirlenerek kayıtlar ile mutabakatı sağlanır ve işlemler salıverme günü için
hazır hâle getirilir.

1.1.4. Hükümlü İzin Defteri

Hükümlülere verilen izinlerin kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalardan
oluşan ve her sayfaya birden fazla kaydın yapıldığı, infaz işlerinden sorumlu cezaevi kâtibi
tarafından her yıl yeniden düzenlenen defterdir.

Hükümlü izin defterinde; sıra numarası, hükümlü sicil numarası, hükümlünün adı
soyadı ve T.C. kimlik numarası, cezanın türü, süresi, infazın başladığı tarih, izin süresi, izin
şekli, izne gittiği tarih ve saat, izinden döneceği tarih ve saat ile izin sonrası yapılan işlemin
kaydedildiği bölümler bulunur.

Defterde yer alan izin sonrası yapılacak işlem bölümüne, kaçıncı izni kullandığı,
hükümlünün izin sonrası dönüp dönmediği, izin kullanımı sırasında tespit edilen diğer
hususlara ait bilgiler yazılır ve hükümlünün durumuna göre yapılan işlem kaydedilir.

Bu defter ile “ Hükümlü izin belgesi”nde yer alan bilgilerin mutabık olması gerekir.
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HÜKÜMLÜ SALIVERİLME DEFTERİ

Sayfa Nu. :…………… / / 20 Örnek Nu.: A-3

SALIVERİLECEK HÜKÜMLÜNÜN
AÇIKLAM ALAR

Disiplin Cezaları ve Tarihleri, Bu
Cezaların Kaldırılıp Kaldırılmadığı,
Başka Suçtan Tutuklamasının
Bulunup Bulunmadığı, Askerlikle
İlişiğinin Olup Olmadığı, Sınır Dışı
Edilme Tedbirine Hükmedilip
Edilmediği, Salıverilme Sonrası
Adres ve İletişim Bilgileri Gibi
Benzer Hususlar

S
ic

il
N

u
m

a
ra

sı
Adı

Soyadı,
Ana ve

Baba Adı,
Doğum
Yeri ve
Tarihi,

T.C.
Kimlik

Numarası

İnfaza Başlandığı
Tarih, Cezanın
Türü, Süresi,
Mahkemesi, İlam
Tarihi ve
Numarası ve
Salıverilme
Tarihleri

2006/206 Hasan

12/10/2006 H 1 yıl
Ankara 3. Asliye
Ceza Mahkemesi
04/07/2006 tarih
ve 2006/458 esas
ve 2006/568 karar
15/01/2007

Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi
05.01.2007 tarih ve 2007/3 sayılı
koşullu salıverme kararı ile
05/01/2007 tarihinde tahliye
edilmiştir.

Tablo 1.5: Hükümlü salıverme defteri
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HÜKÜMLÜ İZİN DEFTERİ

Sayfa Nu. : …
Örnek Nu. : A-
4

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

H
ü

k
ü

m
lü

S
ic

il
N

u
m

a
ra

sı

Adı ve
Soyadı,

T.C. Kimlik
Numarası

Cezanın Hükmün
İnfazına

Başlandığı

İz
in

S
ü

re
si

İz
in
Ş

ek
li İzne Gittiği İzinden Döneceği

İzin Sonrası
Yapılan İşlem

Türü

Süresi

Yıl Ay Gün Tarih Tarih Saat Tarih Saat

1 2008 147 H 5 11/07/2006 4 13.01.2009 16.30 17.01.2009 16.30 Zamanında döndü.

145

2 2008 155 H 300 07/11/2008 5 08/01/2009 12.00 13/01/2009 12.00
Özel izinden

14.01.2009
18.05’te döndü.
Soruşturma
başladı.

Tablo 1.6: Hükümlü izin defteri
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1.1.5. Sayım Defteri

Ceza İnfaz Kurumlarında kalmakta olan hükümlü ve tutukluların mevcudunu
belirlemek üzere her gün ve her vardiya tarafından yapılan sabah, akşam ve gece
sayımlarının kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, güvenlik ve gözetim
servisince tutulan defterdir.

Sayım defterinde, her gün sabah, akşam ve gece sayımları için ayrılan sayfalara, her
odaya ait sayım sonuçları sırasıyla yazılır.

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 personelinin “Nöbet
cetveli”nde belirtilen görevliler olması gerekir.

1.1.6. İaşe Takip Defteri

Hükümlü ve tutuklulara ait aylık iaşe bedelleri tutarlarının kaydedildiği, her hükümlü
veya tutuklu için ayrılmış ayrı sayfaları bulunan ve yıllık olarak tutulan, birbirini takip eden
tek sayfalardan oluşan, ambar memuru tarafından düzenlenen defterdir.

Defterde sırasıyla; ait olduğu yıl/ay, hükümlü veya tutuklu sicil numarası, hükümlü
tutuklunun; günlük iaşe bedeli, kurumda kaldığı gün sayısı, iş yurdunda çalıştığı gün sayısı,
aylık ödeyeceği tutar, toplam ödeyeceği tutar, ödediği tutar, bakiye borç ile ödeme tarih ve
numarası ve gerekli görülen tespitlerin yazıldığı açıklama bölümleri bulunur.

Yıllar itibariyle hesaplanan ödeyeceği tutar, ödediği tutar ve bakiye borç toplamını
gösterir tutarlar, devredecek toplam olarak yeni yıl için hazırlanan defterin ilgili bölümlerine
devreden toplamlar olarak aktarılır. Daha sonra, aylık olarak yapılacak kayıtların, altı ayda
bir veya salıverilmeler sırasında düzenlenen “ekmek ve yiyecek karşılığı bordrosu”nda yer
alan bilgilerle mutabık olması gerekir.

İş yurdunda çalışan hükümlü ve tutukluların iaşe tutarlarının hesaplanmasında
kurumda kalınan gün sayısından, iş yurdundan alınan ücrete esas olan gün sayısı
düşüldükten sonraki kalan gün sayısı dikkate alınır.

Hükümlü ve tutukluların, iş yurdu çalışmalarına ait bilgiler, iş yurdu müdürlüğünden
alınacak liste ile belgelendirilir ve bu listeler defterin eki olarak “ekmek ve yiyecek karşılığı
bordrosu” ile birlikte saklanır.
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SAYIM DEFTERİ

Sayfa Nu.:………….. Örnek Nu.: A- 5

O
d

a
N

u
m

a
ra

sı

Sayımda Bulunan Odada Bulunmayan Odanın
Genel

Toplamı
Açıklamalar

Teslim Eden
Nöbetçi İnfaz ve

Koruma
Memurunun Adı
Soyadı ve İmzası

Teslim Alan
Nöbetçi İnfaz ve

Koruma
Memurunun
Adı Soyadı ve

İmzası
Hükümlü Tutuklu Hükümlü Tutuklu

A- 1
A- 3

8
3

A- 2
A- 4

6
3

14
6

12./05 /2009 günü saat 09.00’da yapılan koğuş sayımında 20 hükümlü - tutuklu olmak üzere toplam 20 hazır mevcut bulunduğu, - hükümlü, tutuklunun ise
. . . . . ----. . . . nedenlerle kurumda bulunmadığı tespit edilmiş ve sayım sonucu mevcut oda nöbetçisi infaz koruma baş memurlarına ve infaz koruma
memurlarına teslim edilmiştir.

Teslim Eden Teslim Alan
İnfaz ve Koruma Baş Memurları İnfaz ve Koruma Baş Memurları

1) Bay xxx

2)

Hazır Bulunanlar
İkinci Müdür veya Görevli Personel Sorumlu İnfaz ve Koruma Baş Memuru
İsim İmza İsim İmza

Tablo 1.7: Sayım defteri
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HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA AİT İAŞE BEDELİ TAKİP DEFTERİ

Hükümlü - Tutuklunun

Adı Soyadı :xxxx Tutuklu

Sayfa Nu.: ....... T.C. Kimlik Numarası : 458…….
Örnek
Nu.: A-6

Ait
Olduğu
Yıl/Ay

Hükümlü
veya
Tutuklu
Sicil
Numarası

Hükümlü - Tutuklunun Ödemenin

AçıklamaGünlük
İaşe
Bedeli

Kurumda
Kaldığı
Gün Sayısı

İş Yurdunda
Çalıştığı
Gün sayısı

Aylık
Ödeyeceği
Tutar

Toplam
Ödeyeceği
Tutar

Ödediği
Tutar

Bakiye
Borç

Tarih ve
Numarası

Devreden Toplam

2009/03 2008/45 3.00 250 31 93,00

Devredecek Toplam

Tablo 1.8: Hükümlü ve tutuklulara ait iaşe bedeli takip defteri
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1.1.7. Emanete Alınan Kişisel Paralara Ait Kasa Defteri

Hükümlü ve tutuklulara ait emanete alınan kişisel paralarının giriş ve çıkışlarının
takibi amacıyla yıllık olarak tutulan, sağ ve sol sayfalardan oluşan ve bu işle
görevlendirilmiş personel tarafından düzenlenen defterdir.

Bu defter, Türk lirası kayıtlar için ayrı, yabancı paralara ait kayıtlar için ayrı
düzenlenir. Farklı yabancı paralara ait kayıtlar, defterin farklı sayfalarında kendileri adına
açılan bölümlerinde takip edilir. Bu paralardan, bankalar tarafından kabul edilmeyenler
kurum kasasında saklanır.

Hükümlü veya tutuklular adına tahsil edilen paralar, tahsilat makbuzuna istinaden
defterin sol sayfasına, yapılan ödemeler ise, reddiyat makbuzuna istinaden defterin sağ
sayfasına alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Yabancı paralar için ayrı tahsilat makbuzu
ve reddiyat makbuzu kullanılır.

Defterin sol sayfasında; hükümlü ve tutuklunun adı soyadı, parayı yatıranın adı
soyadı, tahsilat makbuzunun tarih, cilt ve sıra numarası, tahsil edilen tutar, günlük tahsilat
toplamı, defterin sağ sayfasında ise; hükümlü ve tutuklunun adı soyadı, reddiyat
makbuzunun tarih, cilt ve sıra numarası, ödenen tutar, günlük reddiyat toplamı sütunları yer
alır.

Hükümlüler ya da tutuklular adına tahsil edilen veya ödenen paralar, tahsilat edilen
tutar veya ödenen tutar bölümlerine sırasıyla kaydedilir. Gün sonunda, son tahsilat veya
reddiyat tutarının kaydedildiği satırın yanında bulunan, günlük tahsilat toplamı veya günlük
reddiyat toplamı bölümüne, güne ait toplamlar yazılır. Bu şekilde devam edilen kayıt
düzeniyle, tahsil edilen veya ödenen paralara ait genel toplamlar sayfa sonlarındaki
devredecek tahsilat ve reddiyat toplamı bölümlerinde, günlük toplamlar ise o güne ait son
işlemin yapıldığı satırın yanındaki günlük tahsilat ve reddiyat toplamları bölümünde takip
edilir. Yıl sonlarında tahsilat toplamından reddiyat toplamı çıkarılarak ertesi yıla devri
gereken toplam para miktarı, devredecek toplam olarak defterin sol sayfasında
gösterildikten sonra, yeni yıl için hazırlanan “emanete alınan kişisel paralara ait kasa defteri”
ile “emanete alınan kişisel para ve kıymetli eşya defteri”ne ayrıntılı olarak aktarılır.

Türk lirası cinsinden kayıtların takip edildiği “hükümlü ve tutukluların emanete
alınan kişisel paralarına ait kasa defteri” bakiyesi ile “emanet para ve kıymetli eşya kayıt
defteri”nin Türk lirası cinsinden kayıtlarının yapıldığı bakiyeler toplamının birbiriyle
mutabık olması gerekir. Bu durum yabancı para cinsinden kayıtlar için tutulan “hükümlü ve
tutukluların emanete alınan kişisel paralarına ait kasa defteri” bakiyesi ile “emanet para ve
kıymetli eşya kayıt defteri”nin yabancı para cinsinden kayıtlarının yapıldığı bakiyeler
toplamının birbiriyle mutabakatı için de geçerlidir.
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TAHSİL EDİLEN PARANIN ÖDENEN PARANIN

Sayfa Nu.: Örnek Nu.: A-7

Hükümlü
veya

Tutuklunun
Adı ve
Soyadı

Parayı
Yatıranın

Adı ve
Soyadı

Tahsilat Makbuzunun Tahsil
Edilen
Tutar

Günlük
Tahsilat
Toplamı

Hükümlü veya
Tutuklunun

Adı ve Soyadı

Reddiyat
Makbuzunun

Ödenen
Tutar

Günlük
Reddiya

t
ToplamıTarih

Cilt ve Sıra
Numarası

Tarihi
Cilt ve Sıra
Numarası

Devreden Tahsilat Toplamı Devreden Reddiyat Toplam

xxxx yyyy
15.05.2009

5/25 150,00

Devredecek Tahsilat Toplamı Devredecek Reddiyat Toplamı

Tablo 1.9: Hükümlü ve tutukluların emanete alınan kişisel paralarına ait kasa defteri
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1.1.8. Emanet Para ve Eşya Kayıt Defteri

Hükümlü ve tutukluların emanete alınan Türk lirası ve yabancı para cinsinden kişisel
paraları ile yüzük, kolye, bilezik, senet ve çek gibi kıymetli eşya ile evrakının takibi
amacıyla yıllık olarak düzenlenen ve bu işle görevlendirilmiş personel tarafından tutulan
defterdir.

Bu defter, her biri ayrı hükümlü veya tutuklu adına açılmış ve birbirini izleyen tek
sayfalardan oluşur ve her sayfasında; kıymetli eşya, yabancı para ve Türk lirası kayıtlarına
ait giriş ve çıkışların takip edildiği üç ayrı bölüm yer alır.

 Defterin 1’inci bölümü kıymetli eşyanın kaydı için düzenlenmiştir. Bu
bölümde; hükümlü veya tutuklunun adı soyadı ve sicil numarası ile T.C. kimlik
numarası, kıymetli eşya veya evrakın cinsi, eşya alındı makbuzunun tarih, cilt
ve sıra numarası, kaydedilen eşya veya evrakın adet, gram ve metre cinsinden
miktarı, kıymetli eşya ve evrak iade makbuzunun tarih, cilt ve sıra numarası ile
kıymetli evrak veya eşyayı geri alanın imzasının kaydedildiği kısımlar yer alır.
Bu bölüme yapılan giriş kayıtları “eşya alındı makbuzuna, çıkış kayıtları ise
“kıymetli eşya ve evrak iade makbuzuna istinaden gerçekleştirilir.

 Defterin 2’nci bölümü, yabancı paranın kaydı için düzenlenmiştir. Bu bölümde;
tahsilat makbuzu tarih, cilt ve sıra numarası, giren her yabancı para çeşidinin
ayrı olarak yazılması için boş bırakılmış beş ayrı kısım, reddiyat makbuzu
tarih, cilt ve sıra numarası, çıkan yabancı paranın cinsinin yazılması için boş
bırakılmış beş ayrı kısım ile yabancı parayı teslim alanın imzasının kaydedildiği
kısımlar bulunur. Bu bölüme yapılan giriş ve çıkış kayıtları, yabancı paralar için
ayrı olarak düzenlenen “tahsilat makbuzu” ve “reddiyat makbuzu” ile
gerçekleştirilir.

 Defterin 3’üncü bölümü, Türk lirası kayıtları için düzenlenmiştir. Bu bölümde;
emanete alınan paranın miktarı, tahsilat makbuzunun tarih, cilt ve sıra
numarası, paranın hangi yolla geldiği, teslim edilen paranın miktarı, reddiyat
makbuzunun tarih, cilt ve sıra numarası, parayı teslim alanın imzası ve
açıklamaların kaydedildiği kısımlar yer alır. Bu bölüme yapılan giriş ve çıkış
kayıtları, Türk lirası cinsinden kayıtlar için düzenlenen “tahsilat makbuzu” ve
“reddiyat makbuzu” ile gerçekleştirilir.

Bu defterdeki, hükümlü ve tutuklular adına açılmış sayfalarda kayıtlı paraların
bakiyeler toplamı ile Türk lirası ve yabancı ülke paraları cinsinden ayrı ayrı düzenlenmiş
olan hükümlü ve tutukluların emanete alınan kişisel paralarına ait kasa defter bakiyelerinin
mutabık olması gerekir.
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EMANET PARA VE KIYMETLİ EŞYA

KAYIT DEFTERİ

Sayfa Nu. :

Örnek
Nu.:A-
8

Hükümlü veya
Tutuklunun Adı
Soyadı ve Sicil
Numarası, T.C.

Kimlik Numarası

1 - Kıymetli Eşya

Cinsi

Eşya Alındı Makbuzu
Kaydedilen Eşya veya

Evrakın Miktarı
Kıymetli Eşya ve Evrak İade

Makbuzu

Kıymetli
Eşya
veya

Evrakı
Geri

Alanın
İsim ve
İmzası

Tarih

Cilt Sıra

Adet Gram Metre Tarih

Cilt Sıra

Numarası Numarası Numarası Numarası

Tablo 1.10: Emanet para ve kıymetli eşya kayıt defteri
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2 - Yabancı Para

Tahsil
at

Makb
uzu

Tarih,
Cilt ve

Sıra
Numa

rası

Giren Yabancı Para

Reddiyat
Makbuzu
Tarih, Cilt

ve Sıra
Numarası

Çıkan Yabancı Para

Yabancı Parayı Teslim
Alanın İmzası

1........ 2......... 3....... . 4.......... 5.......... 1......... 2......... 3......... 4............ 5.........

3- Türk Lirası

Emanete Alınan Paranın Teslim Edillen Paranın Parayı Teslim Alanın
İmzası

Açıkl
ama

Miktarı

Tahsilat Makbuzunun Tarih,
Cilt ve Sıra Numarası

Hangi Yolla Geldiği
Miktarı

Reddiyat Makbuzunun Tarih,
Cilt ve Sıra Numarası

Lira Kuruş Lira Kuruş

Tablo 1.11: Emanet para ve kıymetli eşya kayıt defteri
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1.1.9. Hükümü ve Tutuklu Öğrenci Kütük Defteri

Ceza İnfaz Kurumlarında yürütülmekte olan iyileştirme faaliyetleri kapsamında
düzenlenen eğitim öğretim çalışmaları veya okuma yazma ve meslek edindirme kurslarına
katılan hükümlü ve tutukluların kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, her
sayfaya birden fazla hükümlü veya tutuklunun yazıldığı ve her yıl için yeniden hazırlanan ve
öğretmen tarafından tutulan defterdir.

Defterde; sıra numarası, sicil numarası ile nüfus kimlik bilgileri, hükümlü ve
tutuklunun ceza infaz kurumuna alındığındaki eğitim durumu ile ceza infaz kurumuna
girdikten sonraki eğitim durumuna ait bilgilerin ve devam edilen öğretim veya kursla ilgili
açıklamalar ve alınan belgelerle ilgili kayıtların yapıldığı bölümler bulunur.

1.1.10. Hediye Kayıt Defteri

Hükümlü ve tutukluların mensup olduğu dinin bayram günlerinde, yıl başında ve
nüfus kaydında belirtilen doğum günlerinde, dışardan gönderilen ve kurum tarafından kabul
edilen hediyelerin alt alta yazılmak suretiyle kaydedildiği ve birbirini takip eden tek
sayfalardan oluşan, görevlendirilecek personel tarafından düzenlenen defterdir.

Bu defterde; sıra numarası, hediyenin cinsi, miktarı, gönderiliş ve geliş tarihleri,
gönderen veya getirenin adı soyadı, adresi, posta yoluyla gelmemişse getirenin imzası,
teslim alan hükümlü veya tutuklunun adı soyadı ve imzası ile teslim eden görevlinin adı
soyadı ve imzası ile teslim tarihinin bulunduğu bölümler yer alır.

Posta ya da kargo yoluyla, hükümlü ve tutuklulara hediye olarak gelen, ancak kuruma
hediye olarak kabul edilmesi mümkün olmadığı için odaya verilmesi uygun bulunmayan
eşyalar, öncelikli olarak bu deftere kaydedilir ve daha sonra hediyenin hükümlü veya
tutukluya teslim edilmemiş olması nedeniyle boş kalan teslim alan hükümlü veya tutuklunun
adı soyadı ve imzası bölümüne, kurum ambarına alındığı bilgisi yazılarak kaydı kapatılır ve
gelen hediyenin kaydı, 06/04/2006 tarih ve 26131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük”ün 125’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre işlem yapılmak üzere “hükümlü ve
tutuklu eşya defteri”ne aktarılır.

Resim 1.2: Bir cezaevinde ders
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HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU ÖĞRENCİ KÜTÜK DEFTERİ
Sayfa Nu.: Örnek Nu.: A - 9

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

S
ic

il
N

u
m

a
ra

sı

NÜFUS KİMLİK CÜZDANINA GÖRE DURUMU
CEZA İNFAZ KURUMUNA

ALINDIĞINDAKİ OKUL-EĞİTİM
DURUMU

Soyadı TUTUKLU İli Diyarbakır Hane Nu. - Geldiği okulun adı

Adı x İlçesi Lice Cilt Nu.. - Sınıfı

Babasının Adı y
Mahalle

veya Köyü
Karalar Sayfa Nu. 1- Getirdiği öğrenim belgesinin

Anasının Adı z Adresi
Verildiği Nüfus

İdaresi
Lice Cinsi Diploma

D. Yeri ve
Tarihi

12.01.1973

Cüzdan tarihi ve nu.

12.05.1985 Tarihi 15.06.1985

T.C. Kimlik
Nu. 158…….. 122 Nu. 1523

CEZA İNFAZ KURUMUNDAKİ
OKUL-EĞİTİM DURUMU

KURSTAN VEYA ÖĞRENİMDEN
AYRILMA DURUMU

AÇIKLAMALAR
GÖNDERİLEN

BELGE
Verilen Belge ve Sanat Dalı

Kabul edildiği kurs veya öğretim Sınıfı 1

Kursu başarı ile bitirdi.
Sertifika

Takı Tasarım

Takı Tasarım Tarihi 10.03.2009

Aldığı öğrenim belgesinin cinsi

SertifikaTarih 12.03.2009

İmtihanla veya
imtihansız alındığı

imtihansız

Tablo 1.12: Hükümlü ve tutuklu öğrenci kimlik defteri
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HEDİYE KAYIT DEFTERİ

Sayfa Nu.: ....
Örnek Nu.:

A-10

S
ır

a
N

u
m

ar
as
ı

Hediyenin
Gönderen veya

Getirenin
Getirenin
İmzası

Teslim Alan Hükümlü
veya Tutuklunun

Teslim Eden Görevlinin

Teslim Tarihi

Cinsi Miktarı
Gönderiliş ve
Geliş Tarihleri

Adı Soyadı ve
Adresi

Adı ve
Soyadı

İmzası
Adı ve
Soyadı

İmzası

1 Giyecek 2 21.04.2009 yyyyy xxxxxxx
Ahmet
Görevli

21.04.2009

Tablo 1.13: Hediye kayıt defteri
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1.1.11. Psiko Sosyal Servisi Görüşme Kayıt Defteri

Ceza İnfaz Kurumlarının psiko-sosyal yardım servislerinde görev yapan psikolog ve
sosyal çalışmacılar tarafından, hükümlü ve tutuklularla bireysel ya da grup hâlinde
gerçekleştirilen görüşmelere ait bilgilerin yer aldığı formların ve bu görüşmelerle ilgili
değerlendirmelerin kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan defterdir.

Psiko – sosyal yardım servisi görüşme kayıt defterinde; sıra numarası, sicil numarası,
düzenlenen formun tarih ve numarası, hükümlü veya tutuklunun adı soyadı, görüşme nedeni,
değerlendirme ve görüşmeyi yapan görevlinin isim ve imzasının yer aldığı bölümler
bulunur.

Bu defter; ilgili mevzuat gereğince, hükümlü ve tutuklularla gerçekleştirilen grup
hâlinde görüşme veya bireysel görüşmeler sonunda düzenlenen formlar esas alınarak tanzim
edilir.

1.1.12. Kurum Dışı İş ve Eğitim ve Eğitim Hükümlü Takip Defteri

Ceza İnfaz Kurumları dışında çalıştırılan veya eğitimevlerinde kalmaktayken kurum
dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarına devam eden hükümlülerin, kurumdan çıkışları ve
kuruma dönüşleriyle ilgili olarak günlük kayıtlarının tutulduğu, birbirini takip eden tek
sayfalardan oluşan, güvenlik ve gözetim servisince düzenlenen defterdir.

Defteri oluşturan sayfalarda iki ayrı bölüm bulunur. Birinci bölümde; sıra numarası,
sicil numarası, hükümlünün adı soyadı ve T.C. kimlik numarası, çalıştığı iş veya devam
ettiği eğitim kurumu, kurumdan çıkış saati, kuruma dönüş saati ve açıklamalar yer alır.
İkinci bölüm ise teslim eden personel ile teslim alan ve refakat edecek personelin ve
onaylayan en üst amirin isim ve imzasının kaydına ayrılmıştır.

1.1.13. Hükümlü ve Tutuklu Telefon Görüşme Defteri

Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların telefonla yaptıkları
görüşmelerin kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, her sayfaya bir
hükümlü veya tutukluya ait bilgilerin yazıldığı, güvenlik ve gözetim servisince düzenlenen
defterdir. Salıverilen hükümlü ve tutuklu mevcudu dikkate alınarak görüşme takibini
kolaylaştırmak için ihtiyaç duyulduğu her zaman kayıtları birleştirmek maksadıyla defter
yeniden düzenlenebilir.

Bu defterin sayfaları üç ayrı bölümden oluşur. Birinci bölüme; “telefon görüşme
formu” ile bildirilen, hükümlü veya tutuklunun telefon görüşmesi yapmak istediği
yakınlarının adı soyadı ve yakınlık derecesi, adresi ile telefon numarası, ikinci bölüme;
“telefon görüşme istek formu”na uygun olarak hükümlü ve tutuklunun her görüşme
yapmasında kaydedilen sıra numarası, konuşma tarihi, konuşma saati ve süresi, konuşulan
telefon numarası, konuşulan kişi ve yakınlık derecesi, üçüncü bölüme ise hükümlü ve
tutuklunun varsa görüşmeyi kısıtlayan disiplin cezalarının türü, verildiği tarih ve kaldırıldığı
tarih gibi bilgiler kaydedilir.

.
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PSİKO – SOSYAL YARDIM SERVİSİ

GÖRÜŞME KAYIT DEFTERİ

Sayfa Nu.:
Örnek Nu.: A – 11

Örnek Nu.:
A – 11

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

S
ic

il
N

u
m

a
ra

sı

Düzenlenen
Formun Tarih ve

Numarası

Hükümlü
Tutuklunun Adı

Soyadı
Görüşme Nedeni Değerlendirme

Görüşmeyi
Yapan

Görevlinin
İsim ve
İmzası

1 2007/12 18.04.2009 xxxxxxx Depresyon
Mahkûmla görüşüldü, bir
sonraki görüşme için tarih

tespit edildi.

Ayşe
Yardımcı

Tablo 1.14: Psiko – sosyal yardım servisi görüşme kayıt defteri
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KURUM DIŞINDA ÇALIŞTIRILAN VEYA KURUM DIŞINDA EĞİTİM GÖREN

HÜKÜMLÜ TAKİP DEFTERİ

Sayfa Nu.:.............. ........./......./ 20.. Örnek Nu.: A- 12

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

S
ic

il
N

u
m

a
ra

sı

Hükümlünün
Adı Soyadı T.C.

Kimlik Numarası

Çalıştığı İş
veya

Devam Ettiği Eğitim
Kurumu

Kurumdan
Çıkış Saati

Kuruma
Dönüş Saati

Açıklamalar

Teslim Alan ve Refakat Eden

Teslim Eden Personelin Personelin

Adı - Soyadı Adı - Soyadı Adı - Soyadı Adı - Soyadı

İmzası İmzası İmzası İmzası

Onaylayan En Üst Amir

……./……./ 20.……

İsim ve İmzası

Tablo 1.15: Kurum dışında çalıştırılan veya kurum dışında eğitim gören hükümlü takip defteri
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HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU TELEFON GÖRÜŞME DEFTERİ

Adı ve Soyadı
:................................. Örnek Nu.: A - 13

TELEFON GÖRÜŞMESİ
YAPABİLECEĞİ YAKINLARININ

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

Konuşma
Tarihi

Konuşma
Saati ve
Süresi

Konuşula
n

Telefon
Numarası

Konuşula
n Kişi ve
Yakınlık
Derecesi

GÖRÜŞMEYİ KISITLAYAN
DİSİPLİN CEZALARI

Adı
Soyadı

ve
Yakınlı

k
Derecesi

Adresi
Telefon

Numarası
Türü

Verildiğ
i Tarih

Kaldırıldığı
Tarih

Annesi
Kaya mah. Taş
Apt. Nu.:12/5

Ankara 0312 1 12.04.2009 15.30 0312 Annesi - - -

Tablo 1.16: Hükümlü ve tutuklu telefon görüşme defteri
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1.1.13. Salıverilen Tutuklu Adres ve Telefon Defteri

Ceza İnfaz Kurumlarında kalmaktayken salıverilen tutukluların, 04/12/2004 tarih ve
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 106’ncı maddesi uyarınca, salıverilmeleri
sırasında düzenlenecek tutanakta belirtilen adres ve telefon numaralarının kaydedildiği,
birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, infaz işlerinden sorumlu cezaevi kâtibi tarafından
tutulan defterdir. Bu defterde; sıra numarası, sicil numarası, adı soyadı, ana ve baba adı, T.C.
kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, salıverilme tarihi, açık adresi ve telefon numarası,
salıverilme sırasında düzenlenen tutanağın tarih ve numarası ile salıverilme sonrası
gerçekleşen adres değişikliği bilgilerinin kaydedildiği bölümler bulunur.

Defterin son kısmında yer alan salıverilme sonrası gerçekleşen adres değişikliği
bölümü, tutuklunun salıverilmesi sırasında bildirdiği adresinin, daha sonra değişmesi
hâlinde, bu değişikliğin ceza infaz kurumuna bildirilmesi durumunda doldurulacak ve adres
değişikliğine ait yeni bilgi mahkemesine de gönderilecektir.

1.1.14. Mahkemece Verilen Disiplin Hapsi Defteri

Mahkemece verilen disiplin hapsi kararlarıyla ilgili hükümlülerin kaydedildiği,
birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan ve yıllık olarak hazırlanan infaz işlerinden
sorumlu cezaevi kâtibi tarafından düzenlenen defterdir.

Bu defterde, sıra numarası, sicil numarası, hükümlünün adı soyadı, ana ve baba adı,
doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu yer ve ikametgâh adresi,
cezayı veren mahkeme ve karar tarih numarası, suçun nevi ve süresi, infazın başlayış ve bitiş
tarihleri, hükümlünün fotoğrafının yapıştırılacağı bölüm ve açıklamalar yer alır.

Sicil numarası bölümüne yapılan kayıt, hükümlünün salıverileceği tarihe kadarki sicil
numarasını oluşturur. Her yıl yapılan kayıtlar o yıl esas alınarak sırasıyla kaydedilir ve yeni
yıla devirlerinde değiştirilmezler. Yeni yıl kayıtları ise o yıl esas alınarak gerçekleştirilir.

1.1.15. Mahkemece Verilen Tazyik Hapsi Kararı Defteri

Mahkemece verilen tazyik hapsi kararları nedeniyle ceza infaz kurumlarına gelen
hükümlülerin kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan ve yıllık olarak
hazırlanan, infaz işlerinden sorumlu cezaevi kâtibi tarafından düzenlenen defterdir.

Bu defterde, sıra numarası, sicil numarası, hükümlünün adı soyadı, ana ve baba adı,
doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu yer ve ikametgâh adresi,
cezayı veren mahkeme ve karar tarih numarası, suçun nevi ve süresi, infazın başlayış ve bitiş
tarihleri, hükümlünün fotoğrafının yapıştırılacağı bölüm ve açıklamalar yer alır.

Sicil numarası bölümüne yapılan kayıt, hükümlünün salıverileceği tarihe kadarki sicil
numarasını oluşturur. Her yıl yapılan kayıtlar o yıl esas alınarak sırasıyla kaydedilir ve yeni
yıla devirlerinde değiştirilmezler. Yeni yıl kayıtları ise o yıl esas alınarak gerçekleştirilir.
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SALIVERİLEN TUTUKLU ADRES VE TELEFON DEFTERİ

Sayfa Nu.: Örnek Nu.: A-14

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

S
ic

il
N

u
m

a
ra

sı

Adı - Soyadı
Ana - Baba Adı

T.C. Kimlik
Numarası

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Salıverilme
Tarihi

Açık Adresi
Telefon

Numarası

Düzenlenen
Tutanağın Tarih
ve Numarası

Salıverilme
Sonrası

Gerçekleşen
Adres Değişikliği

Tablo 1.17: Salıverilen tutuklu telefon ve adres defteri
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MAHKEMECE VERİLEN DİSİPLİN HAPSİ DEFTERİ

Sayfa Nu.:
Örnek Nu.:

A-15

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

S
ic

il
N

u
m

a
ra

sı Adı-Soyadı
Ana - Baba Adı
Doğum Yeri -

Tarihi
T.C.Kimlik
Numarası

Nüfusa Kayıtlı
Olduğu Yer ve

İkametgâh Adresi

Cezayı Veren
Mahkeme ve
Karar Tarih
Numarası,

Suçun Nevi ve
Süresi

İnfaza
Başlama
Tarihi

İnfazın
Bitim Tarihi

Fotoğraf Açıklamalar

2
0

0
…

/…
.

2
0

0
…

/…
.

Tablo 1.18: Mahkemece verilen disiplin hapis defteri
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MAHKEMECE VERİLEN TAZYİK HAPSİ KARARI DEFTERİ

Sayfa Nu.:
Örnek Nu.: A-

16

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

S
ic

il
N

u
m

a
ra

sı

Adı-Soyadı Ana -
Baba Adı Doğum

Yeri - Tarihi
T.C. Kimlik
Numarası

Nüfusa Kayıtlı
Olduğu Yer ve

İkametgâh Adresi

Cezayı Veren
Mahkeme ve
Karar Tarih
Numarası,

Suçun Nevi ve
Süresi

İnfaza Başlama
Tarihi

İnfazın Bitim
Tarihi

Fotoğraf Açıklamalar

2
0

0
7

/1

xxxxxxx Mersin Merkez
Mersin İcra Ceza

Mahkemesi
06/02/2007 07/05/2007

Yargıtay 10.
Hukuk

Dairesinin
01.03.2007 tarih
ve 2007/21 esas ,

2007/54 kararı

yyyyy
Aladağ Köyü

nüfusuna kayıtlı

15.08.2006
2006/21 Esas

2006/458 Karar

Beratı
istendiğinden
21.03.2007

tarihinde tahliye
edildi.

Mersin
21.10.1962

Öveçler Mah. 1.Cad.
Nu.: 12/5

Hapis 3 ay

2
0

0
…

/…
.

Tablo 1.19: Mahkemece verilen tazyik hapis kararı defteri
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1.2. İşlemlerin Takibine Ait Kayıtların Yapıldığı Defterler

Ceza İnfaz Kurumlarında yapılan işlemlerin takibine ait kayıtların yapıldığı defterler
şunlardır:

 Ambar yevmiye defteri
 Ambar esas defteri
 Gelen eşya ve havale mutemet defteri
 Muhabere defteri
 Zimmet defteri
 Maddi duran varlıklar müfredat defteri
 Vizite defteri
 İlaç dağıtım defteri
 Hurda ve hertürlü atık satış bedelleri kayıt defteri
 Ziyaretçi defteri
 Avukat ziyaret defteri
 Yayın dağıtım defteri
 Ders defteri
 Karar defteri
 Arşiv defteri
 Yasaklanması bulunan avukat defteri
 Elektrik bedeli tahsil defteri
 Hükümlü ve tutuklu eşya defteri

1.2.1. Ambar Yevmiye Defteri

Genel bütçe imkânlarıyla satın alınan veya diğer yollarla elde edilen ve maddi duran
varlıklar ile hükümlü ve tutukluların şahsi eşyaları dışında kalan her türlü emtianın giriş ve
çıkışlarının kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, aynı sayfada borç ve
alacak şeklinde iki ayrı bölüm bulunan, ambar memuru tarafından yıllık olarak düzenlenen
defterdir.

Defteri oluşturan sayfalarda yer alan birinci bölüm, kuruma fatura veya belge ile gelen
ve “Ayniyat Tesellüm Makbuzu” ile ambara alınan emtianın kaydına ayrılmıştır. Bu
bölümde; sıra numarası, ayniyat tesellüm makbuzunun tarih ve numarası, KDV’li toplam
tutar, günlük toplam tutar ve açıklamalar kısımları yer alır. Sayfanın ikinci bölümü ise
“Ambar İhraç Müzekkeresi” ya da “Yemek Tabelası ve İhtiyaç Çıkış Formu” ile ambardan
çıkarılan emtianın (mal veya ürünün) kaydı için düzenlenmiştir. Bu bölümde; sıra numarası,
ambar ihraç müzekkeresi ya da yemek tabelası ve ihtiyaç çıkış formu tarih ve numarası,
KDV’li toplam tutar, günlük toplam tutar ve açıklamalar kısımları bulunur.

Her ne sebeple olursa olsun, ambara alınan veya ambardan çıkışı yapılan emtiaya ait
tutarlar, borç ve alacak bölümlerindeki KDV’li toplam tutar kısımlarına sırasıyla kaydedilir.
Gün sonunda, son ayniyat veya ambar ihraç ya da ihtiyaç çıkış formu toplamının
kaydedildiği satırın yanında bulunan, günlük toplam tutar bölümüne, güne ait toplamlar
yazılır. Bu şekilde devam edilen kayıt düzeniyle, ambara giren veya ambardan çıkan emtiaya



34

ait toplamlar, devredecek toplam olarak, günlük toplamlar ise o güne ait son işlemin
yapıldığı satırın yanındaki günlük toplam tutar bölümünde takip edilir. Yıl sonlarında ise
yeni yıl için hazırlanan “Ambar Yevmiye Defteri” ve “Ambar Esas Defteri”ne ayrıntılı
olarak aktarılır.

Ceza infaz kurumlarında kalmakta olan hükümlü ve tutuklular için kurum tarafından
satın alınan ilaçlar bu deftere kaydedildikten sonra “Ambar İhraç Müzekkeresi” ile kurum
revirine gönderilerek hesaplardan çıkarılır ve bu ilaçlar, Örnek B-9 numaralı “İlaç Dağıtım
Defteri ”nde takip edilir. Hükümlü ve tutukluların kendi paralarıyla aldıkları ilaçlar ise
“ambar yevmiye defteri”ne kaydedilmez. Bu ilaçların takibi doğrudan “ilaç dağıtım
defteri”ne yazılmak suretiyle yapılır.

“Ambar Yevmiye Defteri” bakiyesi ile “Ambar Esas Defteri” bakiyeler toplamının
her zaman mutabık olması gerekir.

1.2.2. Ambar Esas Defteri

Maddi duran varlıklar ile hükümlü ve tutukluların şahsi eşyaları ve kurum revirine
alınarak “ilaç dağıtım defteri”ne aktarılan ilaçlar dışında kalan ve genel bütçe adına kaydı
gereken her türlü emtiaya ait giriş çıkışların, adlarına ayrılmış sayfalara kaydedildiği, ambar
sayımlarına esas teşkil eden ve birbirini takip eden tek sayfalar ve her sayfada iki ayrı bölüm
şeklinde yıllık olarak ve ambar memuru tarafından düzenlenen defterdir.

Defteri oluşturan sayfaların birinci bölümü borç kısmı olup ayniyat miktarı, fiyatı,
tutarı, nereden geldiği, ayniyat tesellüm makbuzunun tarih ve numarası; ikinci bölümü ise
alacak kısmı olup miktarı, fiyatı, tutarı, nereye verildiği, ambar ihraç pusulasının tarih ve
numarası ya da yemek tabelası ve ihtiyaç çıkış formunun tarih ve numarası gibi bilgiler
kaydedilir.

Defter, emtia (mal ve ürünlerin) çeşitlerine göre sayfalara ayrılarak ve sayfanın başına
emtianın cinsi yazılmak suretiyle düzenlenir. Bu defterdeki her cins emtia için ayrılan
sayfaya, başka cins emtia kaydedilemez. Her ne suretle olursa olsun ambara gelen emtia,
defterde adına ayrılmış sayfanın borç kısmına, ambardan çıkan emtia ise aynı sayfada yer
alan alacak kısmına kaydedilir. Emtia birim fiyatları katma değer vergisi dâhil edilerek
belirlenir.

Sayfa sonlarında, borç ve alacak toplamları belirlenerek diğer sayfaya devreden
toplam olarak aktarılır. Borç ve alacak kısmında, farklı fiyatlı emtianın mutabakatını
sağlayabilmek için sadece bu emtia ile ilgili olarak ara toplamlar alınabilir.

Yıl sonlarında, her cins emtia için ayrılmış sayfalardaki, giren ve çıkan emtia
toplamları arasındaki fark belirlenir, ertesi yıl defterine devredilmek üzere ayrıntıları miktar,
fiyat ve tutarıyla birlikte saptanarak sayfa sonunda gösterilir ve bu bilgiler devreden emtia
olarak yeni defterdeki kendilerine ayrılan sayfalara kaydedilir.

“Ambar Esas Defteri” bakiyeler toplamının “Ambar Yevmiye Defteri” bakiyesine her
zaman eşit olması gerekir.
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1.2.3. Gelen Eşya ve Havale Mutemet Defteri

Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara posta ya da kargo yoluyla
gönderilen eşya ile havalelerin kaydı için tutulan ve teslim alınan her eşya veya havalenin
sırasıyla alt alta yazılmak suretiyle kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan,
mutemet olarak görevlendirilmiş bir personel tarafından düzenlenen defterdir.

Bu defterde, havale veya kolinin çıkış yeri, çıkış numarası, tarihi, kıymeti, cinsi,
miktarı, gönderenin adı soyadı, adresi, koli veya havaleyi teslim alan kurum görevlisinin
isim ve imzası, eşya veya havaleyi teslim eden banka, posta veya işletme görevlisinin isim
ve imzası, hükümlü veya tutuklunun adı soyadı, gelen kolinin “hükümlü ve tutuklu eşya
defteri”ne kaydedilmek üzere teslim edilmesi hâlinde, “Eşya Alındı Makbuzu”nun tarih ve
numarası, “Hükümlü ve tutukluların emanete alınan kişisel paralarına ait kasa defteri”ne
kaydedilmek üzere teslim edilmesi hâlinde ise “tahsilat makbuzu”nun tarih ve numarasının
yazıldığı bölümleri bulunur.

1.2.4. Muhabere Defteri

Ceza İnfaz Kurumuna gelen evrak ile ceza infaz kurumundan giden evrakın geliş ve
gidiş tarihlerine göre, kendilerine ayrılmış kısımlarda alt alta yazılmak suretiyle
kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, gelen ve giden evrakın takibiyle
görevlendirilmiş bir personel tarafından yıllık olarak düzenlenen defterdir.

Defter, aynı sayfada yer alan iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım, giden evraka
ayrılmış olup sıra numarası, giden evrakın tarih ve numarası, gönderilen kurum veya idare,
evrakın özeti ve açıklamalar bölümlerinden oluşur. İkinci kısım, gelen evrakla ilgili olup sıra
numarası, gelen evrakın tarih ve numarası, gönderen kurum veya idare, evrakın özeti ve
açıklamalar bölümlerini kapsar.
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AMBAR YEVMİYE DEFTERİ
Sayfa
Nu.: BORÇ ALACAK

Örnek
Nu.:B-1

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı Ayniyat
Tesellüm
Makbuzu

KDV'li
Toplam
Tutar

Günlük
Toplam
Tutar

Açıklama

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

İhraç
Müzekkeresi
veya Yemek
Tabelası ve
İhtiyaç Çıkış

Formu

KDV'li
Toplam
Tutar

Günlük
Toplam
Tutar

Açı
kla
ma

Tarih ve
Numarası

Tarih ve
Numarası

Devrede
n

Toplam Devreden Toplam 385.148,05

1
12.02.2009/1-

27 1.965,60 1.965,60 Tavuk bonfile 31.01.2009 11.988,28 11.988,28
İaş

e

Devredecek Toplam Devredecek Toplam

Tablo 1.20: Ambar yevmiye defteri
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AMBAR ESAS DEFTERİ
Cinsi:

Miktarı

Fiyatı Tutarı
Nereden
Geldiği

Ayniyat Tesellüm
Makbuzu

Lira Kuruş Lira Kuruş Tarihi Nu.

Devreden Toplam

15750 16.758090 H. Topçu

5000 1,8 5.400,00

20750 22.158,90

Devredecek Toplam

ALACAK

Miktarı
Fiyatı Tutarı Nereye

Verildiği

İhraç
Müzekkeresi
veya Yemek
Tabelası ve
İhtiyaç Çıkış

Formu

Lira Kuruş Lira Kuruş Tarihi Nu.

Devreden Toplam

8842 9.613,06 M.Y

220 213,40 Mutfak

Devredecek Toplam

BORÇ

Tablo 1.21: Ambar esas defteri
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GELEN EŞYA VE HAVALE MUTEMET DEFTERİ

Sayfa Nu.: Örnek Nu.:B-
3

Havale veya Kolinin

Gönderenin
Adı Soyadı
ve Adresi

Eşya veya
Havaleyi

Teslim Alan
Kurum

Görevlisinin
İsim ve
İmzası

Eşya veya
Havaleyi

Teslim Eden
Banka, Posta
veya İşletme
Görevlisinin
İsim ve
İmzası

Hükümlü
veya

Tutuklunun
Adı ve
Soyadı

Eşya Alındı
Makbuzunun

Tarih ve
Numarası

Tahsilat
Makbuzunun

Tarih ve
Numarası

Çıkış Yeri
Tarihi ve
Numarası

Kıymeti

Cinsi Miktarı

Lira

Adana
12/01/2009
258

150,00 Para 150,00 Halil Ahmet
……Postanesi
Mehmet ……

Ali 17/01/2009
17/01/2009

258.25

Tablo 1.22: Gelen eşya ve havale mutemet defteri
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MUHABERE DEFTERİ

Sayfa Nu. : ………….. Örnek Nu.: B-4

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

Giden Evrakın
Tarih ve

Numarası

Gönderilen Kurum
veya İdare

Evrakın Özeti ve
Açıklamalar

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

Gelen Evrakın Tarih
ve Numarası

Gönderen Kurum
veya İdare

Evrakın Özeti
ve

Açıklamalar

1
12/05/2009

153/548
CTE Genel
Müdürlüğü

Cezaevinin tadilatı
21/05/2009

153/789
CTE Genel

Müdürlüğü
Tadilata izin
verilmiştir.

Tablo 1.23: Muhabere defteri
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1.2.5. Zimmet Defteri

Ceza İnfaz Kurumlarında, kuruma ait veya kurum dışından gelen evrakın ilgili yerlere
teslim edildiğinin ispatı için tutulan, her teslimatın alt alta yazılmak suretiyle kaydedildiği,
birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, gelen ve giden evrakın takibiyle görevlendirilmiş
bir personel tarafından yıllık olarak düzenlenen defterdir.

Bu defterde; sıra numarası, evrak numarası, gönderildiği yer, teslim edildiği tarih,
teslim alanın adı ve soyadı ile imzası ve açıklamalar bölümleri bulunur.

1.2.6. Maddi Duran Varlıklar Müfredat Defteri

Genel bütçeye ait her türlü maddi duran varlığın; demirbaşlar, taşıtlar, bina ve araziler,
tesis makine ve cihazlar ile diğerleri şeklinde sınıflandırılarak ve her birisine ait kayıtların,
sınıfına uygun ayrı defterlerde veya aynı defterin içinde ayrılmış ayrı bölümlerinde, ediniliş
tarihlerine göre alt alta yazılmak suretiyle takip edildiği, tek sayfalardan oluşan, ambar
memuru tarafından tutulan defterdir.

Her türlü yayın, maddi duran varlık olarak demirbaş sınıfına kaydedilir.

Defterin üst kısmında sınıfının belirlendiği bölüm yer alır. Alt kısımda ise sıra
numarası, varlığın cinsi ve özellikleri, ediniliş şekli, kayıt tarihi, fiyatı, kullanıldığı yer,
maddi duran varlık tasnif defteri sıra numarası, kullanılamayacak duruma gelen varlığın
düşüm kararının tarih ve numarası ile açıklamalar bölümleri bulunur.

Aynı tarihte ve aynı işlemle edinilmiş olsa bile birden fazla olan aynı cins maddi
duran varlıklar, toplu olarak kaydedilmez, her birine ayrı numara verilmek suretiyle kayıtları
gerçekleştirilir.

Maddi duran varlığın, sınıfına uygun olarak kaydedildiği defterdeki sıra numarası, o
varlığa ait maddi duran varlık numarası olarak işlem görür ve bu numara hiçbir şekilde yeni
maddi duran varlığa verilemez.

Maddi duran varlıklardan düşümleri yapılmış olanlar, kayıtlardan çıkarılmak suretiyle
defterler her beş yılda bir yenilenir. Mevcut maddi duran varlıklar, eski numaraları
değiştirilmeden sınıflarına uygun yeni defterlere kaydedilir. Mevcudun deftere
aktarılmasından sonra eski defterdeki kullanılmayan en son sıra numarası, yeni defterin
kayıt yapılacak ilk numarası olarak yazılır ve yeni yapılacak maddi duran varlıklara ait
kayıtlar bu numara ile başlar.

Maddi duran varlıkların kayıtlardan düşümleri, idare ve gözlem kurulu tarafından
alınan düşüm kararlarına göre gerçekleştirilir ve bu kararlar ayrı bir dosyada sırasına göre
saklanır.
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“Maddi Duran Varlıklar Müfredat Defteri” kayıtları ile “Maddi Duran Varlıklar
Tasnif Defteri” kayıtlarının her zaman mutabık olması gerekir.

ZİMMET DEFTERİ

Sayfa Nu.
Örnek Nu.:

B – 5

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

Evrak
Numarası

Gönderildiği Yer
Teslim

Edildiği
Tarih

Teslim Alanın

Açıklamalar
Adı ve
Soyadı

İmzası

1 2008/145
İş Yurtları Daire

Başkanlığı
15/05/200

9
A. Kuzu

İş yurdu
bütçesi

Tablo 1.24: Zimmet defteri
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MADDİ DURAN VARLIKLAR MÜFREDAT DEFTERİ

S I N I F I :..............................................................

Sayfa Nu. : Örnek Nu.: B - 6

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

Maddi Duran
Varlığın Cinsi ve

Özellikleri
Ediniliş Şekli

Kayıt
Tarihi

Fiyatı Kullanıldığı Yer

Tasnif
Defter
Sıra

Numarası

Kullanılmayacak
Duruma Gelen

Varlığın Düşüm
Kararının

Açıklamalar

Tarihi Nu.

1
Bilgisayar
Compao

043BB24NB021
Satın alma 08/06/2008 850,00

Tablo 1.25: Maddi duran varlıklar müfredat defteri
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1.2.7. Maddi Duran Varlıklar Tasnif Defteri

Maddi duran varlıklar müfredat defterlerinde kayıtlı aynı cins varlıkların, sınıflarına
uygun olarak düzenlenmiş defterlerin, kendi adlarına açılmış sayfalarında toplandığı,
birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, ambar memuru tarafından düzenlenen defterdir.

Bu defter, kütüphanelerdeki her türlü yayın için öğretmen veya kütüphaneci tarafından
düzenlenerek kullanılır.

Defterin üst kısmında, sınıfı ve maddi duran varlığın cinsinin belirlendiği bölüm yer
alır. Alt kısmında ise sıra numarası, maddi duran varlık müfredat defter numarası, ediniliş
şekli, kayıt tarihi, fiyatı, bulunduğu yer, düşüm gerekçesi, düşüm karar tarih ve numarası ile
açıklama bölümleri bulunur.

Bir cins maddi duran varlığın kaydedildiği sayfaya, başka bir cins maddi duran varlık
kaydedilemez. Ayrıca aynı cins varlık, aynı tarihte ve aynı işlemle, birden fazla olarak
edinilmiş olsa bile varlığın her biri, ayrı sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilir.

Defter, her beş yılda bir ve “Maddi Duran Varlıklar Müfredat Defteri” ile mutabık
olacak şekilde, düşümü yapılan varlıklar çıkarılmak suretiyle yenilenir. Bu yenileme
esnasında, sıra numaraları değişebilirken maddi duran varlık müfredat defter numaraları,
eskisiyle aynı olacak şekilde kayıtlara aktarılır.

1.2.8. Vizite Defteri

Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapmakta olan personel ve bunların yakınları ile
hükümlü ve tutukluların yapılan muayenelerinin ve sonuçlarının işlendiği, her hastanın alt
alta yazılmak suretiyle kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, cezaevi
tabibi ve diş tabibi tarafından ayrı tutulan defterdir.

Bu defteri cezaevi tabibi ve diş tabibi; personel ve yakınları için ayrı, hükümlü ve
tutuklular için ayrı olarak düzenler.

Defterde; sıra numarası, hastanın adı ve soyadı, hastanın konumu, teşhis ve tarihi,
tedavi ile ilgili yapılan işlemler ile cezaevi tabibi veya diş tabibinin isim ve imza bölümleri
yer alır.
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MADDİ DURAN VARLIKLAR TASNİF DEFTERİ

Sayfa Nu.: Örnek Nu.: B - 7

Sınıfı : ........................................................

Maddi Duran Varlığın Cinsi :.........................................

S
ır

a
N
ıu

m
ar

a
sı Maddi

Duran
Varlık

Müfredat
Defter

Numarası

Ediniliş
Şekli

Kayıt
Tarihi

Fiyatı
Bulunduğu

Yer

Düşümü Yapılan Maddi Duran Varlığın

Düşüm
Gerekçesi

Düşüm
Karar

Tarih ve
Numarası

Açıklama

1 2
Satın

alınan
10.07.2006 790,60 Tahakkuk Girildi

2 2 Satın
alınan

10.07.2006 790,60 Emanet Para Girildi

3 3 Satın
alınan

04.01.2007 1.180,00 İş Yurdu Veri girildi

Tablo 1.26: Maddi duran varlıklar tasnif defteri
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VİZİTE DEFTERİ

Sayfa Nu.:………. Örnek Nu.:B-8

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

Hastanın
Adı ve Soyadı

Hastanın
Konumu

Teşhis
ve

Tarihi

Tedaviyle İlgili
Yapılan İşlemler

Kurum Tabibi
veya Kurum Diş
Tabibinin İsim

ve İmzası

Personel,
Personel
Yakını,

Hükümlü
veya

Tutuklu

1 Ali Tutuklu Tutuklu ÜSYE İlaç verildi
Ahmet

Hekimoğlu

Tablo 1. 27: Vizite defteri

1.2.9. İlaç Dağıtım Defteri

Ceza İnfaz Kurumlarında kalmakta olan hükümlü ve tutukluların tedavilerinde
kullanılmak üzere kurum tarafından satın alınan ilaçların, ilaç adına göre ayrılmış sayfalara
kaydedilerek kullanımlarının takip edildiği, eczacı veya cezaevi tabibi tarafından
düzenlenen, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan defterdir.

Defterde, her ilaç için ayrılmış ayrı bir sayfa yer alır ve bu sayfada; ambar ihraç
müzekkeresi tarih ve numarası, ilacın revire geliş şekli, ilacın miktarı, fiyatı, tutarı, ilacın
verildiği hükümlü veya tutuklunun adı soyadı, verilen miktar, veriliş tarihi ve açıklamalar
bölümü bulunur.
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Revirde yapılacak mevcut ilaç tespitinde, ilacın ilgili sayfasındaki giriş miktarı ile
verilen miktar arasındaki bakiyeler esas alınır ve mutabakat bu şekilde sağlanır.

Genel bütçe imkânlarıyla alınmış olan ilaçlar, belge veya fatura tarih sırasına göre,
“Ayniyat Tesellüm Makbuzu”na istinaden toplu olarak “Ambar Yevmiye Defteri”ne
kaydedilir. Daha sonra bu kayıtlar “Ambar Esas Defteri”ne aktarılmayarak ayrıntılı olarak
“İlaç Dağıtım Defteri” olan bu deftere kaydedilir.

Hükümlü ve tutukluların paralarıyla aldıkları ve kurum revirinde bulundurulması
gereken ilaçlar için “ambar yevmiye defteri”ne kayıt yapılmaz, bu ilaçlar “ilaç dağıtım
defteri”ne doğrudan kaydedilerek kullanılır.

1.2.10. Hurda ve Her Türlü Atık Satış Bedelleri Kayıt Defteri

Ceza İnfaz Kurumlarının maddi duran varlıklarında kayıtlı olup hizmet dışı
bırakılanlarla yemek ve ekmek gibi her türlü diğer atık maddelerin satışından elde edilen
gelirlerin ve bu gelirlerin iş yurtları kurumuna gönderilmesiyle ilgili çıkışlarının, alt alta
yazılmak suretiyle kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalarda iki bölümden oluşan,
ambar memuru tarafından düzenlenen defterdir.

Bu defterin sayfalarının birinci bölümü gelirlerin kaydına ayrılmıştır. Bu bölümde;
sıra numarası, “Hurda ve Her Türlü Atık Satış Tahsilat Makbuzu”nun tarih ve numarası,
satışı yapılan atık veya hurdanın cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı kısımları yer alır. Sayfanın
ikinci bölümü, çıkışı yapılarak iş yurtları kurumunun hesabına gönderilen paranın kaydına
ayrılmıştır. Bu bölümde; sıra numarası, banka dekontunun tarih ve numarası, havale edilen
tutar ile açıklamalar kısımları bulunur.

Bu defter, düşümü yapılmış maddi duran varlıkların satışı, ekmek ve yemek atıkları
satışı ve diğer atık satışları için ayrı bölümler açılmak suretiyle kullanılır.

1.2.11. Ziyaretçi Defteri

Hükümlü ve tutukluların ziyaretine gelen yakınları veya diğer kişilere ait bilgilerin
kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, güvenlik ve gözetim servisince
düzenlenen defterdir.

Bu defterde; sıra numarası, ziyaret tarihi, hükümlü ya da tutuklunun adı soyadı, odası,
ziyaretçinin adı soyadı, adresi, imzası, yakınlık derecesi, ziyaretçi kimliğinin türü, numarası
ve veriliş tarihinin kaydedildiği bölümler yer alır.

Bu defter, açık görüşler ve kapalı görüşler için ayrı olmak üzere düzenlenir.
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İLAÇ DAĞITIM DEFTERİ

Sayfa Nu.:
İlacın Adı: Aspirin 500 mg

Tablet Örnek Nu.: B-9

İhraç
Müzekkeresi

Tarih ve
Numarası

İlacın
Revire
Geliş
Şekli

İlacın
Miktarı

İlacın
Fiyatı

Tutarı

İlacın Verildiği
Hükümlü veya

Tutuklunun
Adı ve Soyadı

Verilen
Miktar

Veriliş
Tarihi

Açıklamalar

Ambar defter
numarası yazılır.

Genel
Bütçe 1 kutu 3,00 3,00 xxxxx

20
TABLET 15/05/2009 İskonta yazılır.

Tablo 1.28: İlaç dağıtım defteri
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HURDA VE HER TÜRLÜ ATIK SATIŞ BEDELLERİ KAYIT DEFTERİ

Sayfa Nu: BORÇ ALACAK Örnek Nu.: B - 10

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

Her Türlü
Atık ve
Hurda Satış

Tahsilat
Makbuzunun

Tarih ve
Numarası

Cinsi Miktarı Fiyatı Tutarı

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

Banka Dekontunun
Tarih ve Numarası

Havale Edilen Paranın

Tutarı Açıklama

Devreden Toplam Devreden Toplam

1 17/04/2007
Ekmek
kırıntısı

800 Kg 0,125 100,00 1 18/04/2007 100,00
Ekmek kırıntısından

tahsil edilen para

2 11/05/2007
Ekmek
kırıntısı

800 Kg 0,125 100,00 2 14/05/2007 100,00
Ekmek kırıntısından

tahsil edilen para

3 11/06/2007
Ekmek
kırıntısı

803 Kg 0,125 103,75 3 12/06/2007 103,75
Ekmek kırıntısından

tahsil edilen para

27/08/2007
Ekmek
kırıntısı

802 Kg 0,125 100,25 4 17/07/2007 100,25
Ekmek kırıntısından

tahsil edilen para

Toplam 473,87 Toplam 473,87

Devredecek Toplam Devredecek Toplam

Tablo 1. 29: Hurda ve her türlü atık satış bedelleri kayıt defteri
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ZİYARETÇİ DEFTERİ

Sayfa Nu.: Örnek Nu.: B-11

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

Ziyaret Tarihi

Hükümlü veya Tutuklunun Ziyaretçinin Ziyaretçi Kimliğinin

Adı ve Soyadı Odası
Adı ve Soyadı Yakınlık

Derecesi
Adresi İmzası

Türü ve
Numarası

Veriliş Tarihi

1 15.05.2009 xxxxxx A-2 yyyy
Nüfus cüzdanı A-

2541 15.02.1986

Tablo 1.30: Ziyaretçi defteri
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1.2.12. Avukat Ziyaret Defteri

Avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde, hükümlü ve tutuklularla görüşmek için
kuruma gelen vekil veya müdafie ait bilgilerin kaydedildiği, birbirini takip eden sayfalardan
oluşan, güvenlik ve gözetim servisince tutulan defterdir.

Bu defterde; sıra numarası, avukatın adı soyadı, bağlı olduğu baro, sicili, avukatın
görüşmeyi yaptığına dair imzası, hükümlü ya da tutuklunun adı soyadı, odası ile görüşmenin
yapıldığı tarih ve saatin kaydedildiği bölümler yer alır.

Hükümlü ile görüşmek üzere kuruma gelen avukatların, yanlarında bulundurdukları
belge ve dosyaların savunmaya ilişkin olup olmadıkları konusunda kendilerinden yazılı
beyanları alınır ve bu beyandan sonra defter kayıtları yapılarak görüştürülmeleri sağlanır.
Beyanlar bir dosya içinde bu defterin eki olarak saklanır. Beyanlar ile defterdeki kayıtların
mutabık olması gerekir.
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AVUKAT ZİYARET DEFTERİ

Örnek Nu.: B-12Sayfa Nu.:

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

Avukatın Avukatın
Görüşmeyi

Yaptığına Dair
İmzası

Hükümlü veya Tutuklunun
Görüşmenin

Yapıldığı

Adı ve
Soyadı

Bağlı Olduğu Baro Sicili Adı ve Soyadı Odası Tarih Saat

1
Esra

ERIŞIK
Ankara Barosu 1425654 xxxxx A-2 15/05/2009 15.30

Tablo 1.31: Avukat ziyaret defteri
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1.2.13. Yayın Dağtım Defteri

Hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumlarında çalışan personelin faydalanması
için dağıtılan her türlü yayının takip edildiği, kütüphaneci veya öğretmen tarafından
düzenlenen, tek sayfalardan oluşan defterdir.

Bu defterde; sıra numarası, yayının adı, yayımlayan veya yazarı, yayın tarihi,
demirbaş müfredat numarası ve demirbaş tasnif numarası, yayının fiyatı, yayını alanın adı
soyadı, odası, verildiği tarih, geri alındığı tarih ile açıklamalar bölümleri yer alır.

Verilen yayınlarla ilgili olarak bu deftere yapılacak kayıtlarda, 12/07/2005 günlü
Bakan oluru ile yürürlüğe giren “Ceza İnfaz Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesi ”
ekinde bulunan “yayın isteme formu”nda yer alan bilgiler esas alınır. Bu formlar defterin eki
olarak sıralı bir şekilde dosyasında saklanır.

1.2.14. Ders Defteri

Hükümlü ve tutuklular için açılan kurslar ile hizmet içi eğitimlere katılan
öğretmenler, usta öğreticiler ve ceza infaz kurumlarında görev yapan öğretmenlerin
verdikleri haftalık dersler ile rehberlik ve eğitsel çalışmaların kaydedildiği, haftalık ders
saatlerine göre hazırlanmış, derse girenler tarafından doldurulan, kurum öğretmeni
tarafından takip edilen, tek sayfalardan oluşan defterdir.

Bu defterde; konu, deney, ödev, öğretmenin isim ve imzası bölümleri bulunur.

Ders ücretlerinin tahakkukunda, bu defterde yer alan bilgiler esas alınır.

1.2.15. Karar Defteri

İdare ve gözlem kurulu, iş yurdu yönetim kurulu, disiplin kurulu ve eğitim kurulunca
alınan kararların yazıldığı, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, yıllık olarak
düzenlenen defterdir.

Bu defter, kararların numara sırasına göre biriktirilip dosya şeklinde saklanmasıyla
oluşturulur ve her kurul için ayrı düzenlenmek suretiyle kullanılır.

Karar Defteri’ nde üç ayrı bölüm bulunur. Birinci bölümde; kurulun adı, toplantının
gündemi, ikinci bölümde; karar sayfa numarası, karara esas evrakın tarih ve numarası,
gönderildiği yer ile konunun mahiyeti ve özeti, üçüncü bölümde ise karar numarası, karar
tarihi ve kurula katılanların isim ve imzalarının bulunduğu karar metni yer alır.

Kararlar, aslının aynı olduğu belirtilmek suretiyle ve kurum en üst amirinin onayıyla
çoğaltılarak gerekli işlemlerde kullanılabilir.
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YAYIN DAĞITIM DEFTERİ
Sayfa Nu.: Örnek Nu.: B-13

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

Yayının Adı
Yayımlayan veya

Yazarı Yayımın Tarihi

Demirbaş
Müfredat

ve
Tasnif

Numaraları

Yayının
Fiyatı

Yayını
Alanın

Adı Soyadı
Odası

Yayının

AçıklamalarVerildiği
Tarih

Geri Alındığı
Tarih

1

SESLENİŞ DERGİSİ
125/258 5,00

Ali
TUTUKLU 12/05/2009 13/05/2009

13.05.2009
Tarihinde dergiyi

teslim etti.
Ekrem BAKIR

CTE Genel Müdür
Yardımcısı

Tablo 1.32: Yayın dağıtım defteri
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DERS DEFTERİ

Sayfa Nu.:
Örnek Nu.:
B - 14 Örnek Nu.: B - 14

11/05/2009
Pazartesi

…./…./20….
Salı

…./…./20….
Çarşamba

…./…./20….
Perşembe

…./…./20….
Cuma

Hafta İçi Yapılan

....../....../ 20....
....../....../20....

1. Ders Tabildot
Aşçılığı

1. Ders ……………..
1. Ders

………………..
1. Ders

……………………..
1. Ders

……………………..

1. Rehberlik ve
eğitsel çalışma
…./…./20….

Konu :Tabildot
Aşçılığı

Konu
:............................

Konu
:............................

Konu
:............................

Konu
:............................ Konu............:

Deney : Kısaca
anlatıldı.

Deney
:............................

Deney
:............................

Deney
:............................

Deney
:............................

Ödev
:............................

Ödev
:............................

Ödev
:............................

Ödev
:............................

Ödev
:............................ Öğretmenin

Adı Soyadı : Ahmet
Göçer

Adı Soyadı
:............................

Adı Soyadı
:............................

Adı Soyadı
:............................

Adı Soyadı
:............................ Adı Soyadı...:

İmza
:............................

İmza
:............................

İmza
:............................

İmza
:............................

İmza
:............................ İmza...........:

2. Ders
……………………..

2. Ders
……………………..

2. Ders
……………………..

2. Ders
……………………..

2. Ders
……………………..

2. Rehberlik ve
eğitsel çalışma
…./…./20….

Konu
:............................

Konu
:............................

Konu
:............................

Konu
:............................

Konu
:............................ Konu............:

Deney Deney Deney Deney Deney
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:............................ :............................ :............................ :............................ :............................

Ödev
:............................

Ödev
:............................

Ödev
:............................

Ödev
:............................

Ödev
:............................ Öğretmenin

Adı Soyadı
:............................

Adı Soyadı
:............................

Adı Soyadı
:............................

Adı Soyadı
:............................

Adı Soyadı
:............................ Adı Soyadı...:

İmza
:............................

İmza
:............................

İmza
:............................

İmza
:............................

İmza
:............................ İmza...........:

Tablo 1.33: Ders defteri
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KARAR DEFTERİ Örnek Nu.: B-15

..........................................................................KURULU

Kurum : .........................................................................................................

Toplantının Gündemi . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Karar
Sayfa

Numarası

Karara Esas Olan Evrakın
Konunun Mahiyeti ve

Özeti

Tarihi Numarası Nereden Gönderildiği

KARAR METNİ

Karar Nu.: ........./......../ 20.......

Başkan Üye Üye Üye

İsim-İmza İsim-İmza İsim-İmza İsim-İmza

Üye Üye Üye

İsim-İmza İsim-İmza İsim-İmza

Tablo 1.34: Karar defteri
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1.2.16. Arşiv Defteri

Arşive alınmasına karar verilen evrakın kaydedildiği, birbirini takip eden tek
sayfalardan oluşan, görevlendirilecek personel tarafından tutulan defterdir.

Konularına göre tasnif edilerek çeşitlere ayrılan ve saklama sureleri doluncaya kadar
muhafaza edilmek üzere arşive kaldırılacak evrak, her yıl için birden başlamak üzere numara
verilmek suretiyle tasnifi yapılan bölümlerine kaydedilir. Bunların defterde alacakları sıra
numaraları kaldırılan defter ve belgelerin üzerlerine de yazılır.

Bu defterde; sıra numarası, belgenin çeşidi, cilt adeti, numaraları ve açıklama
bölümleri yer alır.

ARŞİV DEFTERİ

Sayfa Nu.: 1 Örnek Nu.: B-16

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

ARŞİVE KALDIRILAN BELGENİN

Açıklama

Çeşidi Cilt Adedi Numaraları

1 Yevmiye defteri 2 Cilt 2008/1-2

2008 yılına ait iş yurdu
yevmiye defterleri teslim

alındı.

Tablo 1.35: Arşiv defteri
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1.2.17. Denetleme Defteri

Ceza İnfaz Kurumlarının mevzuatta belirtilen esaslara göre yönetilmesi ve infaz
hizmetlerinin temel insan haklarına uygun olarak yerine getirilip getirilmediğinin takibi
maksadıyla Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet Savcısı ya da ceza
infaz kurumu en üst amiri tarafından yapılan denetimler ile bunların neticelerinin
kaydedildiği, takip eden tek sayfalardan oluşan defterdir.

Bu defter, Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet Savcısı için ayrı,
ceza infaz kurumu en üst amiri için ayrı olarak düzenlenir.

Defterde; denetleme tarihi, görülen noksanlıklar ve verilen emirler, emirleri tebellüğ
edenlerin isim ve imzaları ile emirlerin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü bölümleri
bulunur ve defterin her sayfası iki ayrı denetim için kullanılır.

1.2.18. Yasaklanması Bulunan Avukat Defteri

04/12/2004 gün ve 5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanunu hükümlerine göre,
mahkemece haklarında müdafii ya da vekillik görevinden yasaklanma kararı bulunan
avukatların, belirtilen kişilerle görüşme yapmalarını engellemek için hazırlanan, takip eden
tek sayfalardan oluşan, güvenlik ve gözetim servisi tarafından düzenlenen defterdir.

Bu defterde; yasaklaması bulunan müdafii ya da vekilin adı soyadı, bağlı bulunduğu
baro ve sicil numarası, karar veren mahkeme ve karar numarası, yasaklamanın başlayış,
uzatma ve bitiş tarihleri ile görüşmenin yaptırılmayacağı hükümlü ya da tutuklunun adı
soyadının kaydedildiği bölümler yer alır.

1.2.19. Elektrik Bedeli Tahsilat Defteri

Ceza İnfaz Kurumlarında kalmakta olan hükümlü ve tutukluların, özel kullanımlarına
ait olan elektrik bedellerinin tahsilinin takibi maksadıyla düzenlenen, “Elektrik Parası
Tahsilat Makbuzu” ile tahsil edilen paraların borç, elektrik idaresine ödenen tutarların alacak
kaydedildiği, tek sayfalarda iki ayrı bölümden oluşan, görevlendiren bir personel tarafından
tutulan defterdir.

Bu defterin birinci bölümünde; elektrik parası tahsilat makbuzunun tarih ve numarası,
oda numarası, tutarı ve açıklama bölümleri, ikinci bölümünde ise ödenen elektrik faturasının
tarih ve numarası, tutarı ve açıklama bölümleri yer alır.

Bu hesaptan elde edilen faiz gelirleri sayfanın birinci bölümüne, bu faiz gelirlerinden
yapılacak elektrik faturası ödemeleri ise ikinci bölümüne kaydedilir.
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1.2.20. Hükümlü ve Tutuklu Eşya Defteri

Hükümlü ve tutukluların fazla eşyasının veya posta ya da kargo yoluyla gelen ve
kendilerine verilmeyen eşyaların kaydedildiği, takip eden tek sayfalardan oluşan, bu işle
görevli bir personel tarafından tutulan defterdir.

Bu deftere kıymetli eşya veya evrak kaydedilmez. Kaydedilen diğer eşyalar ise
kurumda bekletilmeyerek en kısa zamanda hükümlü ya da tutuklunun adresine gönderilir
veya kuruma gelen yakınlarına teslim edilir.

Defterde; sıra numarası, hükümlü veya tutuklunun adı soyadı, eşyanın cinsi ve
miktarı, “Eşya Alındı Makbuzu”nun tarihi, cilt ve sayfa numarası, iade edilen eşyanın teslim
tarihi veya gönderildiği tarih, eşyayı geri alanın veya adresine gönderilen kişinin adı soyadı
ile eşya elden teslim edilmişse teslim alan kişinin imzası veya adresine gönderilmişse
gönderi makbuzunun numarası bölümleri yer alır.

Defter kayıtları, “Eşya Alındı Makbuzu”na istinaden yapılır. Eşyanın iadesi ise
defterdeki ilgili bölüme, teslim alan kişinin adı soyadı ve imzası alınmak suretiyle ya da
adresine gönderilmesi hâlinde, gönderi makbuzunun tarih ve numarası kaydedilmek suretiyle
gerçekleştirilir.

“Hükümlü ve Tutuklu Eşya Defteri” teslim edilen eşyalar çıkarıldıktan sonra,
bakiyeleri devredilmek suretiyle her yıl yeniden düzenlenir.
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DENETLEME DEFTERİ

Sayfa Nu.: Örnek Nu.: B-17

Görülen Noksanlıklar ve Verilen
Emirler

Verilen Emirleri Tebellüğ Edenlerin Adı - Soyadı ve
İmzaları

Verilen Emirlerin Yerine
Getirilip Getirilmediğinin

Kontrolü

Denetleme Günü: ..15/05/2009

Daha önce kantin denetiminde
temizlik konusunda ikaz
edilmişti. Yerine getirilmiş.

Odalarda havalandırma tertibatının
düzenlenmesi
Havalandırmaların ağaçlandırılması

Denetleme Günü:
.....…/.....…/….........

Tablo 1.36: Denetleme defteri
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YASAKLAMASI BULUNAN AVUKAT DEFTERİ

Sayfa Nu.:
Örnek Nu.:

B-18

Müdafii veya
Vekillikten

Yasaklanmış
Avukatın

Adı ve Soyadı

Bağlı
Bulunduğu

Baro ve Sicil
Numarası

Kararı
Veren

Mahkeme
ve Karar
Numarası

Yasaklamanın
Başladığı Tarih

Yasaklamanın
Uzatma Tarihi

Yasaklama
nın Bitiş
Tarihi

Görüşemeyeceği
Hükümlünün Adı

ve Soyadı

Görüşemeyec
eği

Tutuklunun
Adı ve Soyadı

Hakkı

…….
Barosu
124…….

Ceza
Mahkemesi
2008/12

12/01/2009
tarihinden
itibaren 15 gün - 27/01/2009 xxxxx

Tablo 1.37: Yasaklaması bulunan avukat defteri
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ELEKTRİK BEDELİ TAHSİL DEFTERİ

Sayfa Nu.: ..... Örnek Nu.: B-19

Elektrik Parası Tahsilat
Makbuzu Tarih ve

Numarası
Oda Numarası Tutarı Açıklama

Ödenen Elektrik Faturasının

Tarih ve
Numarası Tutarı Açıklama

Devreden Toplam
10,00

Devreden
Toplam

12/04/2009-457/5 A- 5 5,23

Devredecek Toplam
Devredecek

Toplam

Tablo 1.38: Elektrik bedeli tahsil defteri
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HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU EŞYA DEFTERİ

Sayfa Nu.: Örnek Nu.: B-20

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

Hükümlü
veya

Tutuklunun
Adı - Soyadı

Eşyanın
Eşya Alındı

Makbuzunun

İade Edilen
Eşyanın

Teslim Tarihi
veya

Gönderildiği
Tarih

Eşyayı Geri
Alanın veya

Adresine
Gönderilen
Kişinin Adı

Soyadı

Eşyayı Elden
Teslim Alan

Kişinin İmzası
veya Gönderi
Makbuzunun

Numarası
Cinsi Miktarı Tarihi

Cilt Nu.
Sayfa
Nu.

1
Ali

TUTUKLU Giysi 7 adet 10/01/2009 5/12 ------- xxxxx

Tablo 1.39: Hükümlü ve tutuklu eşya defteri
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, Genel idare infaz defterlerini
tutabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Defterleri kanun ve mevzuata uygun
olarak tutunuz.

 Ceza İnfaz Kurumlarında Kullanılacak
Defter ve Belgeler ile Bunların
Düzenlenmesine Dair Yönergeyi
“www.cte.adalet.gov.tr” adresinden
indirerek orada bulunan defterleri bir
exel dosyasına yapıştırıp çalışınız.

 Kayıtlarda silinti ve tahrifat yapmayınız.
 Defterleri dikkatli bir şekilde

doldurunuz.

 Defterleri Kanun’da belirtilen süreler
içinde saklayınız.

 Defterleri bir arşiv oluşturarak
saklayınız.

 Defterleri arşivleyerek güvenliğini
sağlayınız.

 Arşivin güvenliğini sağlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi hükümlü ile tutuklu arasındaki farkı ifade eder?
A) Tutuklunun ceza aldığı kesindir, hükümlünün ise kesinleşmemiştir.
B) Hükümlünün ceza aldığının kesinleşmiş, tutuklunun ise kesinleşmemiş

olmasıdır.
C) Hükümlü az ceza alandır, tutuklu ise cezası fazla olandır.
D) Tutuklu az ceza alandır, hükümlü ise fazla ceza alandır.
E) Hükümlü kapalı ceza evinde yatandır, tutuklu ise açık ceza evinde kalandır.

2. Ceza İnfaz Kurumlarında barındırılacak hükümlülerin veya bu kurumlarda
kalmaktayken hükümlü konumuna geçen tutukluların kaydedildiği defter
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tutuklu kayıt defteri
B) Hükümlü salıverme defteri
C) Hükümlü kayıt defteri
D) Hükümlü izin defteri
E) Sayım defteri

3. Hükümlü ve tutuklulara ait aylık iaşe bedelleri tutarlarının kaydedildiği ve yıllık olarak
tutulan defter kim tarafından düzenlenir ve takip edilir?
A) Muhasebe yetkilisi
B) Ceza infaz kurumu müdürü
C) İnfaz koruma memuru
D) Ambar memuru
E) Ayniyat memuru

4. Ceza İnfaz Kurumlarında kalmakta olan hükümlü ve tutukluların mevcudunu
belirlemek üzere her gün ve her vardiya tarafından yapılan sabah, akşam ve gece
sayımlarının kaydedildiği defter hangisidir ve kim tarafından tutulur?
A) Sayım defteri- güvenlik gözetim servisi
B) Sayım defteri- ambar memuru
C) Hükümlü izin defteri- güvenlik gözetim servisi
D) Hükümlü izin defteri- ambar memuru
E) Sayım defteri- cezaevi kâtibi

5. Hükümlü ve tutuklulara ait emanete alınan kişisel paralarının giriş ve çıkışlarının
takibi amacıyla yıllık olarak tutulan defter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasa defteri
B) Emanete alınan eşya kayıt defteri
C) Hediye kayıt defteri
D) Emanete alınan kişisel paralara ait kasa defteri
E) İşlemlerin takibine ait kayıtların yapıldığı defter

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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6. Genel bütçe imkânlarıyla satın alınan veya diğer yollarla elde edilen ve maddi duran
varlıklar ile hükümlü ve tutukluların şahsi eşyaları dışında kalan her türlü emtianın
giriş ve çıkışlarının kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ambar esas defteri
B) Ambar yevmiye defteri
C) Gelen eşya havale mutemet defteri
D) Muhabere defteri
E) Arşiv defteri

7. Muhabere defterine aşağıdakilerden hangisi kaydedilir?
A) Hükümlülere gönderilen eşya kaydı
B) Satılan ve alınan mallar ile ilgili kayıt
C) Hükümlülere dağıtılan ilaçların kaydı
D) Gelen ve giden evrakların ilgili yerlere teslim edildiğinin ispatı için kayıt
E) Gelen evrak ve giden evrakların kaydı

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara gelecek olan kelimelerin bulunduğu seçeneği
işaretleyiniz.

8. Ceza İnfaz Kurumlarının ……… duran varlıklarında kayıtlı olup hizmet dışı
bırakılanlarla ……… ve ekmek gibi her türlü diğer atık maddelerin satışından elde
edilen gelirlerin ve bu gelirlerin iş yurtları kurumuna gönderilmesiyle ilgili çıkışlarının
kaydedildiği defter, …….. ve her türlü atık satış bedelleri kayıt defteridir.
A) Maddi, malzeme, maddi
B) Maddi, yemek, atık
C) Emanet, malzeme, hurda
D) Maddi, yemek, hurda
E) Emanet, yemek, atık

9. Hükümlü ve tutukluların …………. gelen yakınları veya diğer kişilere ait bilgilerin
kaydedildiği, birbirini takip eden tek sayfalardan oluşan, ………. ve gözetim
servisince düzenlenen defter ……….. defteridir.
A) Ziyaretine, güvenlik, ziyaretçi
B) Koğuşuna, güvenlik, ziyaretçi
C) Koğuşuna, koruma, ziyaretçi
D) Ziyaretine, koruma, ziyaretçi
E) Koğuşuna, koruma, emanet

10. Hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumlarında çalışan personelin faydalanması
için dağıtılan her türlü ……….. takip edildiği, kütüphaneci veya ………. tarafından
düzenlenen defter yayın ………. defteridir.
A) Yayının, müdür, dağıtım
B) Yayımın, öğretmen, araştırma
C) Yayının, öğretmen, dağıtım
D) Yayının, infaz koruma memuru, dağıtım
E) Yayımın, müdür, araştırma
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DEĞERLENDİRME

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

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, iş yurtlarında
kullanılan genel idare ve infaz belgelerini düzenleyebileceksiniz.

 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun
Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunu’nu internetten indirerek inceleyiniz.

 27/12/2005 tarihli Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumu ve
İş Yurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği’ni internetten indirerek inceleyiniz.

2. İŞ YURTLARINA AİT BELGE VE
DEFTERLER

İş yurtlarında genel idare ve infaz işlemlerine ait kullanılan pek çok belge vardır. Bu
belgeleri anlatmadan önce iş yurtları hakkında da kısaca bilgi sahibi olmamız gerekmektedir.

2.1. İş Yurtlarının Kuruluş Amacı

4301 sayılı Kanun ile oluşturulan İş Yurtları Kurumu, Adalet Bakanlığı’ nın bağlı bir
kuruluşudur. Organları; yüksek kurul, daire başkanlığı ve iş yurtlarıdır. Kuruluş Kanunu’nda
kurumun amacı, statüsü, teşkilatlanma tarzı ve görevleri açıklanmıştır.

İş Yurtları Kurumu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda
merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri içinde, (II) sayılı cetvelde, özel bütçeli
idareler arasında gösterilmiştir.

06.08.1997 gün ve 4301 sayılı Kanun ile Adalet Bakanlığının bağlı bir kuruluşu olarak
İş Yurtları Kurumu oluşturulmuştur. Bu Kanun ile İş Yurtları Kurumu’ nun organları olan
yüksek kurul, daire başkanlığı ve iş yurtlarının kuruluşu, teşkilatı, idaresi ve çalışma esasları
belirlenmiştir. Kurum, özel kanunla düzenlenmiş, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir kamu
idaresi olarak yapılandırılmıştır.

4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumunun Kuruluş ve
İdaresine İlişkin Kanun’un birinci maddesinde; “Hükümlü ve tutukluların meslek ve
sanatlarının korunup geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına yönelik
olarak çalışmalarını sağlamak üzere; iş yurtları açmak ve bunların bütün mali ve idari işlerini
bir merkezden düzenlemek ve yönetmek amacıyla Adalet Bakanlığı’ na bağlı olarak
kurulmuştur.” ifadesi yer alır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA



Resim 2.1: İş yurtları

Kanun’un 6. maddesinde; “İş yurtları, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını
koruyup geliştirmek veya bunlara bir meslek ve sanat öğretmek, bu suretle üretil
ekonomik değerleri pazarlamak için Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevleri bünyesinde
oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir.” ifadesi yer alır.

2.2. İş Yurtları Organları

27.12.2005 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “
İş Yurtları Kurumu ve İş Yurtlarının İdare, Muhasebe ve İhale Yönetmeliği”nin 6.
maddesine göre iş yurtları kurumunun organları; yüksek kurulu , daire başkanlığı ve iş
yurtlarıdır.” diye belirtmiştir.
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Resim 2.1: İş yurtları

Kanun’un 6. maddesinde; “İş yurtları, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını
koruyup geliştirmek veya bunlara bir meslek ve sanat öğretmek, bu suretle üretil
ekonomik değerleri pazarlamak için Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevleri bünyesinde
oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir.” ifadesi yer alır.

27.12.2005 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri
İş Yurtları Kurumu ve İş Yurtlarının İdare, Muhasebe ve İhale Yönetmeliği”nin 6.
maddesine göre iş yurtları kurumunun organları; yüksek kurulu , daire başkanlığı ve iş

Kanun’un 6. maddesinde; “İş yurtları, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını
koruyup geliştirmek veya bunlara bir meslek ve sanat öğretmek, bu suretle üretilen
ekonomik değerleri pazarlamak için Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevleri bünyesinde

Tutukevleri
İş Yurtları Kurumu ve İş Yurtlarının İdare, Muhasebe ve İhale Yönetmeliği”nin 6.
maddesine göre iş yurtları kurumunun organları; yüksek kurulu , daire başkanlığı ve iş
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Şekil 2.1: İş yurtları merkez teşkilat şeması
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2.3. İş Yurtları Teşkilat ve İdaresi

İş yurtları yönetim kurulunun idaresi ve sorumluluğunda işletilmektedir.

Yönetmelik’in 12. maddesinde;

İş Yurdu Yönetim Kurulu; İş yurdu müdürünün başkanlığında, iş yurdunda görevli
ikinci müdür (müdür yardımcısı), muhasebe yetkilisi, idare memuru, ambar memuru ve
kâtipten teşekkül eder.

Teknik işler, malzeme alımları ve taahhüt işleri ile ilgili hususların görüşülmesinde iş
yurdu yönetim kuruluna, işin mahiyetine göre yeteri kadar teknik personel veya atölye şefi
de katılır.

2.4. İş Yurdu Personeli

Yönetmelik’in 17. maddesinin 1. bendinde iş yurdu servisi şöyle tanımlanmıştır:

İş yurdu personeli; iş yurdu müdürü, görevlendirilen ikinci müdür (müdür yardımcısı),
muhasebe yetkilisi, idare memuru, veteriner, ziraat mühendisi, ambar memuru, ayniyat
mutemedi, kantin memuru, veznedar, tahsildar, atölye şefi, iş gözetmeni, ustabaşı, teknik
eleman ve diğer personelden oluşur.

İş yurdu personelinin yer değiştirmelerinde iş yurdunun kâr ve zarar durumu da
dikkate alınır.

İş yurdu personeli şunlardan oluşur:

 İş yurdu müdürü
 İş yurdu ikinci müdürleri (müdür yardımcıları)
 İdare memuru
 Muhasebe yetkilisi
 Ambar, ayniyat ve kantin memurları ile atölye şefleri
 Veznedar
 Tahsildar
 İş gözetmeni
 Ustabaşı, Teknik elemanlar ve diğer personel

Görev yapar. Gerektiğinde kurumun kadrolu personeli de iş yurdu hizmetlerinde
çalıştırılabilir.
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2.3.1. İş Yurdu Müdürü Görev Yetki ve Sorumlulukları

Ceza infaz kurumu müdürü aynı zamanda iş yurdu müdürüdür.

İş yurdu müdürü, iş yurdu amiri olup birinci derecede imza yetkisine haizdir.
 İş yurdu müdürü, iş yurduyla ilgili işlemlerin muvzuata uygun bir şekilde

yürütülmesinden,
 İş yurdunun gelişmesinden,
 İy yurduna ait alacakların zamanında tahsilinden,
 Ödenmeyen alacaklarla ilgili kanuni takibatın yapılmasından,
 İş yurdu yönetim kurulunun düzenli toplanmasından,
 Alınan kararların tatbikatından,
 Muhasebe ve ayniyat hesaplarının doğru tutulmasından,
 Yokluğunda yerine bakacak iş yurdunda görevli olan ikinci müdürlerden birine

belirleyerek daire başkanlığına bildirilmesinden sorumludur.

2.3.2. İş Yurdu İkinci Müdürlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

İş yurdu ikinci müdürleri (müdür yardımcıları); iş yurdu müdürünün yardımcısıdır. İş
yurdu müdürü mevzuatın kendisine yüklediği işlerden bir kısmını ikinci müdürlere
devredebilir.

2.3.3. İdare Memuru

İdare memuru; asli görevlerinin yanında iş yurdu müdürü tarafından kendisine verilen
iş yurduyla ilgili görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür.

2.3.4. Muhasebe Yetkilisi

Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen
değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm
mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması gibi muhasebe hizmetlerinin
yürütülmesinden ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde
tutulmasından sorumludur.

Muhasebe yetkilisi, ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;

Yetkililerin imzalarını,

 Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
 Maddi hata bulunup bulunmadığını,
 Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri kontrol etmekle yükümlüdür.
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Muhasebe yetkilisi, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz.
Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması hâlinde ödeme yapamaz.
Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere
en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir.
Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi hâlinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.

Muhasebe yetkilisi, işlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza eder ve
denetime hazır bulundurur.

Muhasebe yetkilisi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 34’üncü maddenin
birinci fıkrasındaki ödemeye ilişkin hükümler ile Yönetmelik’in bu maddesinin yukarıdaki
paragrafta belirtilen ödemeye ilişkin kontrol yükümlülüklerinden dolayı sorumludur.

Muhasebe yetkililerinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre yapacakları
kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır.

Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici
olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olanlar muhasebe yetkilisi mutemetleridir.
Muhasebe yetkilisi mutemetleri doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumludurlar.

Muhasebe yetkilisi muhasebe servisinin amiri olup iş yurdu müdürüne karşı
sorumludur.

Muhasebe yetkilisi, iş yurduna ait hesap işlerini usul ve mevzuata uygun şekilde
yürütmekten ilgili memurlara müştereken yaptırdığı tediyelerle, maddi duran varlık, ambar,
atölye, kantin vb. hesapların yardımcı defterlerle mutabakatını teminden, vezne
muamelatının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre
yürütülmesinden, kasa mevcudunun her gün veznedarla birlikte sayılmasından, ambar,
ayniyat, kantin ve atölye hesaplarının her zaman için kontrolünden bizzat mesuldür. İş yurdu
müdürleriyle birlikte Sayıştay’a yönetim dönemi hesabını vermekle sorumludur.

Muhasebe yetkilisi, muhasebe işleriyle ilgili memurlardan her zaman hesap istemeye
yetkilidir.

2.3.5. Ambar, Ayniyat ve Kantin Memurları İle Atölye Şefleri

Ambar, ayniyat ve kantin memurları ile atölye şefleri; kendilerine teslim edilen eşya
ve malzemenin muhafazasından, tesellüm ve tevziinden ve kayıtların usul ve mevzuata
uygun şekilde tutulmasından ve muhasebe ile her ay sonunda mutabakat sağlanmasından, altı
ayda bir yapılacak genel sayımlara hazırlık olmak üzere yed'lerindeki eşya ve ayniyatın bir
listesini sayım gününden evvel hazırlamakla sorumludurlar. Bu memurlar, muhasebe
servisine bağlı olup muhasebe yetkilisi tarafından istenecek her türlü hesap ve bilgiyi
vermekle yükümlüdürler.
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2.3.6. Veznedar

Veznedarın görevleri:

 İş yurdu namına yapılacak tahsilat ve ödeme ile kasa defterinin tutulmasından,
 Her gün muhasebe yetkilisi ile birlikte kasadaki mevcut paranın sayılmasından,
 Yüksek kurulca belirlenen miktarı aşan para mevcudunun vaktinde bankaya

yatırılmasından ve ortaya çıkacak kasa farkından sorumludur.

Tahsildar, iş yurdunun alacaklarını tahsil etmekle görevlidir.

2.3.7. İş Gözetmeni

İş gözetmeni; iş yurdu müdürü tarafından iş yurduyla ilgili verilen görevden başka,
hükümlü ve tutukluların çalışmasını kontrol ve temin etmek ve puantaj defterlerini tutmakla
mükelleftir.

2.3.8. Ustabaşı, Teknik Elemanlar ve Diğer Personel

Ustabaşı, teknik elemanlar ve diğer personel, kendi bilgi ve ihtisasları dâhilinde
çalışmak ve hükümlüleri yetiştirmekle mükellef olup iş icabı olarak kendilerine tevdi edilen
araç ve gereçlerin muhafazasından mesuldürler.

2.3.9. İş Yurdunda Personel Görevlendirilmesi

137/2 nu.lı Genelgede iş yurdunda personel görevlendirilmesi aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.

 İş yurdunun muhasebe, araştırma-geliştirme, tanıtım ve pazarlama hizmetlerinin
etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla bu alanlarda
eğitim almış veya yetenekli yeterli sayıda personelin görevlendirilmesi cihetine
gidilecektir.

 Görev değişikliği yapılması gereken iş yurdu personelinin değişiklik gerekçeleri
yönetim kurulu kararında belirtilerek İş yurtları Daire Başkanlığının onayına
sunulacaktır.

 Genel bütçeden aylık alan ve iş yurtlarındaki atölye, tesis ve diğer ünitelerde
görevlendirilecek personelin, hükümlü ve tutukluların mesleki eğitimine ve
üretime katkı sağlayacak olanlar arasından seçilmesine dikkat edilecektir.

 İş yurdu yönetim kurulu, kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.



Şekil 2.2: İş yurdu taşra teşkilatı

2.4. İş Yurtları Güvenlik Tedbirleri

Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular, Ceza İnfaz Kurumu personelinin
gözetimi ve koruması altında kamu veya özel iş yerlerinde gruplar h

Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarındaki ekip ve grup çalışmalarına katılan hükümlüler
dışında kalan hükümlüler, infaz koruma dışındaki iş alanlarında güvenlik tedbirleri ve
jandarma koruması altında çalıştırılabilirler.

2.5. Hükümlü ve Tutukluların Çalıştırma Esasları ve Ödenecek
Ücretler

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri
İhale Yönetmeliği’nin 19. maddesi hükümlü ve tutukluların çalıştırılma amacını hükme
bağlamıştır. Buna göre hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarındaki amaç; meslek ve
sanatlarının korunup geliştirilmesini veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri suretiyle ceza
infaz kurumu sonrası hayatlarına topluma yararlı bireyler olarak dönmelerini sağlamak,
ekonomik yönden rahatlamalarını temin etmek, ceza infaz kurumlarındaki insan gücünün
hizmet ve üretime dönüştürülerek ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına yardımcı
olmaktır.

2.5.1. Hükümlü ve Tutukluların Çalıştırma Esasları

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Ku
İhale Yönetmeliği’nin 20. maddesi hükümlü ve tutukluların çalıştırma esaslarını hükme
bağlamıştır. Buna göre; kurum hekimi tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu
belirlenen meslek sahibi olmayan hükümlüler ile
kurum imkânları ölçüsünde belirlenen ücret karşılığında atölye veya iş yurtlarında
çalıştırılabilirler.
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Şekil 2.2: İş yurdu taşra teşkilatı şeması

2.4. İş Yurtları Güvenlik Tedbirleri

Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular, Ceza İnfaz Kurumu personelinin
gözetimi ve koruması altında kamu veya özel iş yerlerinde gruplar hâlinde çalıştırılabilirler.

Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarındaki ekip ve grup çalışmalarına katılan hükümlüler
dışında kalan hükümlüler, infaz koruma dışındaki iş alanlarında güvenlik tedbirleri ve
jandarma koruması altında çalıştırılabilirler.

ve Tutukluların Çalıştırma Esasları ve Ödenecek

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumu ve İş Yurtlarının İdare v
İhale Yönetmeliği’nin 19. maddesi hükümlü ve tutukluların çalıştırılma amacını hükme

ve tutukluların çalıştırılmalarındaki amaç; meslek ve
sanatlarının korunup geliştirilmesini veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri suretiyle ceza
infaz kurumu sonrası hayatlarına topluma yararlı bireyler olarak dönmelerini sağlamak,

alarını temin etmek, ceza infaz kurumlarındaki insan gücünün
hizmet ve üretime dönüştürülerek ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına yardımcı

2.5.1. Hükümlü ve Tutukluların Çalıştırma Esasları

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumu ve İş Yurtlarının İdare ve
İhale Yönetmeliği’nin 20. maddesi hükümlü ve tutukluların çalıştırma esaslarını hükme
bağlamıştır. Buna göre; kurum hekimi tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu
belirlenen meslek sahibi olmayan hükümlüler ile meslek sahibi olan istekli hükümlüler,
kurum imkânları ölçüsünde belirlenen ücret karşılığında atölye veya iş yurtlarında

Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular, Ceza İnfaz Kurumu personelinin
âlinde çalıştırılabilirler.

Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarındaki ekip ve grup çalışmalarına katılan hükümlüler
dışında kalan hükümlüler, infaz koruma dışındaki iş alanlarında güvenlik tedbirleri ve

İş Yurtlarının İdare ve
İhale Yönetmeliği’nin 19. maddesi hükümlü ve tutukluların çalıştırılma amacını hükme

ve tutukluların çalıştırılmalarındaki amaç; meslek ve
sanatlarının korunup geliştirilmesini veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri suretiyle ceza
infaz kurumu sonrası hayatlarına topluma yararlı bireyler olarak dönmelerini sağlamak,

alarını temin etmek, ceza infaz kurumlarındaki insan gücünün
hizmet ve üretime dönüştürülerek ülke ekonomisine katkıda bulunmalarına yardımcı

rumu ve İş Yurtlarının İdare ve
İhale Yönetmeliği’nin 20. maddesi hükümlü ve tutukluların çalıştırma esaslarını hükme
bağlamıştır. Buna göre; kurum hekimi tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu

meslek sahibi olan istekli hükümlüler,
kurum imkânları ölçüsünde belirlenen ücret karşılığında atölye veya iş yurtlarında
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Resim 2.2: İş yurdu atölyesinde çalışan hükümlüler

Tutuklulardan çalışmaları istenebilir ancak buna mecbur tutulamazlar.

Çocuk hükümlülerin çalıştırılması yalnızca meslek eğitimine yönelik olur. Öğretim
kurumlarına veya örgün eğitime devam eden çocuklar ile genç hükümlüler öğretim yılı
içinde atölye ve iş yerlerinde çalıştırılmazlar. Bunların çalıştırılmalarında 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanunu’nun 5275 sayılı Kanun’a aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Ceza İnfaz Kurumu içinde veya dışında; hükümlü, tutuklu ve hükmen tutukluların iş
yurduna bağlı yerlerde çalışmaları bu yönetmelik hükümlerine, iş yurduna bağlı olmayan
yerlerde ise ceza infaz kurumu yönergesi hükümlerine tabidir.

2.5.2. Çalıştırmanın Kapsamı

Yönetmelik’in 21. maddesinde çalıştırma kapsamı belirtilmiştir.

Hükümlüler, bulundukları ceza infaz kurumlarının içinde veya dışında iş yurduna ait
atölye ve iş kollarında veyahut kurum dışında kamu veya özel sektöre ait iş yerlerinde;
tutuklular ile hükmen tutuklular ise ceza infaz kurumu içindeki atölye ve iş kollarında
çalıştırılırlar.

Hükümlüler, kendi iş yerlerinde veya üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarına
ait iş yerlerinde çalıştırılamazlar. Bu tür iş yerlerinde çalıştığı tespit edilen hükümlüler kapalı
ceza infaz kurumuna iade edilir. Gerekli hassasiyeti göstermeyen idareciler hakkında da
yasal işlem yapılır.

Ceza İnfaz Kurumu dışında çalıştırılan hükümlülerin çalıştıkları iş yerinde yatmalarına
izin verilmez. Çalışılan yer kendi ceza infaz kurumlarına yakınsa geceleri kurumlarına
dönmeleri zorunludur. Kendi kurumlarının bulunduğu mahallin dışında bir iş yerinde
çalıştırılan hükümlülerin geceleri, çalıştıkları mahalle en yakın açık Ceza İnfaz kurumunda,
açık Ceza İnfaz Kurumu bulunmadığı takdirde kapalı Ceza İnfaz Kurumunun hükümlü ve
tutuklularla irtibatı olmayacak bir bölümünde barındırılır.
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Açık Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlülerden; iş temin edildiği hâlde
çalışmayanlar, işi savsaklayanlar, boykot edenler, sürekli hastalığı sebebiyle çalışamayacak
durumda olanlar ve iş düzenine intibak edemeyenler kapalı Keza İnfaz Kurumuna iade
edilirler.

Bakanlık; tarım, deniz ve su ürünleri avcılığı, inşaat, yol, maden ve orman gibi iş
alanlarında çalışma ekipleri kurabilir. Bu ekip çalışmalarına, açık Ceza İnfaz Kurumu
hükümlüleri ile kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlülük süresinin en az dörtte birini iyi
hâlle geçiren hükümlüler katılırlar.

Çalışma zorunluluğunun uygulanmasına elverişli Ceza İnfaz Kurumları yapılıncaya
kadar aşağıdaki hükümler uygulanır.

 Açık Ceza İnfaz Kurumu hükümlüleri,
 Çocuk eğitimevi hükümlüleri,
 Açık Ceza İnfaz Kurumuna seçilme hakkını kazanmış olup da kapasite

yetersizliği nedeniyle bu Ceza İnfaz Kurumuna gönderilemeyen ve ilçe kapalı
Ceza İnfaz Kurumuna nakledilen hükümlüler,

 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hükümlülerinden şartla salıverilmelerine en çok iki
yıl kalanlardan; Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’te düzenlenen şartları haiz olup açık Ceza
İnfaz Kurumuna ayrılmış olanlar, kamu veya özel iş yerlerinde, gruplar hâlinde,
Ceza İnfaz Kurumu personelinin gözetimi ve koruması altında çalıştırılabilirler.

Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarındaki ekip ve grup çalışmalarına katılan hükümlüler
dışında kalan hükümlüler, infaz kurumu dışındaki iş alanlarında güvenlik tedbirleri ve
jandarma koruması altında çalıştırılabilirler.

2.5.3. Hükümlülerin Kurum Dışında Çalıştırılması

Kurum dışındaki iş alanlarında; açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler,
kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunup da açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılmaya hak
kazanmış hükümlüler, çocuk eğitimevinde bulunan hükümlüler çalıştırılabilir.

Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunanlar iç güvenlik görevlilerince, kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda bulunanlar ise iç ve dış güvenlik görevlilerince alınacak tedbirler altında
çalıştırılırlar.

Kapalı kurumda bulunan hükümlülerden, açık kuruma ayrılmaya hak kazanmış ve
haklarında açık kuruma ayrılma konusunda idare ve gözlem kurulunca karar alınmış olanlar,
açık kuruma nakil istememeleri nedeniyle kapalı kurumda barındırıldığı takdirde ve istekleri
hâlinde kurum dışındaki adalet hizmetine tahsis edilen yerlerde iç güvenlik görevlileri
nezaretinde çalıştırılabilir.
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Çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin, kurum dışında çalıştırılmaları sırasında
kurum görevlilerinin gözetimi ve muhafazası aranmaz.

İş alanlarına sahip olan kuruluşların hükümlü çalıştırmaları teşvik edilir. Hükümlüler,
ekipler hâlinde çalıştırılabilir. Ekip, en az iki kişiden oluşur.

Hükümlülerin kurum dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmaları, işveren ile Ceza İnfaz
Kurumu yetkilileri arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde gerçekleştirilir. Protokol;
işveren veya temsilcisi ile iş yurdu bulunan kurumlarda iş yurdu müdürü, iş yurdu
bulunmayan kurumlarda ise mahallî Cumhuriyet Başsavcısı tarafından imzalanır. Taraflar,
imzaladıkları protokol hükümlerine uymak zorundadır. Taraflardan biri, belirtilen tarihin
bitiminden en az on beş gün önce yazılı olarak bildirim yapmadığı takdirde, protokol aynı
süre ve esaslar çerçevesinde yenilenmiş sayılır.

Protokolde; çalıştırılacak hükümlülere verilecek ücret, çalışma saatleri, ulaşım, iaşe,
güvenlik, protokolün süresi ve diğer hususlar düzenlenir. Ücret, yürürlükte bulunan on altı
yaştan büyükler için uygulanan asgari ücretten aşağı olamaz. İşverence, her ay sonunda
tahakkuk ettirilecek ücret tutarı, en geç ertesi ayın ilk haftası içinde iş yurdu müdürlüğünce
bildirilecek banka hesabına yatırılır ve iş yurdu bütçesine gelir kaydedilir. Bu şekilde çalışan
hükümlülere Yüksek Kurulca belirlenen ücret ödenir. Hükümlülere ücret tahakkuku her ayın
sonunda yapılır ve “hükümlü emanet para hesabına aktarılır.

Ücretin tahakkukunda, günlük olarak tutulacak puantaj cetveli esas alınır. Puantaj
cetvelinde çalışmanın yapıldığı tarih, çalıştırılan hükümlünün adı ve soyadı ile imzasına yer
verilir. Puantaj cetveli, işveren temsilcisi ile iş yurdu veya kurum yetkilisi tarafından
görevlendirilecek personel tarafından müştereken, iki nüsha olarak düzenlenir. Cetvelin bir
nüshası işverence, diğer bir nüshası ise iş yurdu müdürlüğü veya kurum yetkilisince
muhafaza edilir.

Protokol, onay için Daire Başkanlığına gönderilir. Ceza İnfaz Kurumu idaresi, asayiş,
güvenlik, sağlık, bakanlık talimatı ve benzeri hâllerde hükümlüleri çalışma yerine
göndermeyebilir.

Hükümlülerin, Ceza İnfaz Kurumu dışında iş yurduna ait olmayan iş yerinde
çalışmaları hâlinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

 4857 sayılı İş Kanunu gereğince çalışma güvenliği, işveren tarafından sağlanır.
 Her türlü iş kazasının yasal yükümlülüklerinden işveren sorumludur.
 Hükümlülerden birinin firar etmesi veya başkaca kanuni takibatı gerektirir bir

olaya sebebiyet vermesi hâlinde, işverene sorumluluk yükletilmez.
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2.5.6. Ücretler ve Ücretlerden Yapılacak Kesintiler

Hükümlülerin veya tutukluların iş yurduna ait atölye, tesis ve benzeri ünitelerde
çalıştırılması hâlinde, bunlara Yüksek Kurulca belirlenen gündelik ödenir.
Tahakkuk eden ücretlerden aşağıdaki kesintiler yapılır.

 Gelir vergisi ve damga vergisi yönünden:
 İş yurdu bütçesinden hükümlülere ödenecek ücretler, 193 sayılı Gelir

Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesine göre gelir vergisinden istisna
edilir. Tüzükte belirlenen esasların dışına çıkılarak veya iş yurdu bütçesi
dışında yapılan ücret ödemeleri vergiye tabi tutulur.

 Hükümlülere tahakkuk ettirilen ücret tutarı üzerinden damga vergisi
kesintisi yapılır.

 Sosyal sigorta primi yönünden:
 Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde yer alan iş yurtları dışındaki iş yerlerinde

çalıştırılan hükümlülere yapılacak ücret tahakkuku üzerinden sigorta
primi kesintisi yapılır.

 Hükümlülerin sosyal hak ve yardımlardan yararlandırılması, kamu veya
özel sektöre ait işverenin yasal durumu da göz önünde bulundurularak
tespit edilir.

2.5.7. Sağlık Sebepleri Dolayısıyla Çalıştırılamayacak Olanlar

Çalışamayacağı tabip raporu ile anlaşılan hükümlü ve tutuklular çalıştırılamazlar.

2.5.8. Çalışma Süresi

Çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanunu ve hükümlülerin iyileştirilmesi ve eğitim
çalışmaları için ayrılan süre göz önünde tutularak günde bir saatten az ve yedi buçuk saatten
çok olmamak üzere, Ceza İnfaz Kurumu yönergesinde belirtilir. Bu süre haftada en çok kırk
beş saattir.

Fazla çalışma süresi, günde üç saati geçemeyeceği gibi fazla çalışma yapılacak
günlerin toplamı da bir yılda doksan iş gününden veya iki yüz yetmiş saatten fazla olamaz.
Ancak kamu yararı, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi sebeplerle fazla çalışma
yaptırılabilir.
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2.5.9. İş Sağlanması

Bakanlık, Yüksek Kurul, Daire Başkanlığı veya İş Yurdu Yönetim Kurulları,
hükümlülerin işsiz kalmaması için her türlü tedbiri alır.

Bu amaçla;

 İş yurdunun araç gereç ve insan kaynaklarının atıl durumda bırakılmaması için
çevredeki iş yerlerinin bir kısım işlerini almak,

 Mümkün olduğu takdirde fason iş ve montaj işi temin etmek,
 Bakanlığa ve iş yurtları kurumuna ait bina ve tesislerde işletmeler kurarak

hükümlü istihdamı yaratmak,
 Emek yoğun işlere yönelik iş kollarının açılmasıyla bağ bahçe işleri, ağaç

dikimi, inşaat, onarım ve çevre düzenlemesi gibi işlerin alınmasını sağlamak,
 Kurum içinde veya dışında daha çok hükümlünün çalıştırılmasına imkân

sağlayacak çalışma üniteleri oluşturmak suretiyle iş yurdu kapasitesini artırıcı
çaba gösterir.

2.5.10. Hükümlülerin Mesleki Yönden Sınıflandırılması

Çalışan hükümlüler; çırak, kalfa ve usta olmak üzere üçe ayrılır.

2.5.11. Hükümlü Tutukluların Çalıştırılmaları İle İlgili Diğer Hükümler

Ceza İnfaz Kurumuna yeni gelen hükümlü ve tutuklulardan, kurumda icra edilen
sanatları bilmeyenler, kapalı ve açık ayırımı yapılmaksızın çırak olarak 6 ay süre ile staja
tabi tutulurlar.

Staja tabi tutulanlara, Yüksek Kurulca belirlenen ücret, iaşe bedeli kesilmeksizin diğer
yasal kesintiler yapıldıktan sonra tahakkukun ait olduğu ay itibariyle kendilerine ödenmek
üzere “hükümlü ve tutuklu emanet para hesabına aktarılır.

2.5.11.1. Sınıflara Ayrılma

Gösterilen yeterliğe göre sınıflara ayrılma ve bir sınıftan diğerine nakil, atölye şefinin
düşüncesi alındıktan sonra iş yurdu yönetim kurulu tarafından yapılır.

2.5.11.2. İş Miktarının Tespiti

Her sınıfta hükümlü ve tutukluların yapacağı işin günlük miktarı yönergede gösterilir.
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2.5.11.3. İç Hizmetler

Ceza İnfaz Kurum mevcudunun %10'unu geçmemek üzere bazı hükümlü ve
tutuklular, liyakat durumları da göz önüne alınarak berberlik, temizlik, yemek işleri ile
bunlara benzer işlerde görevlendirilebilirler.

Bu şekilde çalıştırılan hükümlülere, iş yurdu bütçesinden gündelik ödenebilir.

2.5.11.4. Gündelik

Çalışan hükümlü ve tutuklulara verilecek gündelikler, çırak, kalfa ve ustalar için ayrı
ayrı olmak üzere yapılan işin niteliğine ve iş kollarına göre Yüksek Kurulca belirlenir.
Çalışılmayan günler için gündelik tahakkuk ettirilmez.

Çocuk eğitim evlerindeki hükümlülere gündelik yerine, iş yurdunun kâr etmesi
hâlinde, Yüksek Kurulca belirlenecek miktarda kâr payı dağıtılır. Dağıtılacak kâr miktarının
tespitinde sadece gelir tablosundaki faaliyet kârı esas alınır.

09/02/2007 tarih ve 137 nu.lı İş Yurtları Uygulaması Hakkında Genelge ’ye göre; açık
ve kapalı Ceza İnfaz Kurumu iş yurtlarında çalıştırılan hükümlü ve tutuklular için her ay
sonunda düzenlenen matbu ücret bordrosu üzerinden gerekli tahakkukun yapılıp damga
vergisi kesintisinin belirlenmesinden sonra bakiyesinin kendilerine ödenmek üzere şahsi
emanet para hesabına işlenmesi, iş yurtlarında çalıştırılan hükümlü ve tutukluların sigorta
işlemlerinin zamanında yerine getirilmesi gerekmektedir.

İş kapasitesinin üzerinde hükümlü bulunduran açık Ceza İnfaz Kurumlarında iş temin
edilememesi nedeniyle çalıştırılamayan hükümlülere gündelik tahakkuk ettirilmez.

2.5.11.5. Ücretlerin Belirlenmesi

Kanun’un düzenlemesine bakıldığında çalışan hükümlülere bir ücret ödenmesi
zorunludur. Aslında bu zorunluluk hükümlülerin çalışmasını, meslek edinmelerini ve
mesleklerini geliştirmelerini teşvik etmek amacını taşımaktadır.

İş Yurtları Yüksek Kurulunun 26.12.2007 tarih ve 2007/55 numaralı kararına göre
2008 yılı içinde iş yurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklular, çırak, kalfa ve usta olmak üzere
üçe ayrılır. Bunların günlük ücretleri;

 Ustalar için 5,25 TL,
 Kalfalar için 5,00 TL,
 Çıraklar için 4,75 TL gündelik ücret ödenmektedir.
Ceza İnfaz Kurumu iş yurdu halı atölyelerinde istihdam edilen hükümlü ve

tutuklulardan;

 Ustalar için 6,00 TL,
 Kalfalar için 5,75 TL,
 Çıraklar için 5,50 TL gündelik ücret ödenmektedir.
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2.5.12. Primler ve İndirimler

Yönetmeliğin 35-39. maddeleri primler ve indirimleri hükme bağlamıştır. Prim, prim
tespiti, eksik iş üretme, prim vermede usül, prim ve indirimin sınırı, eksik iş çıkarmanın
devamlılığı ile ilgili ayrıntılar açıklanmıştır.

2.5.13. Hükümlü ve Tutukluların Sigortalanması

Ceza İnfaz Kurumları iş yurtlarında çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, iş kazası,
meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından yararlanmaktadırlar.

İş yurtlarında çalıştırılan hükümlü ve tutukluların sigortalanması ile ilgili 4958 sayılı
Kanun’la değişik 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 2’nci maddesinde;

“Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri
ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında yalnız iş kazası ile meslek hastalıkları,
analık ve hastalık sigorta kolları uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu dört sigorta kolundan iş yurtlarında çalışan hükümlü ve tutuklunun eşi ve çocukları
da yararlanabilmektedir. Dışarıda sigortalı çalışan bir işçinin eşi ve çocukları gibi tüm sağlık
hizmetlerinden çalışan hükümlü ve tutukluların eş ve çocukları da faydalanmaktadırlar.

Bu şekilde çalıştırılanların, işvereni Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları
Kurumu, işveren vekilleri Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevleri iş yurtlarının sorumlu müdür
ve amirleridir şeklinde düzenlenmiştir.

Tutuklu ve hükümlünün istekleri hâlinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları
bakımından bu Kanun’un 85’inci maddesinde öngörülen şartları taşımaları kaydıyla isteğe
bağlı sigortalı olabilirler. 85. maddeye göre;

 En az 1080 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
 Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna zorunlu ya da isteğe bağlı sigortalı

olmamak ve buralardan kendi sigortalılığından dolayı aylık bağlanmamış
olmak,

 İsteğe bağlı olarak her ay kesintisiz otuz gün üzerinden malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları primi ödemek,

 Örneği kurumca hazırlanacak isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle kuruma
müracaatta bulunmak şarttır.

2.5.14. Ücretlerin Ödenmesi

Ceza İnfaz Kurumu iş yurtlarında, mevzuat hükümleri çerçevesinde merkez ve taşra
teşkilatındaki işlemlerin yürütülmesinde birlikteliğin sağlanması, uygulamada meydana
gelebilecek tereddüt ve hataların giderilmesi amacıyla hazırlanmış olan 137/2 nu.lı Genelge
’de aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.
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“Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iş yurtlarında çalıştırılan hükümlü ve tutuklular
için her ayın sonunda düzenlenen matbu ücret bordrosu üzerinden gerekli tahakkuk yapılıp
damga vergisi kesintisinin belirlenmesinden sonra bakiyesinin kendilerine ödenmek üzere
emanet alınan kişisel para hesabına aktarılması, iş yurtlarında çalıştırılan hükümlü ve
tutukluların sigorta işlemlerinin zamanında yerine getirilmesi gerekmektedir.”

2.5.15. Fazla Çalışma Usül ve Esasları

Yönetmelik’in 40- 43. maddeleri fazla çalışma usül ve esaslarını hükme bağlamıştır.
Fazla çalışma, fazla çalışma yapacak hükümlü ve tutuklular, fazla çalışma yapılacak hâller
ve fazla çalışma ücretleri belirlenmiştir.

2.6. İhale ve Muhasebe İşlemlerine Dair Usul ve Esaslar

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu Kuruluş ve İş Yurtlarının
İdare ve İhale Yönetmeliği’nin 44. maddesinde;

“İş yurtları kurumu ile iş yurtlarının;

 Mal veya hizmet alımları ile yapım işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara göre yayımlanan
alt düzenleyici işlemlere,

 Satım, kiraya verme, trampa ve gelir sağlayıcı nitelikteki işler Döner Sermayeli
Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.” hükmü yer
almaktadır.


Aynı yönetmeliğin 45. maddesinde ihalede uygulanacak limitleri;

“Yüksek Kurul, iş yurtları kurumu ve iş yurtlarında yapılacak ihalelerde uyulacak
limitleri, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda yer alan tutarları aşmamak kaydıyla her yıl
için belirler.” şeklinde hükme bağlamıştır.

2.6.1. İş Yurtları Kurumu Bütçesinden Yapılacak Harcamalar

İş yurtları kurumu bütçesinden, Yüksek Kurulca belirlenen miktar ve esaslar
dâhilinde; kurumun hizmet ve çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili döşeme, demirbaş,
makine, teçhizat, kara, hava ve deniz taşıtları alım, bakımı, onarımı, işletilmesi ve diğer tüm
giderleri ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının arsa, bina alımı, inşaat,
onarım, demirbaş, araç gereç, vb. her türlü ihtiyaçları için harcama yapılabilir. Harcanmayan
kısımlar iş yurtları kurumunun ertesi yıl bütçesine devredilir.

Ceza İnfaz Kurumu iş yurdu bütçelerinden, iş yurdu hizmet ve çalışmalarının
yürütülmesi ile ilgili her türlü döşeme, demirbaş, makine, teçhizat, kara, hava ve deniz
taşıtları alım, bakım, onarım ve işletilmesiyle iş yurtlarına ait tüm giderler için harcama



84

yapılabilir. İş Yurtları Kurumu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu’nun vize ve tescil hükümlerine
tabi değildir.

Merkezî yönetim bütçesinden iş yurtları kurumuna tahsis edilen ödenekler, her ayın
başında 1/12 oranında harcama programına tabi olmaksızın serbest bırakılmak kaydıyla
kullandırılır.

Ödenek talepleri Yüksek Kurula sunulmak üzere daire başkanlığına gönderilir.
Ödenek talepleri uygun görüldüğünde gönderilen ödenek avans hesabına kaydedilir.
Harcama belgeleri ve varsa artan ödenek geri geldiğinde avans hesabı kapatılır.

2.6.2. Satın Almalarla İlgili Kayıt İşlemleri

Yönetmeliğin 51. maddesine göre;

Satın almalar yapıldıktan sonra alınan malzemelerin ambar girişi, demirbaş kayıtları
ve benzeri işlemleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44 ve 45’inci
maddeleri hükümlerine uygun olarak yerine getirilir.

2.6.3. Muhasebe İşlemlerine Dair Usül ve Esaslar

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumu ve İş Yurtlarının Muhasebe
Uygulama Yönetmeliği’nin “Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri ile genel yönetim
muhasebe standartları, kuralları ve uygulanması” bölümü 7. maddede;

“İş yurtları kurumu ve iş yurtlarının muhasebesi, Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği’nin ikinci bölümünde belirlenen ve muhasebe ilke ve kurallarının dayanağını
oluşturan temel muhasebe kavramları ile faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları
tablosu, nazım hesaplara ilişkin ilkeler ve varlıklar, yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar
ilkelerinden oluşan bilanço ilkeleri ile üçüncü bölümünde belirlenen muhasebe standartları,
kurallar ve uygulamalara ilişkin hükümler çerçevesinde yürütülür.” hükmü yer almaktadır.

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumu ve İş Yurtlarının Muhasebe
Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesinde muhasebe bölümü ile ilgili hükümleri aşağıdaki
gibidir.

 Muhasebe birimi: İş yurtları kurumu ve iş yurtlarına ait, gelir ve alacakların
tahsili, gider ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade
edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi,
gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve
raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimdir.

 Muhasebe yetkilisi: Usulüne göre atanmış, muhasebe biriminin yönetiminden
ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yöneticidir.

 Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların
uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe
konulan belgedir.
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 Öz kaynak: İş yurtları kurumu ve iş yurtlarının varlıkları ile yabancı kaynakları
arasındaki farktır.

 Gelir: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları
dışında, öz kaynakta artışa neden olan her türlü işlemi,

 Gider: İlk defa hesaplara alınacak varlıklar ile yeniden değerleme farkları
dışında, öz kaynakta azalışa neden olan her türlü işlemdir.

 Bütçe geliri: İş yurtları kurumu ve iş yurtlarının bütçesinde ve diğer mevzuatla
gelir olarak tanımlanan her türlü işlemdir.

 Bütçe gideri: İş yurtları kurumu ve iş yurtlarının bütçesinde ve diğer mevzuatla
gider olarak tanımlanan her türlü işlemdir.

 Tahakkuk esası: Bir ekonomik değerin yaratıldığında, başka bir şekle
dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok
olduğunda muhasebeleştirilmesini ifade eder.

 Nakit esası: Gelirlerin nakden veya mahsuben tahsil edildiğinde, giderlerin ise
nakden veya mahsuben ödendiğinde muhasebeleştirilmesini ifade eder.

 Ön ödeme: İlgili mevzuatında öngörülen hâllerde avans veya kredi şeklinde
yapılan ödemedir.

 Mali yıl: Takvim yılını ifade eder.
 Faaliyet dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı ifade

eder.
 Hesap dönemi: Maliye Bakanlığınca aksi kararlaştırılmadıkça mali yılı ifade

eder.

2.6.4. Hesap Planı

İş yurtları kurumu ve iş yurtlarının hesap planı, Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar
itibariyle belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşur (Hesap Plânı modül
sonunda verilmiştir.).

2.7. İş Yurtlarında Kullanılan Fiş ve Makbuzlar

İş yurtlarıyla ilgili defter ve belgeler; 27.12.2005 tarih ve 26036 sayılı Resmî Gazete’
de yayımlanan “Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu ve İş Yurtlarının
İdare ve İhale Yönetmeliği” ile 14.03.2006 tarih ve 26108 sayılı Resmî Gazete’ de
yayımlanan, “Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu ve İş Yurtlarının
Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde düzenlenerek kullanılır.

İş yurtlarını ilgilendiren tahsilat, ödeme ve masuplar için aşağıdaki belgeler
düzenlenir.

 Fatura
 Perakende satış fişi
 Gider pusula
 İrsaliye
 Tahsildar Makbuzu
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 Alındı Belgesi
 Gönderme Belgesi

2.7.1. Fatura

Fatura ile perakende satış fişi satılan emtia ve yapılan iş karşılığında müşterinin
borçlandığı veya nakit olarak ödediği miktarlar için düzenlenir. Birinci nüshası müşteriye
verilir.

2.7.2. Perakende Satış Fişi

Fatura ile perakende satış fişi satılan emtia ve yapılan iş karşılığında müşterinin
borçlandığı veya nakit olarak ödediği miktarlar için düzenlenir. Birinci nüshası müşteriye
verilir.

2.7.3. Gider Pusulası

Gider pusulası, kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlarla, serbest meslek
erbabına ve vergiden muaf esnafa yaptırılan işler veya onlardan satın alınan emtia için
tanzim olunur. İşi yapana veya emtiayı satana adı soyadı ve adresi de belirtilmek suretiyle
imza ettirilir.

2.7.4. İrsaliye

İrsaliye, veznede bulunan limit fazlası tutarlarla, satış yerlerindeki limit fazlası günlük
hasılatın bankaya yatırılması için kullanılır. Üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası bankaya
gönderilir. Diğer iki nüshası mahsup evrakının aslına ve suretine eklenir.

2.7.5. Tahsildar Makbuzu

Tahsildar Makbuzu, iş yurdu yönetim kurulunca görevlendirilen tahsildarın iş yurduna
ait kurum içinde veya dışında yapacağı tahsilat için kullanılır. İki parçadan oluşur. Birinci
parçası tahsilat yapılan kişiye verilir. İkinci parçası dip koçanında bırakılır.

2.7.6. Alındı Belgesi

Alındı belgesi, veznece yapılacak her türlü tahsilat için kullanılır.

Bu belge, dört parçadan ibaret olup ikinci kısım tahsilat yapılan kişi veya kuruma
verilir. Birinci ve üçüncü kısım mahsup belgelerinin aslına ve suretine eklenir. Dördüncü
kısım dip koçanında bırakılır.

2.7.7. Gönderme Belgesi
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İş yurdunun banka hesabından başka bir hesaba aktarılması istenen paralar için bu
belge düzenlenir.

Bu belge iki nüsha olarak tanzim edilir, bir nüshası ilgili bankaya gönderilir. Diğer
nüshası dip koçanda saklanır. Bankadan alınan dekont muhasebe işlem fişine eklenir.
2.7.8. Belgelerin Düzenlenmesi

Bütün belgeler düzenlenirken üzerlerindeki ad soyadı, adres, tarih gibi bilgiler eksiksiz
bir şekilde doldurulur ve fişleri düzenleyenlerle birlikte alakalı diğer görevlilerce ad ve
soyadları ile unvanları da belirtilmek suretiyle mutlaka imzalanır.

Ek-49

T.C.

ADALET BAKANLIĞI
Tarih:
31/12/2008

………. ACİK İş Yurdu
Müdürlüğü FATURA Seri Nu.: 3

Sıra Nu.:
048351

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi :…………

Vergi Hesap Numarası : 0690403252

MÜŞTERİNİN

Adı, Soyadı

:…….. Açık
Ceza İnfaz
Kurumu

Ticaret Unvanı
: İş Yurdu
Fırını

İş Adresi

: ………. Açık
Cezaevi İş
Yurdu

Bağlı Olduğu V.D. : ………….

Vergi Usul Kanunu
Yönetmelik Hükümlerine Tabi

Değildir.

Vergi Hesap Nu. : 55648852

İrsaliye Nu..
:
......13/1...........

CİNSİ MİKTARI FİYATI TUTARI

Ekmek 450 gram 10129 0,675 6.837,08

KDV dâhil

TOPLAM ................................... 6.837,08



İş Yurdu Müdürü Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı

İmza

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

................İş Yurdu

Müdürlüğü

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi : ..................

Vergi Hesap Numarası :

Vergi Usul Kanunu Yönetmelik

Hükümlerine tabi değildir.

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ

Cinsi

Yapma Çiçek

TOPLAM.................

Tablo 2.2:
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Muhasebe Yetkilisi Ambar-Satış-Kantin Memuru

Adı Soyadı Adı Soyadı

İmza İmza

Tablo 2.1: Fatura

Ek

Tarih ......./......./.......

Seri Nu.:

Sıra Nu.:

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi : ..................

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı :M. KOÇ

PERAKENDE SATIŞ FİŞİ

Miktarı Fiyatı Tutarı

5 Adet 15,00 75,00

TOPLAM................. 75,00

Tablo 2.2: Perakende satış fişi

Ek-50

......./......./.......

75,00

75,00



T.C.
ADALET

BAKANLIĞI
..............İş Yurdu

Müdürlüğü

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi :
....................
Vergi Hesap Numarası :
....................
Tarih: 15/01/2009

İşin Mahiyeti Cinsi
Bahçe düzenlemesi Toprak

T
ev

k
if

E
d

il
en

Yalnız dört bin beş yüz elli TL -
bedelini aldım.

Adı,Soyadı : Ahmet KARA
Adresi : Organize Sanayi Sincan/ ANKARA
Plaka Nu. : 06 TT 2589

Tablo 2.3: Gider pusulası

89

GİDER PUSULASI

Seri Nu.: 0005
Sıra Nu.: 12

Adedi Fiyatı Tutarı
1 Ton 175,00 350,00

TOPLAM 350,00
Gelir Vergisi Oranı %10
Tutarı
Fon Payı
Kesinti Toplamı 35,00
Ödenecek Net Tutar 385,00

- kuruşu B. Akça’dan yukarıda belirtilen Mal / İş

: Ahmet KARA İMZA
: Organize Sanayi Sincan/ ANKARA
: 06 TT 2589

Tablo 2.3: Gider pusulası

350,00

350,00

35,00
385,00

kuruşu B. Akça’dan yukarıda belirtilen Mal / İş
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Ek-52
T.C.

ADALET
BAKANLIĞI

……. Açık Ceza
İnfaz Kurumu İş

Yurdu
Müdürlüğü
…..Bankası

……….. Şubesi 27.01.2009

İRSALİYE
Teslim
Edecek

Banka Hesap Nu. İzahat Tutarı
1458648745555 Bankaya yatırılan 17.527,50

Yalnız on yedi bin beş yüz yirmi yedi lira elli kuruşun bankanızdaki
1458648745555 nu.lı cari hesabımıza kaydedilmesi rica olunur.

27.01.2009

İş Yurdu Müdürü
Muhasebe
Yetkilisi

Adı Soyadı Adı Soyadı
İmza İmza

Tablo 2.4: İrsaliye



91

Ek-
53

T.C. Tahsildar Makbuzu
ADALET

BAKANLIĞI
......................İş

Yurdu Cilt : 5

Müdürlüğü Yaprak Nu. : 25

4.850,00 TL 90 kuruş

Ne için tahsil edildiği : Hasılat Parayı Ödeyenin

.......................................................................... Adı Soyadı : Mahmut YILMAZ
Adresi : ………Açık Ceza İnfaz

Kur.

...............................................................

Yukarıda yazılı yalnız .4.850 TL 90 kuruş tarafımdan tahsil edilmiştir.

15/05/2009

Tahsildar

Adı Soyadı

İmza

Tablo 2.5: Tahsildar makbuzu
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Ek-
54

T.C.
ALINDI

BELGESİ
ADALET BAKANLIĞI Alındı Nu. : 58

...............................İş Yurdu

Teslim Edenin Adı ve Soyadı/Unvanı : Mehmet ATAK
T.C. / Vergi Kimlik Nu. :.455……...
Yevmiye Tarih ve Nu. :12.05.2009 / 58

Açıklama Hesap Kodu / Adı Tutarı

45 4 5 2 5 7 5 8 9 0 0

TOPLAM
Yalnız 7.589,000 nakit / değer alınmıştır.

Adı ve soyadı
:

İmza :

Tablo 2.6: Alındı belgesi
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ADALET BAKANLIĞI
Ankara Sincan Açık Ceza İnfaz

Kurumu İş Yurdu
Müdürlüğü

Vakıflar Bankası 81
Yenikent Ceza ve Tevkifevi Şubesi

GÖNDERME EMRİ

Gönderme Emrinin Gönderileceği
Hesap Numarası

Havale Muhatabının Adı ve Adresi Tutarı

1560154589 ……… AÇIK CİK. İŞYERİNE AİT FIRININ ELEKTRİK 1.104.66
ÜCRETİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN HAVALE

…………. BANKASI YENİKENT CEZA VE TUTUKEVİ
ŞB.
451/578956978 HESABINA HAVALESİ

YEKÛN 1.104.66
Yukarıda yazılı 1.104.66 TL’nin kuruşun istihkak sahiplerinin adreslerine gönderilmesi.

25/03/2009
İş Yurdu Müdürü Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı Adı Soyadı
İmzası İmzası

Tablo 2.7: Gönderme emri
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2.8. İş Yurtlarında Tutulması Zorunlu Olan Defterler

İş yurdu işlemlerinin takibi için gerekli olan defter ve belgeler, 27 / 12 / 2005 tarih ve
26036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş yurtları
Kurumu ve İş Yurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği” ile 14 / 03 / 2006 tarih ve 26108 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan, “Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu ve
İş Yurtlarının Muhasebe Uygulama Yönetmeliği”nde belirtildiği şekilde düzenlenerek
kullanılır.

07/07/2006 tarihli Bakanlık oluru ile yürürlüğe giren “Ceza İnfaz Kurumlarında
Kullanılacak Defter ve Belgeler ile Bunların Düzenlenmesine Dair Yönerge”nin 79.
maddesinde;

“Elektronik ortamda kayıtların tutulmasına başlanılan Ceza İnfaz Kurumlarında, defter
ve belgelerle birlikte tüm kayıt ve bilgiler ayrıca elektronik ortamda tutulur ve saklanır.
Elektronik ortamda tutulan kayıtların ihtiyacı karşıladığının tespiti hâlinde, defter ve
belgelerin yazılı olarak kayıtlarının tutulması uygulamasından vazgeçilebilir.” hükmü yer
almaktadır.

Ceza İnfaz Kurumlarında defterler UYAP üzerinden tutulmaktadır. İş Yurtları Daire
Başkanlığı Ana Bilgisayarına bağlı olarak her CİK İş Yurdu Müdürlüğü Muhasebe
Bürosunda kullanılan program aracılığı ile defterlere kayıtlar yapılmaktadır.

İş Yurdu muhasebesinde ilgili memur bilgisayarını şifre ile açar, Internet üzerinden
UYAP programına girer ve yine “Kullanıcı Kimliği” kısmına kendi şifresini girerek bağlı
bulunduğu İş Yurdu işlemlerini yapmak üzere UYAP uygulamalarını seçer ve oradan
“Finans” bölümüne girer. Buradan cezaevinin kendi iş alanına girer. Bu kısımda
sekmelerden “Genel Muhasebe ve Muhasebe İşlemleri”ni seçer.

Genel muhasebede, fiş girişi, fiş onaylama, yevmiye numarası verme, raporları alma,
yıl sonu işlemleri, satış faturaları, defterler gibi bölümler olup ilgili memur günlük iş akışına
göre gerekli bölüme girip işlem yapar ve doküman alır.

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş Yurtları Kurumu ve İş Yurtlarının Muhasebe
Uygulama Yönetmeliği’nde defterlerin nasıl tutulacağı tek tek anlatılmış olup ilgili memur
bütün işlemler aracılığı ile yapar.

2.8.1. Defterlerin Tasdiki

Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevleri İş Yurtları Kurumu ve iş yurtlarında tutulması
zorunlu olan günlük kasa defteri ve yevmiye defterinin tasdiki noterlerce yapılır.

Bu modülde sayılan defterlerin dışında kalan ve Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevleri
iş yurtları kurumunda tutulacak diğer defterler Daire Başkanınca,
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İş yurtlarında tutulacak diğer defterler ise iş yurdu müdürünce yıl başında
kullanılmadan önce sayılıp mühürlenmek şartıyla defterlerin kaç sayfadan ibaret olduğu son
sayfada tasdik edilir.

2.8.2. Defter ve Belgelerin Kaydedilmesinde Süre

Bütün belgelerin defterlere günlük olarak yazılması asıldır.

Zorunlu hâllerde en fazla üç günlük belgenin kayıtlara yazılması ertelenebilir.

Kasa defteri mutlaka günlük olarak yazılır. Bu defterin yazılışı hiçbir sebep ve
mazeretle geciktirilemez.

2.8.3. Yevmiye Defteri

Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarihi ve müteselsil
numara sırasıyla ve maddeler hâlinde düzenli olarak yazıldığı defterdir. Yevmiye defterine
açılış kaydı yapıldıktan sonra günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak
kaydedilir.

 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları

Muhasebe işlemleri, yevmiye tarihi ve müteselsil sıra numarasına göre ve maddeler
hâlinde önce yevmiye defterine kaydedilir, buradan da usulüne göre büyük defter ve
yardımcı hesap defterlerine sistemli bir şekilde dağıtılır.

Muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen
işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında "1"den başlayıp hesap
döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verilir. Yevmiye defteri, büyük defter ve
yardımcı hesap defterleri kayıtlarında bu yevmiye tarih ve numaraları esas alınır.

Gerçekleşen işlemler muhasebeleştirme belgeleriyle ilgili hesaplara kaydedilir. Belge
olmadan kayıt yapılmaz. Bir hesabın borcuna kaydedilen tutar mutlaka başka bir hesap ya da
hesapların alacağına kaydedilir. Yevmiye defterinde her zaman borç-alacak eşitliği bulunur.

Muhasebeleştirme belgesi olarak şekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ekinde
belirlenmiş olan ödeme emri belgesi ve muhasebe işlem fişi kullanılır. Bütçeden nakden
veya mahsuben yapılan harcamalara ilişkin işlemler "Ödeme Emri Belgesi", diğer işlemler
ise "muhasebe işlem fişi" ile muhasebeleştirilir.

Mali yılın başında, bir önceki hesap dönemi kapanış bilanço ve dipnotları esas
alınarak açılış bilançosu düzenlenir. Açılış bilançosuna dayanılarak açılış yevmiyesinin
kayıtlarını sağlamak üzere bilançodaki tutarlar, düzenlenecek "1" yevmiye numaralı
muhasebe işlem fişiyle ilgili hesaplara borç ve alacak kaydedilir. Açılış kaydına ilişkin
muhasebe işlem fişine, açılış bilançosunun bir nüshası eklenir. Açılış kaydına esas tutarlar,
ilgili hesap için açılacak büyük defter ve yardımcı hesap defterlerine aktarıldıktan sonra yılı
işlemlerinin kaydına başlanır.
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2.8.4. Defteri Kebir (Büyük Defter)

Büyük defter, yevmiye defterinde kayda geçirilmiş olan işlemleri usulüne göre
hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir. İşlemler yevmiye tarih
ve numara sırasına göre yevmiye defterine kaydedildikten sonra aynı yevmiye tarih ve
numarası ile her bir hesap için açılan büyük defterin ilgili sayfalarına tasnifli olarak
kaydedilir.

2.8.5. Günlük Kasa Defteri

Kasa işlemlerine ait büyük defter, diğer büyük defterlerde yer alan bilgilere ilaveten
günlük kasa sayımına ilişkin bilgileri ve muhasebe yetkilisi ve veznedar tarafından durumun
tespitine ilişkin açıklamaları ihtiva edecek şekilde düzenlenir (Tablo 1.10).

Bu defter İş Yurtları Kurumu Yüksek Kurulunca vezne teşkilatı kurulmasına izin
verilen iş yurtları tarafından tutulur.

 Kasa defteri, iş yurdunun kasa ile ilgili işlemlerinin günü gününe yazıldığı
defterdir.

 Karşılıklı iki sayfadan oluşur.
 Defterin bir tarafına, önceki günden devredilen kasa mevcudu ile o gün içinde

nakden yapılan tahsilat tarih ve sıra numarası ile kaydedilir.
 Diğer tarafına ise o gün içinde kasadan yapılan ödemeler tarih ve sıra numarası

ile ayrıntılı olarak yazılır.
 Günün sonunda defterin borç ve alacak sayfa toplamları karşılaştırılarak bir

sonraki güne devredilecek rakam bulunur ve sonraki güne ait sayfaya devredilir.
 Dönem sonlarında, kasa defterindeki bakiye rakamı ile büyük defterdeki bakiye

rakamının uygunluğu kontrol edilir.
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Ek-1

YEVMİYE DEFTERİ

Muhasebe Biriminin
Kodu :1052547 Başlangıç Tarihi : 01.01.2009

Muhasebe Biriminin Adı

:…… Açık
Ceza İnfaz
Kurumu Bitiş Tarihi : 01.01.2009

Yevmiye Yevmiye
Kurum Kodu

Fonksiyon
Kodu

Finans
Kodu

Ekonomik /
Y. Hesap Kodu

Hesap Adı Borç Alacak
Tarihi Numarası

01.01.20
09 1

40.41.30.6
2

03.40.00 2
100 KASA HESABI 5.096,11 0,00

01.01.20
09

1
40.41.30.6

2
03.40.00 2

102
.

01
. 01.01 BANKA HESABI 27.192,28 0,00

01.01.20
09

1
40.41.30.6

2
03.40.00 2

102
.

0
1 01.02 BANKA HESABI 30.521,54 0,00

01.01.20
09

1
40.41.30.6

2
03.40.00 2

109
01

01 BANKA HESABI
160.000,00

0,00
01.01.20

09
1

40.41.30.6
2

03.40.00 2
120

0
3

01.01.
99

002.00
1 BANKA HESABI 34.907,31 0,00

01.01.20
09

1
40.41.30.6

2
03.40.00 2

120
0

3
01.01.
99

002.00
3

BANKA KREDİ
KARTLARINDAN
ALACAKLAR
HESABI

603.934,21
0,00

01.01.20 1 40.41.30.6 03.40.00 2 120 0 01.01. 002.00 GELİRLERDEN 6.837,08 0,00
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09 2 3 99 4 ALACAKLAR
HESABI

01.01.20
09

1
40.41.30.6

2
03.40.00 2

120
0

3
01.01.
99

002.00
5

GELİRLERDEN
ALACAKLAR
HESABI 4.078,81 0,00

01.01.20
09

1
40.41.30.6

2
03.40.00 2

120
0

3
01.01.
99

002.00
6

GELİRLERDEN
ALACAKLAR
HESABI 139,98 0,00

01.01.20
09

1
40.41.30.6

2
03.40.00 2

120
0

3
01.01.
99

002.00
6

GELİRLERDEN
ALACAKLAR
HESABI 23.335,67 0,00

TOPLA
M

Tablo 2.8: Yevmiye Defteri



Tablo 2.9: Büyük defter (kasa
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Tablo 2.9: Büyük defter (kasa hesabı büyük defteri)
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BÜYÜK DEFTER

KASA HESABI DEFTERİ

Muhasebe Biriminin Kodu :1025866
Başlangıç Tarihi:

:01/01/2009

Bitiş Tarihi
:06/01/20

09
Muhasebe Biriminin Adı : …………… Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü Muhasebe Bürosu

Hesap Kodu :100

Yevmiye
Yevmiye

Numarası
Kurum
Kodu

Fnk. Kod
Finans
Kodu

Ekonomik /
Y. Hesap

Kodu
Açıklama Borç

Alaca
kTarihi

01.01.2009 1 40.41 100 AÇILIŞ FİŞİ 5.096,11 0,00

02.01.2009 2 40.41 100
GÜNLÜK HASILATIN

TAHSİLİ VE BANKAYA
YATIRILMASI

1.832,33 0,00

02.01.2009 3 40.41 100 BANKAYA YATIRILAN 0,00
5.096,

11

02.01.2009 4 40.41 100
GÜNLÜK HASILATIN

TAHSİLİ VE BANKAYA
YATIRILMASI

0,00
1.832,

33

05.01.2009 7 40.41 100
GÜNLÜK HASILATIN

BANKAYA YATIRILMASI
14.630,00 0,00

05.01.2009 7 40.41 100
GÜNLÜK HASILATIN

BANKAYA YATIRILMASI
0,00

13.90
1,00

05.01.2009 7 40.41 100
GÜNLÜK HASILATIN

BANKAYA YATIRILMASI
0,00

729,0
0
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06.01.2009 17 40.41 100
GÜNLÜK HASILATIN

BANKAYA YATIRILMASI
7.231,56 0,00

TOPLAM 28.79,00
22.36
8,44

Kayıt ve mevcutlara uygundur.
Düzenleyen Muhasebe Yetkilisi

Adı Soyadı : Adı Soyadı: Mustafa Yıldırım
Tarih : Tarih : 06/01/2009
İmza : İmza :

Tablo 2.10: Günlük kasa defteri
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2.9. İş Yurtlarında Kapasite ve Duruma Göre Tutulması Gerekli
Defterler

İş yurtları kurumu ve iş yurtlarında, iş kapasitesi ve durumuna göre aşağıdaki
defterlerden gerekli olanlar tutulur.

 Alınan çekler defteri
 Banka ile verilen çekler ve gönderme emirleri defteri
 Diğer hazır değerler defteri
 Avanslar defteri
 Maddi duran varlıklar müfredat ve amortisman defteri
 Maddi duran varlıklar tasnif defteri
 Ambar esas (tasnif) defteri
 Alacaklar defteri
 KDV defteri
 Borçlar defteri
 Sermaye defteri
 Gelirler defteri
 Giderler defteri
 Masraflar defteri
 Satış yerleri yevmiye defteri
 Satış yerleri esas defteri
 Atölye yevmiye defteri
 Atölye esas defteri
 Atölye icmal ve maliyet defteri
 Sipariş defteri
 Belge kayıt defteri
 Arşiv defteri
 Dava defteri

2.9.1. Alınan Çekler Defteri

Bu defter “101. Alınan Çekler Hesabı’nın kullanılmasına izin verilen saymanlıklar
tarafından tutulur.

Tahsilata binaen alınan banka çekleri tarih ve sıra numarasına göre defterin borç
sayfasına, tahsil edildiğinde de ilgili sütunlar eksiksiz doldurularak defterin alacak sayfasına
kaydedilir.

Hesap dönemi sonunda defterin borç ve alacak sayfası toplamları alınarak defteri
kebirde “101. Alınan Çekler Hesabı” ile kontrol edilir. Uygunluğu görüldükten sonra henüz
tahsil edilmemiş çekler varsa bunlar tespit edilerek yeni hesap döneminde tutulacak deftere
ayrıntılı olarak aktarılır.
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2.9.2. Banka ile Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Defteri

Bu deftere, bankaya yatırılan ve bankaca ödendiği veya gönderildiği bildirilen
paralarla istihkak sahipleri için verilen çekler ve ödeme emirleri kaydedilir.

Defterin borç sayfasına bankaya yatırılan veya gelen paralarla ilgili bilgiler sütun
başlıklarına göre kaydedilir.

Gün bitiminde, “tutarı” sütununa toplamı “icmal” sütununa aktarılır. İcmal sütununun
toplamı hesap dönemi sonuna kadar devam ettirilir.

Defterin alacak sayfasına “saymanlıkça düzenlenen çek veya ödeme emrinin” ve
“bankaca ödenen veya gönderilen paraların” başlığı altında 2 tablo bulunmaktadır.

Çek düzenlenerek alacaklılarına verildikçe veya ödeme emri düzenlenerek bankaya
gönderildikçe “düzenlenen çek veya ödeme emrinin” başlığı altındaki 1. tablodaki sütunlara
çek veya ödeme emri ile ilgili bilgiler yazılır. Gün bitiminde “tutarı” sütunu toplanarak
kapatılır ve toplamı “icmal” sütununa aktarılır. Bu sütunun süregelen toplamının “103.
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı’nın alacak toplamına eşit olması gerekir.

Bankadan günlük hesap ekstresi gelince o gün içinde ödenen veya gönderilen paralar
sırasıyla “bankaca ödenen veya gönderilen paraların” başlığı altındaki 2. tablodaki
sütunlardan “tutarı” sütuna işlenir ve toplamı “icmal” sütununa aktarılır.

Defterin borç sayfasının “icmal” sütunu toplamı ile alacak sayfasındaki 2. tablo
“icmal” sütunu toplamının banka hesabına ait defteri kebir hesabının borç ve alacak
toplamlarına, alacak sayfasındaki 1. tablo “icmal” sütunu toplamının verilen çekler ve ödeme
emirlerine ait defteri kebir hesabının alacak toplamına eşit olması gerekir.

Hesap dönemi sonunda defterin borç sayfası toplamıyla alacak sayfasının “bankaca
ödenen veya gönderilen paralar” başlığı altındaki sütun toplamı karşılaştırılarak borç kalını
ertesi hesap döneminde tutulacak defterin borç sayfasına “……..yılından devreden tutar”
olarak aktarılır. Ayrıca bankaca henüz ödenmemiş çek ve ödeme emirleri tutarları da ayrıntılı
olarak defterin alacak sayfasındaki “düzenlenen çek ve ödeme emirlerinin” tablosuna
kaydedilir. Bu tutarların ertesi hesap dönemine devreden “103. Verilen Çekler ve Ödeme
Emirleri Hesabı’nın alacak artığına eşit olması gerekir.

2.9.3. Diğer Hazır Değerler Defteri

İş yurtları kurumu ve iş yurtlarının sahip olduğu pul ve kıymetli evrak gibi değerler bu
deftere kaydedilir.

Kayıtlar sahip olunan değerlere göre defterde yeteri kadar sayfa ayrılmak ve ayrı
bölüm açılmak suretiyle gerçekleştirilir.
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2.9.4. Avanslar Defteri

Bu defter, 160-İş Avans ve Kredileri, 161-Personel Avansları, 162-Bütçe Dışı avans
ve Krediler, 164-Akreditifler, 165-Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler hesapları
için kullanılır. Her hesap için ayrı bir defter tutulacağı gibi eğer işlem adedi az ise bir defter
bölümlere ayrılarak da tutulabilir.

Her şahsın işleminin ayrı bir sayfada takip edilmesi asıldır. Ancak işlem adedi az
olduğu takdirde aynı sayfa birden fazla şahıs için bölünmek suretiyle kullanılabilir.

Defterin borç sayfasına verilen avans tutarı, alacak sayfasına avanstan mahsup
yapılanlar ile nakden geri alınan tutarlar sütunlar eksiksiz şekilde doldurularak kaydedilir.

Ay sonlarında her bölümün toplamları alınarak bir önceki aydan süregelen genel
toplamın altına yazılır ve genel toplam bulunur. Bu işlem hesap dönemi sonuna kadar devam
ettirilir.

Defterde hesaplar itibariyle her bölümün borç ve alacak toplamlarının büyük
defterdeki ilgili hesapların borç ve alacak toplamlarına eşit olması gerekir.

2.9.5. Maddi Duran Varlıklar Müfredat ve Amortisman Defteri

İş yurtları kurumu ve iş yurtlarının, "25-Maddi Duran Varlıkları’’ bu defterde izlenir.
Defter maddi duran varlık hesaplarına göre bölümlere ayrılır.

Elde edilen maddi duran varlıklar defterine borç sayfasına birer sıra numarası
verilmek suretiyle kaydedilir. Bu sıra numaraları maddi duran varlıkların değişmez
numaralarıdır.

Kayda alınan maddi duran varlıkların sıra numarası, cinsi ve nitelikleri, adedi, ne
suretle ve hangi tarihte geldiği, fiyatı, tutarı, yapılan esaslı onarımlar için harcama tutarı,
esaslı onarım ile maliyet bedelinin toplamı, maddi duran varlığın amortisman yüzdesi,
ayrılan amortisman tutarı, birikmiş amortismanı, herhangi bir nedenle kayıttan düşülmesi
gereken maddi duran varlıkların maliyet bedeli ve bunlarla ilgili bilgiler alakalı sütunlarına
eksiksiz bir şekilde kaydedilir.

Hesap dönemi sonunda defterin bölümler itibariyle toplamları alınarak ilgili büyük
defter hesaplarıyla karşılaştırılır.

Defterin bölümler itibarıyla amortismanlar bölümünde yer alan tutarları toplamı “257-
Birikmiş Amortismanlar Hesabı’nın alacak bakiyesi toplamına eşit olması gerekir.
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BORÇ
Sayfa Nu.: 7

ALACAK
Sayfa Nu.: ....

Sır
a

Nu.

ÇEKİN ÇEKİN
KİMDEN

ALINDIĞI VE
MUHATABI

BANKA

Tutarı İcmal

TAHSİLE VERİLEN
ÇEKİN

Tarihi Nu. Tarih Nu.

Borç
Sayfa
Sıra
Nu.

Muhatabı
Banka

Tutarı İcmal

1 20.05.2009 45845
A. AKAR

…………Bankası
5.450,00 5.450,00 15.05.2009 4785 5

…………
Bankası

7.525,0
0

7.525,00

Tablo 2.11: Alınan çekler defteri
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BORÇ Sayfa Nu.: …. ALACAK Sayfa Nu.: ….

Sır
a

Nu
.

YEVMİYE
Çekin

Nerede
n

Geldiği
veya

Kimin
Teslim
Ettiği

Bankaca
Verilen

Alındının

Bankaya
Teslim Edilen

Paranın

Saymanlıkça Düzenlenen Çek veya Gönderme
Emrinin

Bankaca Ödenen veya
Gönderilen Paraların

Tarih
N
u.

Tari
hi

Nu. Tutarı İcmal Tarihi
N
u.

Çeşidi

Kimin
Adına

Düzenlen
diği

Tutarı İcmal
Tari

hi
Nu.

Tut
ar

İc
ma

l

1
31.01.2

009
11
8

9.152.
72

9.152.7
2

01.01.2
009

1
1.869,

56
1.869,5

6

2
31.01.2

009
11
8

41.107,
14

49.259,
86

09.01.2
009

3
1

3.170,
85

5.040,4
1

3
31.01.2

009
13
8

145,00
49.404,

86
09.01.2

009
31

626,0
0

5.666,4
1

09.01.2
009

3
1

3.02
7,23

8.693.6
4

09.01.2
009

3
1

215,0
0

8.908,6
4

09.01.2
009

3
1

2.035,
28

10.943,
92

09.01.2
009

3
1

56,94
11.000,

86
5.575,

69
16.576,

55
6.814,

05
23.390,

60
340,6 23.731,
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3 23

1.263,78
24.995,

01

3.277,16
28.272,

17

6.735,35
35.007,

52

1.565,00
36.572,

52

6.283,16
42.855,

68

6.404,18
49,259,

86

Tablo 2.12: Banka ile verilen çekler ve gönderme emirleri defteri
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BANKA İLE VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ DEFTERİ

BORÇ Sayfa Nu.: …. ALACAK Sayfa Nu.: ….

Sır
a

Nu
.

YEVMİYE
Çekin
Nereden
Geldiği
veya
Kimin
Teslim
Ettiği

Bankaca
Verilen

Alındının

Bankaya Teslim
Edilen Paranın

Saymanlıkça Düzenlenen Çek veya Gönderme Emrinin
Bankaca Ödenen veya Gönderilen

Paraların

Tarih Nu.
Tari

hi
Nu

.
Tutarı İcmal Tarihi

Nu
.

Çeşidi

Kimin
Adına

Düzenlen
diği

Tutarı İcmal
Tarih

i
Nu. Tutar İcmal

1
31.01.

09
118

9.152.
72

9.152.7
2

01.01.09 1
1.869,
56

1.869,56

2
31.01.

09
118

41.107,
14

49.259,
86

09.01.09
3
1

3.170,
85

5.040,41

3
31.01.

09
138 145,00

49.404,
86

09.01.09 31 626,00 5.666,41

09.01.09
3
1

3.027
,23

8.693.64

09.01.09
3
1

215,00 8.908,64

09.01.09
3
1

2.035,
28

10.943,92

09.01.09
3
1

56,94 11.000,86

5.575,
69

16.576,55

6.814,
05

23.390,60

340,63 23.731,23

1.263,78 24.995,01
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3.277,16 28.272,17

6.735,35 35.007,52

1.565,00 36.572,52

6.283,16 42.855,68

6.404,18 49,259,86

Tablo 2.13: Diğer hazır değerler defteri
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AVANSLAR DEFTERİ
DİĞER HAZIR DEĞERLER DEFTERİ

BORÇ
Sayfa Nu.: ….

ALACAK
Sayfa Nu.: ….

Sıra
Nu.

Yevmiye Miktar
ı

Fiyatı Tutarı İcmal
Sıra
Nu.

Yevmiye
Cinsi

Miktar
ı

Fiyatı Tutarı İcmal
Tarihi Nu. Cinsi Tarihi Nu.

1
12.04.20

09 45

Tablo 2.14: Avanslar defteri
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MADDİ DURAN VARLIKLAR MÜFREDAT VE AMORTİSMAN DEFTERİ

BORÇ
Sayfa: ….

ALACAK
Sayfa: ….

Sıra
Nu.

M
a

d
d

i
D

u
ra

n
V

a
rl
ığ
ın

A
d
ı

N
e

S
u

re
tl

e
G

el
d

iğ
i

K
a

yı
tl

a
ra

A
lı

n
ış

T
a

ri
h

i

A
d

ed
i

B
ir

im
F

iy
a

tı

T
u

ta
rı

Y
a

p
ıl

a
n

E
sa

sl
ı

O
n

a
rı

m
T

u
ta

rı

T
o

p
la

m
T

u
ta

rı

A
m

o
rt

is
m

a
n

O
ra

n
ı

%
..

.

A
m

o
rt

is
m

a
n

T
u

ta
rı

G
.

Y
ıl

d
a

n
D

ev
re

d
en

B
ir

ik
m

iş
A

m
o

rt
is

m
a

n
ı

T
o

p
la

m
A

m
o

rt
is

m
a

n

Düşümü Yapılan veya Başka İş Yurduna
Gönderilen MDV

Düzenlenen Belgenin

Nereye
Verildi
ği

Açıklam
aTari

hi
Nu.
sı

Ade
di

Biri
m

Fiya
tı

Tuta
rı
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Tablo 2.15: Maddi duran varlıklar müfredat ve amortisman defteri
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2.9.6. Maddi Duran Varlıklar Tasnif Defteri

Bu defter, sağlı sollu iki ayrı sayfadan ibaret olup maddi duran varlığa yapılan girişler
sol, her ne sebeple olursa olsun maddi duran varlıklardan çıkışlar ise sağ sayfaya yazılır.

Bu defter, maddi duran varlıklar alt alta gelecek şekilde kaydedilerek atölye ve iş
kolları itibarı ile tutulur.

2.9.7. Ambar Esas Defteri

Bu defter, ambar konusu stokları oluşturan “150- İlk Madde ve Malzeme”, “152-
Mamuller”, “153- Ticari Mallar”, “157- Diğer Stoklar” hesaplarıyla ilgili olarak bölümlere
ayrılmak suretiyle tutulur.

Ambar sayımlarına esas teşkil edecek olan bu defterden bölümler itibariyle her cins
emtiaya ayrılan sayfalara başka cins emtia kaydedilemez.

Ambar konusu varlığın cinsi defterden o varlık için açılan sayfanın başına yazılır.
Defter karşılıklı giren ve çıkan olmak üzere iki sayfadan oluşur. Ambara giren varlıklar giren
sayfasına, bunlardan her ne şekilde olursa olsun ambardan çıkanlar çıkan sayfasına ilgili
sütunlar tam olarak doldurulmak suretiyle kaydedilir.

Bu defterde yer alan emtianın bakiyeler tutarı toplamları büyük defter hesapları
bakiyeler toplamları ile eşit olmak zorundadır.

2.9.8. Alacaklar Defteri

Bu deftere, büyük defterdeki alacak hesaplarına borç yazılan tutarlarla bunlardan
yapılan tahsilatlar, kullanılan her hesap için ayrı bölüm açılmak suretiyle ayrıntılarıyla
kaydedilir.

Her alacak için ayrı bir sayfa açılması asıldır. Ancak bir şahsa ait alacak kapandıktan
sonra bir daha çalışmayacaksa ve sayfada yer varsa aynı sayfanın alt bölümüne başka bir
alacak kaydedilebilir.

Dönem içinde tahsil edilemeyen alacaklarla ilgili bakiyeler ertesi yıla ait deftere aynen
ve detaylı olarak aktarılır.

Bu defterde kayıtlı alacaklar için gerektiğinde kanuni yollara başvurularak alacağın
hükmen tahsili yönüne de gidilebileceğinden her alacağın dayandığı belgenin borçlular
itibarıyla oluşturulacak özel dosyalarda düzenli olarak tasnif edilmesi ve saklanması gerekir.
Bu şekilde açılacak her dosyanın üzerine dayandığı belgenin türü, tarihi ve numarası ile
defterdeki sıra numarası ve alacak yazıldığı tarih not edilir. Alacak senede bağlı ise senetler
defterdeki sıra numarasına göre bir klasörde düzenli bir şekilde muhafaza edilir.
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Ek-9

MADDİ DURAN VARLIKLAR TASNİF DEFTERİ

Maddi Duran Varlığın Kullanıldığı Atölye veya İş Kolu

..............................................................................................

BORÇ Sayfa Nu.: .... ALACAK Sayfa Nu.: ....

M
ü

f.
D

ef
.S

.N
u

.

M
ü

b
a

y
a

a
T

ar
.

E
şy

a
n
ın

C
in

si

A
d

ed
i

F
iy

a
tı

T
u

ta
rı

Y
a

p
ıl

a
n

E
sa

sl
ı

O
n

a
rı

m
T

u
ta

rı

T
o

p
la

m
T

u
ta

r

M
ü

f.
D

ef
.S

.N
u

.

Düşüm
Kararının

Yevmiye

A
d

ed
i

F
iy

a
tı

T
u

ta
rı

T
a

ri
h

i

N
u

.

T
a

ri
h

i

N
u

.
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Tablo 2.16: Maddi duran varlıklar tasnif defteri
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Ek-
10

AMBAR TASNİF DEFTERİ

Eşyanın Cinsi: ...................................................

GİREN Sayfa: …. ÇIKAN Sayfa: ….
Ayniyat

Tesellüm
Makbuzunu

n

Yevmiye Miktar
ı

Biri
m

Fiyat
ı

Tutarı İcmal Not

Ambar
İhraç

Pusulasının
Yevmiye Miktar

ı

Biri
m

Fiyat
ı

Tutarı İcmal Not

Tarih Nu. Tarih Nu. Tarih Nu. Tarih Nu.

Tablo 2.17: Ambar tasnif defteri
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ALACAKLAR DEFTERİ

Borçlunun Adı :
.......................................

Borçlunun Adresi : .......................................

BORÇ Sayfa Nu.: .... ALACAK Sayfa Nu.: ....
Muamele

Tarihi
Yevmiye

Nu.
Tutarı İcmal Açıklama

Tahsilat
Tarihi

Yevmiye
Nu.

Tutarı İcmal Açıklama

Tablo 2.18: Alacaklar defteri
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2.9.9. KDV Defteri

Bu defter, “190- Devreden KDV”, “191- İndirilecek KDV” ve “391- Hesaplanan
KDV Hesapları” için ayrı ayrı bölümler belirlenmek ve ilgili sütunları eksiksiz bir şekilde
doldurulmak suretiyle tutulur.

2.9.10. Borçlar Defteri

Bu defter, büyük defterdeki; 303-Kamu İdarelerine Mali Borçlar, 309-Kısa Vadeli İç
Mali Borçlar, 320-Bütçe Emanetleri, 322-Bütçeleştirilecek Borçlar, 329-Diğer Çeşitli
Borçlar, 330-Alınan Depozito ve Teminatlar, 333-Emanetler, 340-Alınan Sipariş Avansları,
349-Alınan Diğer Avanslar, 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar, 361-Ödenecek Sosyal Güvenlik
Kesintileri, 362-Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat, 363-Kamu
İdareleri Payları, 368-Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer
Yükümlülükler, 372-Kıdem Tazminatı Karşılığı, 379-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları, 397-
Sayım Fazlaları, 399-Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, 403-Kamu İdarelerine
Mali Borçlar, 409-Uzun Vadeli Diğer İç Mali Borçlar, 430-Alınan Depozito ve Teminatlar,
439-Diğer Çeşitli Borçlar, 440-Alınan Sipariş Avansları, 449-Alınan Diğer Avanslar, 472-
Kıdem Tazminatı Karşılığı, 479-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları, 480-Gelecek Yıllara Ait
Gelirler, 481-Gider Tahakkukları, 499-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar hesaplarından
İş Yurtları Kurumu ve iş yurtlarında işletilenler için ayrı ayrı bölümler açılmak suretiyle
tutulur. İşlem adedi çok olduğu taktirde her bir hesap için ayrı defter de kullanılabilir.

Her ne şekilde olursa olsun kişiler ve kuruluşlar adına gerçekleşecek borçlar bu
defterin ilgili bölümünün alacak sayfasına, kayıtlı borçlulara karşılık nakden veya mahsuben
yapılan ödemeler borç sayfasına, bütün sütunlar eksiksiz şekilde doldurulmak suretiyle
yazılır. Bu defterde de alacaklar defterinde olduğu gibi her borç için ayrı bir sayfa açılması
asıldır. Ancak bir borç kapandıktan sonra bir daha çalışmayacaksa ve sayfada yer varsa aynı
sayfanın alt bölümüne başka bir borç da kaydedilebilir.

Yıl sonlarında defterin her bölümündeki ödenmemiş bulunan tutarlar ayrıntıları ile
yeni dönem defterinde ait olduğu bölümlere devredilir ve toplamlarının devreden ilgili
büyük defter hesaplarının alacak kalanlarına eşit olması gerekir.

2.9.11. Sermaye Defteri

Bu defter, “500- Sermaye Hesabı” için tutulur. Defterin boş kalan sayfaları müteakip
seneler için de kullanılır.

Defterin sağ sayfasına sermayeye intikal ettirilen, sol sayfasına da tediye veya sair
suretlerle tenzil edilen paralar kaydolunur.

Resen verilen sermayelerle, nakil suretiyle gelen sermayeler ve gelirlerden bu hesaba
intikal ettirilecek miktarların açıkça görülebilmesi için defterde ayrı ayrı sütunlar açılmıştır.
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KATMA DEĞER VERGİSİ DEFTERİ

BORÇ Sayfa Nu.: .... ALACAK Sayfa Nu.: ....

Sıra
Nu.

Yevmiye
Tutarı İcmal Açıklama

Sıra
Nu.

Yevmiye
Tutarı İcmal Açıklama

Tarih Nu. Tarih Nu.

1 01/01/2009 1 13.020,20 13.020,20 AÇILIŞ FİŞİ 1 01/01/2009 1,00 37,19 37,19 AÇILIŞ FİŞİ
2 01/01/2009 1 2.916,06 15.936,06 AÇILIŞ FİŞİ 2 01/01/2009 1,00 40,00 77,19 AÇILIŞ FİŞİ
3 01/01/2009 1 1.696,00 17.632,06 AÇILIŞ FİŞİ 3 01/01/2009 1,00 50,00 127,19 AÇILIŞ FİŞİ
4 01/01/2009 1 390,00 18.022,06 AÇILIŞ FİŞİ 4 01/01/2009 1,00 56,94 184,13 AÇILIŞ FİŞİ
5 01/01/2009 1 40,00 18.062,06 AÇILIŞ FİŞİ 5 01/01/2009 1,00 116,43 300,56 AÇILIŞ FİŞİ
6 01/01/2009 1 230,00 18.292,06 AÇILIŞ FİŞİ 6 01/01/2009 1,00 177,00 477,56 AÇILIŞ FİŞİ
7 01/01/2009 1 133,00 18.425,06 AÇILIŞ FİŞİ 7 01/01/2009 1,00 188,37 665,93 AÇILIŞ FİŞİ
8 01/01/2009 1 1.287,00 19.712,06 AÇILIŞ FİŞİ 8 01/01/2009 1,00 215,00 880,93 AÇILIŞ FİŞİ
9 01/01/2009 1 100,00 19.812,06 AÇILIŞ FİŞİ 9 01/01/2009 1,00 225,00 1.105,93 AÇILIŞ FİŞİ
10 01/01/2009 1 650,00 20.462,06 AÇILIŞ FİŞİ 10 01/01/2009 1,00 441,03 1.546,96 AÇILIŞ FİŞİ
11 01/01/2009 1 5.017,00 25.479,49 AÇILIŞ FİŞİ 11 01/01/2009 1,00 626,00 2.172,96 AÇILIŞ FİŞİ
12 01/01/2009 1 9.728,00 35.207,49 AÇILIŞ FİŞİ 12 01/01/2009 1,00 845,00 3.017,96 AÇILIŞ FİŞİ

Tablo 2.19: Katma değer vergisi defteri
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BORÇLAR DEFTERİ

Alacaklının Adı :
.......................................
Alacaklının Adresi :
.......................................

BORÇ Sayfa Nu.: .... ALACAK Sayfa Nu.: ....
Yevmiye

Tutarı İcmal Açıklama
Yevmiye

Tutarı İcmal Açıklama
Tarih

Nu
. Tarih

Nu
.

Tablo 2.20: Borçlar defteri
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Ek-14
SERMAYE DEFTERİ

BORÇ Sayfa Nu.: …. ALACAK Sayfa Nu.: ….

Kayıtlardan Çıkarılan Sermayenin Kayıtlara Alınan Sermayenin

Yevmiye
Naklen

Sair
Suretle

Toplam Açıklama
Yevmiye

Bütçeden Naklen
Karlarda

n
Toplam Açıklama

Tarih Nu. Tarih Nu.

01/01/200
9 1

838.493,3
7 838.493,37

AÇILIŞ
FİŞİ

01/01/200
9 1

149.792,5
0 988.285,87

AÇILIŞ
FİŞİ

01/01/200
9 1 35.615,91

1.023.901,7
8

AÇILIŞ
FİŞİ

Tablo 2.21: Sermaye defteri
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2.9.12. Gelirler Defteri

Bu defter, çift taraflı çalıştırılmak ve her iş koluna ayrı bölüm açılmak suretiyle “600-
Gelirler Hesabı” (bağış ve yardımlar, mal ve hizmet satış gelirleri, kira gelirleri, faiz
gelirleri, temettü gelirleri, komisyon gelirleri, cezalar, kişi ve kurumlardan alınan paylar,
diğer teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, konusu kalmayan karşılık gelirleri ve tanımı
yapılamayan diğer gelirler) için tutulur.

Elde edilen gelirler bu defterin alacak sayfasına, her ne suretle olursa olsun gelirlerden
tenzili gereken tutar da borç sayfasına kaydedilir.

Yılsonlarında bu defterde yer alan rakamların büyük defterdeki rakamlarla mutabakatı
sağlandıktan sonra “690-Faaliyet Sonuçları Hesabı’na aktarılarak tasfiyeleri gerçekleştirilir.

Bu defter bütçe gelirleri ile gelir yansıtma hesapları için de tutulur.

2.9.13. Giderler Defteri

Bu defter, her biri için ayrı bölüm açılarak “610-İndirim”, “İade ve Iskontolar”, “630-
Giderler” (Satılan mamuller maliyeti, satılan ticari mallar maliyeti, satılan hizmet maliyeti,
diğer satışların maliyeti, genel yönetim giderleri) işlemleri için her iş koluna da ayrı sayfalar
açılmak suretiyle tutulur.

Yukarıda sözü edilen gider hesaplarına intikal eden tutarlar defterin sol tarafına,
düzeltme kayıtları ile yıl sonlarındaki kapanış kayıtları sağ tarafına kaydedilir.

Yılsonlarında bu defterde yer alan rakamların da büyük defterdeki rakamlarla
mutabakatı görüldükten sonra “690- Faaliyet Sonuçları Hesabı’na aktarılarak tasfiyeleri
gerçekleştirilir.

2.9.14. Masraflar Defteri

Bu defter, bütçenin gider tertibine konulan 791-İşçi Ücret ve Giderleri, 793-Dışardan
Sağlanan Fayda ve Hizmetler, 794-Çeşitli Giderler, 795-Vergi Resim ve Harçlar, 796-
Amortismanlar ve Tükenme Payları, 797-Finansman Giderleri için tutulur.

Defterde, bütçede yer alan her ödenek ekonomik kod ve tür itibariyle ayrı bir sayfada
kaydolunur.

Bu hesaplarda yer alan rakamlar maliyet çıkarma dönemlerinin sonunda 798-Gider
Çeşitleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.

Bu defter bütçe giderleri ile gider yansıtma ve ödenek hesapları içinde tutulur.
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GELİRLER DEFTERİ

Gelirin Nevi : ..
BORÇ Sayfa Nu.: .... ALACAK Sayfa Nu.: ....

Yevmiye
Tutarı İcmal Açıklama

Yevmiye
Tutarı İcmal Açıklama

Tarih Nu Tarih Nu

01/01/200
9

1 5.096,11 5.096,11 AÇILIŞ FİŞİ
02/01/200

9
3 5.096,11 5.096,11 BANKAYA YATIRILAN

02/01/200
9

4 1.832,33 6.928,44
GÜNLÜK HASILATIN

TAHS. VE BAN
02/01/200

9
4 1.832,33 6.928,44

GÜNLÜK HASILATIN
TAHS. VE BAN

05/01/200
9

7
14.630,0

0
21.558,4

4
GÜNLÜK HASILATIN

TAHS. VE BAN
05/01/200

9
7 729,00

7.65734
4

GÜNLÜK HASILATIN
TAHS. VE BAN

07/01/200
9

19 3.869,16
25.427,6

0
GÜNLÜK HASILATIN

TAHS. VE BAN
05/01/200

9
7

13.901,0
0

21.558,4
4

GÜNLÜK HASILATIN
TAHS. VE BAN

09/01/200
9

30 3.785,05
29.212,6

5
GÜNLÜK HASILATIN

TAHS. VE BAN
06/01/200

9
17 7.231,56

28.790,0
0

GÜNLÜK HASILATIN
TAHS. VE BAN

07/01/200
9

19 94,43
28.884,4

3

Tablo 2.22: Gelirler defteri
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GİDERLER DEFTERİ

Giderin Nevi : .

BORÇ Sayfa Nu.: .... ALACAK Sayfa Nu.: ....

Yevmiye
Tutarı İcmal Açıklama

Yevmiye
Tutarı İcmal Açıklama

Tarih Nu. Tarih Nu.
05/01/2009 15 770,00 770,00 Bakım onarım bedeli
12/01/2009 34 50,700 820,70 Vergi ödemeleri
15/01/2009 60 300,00 1.120,70 Bakım onarım bedeli
23/01/2009 77 5.147,40 6.268,10 Sarf malzemesi alımı
27/01/2009 82 25,00 6.293,10 SSK Ödemeleri
29/01/2009 98 632,00 6.925,10 Bakım onarım gideri
31/01/2009 110 736,39 7.661,49 Hammade alımı
31/01/2009 134 350,00 8.011,49 Bakım onarım bedeli
31/01/2009 135 551,00 8.562,49 Bakım onarım bedeli
31/01/2009 136 1.000,00 9.562,49 Bakım onarım bedeli

31/01/2009 137 7,50 9.569,99
Ekmek sözleşme

damga

31/01/2009 137 127,50 9.697,49
Ekmek sözleşme

damga

31/01/2009 137 3.900,00 13.597,49
Ekmek sözleşme

damga

31/01/2009 137 112,50 13.709,99
Ekmek sözleşme

damga
31/01/2009 138 145,00 14.169,99 Tekel harcı
31/01/2009 139 33.313,00 108.329,50 Atölye satışlarına ait
31/01/2009 140 2.205,99 110.535,49 Ocak ayı maliyetlerine
31/01/2009 140 719,04 111.254,53 Ocak ayı maliyetlerine

Tablo 2.23: Giderler Defteri
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MASRAFLAR DEFTERİ

Sayfa Nu.: …. Sayfa Nu.: ….

TAHSİS OLUNAN ÖDENEĞİN TEDİYE OLUNAN ÖDENEĞİN

Ekonomik Kodu Türü Ekonomik Kodu Türü

…………………
….

…………………….
……………………………

…….

ÖDENEĞİN MİKTARI Yapılan Münakalelere Ait
Karar veya
Emirlerin

Yevmiye

Tutar İcmal Açıklama

Bütçe
ile

Kabul
Oluna

n

Münakale
Suretiyle Münakalelerde

n Sonraki
Kalan

Tarih Nu.
Eklene

n
Düşüle

n
Tarihi Nu.

Makamın
İsmi

Tablo 2.24: Masraflar defteri
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2.9.15. Satış Yerleri Yevmiye Defteri (Kantin Yevmiye Defteri)

Bu defter, birden fazla satış yeri (kantin ve satış mağazası) bulunan iş yurtlarında,
“153 Ticari Mallar Hesabı”nda kayıtlı emtiadan satılmak üzere satış yerlerine (kantin ve
satış mağazalarına) verilen emtianın toplam rakamlarının takibi amacıyla her satış yeri için
ayrı ayrı bölüm açılmak suretiyle tutulur.

Ambardan satış yerlerine ihraç edilen emtia tutarları defterin borç tarafına, satılan
emtia tutarları alacak tarafına kaydedilir.

Defterde yer alan satış yerlerinin borç bakiyeleri toplamı, büyük defterdeki ticari
mallar hesabının satış yerleri ayrıntı kodu borç bakiyesi ile eşit olmak zorundadır.

2.9.16. Satış Yerleri Esas Defteri (Kantin Esas Defteri)

Bu defter, satılmak üzere ticari mallar ambarından satış yerlerine ihraç edilen emtianın
kaydı için kullanılır.

Her cins emtiaya ayrı sayfalar açılmak suretiyle satış yerlerine ihraç edilen emtia
defterin borç tarafına, ay içinde satışı yapılan emtia da ay sonlarında yapılacak icmal
cetveline istinaden defterin alacak tarafına kaydedilir.

Defterde yer alan emtia bakiyelerinin maliyet fiyatları toplamı, büyük defterdeki ticari
mallar hesabının satış yerleri ayrıntı kodu bakiyesi ile eşit olmak zorundadır.

2.9.17. Atölye Yevmiye Defteri

Bu defter, ilk madde ve malzeme ambarından “155-Atölyeler Hesabı”na verilen ham
maddelerin toplam rakamlarını takip edebilmek için her atölyeye ayrı ayrı bölüm açılmak
suretiyle tutulur.

Ambardan atölyeye ihraç edilen ham madde tutarları defterin borç tarafına, üretimde
kullanılarak ilgili gider hesabına aktarılan ham madde tutarları alacak tarafına kaydedilir.

Defterde yer alan atölyelerin borç bakiyeleri toplamı, büyük defterdeki atölyeler
hesabının borç bakiyesi ile eşit olmak zorundadır.

Resim 2.3: Atölyede çalışan mahkumlar
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2.9.18. Atölye Esas Defteri

Bu defter, üretimde kullanılmak üzere atölyelere verilen ham maddelerin takip
edilebilmesi için kullanılır.

Her atölye için müstakil bir bölüm açılır ve her cins ham madde ayrı sayfaya
kaydedilir.

Bu defterde yer alan ham madde bakiyelerinin maliyet tutarları toplamı, atölye
yevmiye defterindeki ilgili atölyenin borç bakiyesi ile eşit olmak zorundadır.
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SATIŞ YERLERİ YEVMİYE DEFTERİ

BORÇ Sayfa Nu.: .... ALACAK Sayfa Nu.: ....

Sıra
Nu.

Yevmiye
Tutar İcmal Açıklama

Sıra
Nu.

Yevmiye
Tutar İcmal Açıklama

Tarih Nu. Tarih Nu.

1
12/01/200

9
23 859,75 859,75 Çiçek satışı

Tablo 2.25: Satış yerleri yevmiye defteri
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Ek-19

SATIŞ YERLERİ ESAS DEFTERİ
Emtianın Cinsi:
………………………………………………

BORÇ Sayfa Nu.: …. ALACAK Sayfa Nu.: ….

Mikt
arı

Biri
m

Mali
yet

Fiya
tı

Mali
yet

Tuta
rı

Biri
m

Satı
ş

Fiy
atı

Satı
ş

Tut
arı

Biri
m

KD
V

İhraç
Müzekkere

sinin
Yevmiye

Açıkl
ama

Mikt
arı

Biri
m

Mali
yet

Fiya
tı

Mali
yet

Tuta
rı

Biri
m

Satı
ş

Fiy
atı

Satı
ş

Tut
arı

Biri
m

KD
V

İcmal
Cetvelin

in

Yevmiy
e

Açıkla
ma

Tarihi
N
u.

Tarih
N
u.

Tar
ihi

N
u.

Tar
ih

N
u.

21 1,50
31,5
0

2,5
0

52,5
0

0,4
5

15/05/2
009

54 15/05/2
009

9
7

Yaka
çiçeği

Tablo 2.26: Satış yerleri esas defteri
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ATÖLYE YEVMİYE DEFTERİ

BORÇ Sayfa Nu.: .... ALACAK Sayfa Nu.: ....

Sıra
Nu.

Yevmiye
Tutar İcmal Açıklama

Sıra
Nu.

Yevmiye
Tutar İcmal Açıklama

Tarih Nu. Tarih Nu.

1 02.01.2009 1 820.00
2008 mali

yılından devir
2 07.01.2009 21 600,00 Un
3 26.01.2009 91 1265,00 Elektrik
4 29.01.2009 115 180,00 Maya
5 31.01.2009 101 150,00 Un tip 650
6 31.01.2009 Yekûn 2195,00

Tablo 2.27: Atölye yevmiye defteri
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ATÖLYE ESAS DEFTERİ

Ham Maddenin Cinsi: Ekmek Katkı Maddesi

BORÇ Sayfa: …. ALACAK Sayfa: ….

Ambar İhraç
Müzekkeresi

nin
Yevmiye

Mikta
rı

Fiyat
ı

Tuta
rı

İcmal Nu.t

Maliyet
Pusulasının

Yevmiye
Mikta

rı
Fiyat
ı

Tuta
rı

İcmal Nu.t

Tarih
Nu

.
Tarih

Nu
.

Tarih Nu.
Tari

h
Nu.

28.04.20
09

25.04.20
09

77
6

100 0,98 98,00 98,00

Katkı
madde

si
alımı

07.05.20
09

07.05.20
09

65
5

800 1,00
800,0

0
800,0

0

Tablo 2.28: Atölye esas defteri
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2.9.19. Atölye İcmal ve Maliyet Defteri

Bu defter, her atölye için ayrı bölüm açılmak suretiyle tutulur. Atölyede üretimde
kullanılıp “790-İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesabına aktarılan tutarlar defterin borç
tarafına, maliyet cetvelleri muhteviyatı da alacak tarafına yazılır.

Defterin alacak tarafı toplamlarıyla Mamuller Hesabına girişi yapılan mamullerin
kontrolü yapılır. Bu defter “151-Yarı Mamuller Üretim Hesabı” içinde tutulur ve alacak
tarafı toplamlarıyla hesabın kontrolü yapılır.

Resim 2.4 : Bir iş yurdu atölyesi

2.9.20. Sipariş Defteri

Bu deftere, alınan siparişler için düzenlenen sipariş pusulaları tarih sırasıyla
kaydedilir. Zamanında imal edilip edilmedikleri bu defterden kontrol edilir.

2.9.21. Belge Kayıt Defteri

Bu deftere, kullanılmak üzere bastırılan fatura, perakende satış fişi, tahsildar
makbuzu, gider pusulası, ödeme fişi gibi belgeler çeşitlerine göre açılacak bölümlere
kaydedilir (Tablo 1.31).

İş yurduna gelen belgeler defterin sol sayfasına, kullanılmak üzere ilgililere verilen
belgeler defterin sağ sayfasına sütun başlıklarına göre yazılır. İlgililere verilen belgelerden
çeşitli nedenlerle kullanılmamış olarak geri alınanlar defterin sağ sayfasındaki alakalı
sütunlara kaydedilerek geri alınma sebebi, açıklama bölümünde belirtilir.

Belgelerin alınıp verilmeleri sırasında, ciltler itibarıyla yaprak adetleri birer birer
sayılarak numaralarının birbirini izleyip izlemediği kontrol edilir. Yaprak sayısında ve
numaralarda bir yanlışlık varsa durum bir tutanakla tespit edilerek gönderen yere ve Daire
Başkanlığına bildirilir. Kullanıldıktan sonra iade edilen belgelerin dip koçanları da yeniden
sayılır ve doğru olduğu tespit edilerek geri alınır.

Bu defterde kayıtlı belgelerin teslim alma, verme veya gönderme işlemleri muhasebe
yetkilileri tarafından bizzat yapılır

.
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Ek-
22

BORÇ Sayfa Nu.: …. ALACAK Sayfa Nu.: ….

Sır
a

Nu
.

Kullanılan
Ham

Maddenin
Cinsi

Yevmiy
e Mikt

arı
Fiy
atı

Tutarı İcmal

Sır
a

Nu
.

Maliyet
Pusulasının

Maliyet Unsurları
İcm
alTar

ih
N
u.

Tarih
Nu

.
790 791

79
2

79
3

79
4

79
5

796
79
7

Topla
m

1
Kepek Nu.mal

25
Kg

0,47
11,75 1

31.01.2
009

1995,
2905

379,
975

521,
70

2914,9
655

2
Fırınlanmış

Tuz
750
Kg

0,20 150,00

3
Maya 500

gram
200
adet 1.04 208,00

4
Sıvı Yağ

76
Lt

2,32 176,32

5
Su

247.
73 m

5,8
5

1449,2
205

Tablo 2. 29: Atölye icmal ve maliyet defteri
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SİPARİŞ DEFTERİ

Sayfa Nu.: …. Sayfa Nu.: ….

Sır
a

Nu.
Yevmiye

Siparişin
Verildiği

Tarih

Sipariş
Verenin

Adı
Soyadı

Mamulü
n Satış
Fiyatı

Alınan
Peşinat
Miktarı

Siparişin
Teslim

Edildiği
Tarih

Sıra
Nu.

Yevmiye
Siparişin
Verildiği

Tarih

Sipariş
Verenin

Adı
Soyadı

Mamulü
n Satış
Fiyatı

Alınan
Peşinat
Miktarı

Siparişi
n Teslim
Edildiği
Tarih

Tarih Nu.
Tari
h Nu.

1
12.05.200
9 58

12.05.200
9

A.
Kartal 200,.00 100,00

20.05.200
9

2
12.05.200

9 59
03.05.200

9 B. Bakar 270,00 150,00
12.05.200

9

Tablo 2. 30: Sipariş defteri
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Ek-24

BELGE KAYIT DEFTERİ

Sayfa Nu.: 5 Sayfa Nu.: ….

Sır
a
Nu
.

GELEN BELGENİN
GERİ ALINAN
BELGENİN

Sır
a
Nu
.

VERİLEN BELGENİN

Yevmiye Nered
en
Geldiğ
i

Mikt
arı

Numaral
arı

Alınma
Tarihi

Kulla
nıl-
mış
Yapra
klar

Kulla
nıl-
mamış
Yapra
klar

Verildiğ
i Tarih

Kime
Verildiği

Numaraları
Alanın
İmzası

Açıklama
Tarih

N
u.

İlk Son
Başla
ngıç

Bitiş

1
25.01.2
009

5
Takı
atölyes
i

7 1 100
26.01.2
009

100 - 1
31.01.20
09

A. Kale 1 100

İş yurdu
muhasebe
sine
tahsildar
fişi
verildi.

Tablo 2.31: Belge kayıt defteri
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2.9.22. Arşiv Defteri

Bu deftere, eski yıllara ait olup kullanılmasına gerek kalmayan defter, yazışma
dosyaları ile denetime giren yerlerde denetim tarihinden önceki belgeler kaydedilerek arşive
kaldırılır.

Arşiv defteri, yıllar itibarıyla bölümlere ve bölümler de belgelerin çeşitlerine göre alt
bölümlere ayrılır. Arşive kaldırılacak belgeler her yıl için birden başlamak üzere numara
verilmek suretiyle ilgili sayfalara sıra ile kaydedilir, bunların defterde alacakları sıra
numaraları kaldırılan defter ve belgelerin üzerine de yazılır.

Fatura, Perakende Satış Fişi, Tahsildar Makbuzu, Gider Pusulası, Alındı Belgesi,
Ödeme Emri Belgesi gibi belgeler arşive kaldırılırken deftere birer birer yazılmaz. Bunlar
cins ve cilt numaralarına göre sıralı hâle getirilerek başlangıç ve bitiş numaraları yazılır.

2.9.23. Dava Defteri

Bu defterde, iş yurdunun başkaları aleyhine ve başkalarının da iş yurdu aleyhine açtığı
davalar ayrı ayrı bölüm ayrılmak suretiyle izlenir. Her bölümde açılan davalar ile mahkeme
kararlarına ilişkin sütunlar eksiksiz olarak doldurulur.
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Ek-25

ARŞİV DEFTERİ

Sayfa Nu.: …. Sayfa Nu.: ….

Sıra
Nu.

ARŞİVE KALDIRILAN BELGENİN
Açıklama

Sıra
Nu.

ARŞİVE KALDIRILAN BELGENİN
Açıklama

Çeşidi Cilt Adedi Numaraları Çeşidi Cilt Adedi Numaraları

1
Tahsildar

Fişi
5 150…….155

5 cilt fiş
alındı.

2
Dava

Defteri
2 5 ,6

2 adet dava
defteri

Tablo 2.32: Arşiv defteri
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Ek-26

DAVA DEFTERİ

Sayfa Nu.:.. 1.. Sayfa Nu.: ..1..

DAVANIN

Davalının
Adı, Soyadı

Üçüncü
Şahıslar

Davanın Taliki

Mahkemenin
Karar Özeti

Kovuşturma
ve

Yürütmelerİsmi
Açıldığı
Tarih

Görüldüğü
Mahkemenin

Adı

Esas ve
Konusu

Tarihi Sebepleri

Ahmet
……….

12.01.2009 …..Mahkemesi
İş yurduna

olan borcun
ödenmemesi

……
Cezaevi
Müdürü

15.01.2009

Tablo 2.33: Dava defteri
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, İş yurtlarına ait belgeleri düzenleyip
defterlerini tutabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Atölyede çalıştırılacak tutuklu ve
hükümlü sayısını belirleyiniz.

 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile
Tutukevleri İş Yurtları Kumrunun Kuruluş ve
İdaresine İlişkin Kanun’u internetten indirerek
faydalınınız.

 Atölyede çalışmak isteyen tutuklu ve hükümlü
sayısını belirleyiniz.

 Atölyede çalıştırılacak tutuklu ve
hükümlünün mesleklere göre
dağılımını yapınız.

 Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İş
yurtları Kurumu ve İş Yurtlarının İdare ve
İhale Yönetmeliği’ni internetten indirerek
faydalanınız.

 Tutuklu ve hükümlünün mesleklerini
belirleyerek atölyelere dağıtınız.

 İş yurtlarına gidiş ve gelişlerde
güvenlik tedbirleri alınız.

 İş yurtlarına gidecek mahkûmları güvenlik
tedbirleri alarak götürüp getiriniz.

 Defterleri tutunuz.

 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş
Yurtları Kurumu ve İş Yurtlarının Muhasebe
Uygulama Yönetmeliği’ni internetten
indiriniz.

 Bu Yönetmelik’te verilmiş olan defterlerin
şekillerini bir exel dosyasına taşıyınız ve
işleyiniz.

 Defter ve belgeleri Kanun’da
belirtilen süreler içinde saklayınız.

 İşlediğiniz defterleri saklamak üzere arşiv
oluşturunuz.

 Defter ve belgeleri arşivleyerek
güvenliğini sağlayınız.

 Oluşturduğunuz arşivin güvenliğini sağlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

 İş Yurtları Yüksek Kurulu kimin başkanlığında yürütülür?
A) İş Yurtları Müdürü’nün
B) Bakanlık Müsteşarı’nın
C) Adalet Bakanı’nın
D) Hukuk İşleri Genel Müdürü’nün
E) Mali İşler Daire Başkanı’nın

 İş Yurtları Yüksek Kurulu faaliyetleri gözden geçirmek ve gündemdeki konuları
görüşmek üzere ne kadar zamanda bir toplanmak zorundadır?
A) Ayda bir kere
B) Senede bir kere
C) Haftada bir kere
D) 15 günde bir
E) 20 günde bir

 İş Yurdu Yönetim Kurulu kimin başkanlığında yürütülür?
A) İş yurdu müdürünün
B) İş yurdu muhasebe yetkilisinin
C) Müdür yardımcılardan birisinin
D) Bakanlık Müsteşarı’nın
E) Mali işler daire başkanının

 İş yurdunun alacaklarını aşağıdakilerden hangisi tahsil etmeye yetkilidir?
A) Muhasebe yetkilisi
B) Ambar memuru
C) İş yurdu müdürü
D) Tahsildar
E) Ayniyat memuru

 İş Yurtlarında yapılan tahsilatta Yüksek Kurulun belirlediği miktarı aşan para
mevcudu için ne gibi işlem yapılır?
A) İş yurdu kasasında saklanır.
B) Aynı gün bankaya yatırılır.
C) Aynı gün mevcut para ile malzeme alınır.
D) Bir haftalık mevcut paraya yatırılır.
E) İş Yurtları Daire Başkanlığına gönderilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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 İş yurtları bütçesinden ödenek aktarılan merkez birimleri, harcamalardan artan para
varsa bu parayı nereye ve ne kadar zaman içinde gönderirler?
A) İş Yurtları Merkez Birimine 7 gün içinde
B) İş Yurtları Merkez Birimine bir ay içinde
C) Daire Başkanlığına bir ay içinde
D) Daire Başkanlığına 7 gün içinde
E) CTE Genel Müdürlüğüne 7 gün içinde

 Ceza tevkifevleri ve tutukevleri iş yurtları kurumlarında tutulması zorunlu olan
deferlerden günlük kasa defteri ve yevmiye defterini kim tastik eder?
A) İş yurdu müdürü
B) Adalet Bakanlığı
C) Ceza Tevkifevleri Genel Müdürü
D) İş Yurtları Daire Başkanı
E) Noter

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara gelecek olan kelimelerin bulunduğu
seçeneği işaretleyiniz.

 Atölye ………. defteri, üretimde kullanılmak üzere atölyelere verilen
………………….. takip edilebilmesi için kullanılır.
Yevmiye, ham made
A) İcmal, paranın
B) İcmal, ham madde
C) Esas, ham madde
D) Esas, paranın

 Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ………… tarihi ve müteselsil
numara sırasıyla ve ………….. hâlinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.
A) İşlem, maddeler
B) Yevmiye, maddeler
C) İşlem, sıralar
D) Yevmiye, sıralar
E) Hesap, maddeler

 Alacak defterine, büyük defterdeki ……….. hesaplarına borç yazılan tutarlarla
bunlardan yapılan tahsilatlar, ……………. her hesap için ayrı ………… açılmak
suretiyle ayrıntılarıyla kaydedilir.
A) Borç, kullanılan, bölüm
B) Alacak, kullanılan, satır
C) Borç, kullanılan, satır
D) Alacak, kullanılan, bölüm
E) Borç, açılan, bölüm
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 Kasa defteri, iş yurdunun ……. ile ilgili ………….. günü gününe yazıldığı defterdir.
Karşılıklı ……. sayfadan oluşur.
A) Kasa, işlemlerin, iki
B) Para, işlemlerin, iki
C) Para, hesapların, iki
D) Kasa, hesaplanır, iki
E) Banka, işlemlerin, iki

 Bütün belgelerin defterlere ……… olarak yazılması asıldır. Zorunlu hâllerde en fazla
….. günlük belgenin kayıtlara yazılması ertelenebilir, ……. defteri mutlaka günlük
olarak yazılır.
A) Günlük, yedi, kasa
B) Günlük, beş, yevmiye
C) Günlük, üç, kasa
D) Haftalık, üç, kasa
E) Haftalık, beş, yevmiye

 Belge…….. defterine, kullanılmak üzere bastırılan, ……. , perakende satış fişi,
tahsildar makbuzu, gider pusulası, ödeme fişi gibi belgeler …………. göre açılacak
bölümlere kaydedilir.
A) Yazma, fatura, çeşitlerine
B) Kayıt, fatura, çeşitlerine
C) Kayıt, yevmiye, çeşitlerine
D) Yazma, yevmiye, sayısına
E) Kayıt, fatura, sayısına

 Dava defterinde, iş yurdunun başkaları ……… ve başkalarının da iş yurdu aleyhine
açtığı …….. ayrı ayrı bölüm ayrılmak suretiyle izlenir.
A) Lehine, dava
B) Lehine, sayfada
C) Aleyhine, sayfada
D) Tarafından, dava
E) Aleyhine, dava

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış şeklinde karşılarındaki kutucuklara (X)

işareti koyarak değerlendiriniz.

1. ( ) Yüksek Kurul, Bakanlık Müsteşarı’nın başkanlığında toplanır.

2. ( ) Yüksek Kurul, en az yedi üyenin katılımı ile haftada bir kere toplanır ve alınan
kararlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır.

3. ( ) İş yurdu yönetim kurulu, kararlarını toplantıya katılanların üye sayısının salt
çoğunluğuyla alır.

4. ( ) İdare memuru; asli görevlerinin yanında iş yurdu müdürü tarafından kendisine
verilen iş yurduyla ilgili görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür.

5. ( ) Muhasebe yetkilisi muhasebe servisinin amiri olup iş yurdu personeline karşı
sorumludur.

6. ( ) Tahsildar, iş yurdunun alacaklarını tahsil etmekle görevlidir.

7. ( ) İş gözetmeni; muhasebe yetkilisi tarafından iş yurduyla ilgili verilen görevden
başka, hükümlü ve tutukluların çalışmasını kontrol ve temin etmek ve puantaj
defterlerini tutmakla mükelleftir.

8. ( ) Ustabaşı, teknik elemanlar ve diğer personel; kendi bilgi ve ihtisasları dâhilinde
çalışmak ve personeli yetiştirmekle mükelleftir.

9. ( ) Hükümlüler, kendi iş yerlerinde ve üçüncü dereceye kadar kan bağıyla bağlı
kişilere veya hısımlarına ait iş yerlerinde çalıştırılamazlar.

10. ( ) Çocuk hükümlülerin çalıştırılması yalnızca meslek eğitimine yönelik olur.

11. ( ) Hükümlü veya mahkûm; hukuki açından başkasının haklarına zarar verdiği
gerekçesiyle toplumdan uzaklaştırılıp islah edilen hüküm giymiş kişiye denir.

12. ( ) Tutuklu, suçu kesinleşmiş ve mahkemece atfedilen suçun kararı verilmiş lakin
tedbiren hürriyeti bağlayıcı şekilde alıkonulan kişidir.

13. ( ) Ücretin tahakkukunda, günlük olarak tutulacak puantaj cetveli esas alınır.

14. ( ) Hükümlünün kurum dışında çalıştırılmasında, her türlü iş kazasının yasal
yükümlülüklerinden iş yurdu müdürü sorumludur.

15. ( ) Hükümlülerin veya tutukluların iş yurduna ait atölye, tesis ve benzeri ünitelerde
çalıştırılması hâlinde, bunlara Yüksek Kurulca belirlenen gündelik ödenir.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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16. ( ) Fazla çalışma süresi, günde üç saati geçemeyeceği gibi fazla çalışma yapılacak
günlerin toplamı da bir yılda doksan iş gününden veya iki yüz yetmiş saatten fazla
olamaz.

17. ( ) Ceza infaz kurum mevcudunun %50'sini geçmemek üzere bazı hükümlü ve
tutuklular, liyakat durumları da gözönüne alınarak berberlik, temizlik, yemek işleri ile
bunlara benzer işlerde görevlendirilebilirler.

18. ( ) Çalışan hükümlü ve tutuklulara verilecek gündelikler; çırak, kalfa ve ustalar için
ayrı ayrı olmak üzere yapılan işin niteliğine ve iş kollarına göre Yüksek Kurulca
belirlenir.

19. ( ) Çocuk eğitimevlerindeki hükümlülere gündelik yerine, iş yurdunun kâr etmesi
hâlinde Yüksek Kurulca belirlenecek miktarda kâr payı dağıtılır.

20. ( ) Her mali yılın başında Yüksek Kurulun belirleyeceği limiti aşan ihalelerin ihale
sorumlusu Bakandır. Bakan bu yetkisini devredemez.

21. ( ) Taşra teşkilatları; hak sahiplerine yaptıkları iş karşılığında verilecek çek veya
ödeme emirlerinde harcama yetkilisinin ve varsa iş yurdu muhasebe yetkilisinin imzası
bulunur.

22. ( ) Fatura ile perakende satış fişi satılan emtia ve yapılan iş karşılığında müşterinin
borçlandığı veya borç olarak ödediği miktarlar için düzenlenir.

23. ( ) Gider pusulası, kazançları götürü usulde tespit olunan tüccarlarla, serbest meslek
erbabına ve vergiden muaf esnafa yaptırılan işler veya onlardan satın alınan emtia için
tanzim olunur.

24. ( ) İrsaliye, veznede bulunan, limit fazlası tutarlarla, satış yerlerindeki limit fazlası
günlük hasılatın kasaya konması için kullanılır.

25. ( ) Alındı belgesi, veznece yapılacak her türlü tahsilat için kullanılır.

26. ( ) Gönderme belgesi, iş yurdunun kasa hesabından başka bir hesaba aktarılması
istenen paralar için bu belge düzenlenir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili konuları tekrarlayınız.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz bu modülü başarıyla tamamladınız demektir.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI

1 B

2 C

3 A

4 D

5 B

6 D

7 E

8 C

9 B

10 D

11 A

12 C

13 B

14 E

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI

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

10 C

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

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

10 D
11 D
12 Y
13 D
14 Y
15 D
16 D
17 Y
18 D
19 D
20 Y
21 D
22 Y
23 D
24 Y
25 D
26 Y
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