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AÇIKLAMALAR

KOD 861KMK025

ALAN Adalet Alanı

DAL/MESLEK İnfaz ve Koruma Memuru

MODÜLÜN ADI Giriş Çıkış Kontrolü

MODÜLÜN TANIMI
Ceza infaz kurumlarına ziyaretçi, personel, araç gereç ve
malzeme giriş çıkış kontrollerinin yapılmasıyla ilgili
bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40 / 24

ÖN KOŞUL Müdahale görevi modülünü almış olmak

YETERLİLİK Ceza infaz kurumlarına giriş çıkış kontrolü yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç

Uygun ortam ve gerekli araç gereç sağlandığnıda
mevzuata uygun olarak ziyaretçi, personel, araç gereç ve
malzeme giriş çıkış kontrollerini yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Personel ve ziyaretçi giriş ve çıkış kontrollerini

yapabileceksiniz.
2. Araç gereçlerin giriş ve çıkış kontrollerini

yapabileceksiniz.
3. Giren malzeme (yiyecek ve içecek) ve çöp çıkış

işlemlerini yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

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

AÇIKLAMALAR
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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,

İnsanoğlunun yaşantısında en önemli unsurlarından biri de güvenliktir.
Günlük yaşantımızda hepimiz kişisel güvenliğimiz için çeşitli tedbirler alırız.
Toplumun güvenliği için de devlet güvenlik tedbirleri almak durumundadır. Devletin
aldığı güvenlik tedbirleri sayesinde huzurlu olarak yaşantımızı sürdürürüz.

Toplumun ortak olarak kullandığı birçok yerde sıkı güvenlik tedbirlerini
görmekteyiz. Bu güvenlik tedbirlerinde insan unsuru ile birlikte teknolojinin
kullanılması hem güvenlik sağlamayı kolaylaştırmakta hem daha güvenli hâle
getirmektedir.

Bir alışveriş merkezine gittiğimizde duyarlı kapıdan geçtiğimiz gibi, elimizde
bulunan eşyaları da X - Ray cihazlarından geçirilmektedir. Bunun tek amacı toplum
güvenliğini sağlamaktır, dolayısıyla kişi olarak bizim güvenliğimiz sağlanmaktadır.
Cezaevlerindeki güvenlik sistemi daha da sıkı olmaktadır. Çünkü, orada suç işlemiş
insanlar barındırılmaktadır. Cezaevinde bulunan insanın firar çıkışlarında alınan
güvenlik tedbirlerini öğreneceğiz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, Ziyaretçi ve
personel giriş ve çıkış işlemlerini yapabileceksiniz.

 Ceza infaz kurumlarını kimlerin ziyaret edebileceğini internetten araştırınız.
 Ceza infaz kurumlarını ziyaret edecek kişilere uygulanacak prosedürü

www.cte.adalet.gov.tr adresinden araştırınız.
 Ceza infaz kurumlarında çalışan personelin giriş çıkışlarında dikkate alınacak

hususları www.cte.adalet.gov.tr adresinden araştırınız.

1. PERSONEL VE ZİYARETÇİ GİRİŞ
ÇIKIŞLARI

1.1. Ceza İnfaz Kurumu Personeli

Ceza infaz kurumlarında atanmaları Bakanlıkça yapılan personel ve atanmaları
adli yargı adalet komisyonlarınca yapılan değişik unvanlarda iki grup personel
çalışmaktadır. Bakanlıkça atanan personel yönetici personel ve uzman personel
olmak üzere ayrıca iki ayrı grup oluşturmaktadır.

Ceza infaz kurumları personellerinin atanmalarında ve özlük haklarının
uygulanmasında Adalet Bakanlığı yetkilidir. Ancak merkezden işlerin takibi ağır yük
getirdiğinden birtakım yetkilerini merkezde tutarak bazı yetkilerini de 2802 sayılı
yasanın 114. maddesine göre adli yargı adalet komisyonlarına devretmiştir. Bu
yetkilerin kullanmasında adli yargı adalet komisyonlarına uygulamada tam yetkili
oldukları ve onay almak suretiyle yetkili oldukları görevler devredilmiştir.

Bakanlıkça atanan personelin özlük dosyaları merkezde tutulmakta ve özlük
hakları merkez tarafından takip edilmektedir. Adli yargı adalet komisyonlarınca
atanan personelin özlük dosyaları taşrada tutulmakta ve özlük hakları komisyonlarca
takip edilmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1.1. Atamaları Adalet Bakanlığınca Yapılan Personel

Ceza infaz kurumlarında çalışan yönetici personel ile uzman personelin atamalarını
Adalet Bakanlığı yapar.

1.1.1.1. Yönetici Personel

Ceza infaz kurumlarında yönetici personel kadrosunda müdür, cezaevi II. müdürü ve
cezaevi idare memuru çalışır.

Müdür: Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatlara uygun olarak başında
bulunduğu kurumun yönetim, denetim, asayiş ve güvenliğini koordineli bir şekilde
yürütülmesi ile personelin yetiştirilmesinden sorumludur. Bakanlık ve diğer yetkili
mercilerce verilen görevleri yapan ve yaptıran, hizmetin düzenli, verimli ve süratli
olarak yürütülmesini sağlayan, personel arasında dengeli iş bölümü yapan, sorumlu
olduğu amirlerden yazılı ve sözlü emirler alan, personele yazılı ve sözlü emirler
veren, konumu ve konusu ile ilgili tüm görevleri yapan ve yaptıran; başında
bulunduğu kurumun amiridir.

Cezaevi II. müdürü: Kurum müdürünün yardımcısıdır. Kanun, tüzük, yönetmelik
ve diğer mevzuatlar ile müdürün düzenlediği iş bölümünde belirtilen görevleri zamanında ve
eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Yetenek ve becerileri doğrultusunda müdüre
yardımcı olur. Cezaevlerinin özelliklerine göre birden fazla yeteri kadar II. müdür atanmakta
olup, vardiyalı olarak çalışmaktadırlar. Müdürün yokluğunda uygun olanı, Cumhuriyet
Başsavcısının oluru ile müdüre vekâlet eder. Amirlerce verilen yazılı ve sözlü emirleri yerine
getirmekle ve görevleriyle ilgili tüm işleri yapmakla yükümlüdürler.

Cezaevi idare memuru: Kurum müdürü ve II. müdürlerden sonra gelen yönetici
personel olup, yetişmesi için yapılan iş bölümü ve görevlendirme talimatları doğrultusunda
hizmet sunan, bilfiil verilenleri yapmakla ve yaptırmakla sorumlu tutulan cezaevinin birim
ve servislerinde belirli aralıklarla çalıştırılan, ileride müdür olarak yetiştirilmek üzere yetki
ve sorumluluk yüklenen görevlidir.

1.1.1.2. Uzman Personel

Cezaevinde değişik alanlarda çalışan uzmanlar vardır. Bu uzmanların atamalarını
Adalet Bakanlığı yapar.

 Cezaevi saymanı: Kurumun iş yurdu ile ilgili hesap işlemlerinin kanun,
tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini
sağlamakla görevli, gerekli mesleki bilgiye sahip personeldir. Hükümlü ve
tutukluların iyileştirilerek topluma dönüşlerinde meslek sahibi olmalarını
sağlamak üzere iş yurdu atölyelerini geliştirmek ve yeni iş alanları açılması
için çaba gösteren, ayrıca genel bütçe ile ilgili yapılan işlemlerin doğru olup
olmadığını kontrol etmekle görevli unvanlı meslek elemanıdır.
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 Cezaevi doktoru: Personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile
hükümlü ve tutukluların sağlıklarıyla ilgili vücutlarındaki düzensizlikleri
teşhis eden, tıbbi muayenelerini yapan, teşhis ve tedavilerini sağlayan meslek
elemanıdır.

 Diş hekimi: Personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile
hükümlü ve tutukluların diş ve ağızlarında meydana gelen hastalık ve
bozukluklara karşı teşhis, tedavi ve korunma ile ilgili işlemlerde
bulunan meslek elemanıdır. Kurumda koruyucu ve tedavi edici diş
hekimliği hizmetlerini yürütür.

 Psikolog: Hükümlü ve tutuklular ile kurum çalışanlarının davranışlarını ve bu
davranışlarla ilintili psikolojik, sosyal ve biyolojik süreçleri bilimsel
yöntemleri kullanarak araştıran, sorunları çözmek için uygulamalar yapan
kişidir.

 Sosyal çalışmacı: Kurumdaki bireylerin, grupların ve toplumların,
kendilerinden ya da içinde yaşadıkları sosyal çevrelerinden kaynaklanan
psiko-sosyal sorunlarını tespit ederek, bireyin toplumsal fonksiyonlarını
düzeltmek, desteklemek ve değiştirerek sorun olarak getirilen olgunun
çözülmesi ve giderilmesine yönelik çalışmalar yaparak, kişilere yapıcı
yetenekler kazandıran ve onların kişisel gelişmelerini kolaylaştıran, böylelikle
toplum yaşamında daha yeterli kişiler olmalarını sağlayan unvanlı meslek
elemanıdır.

 Öğretmen: Bilgi, görgü ve yaşantısı ile belli dal ve alanlarda başkalarının
yetişme ve gelişmesine yardımcı olan, eğitim-öğretim ve bununla ilgili görevi
üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir (1739 Sayılı Kanun’un 93 ve 94. mad.).

Kurumdaki hükümlü ve tutuklulardan okuma-yazma bilmeyenlerin okuyup-
yazmalarının sağlanması, zorunlu ilköğretim eğitimlerinin tamamlattırılması ile lise
ve üniversite tahsili yapmak isteyenlere gerekli yardımı sağlayan bilgi, belge ve
kayıtlarına yardımcı olan, ihtiyaç duyulan kursları açan, eğitimlerini tamamlattıran
unvanlı kişidir. Ayrıca Kütüphane Ve Kitaplık Yönetmelik’i çerçevesinde hükümlü
ve tutukluların buradaki kitaplardan yararlanmalarından yükümlüdür.

Eczacı: Hükümlü ve tutuklular ile kurum çalışanlarının, doktorun
vereceği reçeteye göre ilaçları hazırlayan, dağıtan ve muhafaza eden
unvanlı meslek elemanıdır.

Veteriner: Hayvancılık işkolu bulunan genellikle açık cezaevlerinde
hayvanların tedavilerini yapan ve mesleği doğrultusunda hizmet sunan
unvanlı elemandır.
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Mimar: Özellik arz eden infaz kurumlarını mimari açıdan değerlendiren
ve çizen nitelikli hizmetler sunan unvanlı meslek elemanıdır.

Mühendis: İş esası üzerine kurulan infaz kurumlarında meslekleri gereği
teknik hizmetler sunan, planlayan ve projelendiren nitelikli meslek
elemanıdır.

Diyetisyen: Kurumlarda kötü beslenmenin yol açtığı hastalıkların yol
açtığı önlemeyi amaçlayan alınan gıda maddelerinin insan sağlığına
uygun koşullarda alınması, muhafazası, pişirilmesi ve sunumlarının
kalori hesaplarına uygun olarak yapılmasını sağlayan unvanlı
personeldir.

Pedagog: Kurumlarda (çocuk eğitim evi ve çocuk cezaevlerinde) yapılan
eğitim hizmetlerinin hükümlü ve tutuklulara daha yararlı ve etkili
olması hususlarında daha yararlı ve etkili olması hususlarında uzmanlık
alanından faydalanılan unvanlı personeldir.

Eğitim uzmanı: Tüm ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile eğitim
merkezlerinde yapılan eğitimin yararlı ve etkili olması hususlarında unvanlı
personeldir.

Kütüphaneci; Alanında eğitim görmüş ceza infaz kurumları ve
tutukevleri ile personel eğitim merkezlerinde kütüphane ve arşiv
hizmetlerini düzenlemekten sorumlu unvanlı personeldir.

Eğitim Rehberi: Çocuk eğitim evleri ve çocuk cezaevlerinde ile ihtiyaç
duyulan infaz kurumları ve tutukevlerinde psikolojik danışmanlık ve
rehberlik yapmakla görevlendirilen unvanlı personeldir.

Programcı: Tüm ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile eğitim
merkezlerinde uygulanacak eğitim programlarını hazırlamaktan
sorumlu unvanlı personeldir.

1.1.2. Atamaları Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Yapılan Personel

Ceza infaz kurumunda çalışan yönetici ve uzman personelin dışında adli yargı
adalet komisyonunca personeller atanır. Bu personeller ceza infaz kurumlarının diğer
işlerini yürütürler.
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 Cezaevi kâtibi: İnfaz bilgisine sahip belge, kayıt ve dosyalama tekniğini bilen,
yazım ve ilgili büro malzemelerini kullanan, birimiyle ilgili yazışmaları yapan nitelikli
personeldir.

 İnfaz ve koruma başmemuru: Güvenlik ve gözetim elemanı olarak atanmış,
kurumun asayiş ve disiplinini sağlayan, sorumluluğundaki memurların sevk ve
idaresini düzenleyen, görevinin gerektirdiği niteliklere sahip, infaz ve koruma
memurlarının üstü ve zor kullanma yetkisi bulunan unvanlı, üniformalı personeldir.

 İnfaz ve koruma memuru: Güvenlik ve gözetim elemanı olarak atanan
kurumun asayiş ve disiplinini temin etmekle yükümlü, gereğinde zor kullanma
yetkisi bulunan üniformalı eğitimli ve nitelikli personeldir.

 Ambar memuru: Genel bütçe ve iş yurdu ambarına gelen malzemeyi teslim alan,
tasnif, kayıt, muhafaza ve ihracını yapmakla yükümlü, demirbaş alımı ve düşümü
bilgisine sahip nitelikli personeldir.

 Sağlık memuru: Doktorun denetimi ve gözetiminde, hükümlü ve tutuklu ile
personel ve yakınlarının muayene ve tedavilerinde doktora yardımcı olan mesleki
eğitim almış sağlık personelidir.

 Satın alma memuru: Kuruma alınacak her türlü malzemenin fiyat
araştırmasını yapan, teklifleri dağıtan ve toplayan, yapılan değerlendirme sonucu
uygun bulunan malzemelerin belirtilen zaman, kalite ve şartlarda kuruma
ulaştırılmasını sağlayan memurdur.

 Tahsildar: İnfaz kurumlarında üretilen malzemenin bedellerini tahsil eden, takibini
yapan kalifiyeli elemandır.

 Veznedar: Kurumun belirlenen limit üzerinden borçlarını ödeyen, alacaklarının
tahsilinden elde edilen para ve kıymetli kâğıtları kasada muhafaza eden ve kayıtlarını tutan
memurdur.

 Teknisyen: Kurumun teknik işleri ile uğraşan, alanında uzmanlaşmış ehliyetli
görevliler olup binanın bakım, onarım ve tamirat işleri ile araç gereçlerinin yapımı, tasarruf
ilkeleri doğrultusunda kullanımı, sürekli çalışır durumda olmalarının sağlanması ve
takibinden, eksik olanların temininden sorumlu teknik personeldir.

 Teknisyen yardımcıları: Teknisyenlerle birlikte çalışan ve yaptıkları işlerde onlara
yardımcı olan, öğrenme, kabiliyetine sahip görevlilerdir.

 Şoför: Genel idari hizmetler sınıfında kurumun motorlu taşıtlarının hizmet amaçlı
kullanımını sağlayan vasıflı kişidir.
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 Aşçı:Meslekleri ile ilgili olarak hükümlü ve tutuklularla görevleri başındaki
personelin tespit edilen günlük iaşe listesine göre kurum mutfağından temiz ve kurallara
uygun olarak yemeklerini hazırlama, sunma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 Kaloriferci: Yardımcı hizmetler sınıfında, talimatlar doğrultusunca
amirlerince verilen direktiflere uygun kalorifer yakma işlemlerini sağlama bilgi ve
becerisine sahip kişidir.

 Hizmetli: Kendi başına ve belirli bir süre içinde sorumlu olduğu alanlarda
hijyenik kurallara uygun olarak; toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama,
parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma gibi temizlik ve bakım işlemlerini yapma
bilgi ve becerisine sahip ve personele yardımcı olan vasıflı kişidir.

 Gemi adamı: Adalarda ve deniz kıyılarında bulunan infaz kurumlarında
personel ve diğer ihtiyaçların taşımacılığının yapıldığı gemi ve diğer deniz
taşıtlarında görevli eğitilmiş personeldir.

 Hayvan sağlık memuru: Veterinere yardımcı olan ve hayvanların
sağlıklarıyla ilgilenen ve bu konuda eğitim görmüş unvanlı elemandır.

 Santral Memuru: Kurumun iç ve dış telefon görüşmelerini düzenleyerek
ilgili ve yetkililerin telefon görüşmelerini sağlayan görevlidir.

 Tekniker: Kurumda mevcut teknik cihazların devamlı faal tutulması, bakımı
ve onarımı yapan, teknik servisle iş birliği içinde kullanıcıları eğiten alanında
uzmanlaşmış ehliyetli görevlilerdir.

 Başka kadroda olmasına karşın hizmet gereği diğer işlerde çalışan
personel: Emanet para memuru, mutemet, kantin memuru, çamaşırcı, terzi, hasta
bakıcı, berber, kunduracı, fotoğrafçı, çaycı vd.

1.2. Personel Giriş Çıkışı

Kurum görevlileri ve dış güvenlik görevlileri dâhil olmak üzere, sıfat ve görevi ne
olursa olsun, kurumlara girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır. Bu kişilerin üstleri
metal detektörle aranır; eşyaları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden
geçirilir, ayrıca şüphe hâlinde elle aranır. Bu cihazların bulunmadığı yerlerde arama ve
kontrol elle yapılır. Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, Cumhuriyet Savcıları ve bu
sınıftan sayılanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri,
izleme kurulu başkan ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle yetkileri tanınmış kişi ve
kuruluşların temsilcileri, ceza infaz kurumu ve tutukevi koruma birlik komutanı ile kurum
müdürünün üstleri ağır cezayı gerektiren suçüstü hâlleri dışında elle aranamaz. Duyarlı kapı
cihazının ikazının sürmesi hâlinde bu kişiler ancak, elle aramayı kabul ettikleri takdirde
kuruma girebilirler.
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Ceza infaz kurumlarında görevli bulunan personel; Açık ceza ve tutukevleri hariç
bütün ceza infaz kurumlarına girişlerinde kimlik kartı çiplerini yanlarında bulundurmak
zorundadırlar. Genellikle yakalarında bulunan kimlik kartı çiplerini giriş sistemlerinde
okuturlar.

Göz biyometrisi ve el biyopsileri kullanılan ceza infaz kurumlarında ise ceza
infaz kurumlarına giren tüm görevlilerin göz retinaları ve el biyopsileri kimlik kartı
çiplerinde mevcuttur.

Turnikeler, geçişine izin verilmeyen ya da retinası okunarak kayıt altına
alınmayan kişiler için açılmaz. Aynı işlemler ceza infaz kurumlarında çalışanlar için
de her giriş ve çıkış esnasında uygulanır.

Resim1.1:X-Ray cihazı

1.3. Ziyaretçi Giriş Çıkışı

Hükümlü ve tutukluların görüşmeleri aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir:

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş
olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular dışında kalan hükümlü ve
tutuklular ziyaretçiler ile görüşebilir. Ancak; ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası
infaz edilmekte olanların resmî ve yetkili merciler ile avukatları ve kanunî temsilcileriyle;
hücreye koyma cezası infaz edilmekte olanların, resmî ve yetkili merciler ve avukatlarıyla
görüşmeleri engellenemez.

Odaya kapatma disiplin cezası almış olsa dahi çocukların; annesi, babası, kardeşleri,
avukatı, resmî ve yetkili merciler ile yasal temsilcisiyle görüşmesi engellenemez.

Görüşler kapalı ve açık olmak üzere iki biçimde yaptırılır. Ziyaret yerleri, ziyaret
öncesi ve sonrasında aranır.

Hükümlü ve tutuklular, yönetmelikte belirtilen bu yakınları ile haftada bir kez olacak
şekilde, üçü kapalı biri açık görüş olmak üzere ayda dört kez görüşme yapabilir.
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Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, on beş günde bir kez olmak
üzere, biri açık, diğeri kapalı görüş biçiminde, ayda iki kez görüşme yapabilir.

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

Hükümlü ve tutuklular, yönetmeliğin 9 uncu maddesinde sayılan ve eşi, üçüncü
dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile kayyımı dışında kalan üç ziyaretçisinin
açık kimlik ve adreslerini kuruma bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, ağır hastalık, doğal afet,
hükümlü ve tutukluların nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan kaldıracak
yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hâller dışında değiştirilemez.

Ziyaretçiler, ceza infaz kurumunun düzen ve güvenliğini, hükümlü ve tutukluların
sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve maddeler ile her türlü iletişim araçları ve taşıma izin
belgesi olsa dahi silahlar kuruma alınmaz. Ziyaret sırasında hükümlü ve tutuklulara para,
kıymetli evrak ve eşya verilmez.

Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilenler dışında, ceza infaz
kurumlarına gelen avukatların, savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan ettiği belge ve
dosyalar ile konuşma kayıtları incelemeye tabi tutulmaz.

Konusu suç teşkil etmemekle birlikte, ceza infaz kurumlarına sokulması yasak olan
eşya, araç, gereç veya malzemeler, çıkışta sahibine verilmek üzere muhafaza altına alınır.

Hükümlü ve tutuklular, odalarından çıkışlarında ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı
memurlarca üst ve eşya aramasına tabi tutulur.

Aramalarda insanın saygınlığını küçültecek, onurunu incitecek veya aramanın
amacıyla bağdaşmayacak tutum ve davranışlarda bulunulamaz.

Ziyaret ve görüşlerde, kurallara uymayan heyet ve kişilerin ziyaret ve görüşmeleri
sürdürmelerine derhâl son verilir. Suç oluşturan davranışlar, kurum idaresince tutanakla
tespit edilerek, ilgili adli ve idari makamlara bildirilir. Görüşme hakkına sahip özel kişilerin
kurum güvenliğinin korunması amacıyla alınan tedbirlere aykırı istek ve davranışları
nedeniyle görüşme hakları, ceza infaz kurumunun en üst amirince bir aydan bir yıla kadar
kısıtlanabilir. Mevzuatın savunma hakkı çerçevesinde avukatlar bakımından getirdiği
hükümler saklıdır. Ancak; her halde ceza infaz kurumunun en üst amiri durumu tutanakla
adli makama bildirir.

1.3.1.Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar

Kapalı ve açık kurumlarda ziyaret veya görüşe gelen resmî heyet ve özel kişiler,
kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamaz, kurum güvenliği için alınan
ve uygulanan yasal ve idari tedbirlerin değiştirilmesini isteyemezler.
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Kurumun düzen ve güvenliğini, hükümlülerin sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve
maddeler ile her türlü iletişim araçları ve taşıma izin belgesi olsa da silâhlar kuruma
sokulamaz. Ziyaret ve görüşlerde hükümlülere para, kıymetli evrak ve eşya verilemez.

Kurum görevlileri ve dış güvenlik görevlileri dâhil olmak üzere, sıfat ve görevi ne
olursa olsun, kurumlara girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır. Bu kişilerin üstleri
metal dedektörle aranır; eşyaları x-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden
geçirilir, ayrıca şüphe hâlinde elle aranır. Bu cihazların bulunmadığı yerlerde arama ve
kontrol elle yapılır. Ancak milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, Cumhuriyet Savcıları ve bu
sınıftan sayılanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri,
izleme kurulu başkan ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle yetkileri tanınmış kişi ve
kuruluşların temsilcileri, ceza infaz kurumu ve tutukevi koruma birlik komutanı ile kurum
müdürünün üstleri ağır cezayı gerektiren suçüstü hâlleri dışında elle aranamaz. Duyarlı kapı
cihazının ikazının sürmesi hâlinde bu kişiler ancak, elle aramayı kabul ettikleri takdirde
kuruma girebilirler. Ziyaret yerleri de ziyaret öncesi ve bitiminde aranır.

Elle arama yapılmasını gerektiren hâllerde, kuruma giren bayanlar, bayan infaz
koruma memurları veya bayan jandarma görevlileri tarafından, bu görevlilerin
bulunmamaları hâlinde, ceza infaz kurumu müdürünün istemi, Cumhuriyet Başsavcısının
talebi üzerine, mülki amir tarafından görevlendirilecek bayan memurlarca aranırlar.

Resim 1.2:Ziyaretçi kayıt kabul alanı

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

 Konusu suç teşkil etmemekle birlikte kurumlara sokulması yasak olan her türlü eşya,
çıkışta sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altına alınır.

 Hükümlüler, odalarından çıkış ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst ve
eşya aramasına tabi tutulurlar.

 Aramalarda insan onuruna saygı esastır.
 Ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan heyet ve kişilerin ziyaret ve görüşmeleri

sürdürmelerine derhâl son verilir. Suç oluşturan davranışlar, ilgili idari ve adli
makamlara bildirilir. Görüşme hakkına sahip kişilerin kurum güvenliğinin korunması
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amacıyla alınan tedbirlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniyle görüşme hakları,
kurumun en üst amirince bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir. Mevzuatın avukatlar
bakımından getirdiği hükümler saklıdır.

1.3.2. Ceza İnfaz Kurumlarında Biometrik Sistemlerin Uygulanması

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

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

 Parmak izi eşleştirme

 İris tanıma (retina taraması)

 Ses ve konuşma tanıma

 Yüz tanıma

Biometrik tanıma sistemlerinin çalışma prensibini aşağıdaki şekilde
özetleyebiliriz:

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

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

 Ortamın ışıklandırması

 Kişinin bakış açısı

 Teşhisi yapılacak uzvun cihaza göre durma açısı

 Cihazın ve kontrol edilen uzvun temizlik derecesi ve nemi

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

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

Resim 1.3. El biyometrisi

Resim 1.4: Göz biyometrisi
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Resim 1.5: Görüş alanlarına ve bloklara geçişler için göz okuma cihazı ve turnikeler

1.3.4. Ziyaret Yeri

Kurumlarda kapalı ziyaretler, bu amaç için tahsis edilen yerlerde yapılır. Kapalı ziyaret
yeri bulunmayan kurumlarda ise, ziyaretler, fiziksel temas ve eşya alışverişini engelleyecek
şekilde kurum idaresince uygun görülen yerlerde yapılır.

Açık ziyaretler, odalar dışında, fiziksel temasa olanak verecek şekilde ve bu amaç için
ayrılan bölümde veya kurum idaresince uygun görülen yerlerde yapılır.

Resim 1.6: Ziyaretçi kabul bölümünden ceza infaz kapısına çıkış
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Hasta hükümlüler, cezaevi tabibinin uygun görmesi ve kurum en üst amirinin izni ile
kurum revirinde ziyaret edilebilir. Hastanede yatarak tedavi gören hükümlüler, tedaviyi
yapan hekimin uygun görmesi ve Cumhuriyet Başsavcılığının izni ile iç güvenlik görevlileri
nezaretinde ziyaret edilebilir.

1.4. Ziyaret ve Görüş Usulleri

Ceza infaz kurumlarında ziyaret ve görüş esnasında kanunlarla belirlenmiş usuller
uygulanır. Kapalı ve açık görüş olmak üzere iki çeşit görüş vardır.

1.4.1. Kapalı Görüş

Kapalı görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının
önlendiği, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği
ve ceza infaz kurumu idaresinin bu iş için tahsis ettiği özel bölümde yapılan

görüşmelerdir.1.4.1.1.Görüş Yeri

Her ceza infaz kurumunda, olanaklar elverdiği ölçüde, kapalı görüş yapılabilmesi için
bir ziyaretçi kabul yeri ayrılır.

Resim 1.7:Kapalı görüş kabinleri
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1.4.1.2. Ziyaret Edebilecek Kişiler

Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu,
kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi,
kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin
başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu,
kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla
görüşebilir.

Hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan üç ziyaretçisinin adı ve
soyadı ile bilmesi hâlinde adresini ceza infaz kurumuna kabulünden ve kendisine bu hususun
tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, ağır hastalık,
doğal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan
kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hâller dışında değiştirilemez. Ceza infaz
kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette
bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığı konusunda kolluk aracılığıyla araştırma
yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.

Aynı ceza infaz kurumu içinde bulunan hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılan
kişilerden olmaları şartıyla yönetmelik hükümleri kapsamında birbirleri ile görüşebilir.

Ziyaretçilerin, belirlenen ziyaret günü ve saatleri dışındaki ziyaretleri ile birinci ve
ikinci fıkrada sayılanlar dışında kalan kişilerin ziyaretlerine, makul sebep bulunması hâlinde
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Bu hüküm, ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.

1.4.1.3. Ziyaret Gün ve Saatleri

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

Görüş süresi, yarım saatten az, bir saatten fazla olacak şekilde belirlenemez. Görüş
süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işletilir.

1.4.1.4.Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların
Ziyaretçileri

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanları; eşi, çocukları, torunları,
torunlarının çocukları, annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası, büyükannesi ve
büyükbabasının anne ve babaları, kardeşleri ve vasisi dışında kimse ziyaret edemez
(y.11.madde) .
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1.4.1.5. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Görüş
Usulü

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, yönetmelikte 11.maddede
belirtilen kişiler ile ancak teker teker ve ceza infaz kurumu müdürünün belirleyeceği gün,
saat ve koşullar içinde, on beş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere
görüşebilir.

1.4. 2. Açık Görüş

Açık görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına imkân verecek
şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği, ceza
infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelerdir.

1.4. 2 .1. Ziyaret Edebilecek Kişiler

Hükümlü ve tutuklular, anne, baba, eş, çocuk ve torunlarıyla ayda bir gün açık görüş
yapabilir. Görüş günleri kurumca belirlenir.

Kınama cezası dışında disiplin cezası almış ve bu cezası kaldırılmamış hükümlü ve
tutuklular açık görüşten faydalanamaz. Koşullarının uyması durumunda kapalı görüş hakkı
saklıdır.

1.4. 2.2. Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş

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

Bakanlıkça belirlenen yakınları olmayan hükümlü ve tutuklular, üçüncü dereceye
kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle görüşebilirler. Ancak; bu fıkra hükmü,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.

Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı görüş ile çakışması hâlinde açık görüş
yaptırılır.

Açık ceza infaz kurumlarında yapılan açık görüşler sırasında görsel ve yazılı basın
mensupları, hükümlülerin rızasının alınması koşuluyla ve Bakanlık izniyle haber amaçlı
görüntü alabilir.
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1.4. 2.3. Açık Görüş Yapılacak Yer

Açık görüşler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında, bu iş için ayrılmış özel
bölümünde, bulunmadığı takdirde, ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde
yaptırılır.

1.4.2.4. Görüş Süresi ve Saatleri

Açık ziyaretler, bir saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00 - 17.00 saatleri arasında
yaptırılır. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işler.

1.4.2.5. Açık Görüşe İlişkin Diğer Konular

Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle,
görüş gününe kadar gruplar oluşturulur, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine
bildirilmek üzere, hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilir ve hazırlanan program ayrıca
koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılır.

Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmaz, bir defa görüş yapan hükümlü ve
tutuklular ile ziyaretçilere aynı görüşle ilgili olarak ikinci defa izin verilmez.

Her grubun açık görüşü bittikten sonra, görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular,
görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş veya odalarına götürülerek
burada sayılır. Kimlikleri, fotoğraflı belgelerle kontrol edilir, grup mevcudunun tam
olduğunun anlaşılması üzerine, ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilir.

Açık görüşlerde, görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak
bulundurulur.

Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde kalan hükümlüler görüşlerini her
zaman açık görüş şeklinde yapar.

1.5. Müdafi, Avukat, Noter ve Heyetlerin Görüşmesi

Ceza infaz kurumlarında müdafi, avukat, noter ve heyetlerin görüşmesinde diğer
ziyaretçilerden farklı usuller uygulanır.

1.5.1.Tutuklunun Müdafi İle Görüşmesi

Tutuklu, vekâletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları başkalarının
duymayacağı, ancak; görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda, açık görüş usulüne
tabi olarak görüşür. Bu kişilerin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulmaz.

Soruşturma evresinde, aynı anda en fazla üç avukat tutuklu ile görüşebilir.
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1.5.2. Hükümlünün Avukat İle Görüşmesi

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

Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları
konuşmaların kayıtları incelemeye tabi tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı Kanunun 220 nci,
ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm
olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğinin, infaz
kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri
mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge
elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet Başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir
görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin avukatlarına verdiği veya
avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler infaz hâkimince incelenebilir. İnfaz hâkimi
belgenin kısmen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı
ilgililer 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu’na göre itiraz edebilir.

Zorunlu hâllerde, belirlenen gün ve saatler dışındaki görüşmelere, Cumhuriyet
Başsavcılığı yazılı olarak izin verebilir.

Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlarıyla, avukatlık mesleğinin icrası
çerçevesinde en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir.

Resim 1.8: Avukat görüş kabinleri
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1.5.2.1. Müdafilik ve Vekillik Görevinden Yasaklanma

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanun’u hükümlerine göre mahkemece haklarında
müdafi veya vekillik görevinden yasaklanmış bulunan avukatlar, Kanun’da belirtilen
yasaklama süreleri içinde başka davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini
üstlendiği kişiyi kurumda ziyaret edemez.

1.5.2.2. Hükümlü ve Tutuklunun Noter İle Görüşmesi

Hükümlü ve tutuklular, meslek kimliğinin ibrazı ve göreviyle ilgili olmak koşuluyla,
noterle, tatil günleri dışında ve çalışma saatleri içinde, idarenin gözetiminde açık görüş usulü
çerçevesinde görüşebilir.

1.5.2.3. Avukat Stajyerinin Hükümlü ve Tutuklu İle Görüşmesi

Stajyer avukatlar, avukatlarla birlikte olmak koşulu ile hükümlü ve tutuklular ile
görüşebilir.

1.5.2.4. Birden Çok Hükümlü ve Tutuklu İle Görüşme

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

1.5.2.5. Yabancı uyruklu avukatın görüşmesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve karşılıklılık esasına
uygun olmak koşuluyla; yabancı ülkelerde haklarında soruşturma veya kovuşturma
yapılmakta olan, yabancı ülke veya uluslararası yargı mercilerinde dava açmak isteyen, leh
veya aleyhine açılmış davası olan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu hükümlülerle
yabancı uyruklu avukatları, bu soruşturma ve kovuşturma, açılacak veya açılmış davalarla
sınırlı olmak ve vekâletname sunmak koşuluyla görüşebilirler. Vekâletnamesi olmayan
yabancı uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye barolarına kayıtlı bir avukatla birlikte
görüşme yapabilirler.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracak olan veya başvurusu bulunan Türk
vatandaşı veya yabancı uyruklu hükümlüler; Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yetkili
olan avukatlar ile soruşturma, kovuşturma veya dava konusuyla ilgili bilgi ve belgelerin
tercümesinin kurum en üst amirine ibrazı koşuluyla görüşebilir.

1.5.3. Heyetlerin Ziyaretleri

Resmî ya da özel kurum ve kuruluşlar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz
kurumlarını ziyaret edebilmek ve hükümlü ve tutuklularla görüşebilmek için Bakanlıktan
izin almak zorundadır. Bilimsel araştırma yapanlarla görsel ve yazılı basın mensupları
hakkında da bu hüküm uygulanır. Ancak; 5.12.1990 tarihli ve 3686 sayılı İnsan Haklarını
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İnceleme Komisyonu Kanunu’nun 5 inci maddesi gereğince, İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu başkan ve üyeleri ile yanlarında bulunan görevliler izin almaksızın ziyaretlerini
gerçekleştirebilir.

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

Bu ziyaret ve görüşmelerde güvenliği tehlikeye düşürmeyecek tedbirler kurum
yönetimince alınır. Ziyaret ve görüşmeler, kurum görevlilerinin gözetiminde yapılır. Ancak;
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, izleme kurulu üyeleri, infaz hâkimleri, denetimli
serbestlik personeli ve kanunlarla yetkili kılınmış heyet ve kişiler hükümlü ve tutuklularla
özel görüşme yapabilir.

Güvenlik bakımından bir araya getirilemeyecek hükümlü ve tutuklularla toplu
görüşme yapılamaz. Önceden izin verilmiş olsa bile doğal afet, yangın ve ayaklanma gibi
olağanüstü durumlarda ziyaret ve görüşmeler ertelenebilir.

İnsan hakları il ve ilçe kurulları Cumhuriyet Başsavcılığından izin almak suretiyle ceza
infaz kurumlarında inceleme yapabilirler.

Resmî veya dinî bayram günleriyle özel günlerde, Cumhuriyet Başsavcısı veya
görevlendireceği Cumhuriyet Savcısının onayı ve refakatiyle, il veya ilçe resmî protokolüne
dâhil kurum ve kuruluşlar ile iyileştirme programlarına yararı olabilecek sivil toplum
örgütlerinin temsilcilerine, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluları ziyaret izni
verilebilir. Ancak, ceza infaz kurumunun fiziki yapısı, kapasitesi ve güvenlik sebebiyle bu
ziyaret yaptırılmayabilir veya sınırlandırılabilir.

1.6.Yabancı Uyruklu Hükümlü ve Tutuklu Ziyareti

Yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklu ziyaretçilerin kabullerinde diğer ziyaretçilerden
farklı uygulamalar yapılır.

1.6.1. Aile Fertleri, Akrabalar ve Yakınları Tarafından Ziyaret

Yabancı uyruklu adli suçlardan hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmesi koşuluyla eşi,
üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından, haftada bir
kez ve ayrıca, kuruma kabullerinde, zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere ad
ve adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi tarafından, yarım saatten az ve bir saatten fazla
olmamak üzere, çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilir. Bu kişilerin ziyaret haklarını
kullanabilmeleri için, bir hafta önce ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
zorunludur. Bunların dışında kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Türk veya yabancı
uyruklu diğer kişiler, makul sebebini belirtmek suretiyle, Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı
izni ile ziyarette bulunabilir. Ancak, bu hüküm, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına
hükümlüler hakkında uygulanmaz.
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Terör veya örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu olanlar için, birinci fıkrada sayılan
kişiler veya diğer üç yakını tarafından yapılacak ziyaret başvurularının, ziyaret tarihinden on
beş gün önce, gerekli izin alınmak üzere, Bakanlık’a iletilmesi zorunludur. Bunlar dışında
kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Türk veya yabancı uyruklu diğer kişiler, makul
sebebini belirtmek suretiyle, Bakanlık’ın yazılı izni ile ziyarette bulunabilir. Bu hüküm,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.

Ziyaret için gerekli olan bir haftalık ve on beş günlük başvuru süreleri acil ve kabul
edilebilir hâllerde daha kısa tutulabilir.

Yabancı uyruklu ziyaretçilere öncelikle açık görüş hakkı kullandırılır ve kurumca
belirlenen ziyaret günleri dışında da ziyaret yaptırılabilir.

Ziyaret talebinde bulunan kişi, biri Türk vatandaşlığı olmak üzere, çifte vatandaşlığa
sahip ise, yukarıdaki ilkeler çerçevesinde, Türk uyruklu hükümlü ve tutuklular Türk
vatandaşı gibi, taşıdığı yabancı uyruktaki kişiyi ise yabancı ülke vatandaşı gibi ziyaret
edebilir.

Türk vatandaşlığından tamamen çıkarak yabancı ülke vatandaşı olan kişiler yabancı
sayıldığından, aile fertlerini veya yakınlarını ancak yabancıların ziyaret rejimine ilişkin
kurallara göre ziyaret edebilir.

Başka bir ülke vatandaşı ile evli olan Türk vatandaşı hükümlü ve tutukluların veya
kendisi başka ülke vatandaşı olmakla birlikte, bir Türk vatandaşıyla evli bulunan yabancı
hükümlü ve tutukluların ziyaretlerinde, birinci ve ikinci fıkralarda düzenlenen esaslar
uygulanır.

Türk vatandaşı olan hükümlü veya tutukluyu ziyaret etmek isteyen yabancı uyruklu
kişinin, arasında birinci fıkrada belirtilen akrabalık veya hukuksal bağ mevcutsa, ziyaretlerde
birinci ve ikinci fıkralarda düzenlenen esaslar uygulanır. Ancak, aralarında akrabalık veya
hukuksal bağ mevcut değilse başvuru Bakanlık’a yapılır.

Aynı ceza infaz kurumunda kalmakta olan yabancı hükümlü ve tutuklulardan resmî
nikâhlı olarak evli bulunanlar ile birinci derecede akraba olanlara, belgelendirmeleri
koşuluyla, Bakanlıkça yönetmelikteki düzenlemelere göre birbirlerini ziyaret izin verilebilir.

Tüm ziyaret başvurularına, ziyaret edilecek kişilerin açık kimliği, yakınlık derecesini
belirten bilgi veya belge ile ziyaretçinin kimlik veya pasaport fotokopisi eklenir. Ayrıca
ziyaretten önce ilgili kişinin akraba olup olmadığı hükümlü veya tutukluya teyit ettirilir.

Aile fertleri ile yakınlarının hükümlü ve tutukluları ziyaretlerinde, yönetmelikte
düzenlenen, açık ve kapalı görüş usulleri uygulanır. Bakanlık tarafından resmî ve dinî
bayramlar ile özel günlerde verilen açık görüş hakkından yabancı uyruklu hükümlü ve
tutuklularda yararlandırılır.
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Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, Yönetmelik’in 11 ve 12 nci
maddelerinde düzenlenen hükümlere göre ziyaret edilir.

1.6.2. Diplomatik Temsilciliklerin ve Konsolosluk Memurlarının Ziyareti

Ülkenin diplomatik temsilciliği görevlileri veya konsolosluk memurları, sadece kendi
ülke vatandaşları ile Türkiye'de diplomatik temsilciliği veya konsolosluğu bulunmayıp da
anlaşmalar gereği, yararlarını korudukları yabancı uyruklu kişileri ziyaret hakkına sahiptir.

Konsolosluk memurunun ziyareti ilgili hükümlü veya tutuklunun rızası ile gerçekleşir.
Hükümlü veya tutuklu görüşmeyi kabul etmiyorsa durum konsolosluk memuru ile hükümlü
veya tutuklunun huzurunda tutanakla tespit edilir.

Ziyaret talebi, ziyaret tarihinden en az bir hafta önce, ceza infaz kurumunun bulunduğu
ağır ceza merkezi Cumhuriyet Başsavcılığına yapılır. Başvuruda, ziyaret talebinde bulunan
konsolosluk memurunun açık kimliği, görevi ve ziyaret tarihi belirtilir. Acil ve kabul
edilebilir hâller ile yeni tutuklanmış kişileri ziyaret bakımından bir haftalık süre daha kısa
tutulabilir.

Ziyaret edilmek istenen kişi, terör veya örgütlü suçlardan hükümlü veya tutuklu ise,
ziyaret talebi, ziyaret tarihinden on beş gün önce Bakanlık’a iletilir. Acil ve kabul edilebilir
hâller ile yeni tutuklanmış kişileri ziyaret bakımından bu süre daha kısa tutulabilir.

Ziyaret edilmek istenen kişi, biri Türk vatandaşlığı olmak üzere, çifte vatandaşlığa
sahip ise, konsolosluk memurunun izin talebi 20/5/1982 tarihli ve 2675 sayılı Milletlerarası
Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi gereğince, Türk vatandaşlığının esas alınması nedeniyle kabul edilmez.

Yabancı bir ülkenin vatandaşı olmakla birlikte, Türk kökenli olan hükümlü ve
tutukluların, konsolosluk memurları tarafından ziyaret edilmek istenmesi hâlinde, izin
verilmeden önce, ziyaret edilmek istenen kişinin Türk vatandaşlığından çıkıp çıkmadığı
araştırılmak üzere ziyaret talebinin Bakanlık’a iletilmesi zorunludur.

Yabancı ülke konsolosluk memurlarının ziyaretine izin verme yetkisi olan, ilgili ağır
ceza Cumhuriyet Başsavcılığı veya Bakanlık, aynı zamanda bu ziyaretin açık veya kapalı
görüş şeklinde yapılmasına da karar verir. Konsolosluk memurunun açık görüşme talebi var
ise kendi ülkesinde Türk konsolosluk memurlarına uygulanan ziyaret rejimine bağlı olarak,
karşılıklılık esasına göre değerlendirilir.

Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların durumu talepleri hâlinde ilgili
konsolosluklara bildirildiğinden ve bu suretle ziyaret edilebildiklerinden, konsolosluk
memurlarının hükümlü ve tutuklularla dışarıdan telefon açarak görüşmelerine izin verilmez.
Ancak ilgili hükümlü veya tutuklunun ceza infaz kurumunda bulunan ankesörlü telefonlarla
konsolosluk veya diplomatik temsilciliğini arayarak kuruma alındığını ve ihtiyaçlarını
bildirmesine izin verilir.
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1.6.3. Konsolosluklarda Çalışan Diğer Görevlilerin Ziyareti

Konsoloslukta resmen çalışan din görevlisi, öğretmen, psikolog ve benzeri
mesleklerdeki konsolosluk memurlarının yabancı hükümlü ve tutukluları ziyareti yönetmelik
hükümlerine göre Bakanlık’ın iznine tabidir.

1.6.4.Yabancı Heyetler İle Kişi ve Kuruluşların Ziyaretleri

Yabancı ülke resmî kurum ve kuruluşlar ile parlamento temsilcilerinin, heyet hâlinde
veya bireysel olarak, ceza infaz kurumlarını ziyaretleri hükümlü ve tutuklularla
görüşebilmeleri, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla, Bakanlık’tan izin alınmak suretiyle,
yönetmelik hükümlerinde düzenlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Denetim amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle
yetkisi kabul edilen kurum ve kuruluşların temsilcileri hükümlü ve tutukluları, ziyaret yapma
niyetini Bakanlık’a önceden bildirmek suretiyle, ilgili sözleşme hükümleri ve ulusal
mevzuattaki usul ve esaslar çerçevesinde ziyaret edebilir. Heyet ziyaret sırasında hükümlü ve
tutuklularla özel olarak görüşebilir, kurumun her yerine girebilir. Ayrıca, heyetin hükümlü
ve tutukluların bulundukları yerler hakkındaki istediği tüm bilgiler kendilerine sağlanır.

Taraf olduğumuz sözleşmeler gereğince ülkemize iade edilen Türk uyruklu hükümlü
ve tutuklular, Bakanlık’ın izniyle ve iadenin koşulu olmak şartıyla, iade eden ülkenin
konsolosluk memurunca ziyaret edilebilir. Bu ziyaret izninde karşılıklılık aranabilir,
tercüman yardımından faydalanılabilir.

1.6.5.Yabancı Hükümlü ve Tutukluların Din Adamları Tarafından Ziyareti

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

1.6.6.Tıp Doktorları Tarafından Yabancı Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik
Tedavi Amaçlı Ziyaret

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

Ülkemizde, diplomatik temsilciliği ve konsolosluğu bulunmayan ülkelerin fahri
konsolosları, bu görevlerini belgelemeleri koşuluyla, yabancı ülke konsoloslarına tanınan
haklardan yararlanır.

Ülkemizde, diplomatik temsilciliği ya da konsolosluğu bulunan ülkelerin fahri
konsolosları, yabancı hükümlü ve tutukluları, ancak; Bakanlık’ın izni ile ziyaret edebilirler.

1.7. Ortak Hükümler

Tüm ziyaretçilerin kabulünde uygulanan ortak hükümler vardır.

1.7.1. Belgelendirme

Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kan ve kayın hısımları akrabalık
durumlarını, nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklar tarafından verilen resmî belgeler
ile ispatlamaları gerekir.

1.7.2. Heyetlerin Ziyaret Usulü

Kapalı ve açık ceza infaz kurumlarına ziyaret veya görüşe gelen resmî heyet ve özel
kişiler, kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamaz, kurum güvenliği için
alınan ve uygulanan yasal ve idarî tedbirlerin değiştirilmesini isteyemez.

1.7.3. Hastanede Ziyaret

Hasta hükümlü ve tutuklular, kurum tabibinin uygun görmesi hâlinde, görevli infaz ve
koruma memuru nezaretinde, kurumun hastane veya revirinde ziyaret edilebilir.

Kurum dışındaki sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi gören hükümlü ve tutuklular,
tedaviyi yapan doktorun uygun görmesi ve Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği
Cumhuriyet Savcısının izni ile iç güvenlik görevlileri nezaretinde ziyaret edilebilir.

1.7.4. Giriş Kartı

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

1.7.5. Hukuksal Amaçlı Ziyaret Talepleri

Yabancı bir ülkede yürütülmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma çerçevesinde,
ceza infaz kurumlarında bulunan yabancı veya Türk vatandaşı hükümlü ve tutukluların
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bilgilerine başvurulması isteminde bulunulması hâlinde, varsa o ülke ile Türkiye
Cumhuriyeti arasında bulunan adli yardım sözleşmeleri çerçevesinde, adli yardım
talepnamesi düzenlenerek Bakanlık’a iletilir ve verilecek izin ile görüşme gerçekleştirilir.

Ceza infaz kurumlarında bulunan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu hükümlü ve
tutuklular hakkında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da yetkisi tanınan diğer bir uluslar-
arası mahkemede yürütülmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma çerçevesinde, yabancı
uyruklu görevlilerin ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklularla görüşmeleri
veya bilgilerine başvurmaları Bakanlık’ın iznine bağlıdır.

1.7.6. Din Adamları Tarafından Ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkili makamları tarafından faaliyetleri kabul edilmiş
dinlerin resmî temsilcileri veya din adamları, kendi dinlerine mensup hükümlü ve
tutuklularla istekleri hâlinde ve ceza infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürmemek
kaydıyla, Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle görüşebilir.

1.7.7. Milletvekillerinin Görüşmeleri

Milletvekillerinin, ceza infaz kurumlarındaki yaşam şartlarını yerinde görerek
tespitlerde bulunmak, inceleme yapmak veya hükümlü ve tutuklular ile görüşmede bulunmak
amacıyla yapmış oldukları istemler, ceza infaz kurumu idaresine bilgi vermek koşuluyla
yerine getirilir. Milletvekilleri, hükümlü ve tutuklularla açık ziyaret şeklinde görüşebilir.
Ancak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitap üçüncü kısım beşinci bölüm,
dördüncü kısım dördüncü ve beşinci bölümleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda
yer alan suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlar ile bunların ceza infaz kurumunda
barındırıldıkları bölümler, yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyon üyeleri
tarafından komisyon kararı ve görevi çerçevesinde ziyaret edilebilir.

1.7.8. Ziyaretlerde Konuşulacak Lisan

Ziyaret esnasında görüşmelerinin Türkçe yapılması esastır. Ancak, hükümlü veya
tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görüşeceğini bildirdiği yakınının Türkçe bilmediğinin
tespit edilmesi hâlinde, Türkçeden başka bir dilde konuşmanın yapılmasına izin verilir ve
konuşma kayda alınır. Kayıtların incelenmesi sonucu, konuşmaların kurum güvenliğini veya
kamu düzenini tehlikeye düşürecek nitelikte bulunması hâlinde haklarında idari ve adli işlem
yapılır.

Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların ziyaret ve avukat görüşlerinde, ücreti
taraflarca karşılanmak koşuluyla bir tercümandan veya o dili bilen bir gönüllünün
yardımından yararlanılabilir.
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1.7.9. Tutuklulara İlişkin Uygulamalar

Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde hâkim veya
mahkeme, soruşturmanın veya davanın selameti bakımından tutuklunun ziyaretçi kabulünü
yasaklayabilir veya bu hususta kısıtlamalar koyabilir.
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Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Ziyaretçi ve personel giriş ve çıkış işlemlerine
ait idari işlemleri öğrenerek yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Hükümlü tutuklu listesinin
hazırlanmasını öğrenerek açıklayınız.

Listedeki isimleri ve sayıyı kontrol
ediniz.

 Ziyarete engel disiplin cezalarını
öğrenerek açıklayınız

 http://www.cte.adalet.gov.tr/ internet
adresini inceleyiniz.

 Ziyaret gün ve saatlerinin bilgisini
infaz servisinden alınarak
hazırlanmasını öğrenerek
açıklayınız..

 İlgili mevzuatı inceleyiniz..

 Gelen ziyaretçilerin kimlik
beyanlarının kontrolünü yapılmasını.
öğrenerek açıklayınız..

 10218 sayılı Ceza İnfaz Kurumlarının
Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’ü inceleyiniz. El ve göz biometri kaydının

yapılmasını öğrenerek açıklayınız.

 Cik ’e ilk defa gelen personelin
kimlik kontrolünü öğrenerek
açıklayınız.  10218 sayılı Ceza İnfaz Kurumlarının

Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük’ü inceleyiniz.

 El biometri veya göz biyometrisi için
kimlik bilgisini bilgisayara
kaydedilmesini öğrenerek
açıklayınız.

 Üst ve eşya aramasını yapı lmasını
öğrenerek açıklayınız.. .

 http://www.cte.adalet.gov.tr/
internet adresini inceleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak
ölçebileceksiniz.

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

1. (…) Görüşler kapalı ve açık olmak üzere iki biçimde yaptırılır.

2. (…) Hükümlü ve tutuklular, anne, baba, eş, çocuk ve torunlarıyla ayda bir

gün açık görüş yapabilir.

3. (…) Kurumlara giren avukatlarca savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak

beyan edilen belge ve dosyalar incelemeye tabi tutulur.

4. (…) Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği

ziyaretçi sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak, kurumca

belirlenir.

5. (…)Avukatlar, vekâletnameleri olsa da aynı anda birden fazla hükümlü veya -

tutukluyla görüşme yapamaz.

6. (…)Soruşturma evresinde, aynı anda en fazla üç avukat tutuklu ile

görüşebilir.

7. (…)Zorunlu hâllerde, belirlenen gün ve saatler dışındaki görüşmelere, Cumhuriyet

Başsavcılığı yazılı olarak izin verebilir.

8. (…)Vekâletnamesi olmayan yabancı uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye

barolarına kayıtlı bir avukatla birlikte görüşme yapabilirler.

9. (…)Güvenlik bakımından bir araya getirilemeyecek hükümlü ve tutuklularla toplu

görüşme yapılır.

10. (…)Kurum görevlileri ve dış güvenlik görevlileri dâhil olmak üzere, sıfat ve görevi

ne olursa olsun, kurumlara girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, araç- gereç
giriş ve çıkış işlemlerini yapabileceksiniz.

 Demirbaş araç ve gereçlerle ilgili 5275 sayılı Kanunu ve Ceza İnfaz
Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’i
internetten indirerek inceleyiniz.

2. DEMİRBAŞ ARAÇ VE GEREÇLER
Ceza infaz kurumlarında mevzuata göre gerek personelin gerekse hükümlü ve

tutukluların bulundurabileceği araç gereç aşağıda anlatılmıştır.

2.1. İdare ve Personelin Kullanacağı Araç ve Gereçler
Ceza infaz kurumlarının bürolarında işin sürdürülmesi gereken araçların

yanında, güvenlik ve gözetim servisinin olağanüstü hâllerde kullanmak üzere cop,
çelik eldiven, kask, göğüs ve bacak kısımlarını korumak için tasarlanmış alt ve üst
giysiler, anahtarlar kullanılmaktadır.

Resim 1.1: İnfaz koruma memurlarının olağanüstü hâllerde kullandıkları malzemeler

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2.Koğuş Demirbaş Eşya Araç ve Gereçleri

5275 sayılı Kanun’da oda ve eklentilerinde buludurulabilecek kişisel eşyalar 35.
maddede aşağıdaki gibi hükme bağlanmıştır;

“Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin oda ve eklentilerinde
bulundurabilecekleri veya bulunduramayacakları kişisel eşya, gıda, tıbbi malzeme ve
diğer ihtiyaç maddeleri yönetmelikle düzenlenir.”

17/06/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan; Ceza İnfaz
Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’te şöyle
açıklanmışıtır:

“Bu Yönetmelik’in amacı, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve
tutukluların koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurabilecekleri kişisel eşya, gıda, tıbbi
malzeme ve diğer ihtiyaç maddelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” diye
belirtilmiş ve odalarda bulundurulması gereken eşyaları da aşağıdaki gibi hükme
bağlanmıştır.

Koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşya, gıda, tıbbi malzeme
ve diğer ihtiyaç maddeleri:

 Mutfak teşkilatı olan ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek
gıda maddeleri

Koğuş, oda ve eklentilerinde kantinden temin edilebilen sebze, meyve ve
diğer gıda maddeleri bulunabilir.

Ceza infaz kurumunda, annesiyle birlikte kalan çocuklara ve süt emziren
annelere, cins ve miktarı doktor tarafından belirlenen ihtiyaç duydukları gıda
maddelerini bulundurmalarına izin verilir.

 Mutfak teşkilatı olmayan ceza infaz kurumlarındaki gıda
maddeleri ve kullanılacak malzemeler

Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında, yemek yapılabilecek
herhangi bir yerin olmaması durumunda, hükümlülerin kaldıkları koğuş, oda ve
eklentilerinde, idare tarafından verilen ve yemek yapmada kullanılacak her türlü gıda
maddesi ve malzemesinin yeteri kadar bulundurulmasına izin verilir. Ancak; yemek
yapmada kullanılan tüp gibi yanıcı ve parlayıcı madde veya malzemeler, yemek
pişirilmesinden sonra oda veya koğuşun dışında, idarenin kontrolünde bir bölüme
alınır. Kurumun fiziki imkânları müsait olduğu takdirde, aradaki bağlantının
standartlara uygun ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmayacak şekilde, tüpün;
koğuş veya oda dışında, ocağın ise; koğuş veya odada bulundurulmasına izin
verilebilir.

 Yeme ve içmede kullanılan araç ve gereçler

Koğuş, oda ve eklentilerinde, her hükümlü için kantinden temin edilmek
şartıyla bir adet uç kısmı sivri olmayan on santimetre uzunluğunda bıçak, plastik
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veya yumuşak metalden imal edilmiş çatal, yemek ve çay kaşığı, 0.50 mm
kalınlığında iki adet metal yemek tabağı ve ikişer adet cam su bardağı ile çay bardağı
ve tabağı bulundurulabilir.

 Giyim eşyaları

Hükümlülerin koğuş, oda ve eklentilerinde birer adet palto, manto ve mont, iki
adet ceket veya ceket yerine kullanılabilen hırka, dört adet pantolon ve/veya etek,
bayan için iki adet elbise, bir takım eşofman, dört adet gömlek, iki adet kazak, iki
takım pijama, bir spor ayakkabısı, bir kışlık ayakkabı, bir iskarpin, üç adet tişört, iki
adet kravat, bir adet kemer, gerektiği kadar iç çamaşırı, çorap, bir terlik, havlu ve bir
bornoz ile kaşkol, 25/11/1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisâsı Hakkında Kanun’a
aykırı olmayan bir adet şapka bulundurulmasına izin verilir.

Hükümlüler; ceza infaz kurumu dışından getirilmesine izin verilen giyim
eşyalarından eskiyenlerini, yenileriyle değiştirebilir.

Bunların yanı sıra yönetmelik hükümlünün bina ve eşyanın korunması konusuna da
şöyle açıklık getirmiştir;

Hükümlü, barındırıldığı odayı ve kurum binasını, yönetimce kendisine bırakılan
şeyleri düzenli bir biçimde kullanmak ve bunlarla diğer kişilere ait eşyayı özenle
korumakla yükümlüdür.

 Süreli veya süresiz yayınlar ile kitaplar

Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz
yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir.

Resmî kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile
mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap
ve basılı yayınlar, hükümlülere ücretsiz olarak ve serbestçe verilir. Eğitim ve
öğretimine devam eden hükümlülerin ders kitapları denetime tabi tutulamaz.

Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve
yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez.

 Elektrikli eşyalar

Koğuş, oda ve eklentilerinde, kantinden temin edilmek koşuluyla, bir adet otuzyedi
ekran televizyon ile elektrikli su ısıtıcısı, saç kurutma makinesi ve büro tipi
buzdolabı ile kurumun bulunduğu coğrafi bölgenin iklim koşulları dikkate alınarak,
her koğuş veya odada bir adet vantilatör bulundurulmasına izin verilebilir. Ayrıca her
hükümlü, kurum kantininden satın almak kaydıyla bir adet kulaklıklı küçük el
radyosu bulundurabilir.

Oda sistemine geçmemiş ceza infaz kurumlarında, koğuşların durumuna göre, bir
adet büyük ekranlı televizyon ile buzdolabı bulundurulmasına izin verilebilir.
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Aydınlatma dışındaki elektrik giderleri hükümlü tarafından karşılanır.

 Müzik aletleri

Her hükümlüye, elektrikli olmamak ve idarece belirlenen saatlerde kullanılmak
koşuluyla, vurgulu çalgılar dışında saz, ud, gitar, kemençe, keman, flüt, mızıka, ney,
kanun gibi müzik aletlerinden biri verilebilir.

Birden çok hükümlünün bulunduğu oda veya koğuşlarda, bu konuda bütün
hükümlülerin rızalarının alınması zorunludur.

 Dinî ihtiyaçlar
Her hükümlüye, mensup olduğu dinîn ibadetlerinde kullanılan eşyayı, dinî yaşamı

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

 Sağlık
Hükümlüler, koğuş, oda ve eklentilerinde hekim raporuyla belgelendirilmek

koşuluyla, sağlıkları için gerekli protez ve benzeri tıbbı araçları ve eşyaları
bulundurabilir.

 Temizlik
Hükümlüler, koğuş, oda veya eklentilerinde, kantinden temin edilmek koşuluyla

kişisel ve çevresel temizliklerini temin için tarak, saç fırçası, sabun, kese, diş
macunu, diş fırçası, tıraş sabunu, şampuan, parfüm, krem, saç boyası, çakısı
bulunmayan tırnak makası, plastik saplı tıraş bıçağı, beş adet plastik elbise askısı,
çamaşır mandalı ve gündelik hayatta kullanılan plastik eşyalar ile idarece uygun
görülen uzunlukta çamaşır ipi bulundurabilir.

Merkezi sıcak su sistemi kurulmamış ceza infaz kurumlarında, koğuş veya odaların
mevcuduna göre, hükümlülerin banyo ve diğer temizlik ihtiyaçlarının karşılanması
amacıyla, idare; koğuş veya odaların dışında yeteri kadar tüp gaz bulundurur.

 El işi faaliyetleri
Hükümlülerin, gerekli malzemeler kantinden temin edilmek koşuluyla, el işi

faaliyetlerini, ceza infaz kurumlarının uygun bölümlerinde yapmaları esastır.
Ceza infaz kurumunun güvenliğini bozmamak kaydı ile bu faaliyetlerin devamına
koğuş, oda ve eklentilerinde izin verilebilir.

Maket bıçağı, tornavida gibi kesici ve delici alet ile boyama ve yapıştırmada
kullanılan madde ve malzemelerin koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurulmasına
izin verilmez.



34

 Bulundurulabilecek hayvanlar ile diğer eşyalar

Hükümlüler, oda sistemine geçmiş ceza infaz kurumlarının koğuş, oda ve
eklentilerinde, bir adet kafes ile bir çift kanarya, bülbül veya muhabbet kuşu gibi
küçük kafes kuşu bulundurabilir. Henüz oda sistemine geçmemiş diğer ceza infaz
kurumlarında, kafes ve kuş sayısı idare tarafından belirlenir.

Koğuş veya odada kuş bulundurulabilmesi için, birlikte kalan hükümlülerin
rızalarının alınması zorunludur.

Hükümlülerin kendilerini geliştirmeleri için gerekli görülen eğitim ve kültürel
çalışmalarında kullanabilecekleri malzemeleri, koğuş, oda ve eklentiler dışında, idare
tarafından uygun görülecek yerlerde ve denetim altında bulundurmasına ve
kullanmasına kurum olanakları çerçevesinde izin verilebilir.

Hükümlüler, kendilerine idare tarafından verilen nevresim takımı ve battaniye
dışında, kantinden temin edilmek şartıyla bir adet nevresim takımı ve iklim koşulları
değerlendirilerek idarenin uygun göreceği sayıda battaniye bulundurabilir.

Kantinden temin edilmek koşuluyla, her odada bir adet, on kişiden fazla mevcudu
olan koğuşlarda ise iki adet, kumar niteliğinde olmayan ve idarece belirlenen, satranç
takımı gibi oyunlara ait malzemeler bulundurulabilir.

Her oda veya koğuşta, idare tarafından yaptırılan panolara asılmak ve kurum
kantininden temin edilmek koşuluyla birer adet Türk bayrağı, Atatürk resmi, gazete
kupürü, haber, yazı fotoğraf ve takvim bulundurulabilir.

Her hükümlünün kendisine ayrılan yattığı yer veya dolabında, aile fertlerinin
fotoğraflarına ait albüm bulundurmasına izin verilir.

Hükümlüler nişan ve evlilik yüzüğü, küpe, kolye, toka, tespih ve kol saati ile
kantinden temin edilmek koşuluyla bir adet masa saati ve bir adet top bulundurabilir.

Bayan hükümlüler, kantin aracılığı ile satın aldıkları makyaj malzemelerini koğuş
veya odalarında bulundurabilir.

Ceza infaz kurumu iş yurdu yönetim kurulunca kantinde satışına karar verilen, bu
Yönetmelikte sayılmayan ve kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyen eşyaların stok
oluşturmayacak şekilde koğuş, oda ve eklentilerde bulundurulmasına izin verilebilir.
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2.3.Hükümlü ve Tutukluların Kantinden Edinebileceği Araç ve
Gereçler
Hükümlü ve tutuklular, kendilerine verilen günlük besin maddeleri dışındaki

ihtiyaçlarını ceza infaz kurumu ve tutukevi kantininden sağlayabilirler. Kantini
bulunmayan kurumlarda bu maddeler, idarenin izin ve kontrolü altında dışardan
sağlanabilir.

Hükümlü ve tutukluların kantinden edinebileceği araç ve gereçler: Kurum iş
yurdu yönetim kurulu tarafından kantinden satışına karar verilen ve kurumların
güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ürünlerin dışında kalanların stok oluşturmayacak
şekilde kantinden satışına izin verilir.

Satılan ürünler ihtiyaçlara göre belirlenir. Kadın, erkek ve çocukların farklı talep
ve ihtiyaçları olmaktadır.

2.3.1.Cezaevine Giren Demirbaş Eşya Araç ve Gereçlerin Arama Usulleri

Cezaevine giren demirbaş eşya araç ve gereçlerin arama usulleri, ceza infaz
kurumları ceza infaz kurumuna giren her türlü eşya, kurumun eşya giriş-çıkış
yerindeki x-ray cihazından geçirilir. X-ray cihazının başında bu konu hakkında eğitim
almış infaz ve koruma memuru görevlendirilmektedir. X-ray cihazından kontrolü
yapılan eşya ve gereçler ayrıca el ve göz yordamıyla yeniden aramaya tabi tutulur.

2.3.2.Cezaevinden Çıkan Demirbaş Eşya, Araç Gereçleri

Cezaevinden demirbaş eşya, araç ve gereçlerin aşağıdaki sebeplerden dolayı çıkışı
yapılabilir.
 Tamir için çıkan malzemeler
 Değişim için çıkan malzemeler
 Güvenlik için kullanılan malzemeler
 Sağlık ünetesinde kullanılan malzemeler
Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı cezaevinden çıkan malzemeler aynen

cezaevine giren malzemeler gibi aramaya tabi tutulur.

Her ne sebeple olursa olsun çıkan malzemeler için önce bir tutanak tutulur, bu
tutanakta malzemenin veya aracın hangi nedenle çıktığı belirtilir.
Ayrıca kurumdan çıkarılan demirbaş eşya, araç ve gereçleri taşıyacak olan taşıt için
de “Taşıt görev emri formu” düzenlenir.
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Taşıt görev emri formu:
 Kuruma ait veya kullanımlarına tahsis edilmiş araçların, her ne sebeple

olursa olsun, kurum dışına çıkmaları hâlinde düzenlenen formdur
(Form 1.1).

Bu form iki nüsha olarak hazırlanır. Nüshalardan biri aracı kullanacak
görevliye verilirken, ikinci nüshası her araç için ayrı olarak hazırlanmış dosyalarda
saklanmak üzere, bu işle görevlendirilmiş personele teslim edilir.

Araç görevlisi, almış olduğu taşıt görev emrini yerine getirdikten sonra,
kendisine verilen formu kurum en üst amirine imzalatır ve bu işle görevlendirilmiş
personele teslim eder. Bu nüsha dosyada bekletilen diğer nüsha ile birleştirilerek,
teftiş ve denetimlere hazır şekilde bir dosyada saklanır.

2.4. Cezaevinden Çıkan Demirbaş Eşya Araç Gereçlerin Arama
Usulleri
Cezaevinden herhangi bir sebeple çıkarılan demirbaş eşya araç gereçleri de

güvenlik sebebi ile dikkatli bir şekilde aramadan geçirilir.
Bu aramalar elle, x-ray cihazı ile, gözle ve el dedökteri ile dikkatli bir şekilde

aramaya tabi tutulur.
Bazı cihazlar x-ray cihazına sığmayacağı için el, göz ve el dedökteri ile aranır.
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Form 1.1: Taşıt görev emri formu

TAŞIT GÖREV EMRİ FORMU

Örnek No: D-13

CEZA İNFAZ KURUMUNUN ADI : ……. Ceza İnfaz K.

GİDİLECEK YER : Organize Sanayi

GÖREVİN AMACI
: İş Yurdu makinesı
Tamir bakım için

GÖREVLENDİRİLEN SÜRÜCÜ : K. Ayar

GÖREVİN TARİH VE SAATİ : 18.05.2009 – 14.30

Yukarıda belirtilen görevle ilgili olarak, aracı kullanmak üzere K. Ayar
görevlendirilmiştir.

Kurum En Üst
Amiri
…….. CİK
Müdürü.

18/05/ 2009

ARACIN PLAKASI
….. HT 5688

ARACIN
MARKASI …………..

GÖREVE ÇIKIŞ
TARİH VE SAATİ

18/05/2009 –
14.30

DÖNÜŞ TARİH
VE SAATİ 18/05/2009 - 16.30

GÖREVE ÇIKIŞ
KM. 35 Km

GÖREV DÖNÜŞ
KM. 105 Km

TOPLAM GİDİLEN
KM. 70 Km

ALINAN YAKIT

TARİHİ MİKTARI

ÖDENEN ÜCRET KM.GÖSTERGESİ

Görevin vukuatsız tamamlandığını arz ederim. 18/05/ 2009

Sürücünün Adı Soyadı
A.Ayar

Görüldü. 18/05/ 2009 18/05/ 2009
Kurum En Üst Amiri
…...................................
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Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda Demirbaş araç gereç, giriş ve çıkışlarını
öğrenerek açıklayabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Personelin kullandığı demirbaş eşya
araç gereçlerin giriş ve çıkışını
kontrol edilmesini öğrenerek
açıklayabileceksiniz

 Ceza infaz kurumunda çalışan infaz
koruma memurlarının kullandığı araç
ve gereçlerin ne işe yaradıklarını
araştırıp sınıfınızdaki arkadaşlarınızla
paylaşınız.

 Koğuş demirbaş araç ve gereçlerini
kontrol edilmesini öğrenerek
açıklayabileceksiniz.

 Ceza İnfaz Kurumlarında
Bulundurulabilecek Eşya Ve
Maddeler Hakkında Yönetmelik’i
internetten indirerek inceleyiniz.

 Dışarı çıkacak araç ve gerecin
aramasını yaparak tutanak
düzenlemesini öğrenerek
açıklayabileceksiniz.

 Sınıfınızda herhangi bir nesnenin
elle, ve gözle aramasını yapınız.

 Kullanılan araç gereçlere ilişkin
işlemleri öğrenerek açıklayabileceksiniz

 Sınıfınızdaki bir nesneyi tamir için
dışarı çıkartacakmış gibi tutanak
tutup imzalayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin
olağanüstü durumlarda kullanacağı malzemelerden değildir?

A) Cop
B) Kask
C) Çelik eldiven
D) El bombası
E) Anahtarlar

2. Aşağıdakilerden hangisi mutfak bulunmayan cezaevlerinde koğuşlarda
bulundurulması gereken malzemelerden değildir?

A) Sebze, meyve
B) Ucu sivri yemek bıçağı
C) Çelik yemek tabağı
D) Cam su bardağı
E) Yemeklik malzeme

3. Koğuşların aydınlatma dışındaki elektrik giderleri kim tarafından karşılanır?
A) İş yurtları gelirinden
B) Adalet Bakanlığı tarafından
C) Koğuştaki hükümlü veya tutuklu tarafından
D) Cezaevi yönetimi tarafından
E) Hükümlünün ailesi tarafından

4. Aşağıdakilerden hangi müzik aleti koğuşlarda bulundurulamaz?
A) Saz
B) Keman
C) Gitar
D) Ud
E) Caz

5. El işi yapmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi koğuşlarda bulundurabilir?
A) Maket bıçağı
B) Kumaş
C) Yapıştırıcı
D) Boyama malzemesi
E) Tornavida

6. Mahkûmlar koğuşlarında aşağıdakilerden hangi hayvanı barındırabilirler?
A) Kaplumbağa
B) Kedi
C) Köpek
D) Muhabbet kuşu
E) Akvaryum balığı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. Hükümlü ve tutukluların kantinden edinebileceği araç ve gereçleri kim
belirler?

A) Kurum müdürü
B) İş yurdu müdürü
C) İş yurdu yönetim kurulu
D) İnfaz koruma Başmemuru
E) Adalet Bakanlığı

8. Cezaevine giren çıkan araç ve gereçlerin kontrolünü kim yapar?
A) Eğitim almış infaz koruma memuru
B) Cezaevi müdürü
C) Eğitim görevlisi
D) Muhasebe yetkilisi
E) Ambar memuru

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

9. Merkezi sıcak …. sistemi kurulmamış ceza infaz kurumlarında, koğuş veya
odaların ………………. göre, hükümlülerin banyo ve diğer temizlik
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, idare; koğuş veya odaların dışında yeteri
kadar…… gaz bulundurulur.

A) Su, durumuna, tüp
B) Su, mevcuduna, tüp
C) Elektrik, mevcuduna, tüp
D) Su, mevcuduna, doğal
E) Elektrik, durumuna, doğal

10. Hükümlüler, kendilerine …….. tarafından verilen nevresim takımı ve
battaniye dışında, kantinden temin edilmek şartıyla bir adet nevresim takımı
ve …….. koşulları değerlendirilerek idarenin uygun göreceği sayıda
…………bulundurabilir.

A) İdare, koğuş, bataniye
B) Arkadaşları,, iklim, nevresim
C) Arkadaşları, iklim, battaniye
D) İdare, iklim, battaniye
E) Arkadaşları, koğuş, battaniye

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı modülün sonundaki cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap
sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken
tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete dönerek tekrar inceleyiniz.

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, giriş- çıkış
kapılarını kontrol edebileceksiniz.

 Size yakın olan bir ceza infaz kurumuna giderek giriş çıkış kapılarını görerek
öğrenebilirsiniz.

3. CEZA İNFAZ KURUMLARI GİRİŞ VE
ÇIKIŞ KAPILARI

Yeni yapılan ceza infaz kurumlarında üç adet giriş çıkış kapısı bulunmaktadır.
Bunlar; idare kapısı, mahkûm giriş çıkış kapısı ve mutfak giriş kapısıdır.

3.1.İdare Kapısı
Bina girişi diye de adlandırılan bu kapıdan tutuklu ve hükümlülerin dışındaki

kişiler de (kurum personeli, heyetler, avukatlar, noterler, tutuklu/hükümlü
ziyaretçileri, esnaf vb.) giriş çıkış yapmaktadırlar.

Bu giriş çıkış kapısında x-ray cihazı ve duyarlı kapı bulunmaktadır. Buradan
giriş çıkışlar kurum personeli ve jandarma görevlisinin refakat ve kontrolü ile
yapılmaktadır.

Resim 3.1: Giriş çıkış kapılarında güvenlik araçları

ÖĞRENME FAALİYETİ - 3

AMAÇ

Giriş- cıkış güvenliği: Duyarlı Kapı, x- ray cihazı
ve el dedektörü

ARAŞTIRMA
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3.2. Mahkûm Giriş Çıkış Kapısı

Resim 3.2: Mahkûm giriş çıkış kapıları

Kurumların mahkûm kabul yeri diye adlandırılan bu yer; kuruma tutuklu ya
da hükümlü olarak gelen ve kurumdan hastane, mahkeme, izin, dışarıda çalıştırılma,
savcılık talimatı yoluyla istenen tutuklu/hükümlünün dışarıya çıkış yaptığı yerdir.
Bu yerde duyarlı kapı ile x-ray cihazı mevcut olup kontrol ve aramalar titizlikle
yapılmaktadır. Kuruma gelen ve kurumdan çıkış yapan tüm tutuklu/hükümlüler,
kolluk kuvvetleri (polis, jandarma) ile birlikte tanzim edilmiş teslim tutanağı ile
işlemler yapılmaktadır.

3.3. Mutfak Giriş Çıkış Kapısı
Kurumlara dışarıdan gelen ve kurumdan dışarı çıkan her türlü eşyanın kayıt,

kontrol ve aramasının yapıldığı yerdir. Bu yerde duyarlı kapı ile x-ray cihazı mevcut
olup şahısların giriş ve çıkışlarına izin verilmez. Kuruma gelen her türlü eşya, araç ve
gereçlerin arama, kontrol işlemleri jandarma personeli nezaretinde, kurum görevli
personeli tarafından yerine getirilir.

Mutfak giriş çıkış kapısından alınacak malzemeler şunlardır;

 Kantin malzemeleri
 Genel Bütçe ambar malzemeleri
 Mutfak demirbaş eşya ve malzemeleri

Ceza infaz kurumlarına giren araç ve gereçlerde arama teknikleri:
Ceza infaz kurumlarına girecek her türlü araç gereç ve malzemeler öncelikle

araç gereci getiren vasıtanın altı güvenlik aynası araması ile başlar. Giriş izni olup
olmadığına bakılır. Giriş izni olan araç dış kapıdan içeri alınır.

İçeri giren araç, malzemeyi getirdiği bölüme gelir ve orada araç gereçler
aramaya tabi tutulur. Bu arama sırasında gelen araç gerecin durumuna göre; x- ray
cihazı, duyarlı kapı, el yordamı ile arama ve gerek görülürse el dedektörü ile araması
jandarmanın nezaretinde, bu konuda eğitilmiş olan infaz koruma memuru tarafından
yapılır.
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Resim 3.3: Araç altı arama aynası

3.3.Çöp Çıkış İşlemleri
Çöp toplama işlemleri güvenlik ve gözetim servisinin gözetiminde ücret karşılığı

çalıştırılan tutuklu/hükümlülerce yerine getirilir. Bu işlem her kurumun kendi
işleyişini aksatmayacak şekilde, çöplerin miktarı ile çöpleri almaya gelen çöp
aracının durumuna göre günlük ya da kurumun belirleyeceği zaman aralıklarında
yapılmaktadır.

3.3.1. Koğuşlardan Toplama
Kurumun işleyişini bozmayacak şekilde, genellikle sabah sayım esnasında

kapıların açılmasıyla çöpler toplanmaktadır.

3.3.2.. Çöp Arama ve Çıkışı
Çöpler çöp odasına bırakılmadan önce görevli personel tarafından gerekli

sağlık önlemini aldıktan sonra göz yordamı ve çöplerin içi karıştırmak suretiyle
arama işlemli gerçekleştirilmiş olur.

3.3.3.Çöp Türleri
Ceza infaz kurumlarında çöp türleri dörde ayrılır;

 Gıda
 Madde ve malzeme
 Kalörifer çöpü (doğal gaz olmayan yerlerde)
 Tıbbi atık malzemeleri

Koğuşlardan çıkan çöplerde; firar girişimlerine yardımcı olabilecek toprak,
beton parçası, fayans, metal aksam parçaları gibi maddelerin varlığı öncelikle kontrol
edilir.

Kontrolü yapılan çöpler kuğuşlardan alınır ve cezaevinin çöp bölümüne
götürülür, daha sonra cezaevinin bağlı bulunduğu belediye çöp kamyonları çöpleri
atılan yerden alır.

Tıbbi atıkları (Tıbbi atık, sağlık ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya çıkan
enfeksiyöz, patolojik ve kesici-delici atıklardan oluşan atıkların genel adıdır.)
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üzerinde uluslararası biyotehlike amblemi bulunan torba, kap ile kesici-delici alet
kapları, taşıma konteynırları ile geçici depolama birimlerine ulaştırılır.

Resim 3.4: Tıbbi atık torbası ve konteynırların toplanması

Belediyeler ise buralardan kendileri veya yetkilendirdikleri firmalar
vasıtasıyla özel dizayn edilmiş lisanslı tıbbi atık taşıma araçlarıyla bu atıkları alıp
bertaraf sahasına götürüp bertarafını yapmakla sorumludurlar. (Tüm bu faaliyetler,
22 TEMMUZ 2005 gün ve 25883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmelik’i" ile belirlenmiştir.)

Resim 3.5: Koğuşlardan toplanan çöpler ve çöp arabaları
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda ; Ceza infaz kurumlarında giriş çıkış kapılarının
kontrollerini öğrenerek açıklayabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 İdari kapısının kontrolünün
sağlanmasını.öğrenerek açıklayınız.

 Sınıflardan çöplerin dışarı çıkarılması
için anons yaparak çöp çıkarma
uygulamasına katılımı sağlayınız.

 Mahkum giriş ç ıkış kapısı Ceza
infaz kurumlarında giriş çıkış
kapılarının kontrollerini öğrenerek
açıklayınız.

 Okul idaresine çöp çıkışları ile bilgi
veriniz.

 Ceza infaz kurumlarında Çöp giriş
çıkış giriş çıkış kapılarının
kontrollerinin işlemlerini. öğrenerek
açıklayınız.

 Sınıfınızdan oluşturduğunuz görevli
personel refakatinde sınıf kapılarına
çıkartılan çöplerin toplanmasını
sağlayınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Ceza infaz kurumlarında idare kapısını aşağıdakilerden hangisi kullanamaz?
A) Avukatlar
B) Mahkûmlar
C) Ziyaretçiler
D) Personel
E) Esnaf

2. Mahkûmların kurumdan hastane, mahkeme, izin, dışarıda çalıştırılma,
savcılık talimatı yoluyla dışarıya çıkış yaptığı kapı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) İdare kapısı
B) Mutfak kapısı
C) Nizamiye kapısı
D) Mahkûm giriş- çıkış kapısı
E) Yukardakilerden hangisi uygun ise

3. Mutfak giriş kapısından alınamayacak malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kantin malzemeleri
B) Mutfak demirbaş eşyası
C) Tutuklu ve hükümlülerin giysileri
D) Genel bütçe ambar malzemeleri
E) Ekmek

4. Cezaevine gelen araç gereçlerin aramaları kim tarafından yapılır?
A) Ambar memuru tarafından
B) Jandarma tarafından
C) Muhasebe yetkilisi tarafından
D) İş yurdu personeli tarafından
E) Jandarma nezaretinde eğitim almış personel tarafından

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
5. Çöp toplama işlemleri…………….. ve gözetim servisinin …………….

ücret karşılığı çalıştırılan tutuklu/hükümlülerce yerine getirilir.
A) Güvenlik, gözetiminde
B) Güvenlik, denetiminde
C) Sorgulama, gözetiminde
D) Sağlık, gözetiminde
E) Sağlık, denetiminde

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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6. Ceza infaz kurumunda çöpler, kurumun ………… bozmayacak şekilde,
genellikle sabah ……….. esnasında kapıların açılmasıyla toplanmaktadır.

A) İşleyişini, kayıt
B İşleyişini, sayım
C) Düzenini, yemek
D) İşleyişini, kahvaltı
E) Moralini, sayım

7. Çöpler çöp odasına bırakılmadan önce görevli personel tarafından gerekli
………. önlemini aldıktan sonra ……. yordamı ve çöplerin içi karıştırmak
suretiyle arama işlemli gerçekleştirilmiş olur.

A) Sağlık, göz
B) Güvenlik, göz
C) Sağlık, el
D) Güvenlik, el
E) Dağılma, göz

8. Koğuşlardan çıkan çöplerde; ……… girişimlerine yardımcı olabilecek
………, beton parçası, fayans, metal aksam parçaları gibi maddelerin varlığı
öncelikle …………. edilir.

A) İsyan, toprak, kontrol
B) İsyan, giyecek, kontrol
C) Firar, toprak, kontrol
D) Sabotaj, toprak, telaş
E) Firar, toprak, telaş

9. Tıbbi atık, ………..ünitelerindeki işlemler sırasında ortaya ………..
enfeksiyöz, …………….. ve kesici-delici atıklardan oluşan atıkların genel
adıdır.

A) Sağlık, konan, sosyolojik
B)Atölye, çıkan, patolojik
C) Sağlık, çıkan, mikrobik
D) Sağlık, çıkan, patolojik
E) Atölye, konan, patolojik

10. Ceza infaz kurumlarında çöp türleri dörde ayrılır; ……… , madde ve
malzeme, kalörifer çöpü (doğal gaz olmayan yerlerde), ……….. atık
malzemeleri.

A) Tıbbi, gıda
B) Gıda, besin
C) Besin, tıbbi
D) Tıbbi, plastik
E) Gıda, tıbbi
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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 Modül Değerlendirme’ ye geçiniz.
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Bu modül sonunda kazandığınız bilgileri ölçmek için aşağıdaki sorulara doğru
(D), yanlış(Y) olarak cevap veriniz.

1. (….) Kurum görevlileri ve dış güvenlik görevlilerine arama yapılmaz.
2. (….)Görüşler kapalı ve açık olmak üzere iki biçimde yaptırılır.
3. (….)Hükümlü, barındırıldığı odayı ve kurum binasını, yönetimce kendisine bırakılan

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

4. (….)Birden çok hükümlünün bulunduğu oda veya koğuşlarda, müzik aleti
bulundurmak için bütün hükümlülerin rızalarının alınması gerekmez

5. (….)Hükümlüler, koğuşlarında nişan ve evlilik yüzüğü, küpe, kolye, toka,
tespih ve kol saati ile kantinden temin edilmek koşuluyla bir adet masa saati ve
bir adet top bulundurabilir.

6. (….)İdare giriş çıkış kapısında x-ray cihazı ve duyarlı kapı bulunmaktadır.
Buradan giriş çıkışlar kurum personeli ve sağlık görevlisinin refakat ve
kontrolü ile yapılmaktadır.

7. (….)Kontrolü yapılan çöpler kuğuşlardan alınır ve cezaevinin çöp bölümüne
götürülür, daha sonra cezaevinin bağlı bulunduğu Adalet Bakanlığı çöp
kamyonları çöpleri atılan yerden alır.

8. (….)Tutuklu ve hükümlülerin koğuş ve eklentilerinde bulundurabilecekleri
kişisel eşya, gıda, tıbbi malzeme ve diğer ihtiyaç maddeleri stok
oluşturmayacak şekilde yanlarında bulundurmalarına izin verilir

9. (….)Müdürü bulunan kurumlarda, hükümlü ve tutuklular yanlarında nakit para
bulundurabilirler.

10. (….)Kurumun düzen ve güvenliğini, hükümlülerin sağlığını bozabilecek nitelikteki
eşya ve maddeler ile her türlü iletişim araçları ve taşıma izin belgesi olsa da silahlar
kuruma sokulamaz. Ziyaret ve görüşlerde hükümlülere para, kıymetli evrak ve eşya
verilemez

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili konuları tekrarlayınız.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYET-1
CEVAP ANAHTARI

ÖĞRENME FAALİYET- 2
CEVAP ANAHTARI

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

10- D

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

10- E

MODÜL
DEĞERLENDİRME
CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar
1- D
2- D
3- Y
4- Y
5- D
6- Y
7- Y
8- D
9- D

10- Y

CEVAP ANAHTARI
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 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

 Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında
Yönetmelik’i

 Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında 26.12.2003 tarih ve 24106 sayılı
protokolü

 06/04/2006 tarih ve 26131 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan; 10216 Ceza İnfaz
Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük

KAYNAKÇA


