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AÇIKLAMALAR

KOD 861KMK012

ALAN Adalet Alanı

DAL/MESLEK İnfaz ve Koruma

MODÜLÜN ADI Müdahale Görevi

MODÜLÜN TANIMI Ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde müdahale
görevine ait bilgi ve becerilerin verildiği öğrenme materyaldir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL Nöbet Görevi modülünü almış olmak

YETERLİK Müdahale görevini yürütmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam ve gerekli araç gereç sağlandığında

mevzuata uygun olarak müdahale görevini yerine
getirebileceksiniz.

Amaçlar
1. Mevzuata uygun ani aramaları yapabileceksiniz.

2. Zor kullanma hâlleri ve disiplin işlemlerini
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

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

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

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

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

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Meslek veya alan seçimi, bireyin yaşamındaki dönüm noktalarından biridir ve
tesadüflere bırakılmaması gerekir. Seçilen meslek; bireyin yaşayacağı çevreyi, ilişkide
bulunacağı insanları, ekonomik durumunu kısaca yaşam tarzını etkileyecektir. Bu modül ile
kazanacağınız bilgi ve beceriler doğrultusunda kendinizi geliştirerek iş hayatında da uygun
mesleği seçmiş olacaksınız.

Bütün meslek dallarında olduğu gibi İnfaz ve Koruma modülünde kazanılan bilgiler,
kullanılabilmelidir. Sadece bilmek yetmez. Bilginin somut olaya dayanması, doğru zamanda
uygulanabilmesi gerekir. Üst araması bilgisi hükümlü ve tutuklunun üst aramasında
kullanılır. Hayatınızın disiplinli ve kurallı bir biçimde geçmesini sağlayacak bilgileri de bu
modülde bulabileceksiniz.

Bu modül ile arama, zor kullanma hâllerini ve disiplin işlemleri konularını öğrenmiş
olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda müdahale
görevini açıklayabileceksiniz.

 Arama çeşitlerine ait bilgileri kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinden
araştırınız.

 Arama yöntemlerine ait bilgileri internet sitelerinden araştırınız.

1. MEVZUATA VE USULÜNE UYGUN

ARAMA

Ceza infaz kurumlarında, tutuklu ve hükümlülerin, personelin, ziyaretçilerin, ceza
infaz kurumu binasının ve demirbaş eşyalarının güvenliğini sağlamaya yönelik, delici, kesici,
aşındırıcı suç aletlerini, ateşli silahları, uyuşturucu maddeleri, yasak doküman, belge ve firar
emarelerini, bir suç işlenmişse suç delillerini elde etmek için arama yapılır. Arama çeşitleri
aşağıda verilmiştir.

 Şahıs araması
 Milletvekilleri, mülki amirler, hâkimler, Cumhuriyet Savcıları, avukatlar,

noterler, izleme kurulu temsilcileri, yabancı kuruluşların temsilcileri, ceza
infaz kurumu bölük komutanı, ceza infaz kurumu müdürü vb. sıfattan
sayılanların araması yapılır.

 Ceza infaz kurumu personeli, jandarma, ziyaretçi, görevli ve misafir
olarak gelenlerin araması yapılır.

 Tutuklu ve hükümlülerin araması yapılır.
 Eşya araması

 Ceza infaz kurumuna getirilen eşyanın araması yapılır.
 Ceza infaz kurumundan çıkarılan eşyanın araması yapılır.
 Ceza infaz kurumu içinde bulunan eşyanın araması yapılır.

 Bina araması
 Genel aramalar yapılır.
 Kısmi aramalar yapılır.

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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1.1. Arama Yöntemleri

Üst ve eşya araması el ve çeşitli cihazlarla yapılır. Aşağıda arama yöntemleri
verilmiştir.

 El yordamı ile yapılan aramalar
 El detektörleri ile yapılan aramalar
 Duyarlı kapıdan geçerek yapılan aramalar
 X-Ray cihazı ile yapılan aramalar
 Tıbbi cihazlar ile yapılan oyuk aramaları

1.1.1. El İle Arama

El ile arama iki yolla yapılır. Bunlar soyarak arama ile ayrıntılı aramadır.

 Soyarak arama

Soyarak arama, risk durumu yüksek, ceza infaz kurumuna yasak madde sokmaya
elverişli hükümlülerin üzerinde iç çamaşırı kalacak şekilde elbiselerinin çıkartılması yöntemi
ile yapılan arama şeklidir. Aranan şahısın vücudunda kamufle edilmiş bir tarzla ceza infaz
kurumuna yasak madde ve malzeme sokma durumuna karşı, hükümlünün sağlığına zarar
vermeyecek şekilde nitelikli arama yapılmalıdır.

 Ayrıntılı arama

El yordamıyla aramanın belli başlı kuralları vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir.
 Üst aramasında kullanılacak malzemeler hazır bulundurulmalıdır.
 Hükümlü ve tutukluya aranacağı konusunda sözle bilgi verilmelidir.
 Hükümlü ve tutuklunun sağlıklı bir şekilde aranması için uygun bir

duruma getirilmeli, (giydiği palto, mont, kaban, ceket vb.) aramada
zorluk çıkaran kaba giyecekler çıkartılmalıdır.

 Hükümlü ve tutuklunun ceplerinde ne varsa önüne veya uygun görülen
bir yere konulmalı, ceplerinin iç astarını dışarı çıkartılması
söylenilmelidir.

 Fiziki aramaya başlamak için hükümlü ve tutuklunun ellerini ve kollarını
yan tarafa paralel, ayakları da omuz hizasına getirilmelidir.

 El yordamı ile fiziki aramaya başlarken tutuklu veya hükümlü aranmaya
uygun duruma getirildikten sonra vücudun baş kısmından başlayarak
ayaklara doğru duş sistemi denilen yöntemle yapılmalıdır.

 Arama, araması yapılan kişiye en az sıkıntı verici şekilde yapılır. Rıza
gösterilerek insani ilişkilerine dayalı çabalar gösterilir. Direnme ve
aratmama gibi durumlarında arama güç kullanılarak yapılır.

1.1.2. El Dedektörü İle Arama

El detektörüyle yapılan aramada kişi veya eşya üzerindeki metallerin yerinin noktasal
olarak tespiti sağlanmaktadır. Tutuklu ve hükümlü gerekli görüldüğü hâllerde el dedektörü
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ile araması yapılır. Kullanım açısından ceza infaz kurumunda; şahıs, eşya ve bina
aramalarında faydalı olmaktadır.

Resim 1.1: El Dedektörü

1.1.3. -X-Ray Cihazları İle Arama

Canlı organizmalar dışında ceza infaz kurumuna giren her türlü maddenin bu
cihazlarda kontrolü yapıldıktan sonra ceza infaz kurumu içine alınması gereklidir. Cihazın
monitöründe paket ve çantaları açmadan içinde ihtiva ettiği nesneleri tespit etmek
mümkündür.

Resim 1.2: X-ray cihazı

1.1.4. Duyarlı Kapı Detektörleri İle Arama

Duyarlı kapı detektörleri; ceza infaz kurumlarının konumuna göre ceza infaz kurumu
giriş kapısı, mutfak girişi, mahkûm giriş ve çıkışı ile koğuş koridorlarına geçişlerde
kullanılmaktadır. Bu cihaz ile metalin şahsın vücudunun hangi noktasında bulunduğunu
tespit eder.
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Resim 1.3: Duyarlı kapı

1.2. Üst Araması

5.2.2003 tarih, 4806 sayılı Türk Ceza Kanunu İle Hapishane ve Tevkifhanelerin
İdaresi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6 maddesine göre üst ve
eşya araması şöyle açıklanmıştır:

 Kurum personeli ve dış güvenlik personeli dâhil olmak üzere, sıfat ve görevi ne
olursa olsun ceza infaz kurumları ve tutukevlerine 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.
Milletvekilleri, mülki amirler, hâkim, Cumhuriyet Savcıları ve bu sınıftan
sayılanlar, müdafi ve 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 elle aramayı kabul ettikleri takdirde kuruma
girebilirler.
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 Ceza infaz kurumlarına ve tutukevlerine giren müdafi veya avukatlarca
savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen belge ve dosyalar
incelemeye tabi tutulmaz hükmü kanunda yer almıştır.

 Hükümlü ve tutuklular, odalarından çıkış veya dönüşlerinde ayrı yerlerde ve
farklı memurlarca üst ve eşya aramasına tabi tutulurlar. Aramalarda insan
onuruna saygı esastır.

Tutuklu ve hükümlü ile birebir temasa girenler görüşmeler yaptıktan sonra tutuklu ve
hükümlüye yasaklanmış bir belge veya suç teşkil eden yasaklanmış herhangi bir emare
verildiği görülürse veya belgelenirse ilgili kişi ve kişiler hakkında soruşturma açılır.

Ceza infaz kurumunda tutuklu ve hükümlüler ile birebir temas kuranlar, açık görüş
yapan ziyaretçiler, personel, noter ve avukatların görüşmelerinden sonra görüştükleri tutuklu
ve hükümlülerin üstleri el detektörü ve el yordamıyla sıkıca aranır.

Tutuklu ve hükümlülerin ziyaretçileri, beraberinde getirmiş oldukları özel eşyalarını
ve içeri verecekleri eşyalar X-ray cihazından geçirilir ve elle kontrolleri yapıldıktan sonra
idarece uygun görülüyorsa içeri verilir. Konusu suç teşkil etmemekle birlikte ceza infaz
kurumları ve tutukevlerine sokulması yasak olan eşya, araç, gereç veya malzemeler çıkışta
sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altına alınır.

Yapılan aramalarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 297’nci maddesinde yer alan
yasak eşya bulunduranlar hakkındaki maddeye göre hareket edilir (Bu madde ilerideki
konularda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.). Kanun’a uygun olarak yasaklanmış bulunan her
türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi ceza infaz kurumları ve tutukevlerine sokanlar,
bunları ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunduranlar veya kullananlar hakkında
soruşturma açılır, ziyareti de iptal edilir.

1.2.1. Üst Aramasını Yapan Görevlide Bulunması Gereken Özellikler

 Şahıs araması aynı cinsiyetten bulunan görevliler tarafından yerine
getirilmelidir.

 Aramayı yapan personel, aramanın önemini bilmeli, bu nedenle aramayı sağlıklı
yapmalıdır.

 Aramayı yapan görevlinin gören, iyi algılayan, zeki, uyanık, tecrübeli, yetenekli
ve meslek bilgisine sahip biri olmalıdır.

 Arama görevlisi, aranan şahısa ve yardımcı arama ekibine verdiği direktiflerle
yaptırım inisiyatifine ve psikolojisine sahip olmalıdır.

 Arama görevlisi, aranan kişiye aranacağı konusunda bilgi vermeli ve aranan
kişiyi rahatlatıcı tavırlarda bulunmalıdır.

 Üst araması, arama görevlisi ile aranan şahsın rahatsız olmayacağı yer veya
ortamda yapılmalıdır.

 Tutuklu veya hükümlünün aranmasında, aranan şahsın suçu ve konumu göz
önünde bulundurularak aranması dikkatlice ve titizlikle yapılmalıdır.

 Arama görevlisi, aranan şahıslara insanlık dışı muamelede bulunmamalı, bu
kişilerle samimi ilişkiye veya sürtüşmeye girmemelidir.
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 Aramayı yapan görevli, ceza infaz kurumuna sokulması yasak olan eşya ve
maddeleri tanımalı ve bilmelidir.

 Aramayı yapan görevli, yasak maddelerin cinsine göre şahıs üzerinde
saklanacağı yerleri bilmeli, bu nedenle aramayı bilinçli yapmalıdır.

1.2.2. Mahkûm Kabulde Üst ve Eşya Araması

 Hükümlü ve tutuklu kuruma kabul edildikten sonra arama bölümüne alınır.
Aramalarda insanın saygınlığını küçültecek, onurunu incitecek veya aramanın
amacıyla bağdaşmayacak tutum ve davranışlarda bulunamaz.

 Üzerinde hiçbir şey kalmayacak şekilde cepleri boşaltılır, kolyesi, yüzüğü, saati
vb. değerli eşyaları çıkartılır.

 Hükümlü ve tutuklunun el detektörü ve el yordamı ile üst araması ayrıntılı ve
dikkatli bir şekilde yapılır.

 Eşyaların aranması el detektörü ve el yordamıyla ekip tarafından yapılır.
Hükümlü ve tutuklu bu sırada eşyalarının yanında bulunur.

 Aramada suç unsuru teşkil edecek maddeler bulunursa (uyuşturucu, kesici-
delici, parlayıcı ve patlayıcı vb.) tutanakla tespit edilir. Savcılığa suç
duyurusunda bulunulur.

 Üzerinden çıkan kıymetli eşya (altın yüzük, kolye, zincir, bilezik vb.),
üzerindeki Türk parası, her cins döviz, seri numaraları ile birlikte çek, senet gibi
evraklar, emanet para formuna kayıt edilir. Alyans (evlilik yüzüğü) ve saati
dışındaki tüm eşyaları emanete alınır.

 Eşyanın tutanağı yazılırken cinsi, miktarı, şekli, ebadı, adedi, gramı, ayarı, ince
ve kalınlığı, boyu, tüm özellikleri yazılır. Küçük bir torba içine konulur. Bir
nüshası hükümlü-tutukluya verilir. Bir nüshası dosyalanarak saklanır. Bir
nüshası emanet para memuruna verilir. Emanet para memuru amirlerinden
birinin gözetiminde torba içindeki malzemeleri kontrol eder, mumlar ve
mühürler, kasada muhafaza eder.

 Kuruma gelen hükümlü ve tutukluların üzerinde bulunan paralarının miktarı ne
olursa olsun kurum görevlilerince alıkonularak ilgiliye karşılığında makbuz
verilir.

 Suç unsuru teşkil etmeyen, ceza infaz kurumu içine sokulması uygun olmayan
malzemeler ve eşyalar tutanakla depo memuruna teslim edilir. Depo memuru
tarafından emanet depo defterine kayıt edilerek hükümlü-tutukluların sevk ve
tahliyelerinde kendilerine iade edilir. Tutanağın bir nüshası hükümlü-tutukluya,
bir nüshası emanet eşya memurluğuna verilir. Bir nüshası eşyaların üzerine
yapıştırılır, bir nüsha da dosyalanarak saklanır.

 Hükümlü-tutuklunun beraberinde getirdiği basılı eserler kendisine verilmeyerek
bir tutanakla yayın seçici kurula gönderilir.

 Herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için hükümlü ve tutuklular tek tek
teslim alınır.

 Üst ve eşya aramaları toplu hâlde yapılmaz. Aramalar tek tek yapılarak tanıya
yönelik olarak hükümlü ve tutukluların parmak ve avuç içi izleri alınır,
fotoğrafları çekilir.
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 Hükümlü ve tutuklunun üzerindeki veya beraberinde getirdiği eşyaların fiziki
aramasında şu hususlara dikkat edilir: Tüm giyeceklerin yakaları, kol ağızları,
gömlek apoletleri, etekleri, cepleri, cep ağızları, ek dikiş yerleri, yamaları,
lastikli yerleri, lastik, deri ve spor ayakkabıların ve terliklerin ökçesi, tabanı,
astarları, uçları, kravat, kalem, cüzdan, cep defteri içleri, pantolonların kemer
bölümü, paçaları, kadın mahkûmların saç dipleri önce detektör ile sonra el
yordamı ile kontrol edilir.

 Daha önceden bildirilenler ile şüpheli görülenlerin vücut aramaları, gerekli
önlemler altında özel olarak yapılır.

 İnfaz evrakları ile her türlü kimlik ve kartlar infaz memuruna teslim edilir. İnfaz
bürosu bunları dosya kapağının iç kısmına muhafaza edilmek üzere kaydeder.

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

……….. Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

ÜST ARAMA TUTANAĞI

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'na getirilen ……x……. üst araması yapıldı. Yapılan

aramada beraberinde getirdiği aşağıda cins ve miktarları yazılı para, eşya, kıymetli eşya ve

yayınların bulunduğuna, üzerinde aşağıda yazılı belirgin emarelerin görüldüğüne dair iş bu üst

arama tutanağı birlikte imza altına alındı.

06/04/2009

TESLİM ALINAN PARA BİLGİLERİ

SIRA NU. PARANIN TÜRÜ MİKTARI
1 Türk lirası 250,00

TESLİM ALINAN EŞYA BİLGİLERİ ÜZERİNDE KALAN EŞYA BİLGİLERİ

SIRA NU. EŞYA CİNSİ MİKTARI SIRA NU. EŞYA CİNSİ MİKTARI
1 Nevresim Takımı 2 1 Kazak 3
2 Battaniye 1 2 Pantolon 4

3 Eşofman 2

4 Mont 1

5 Gömlek 2

6 Havlu 1

7 İskarpin (yazlık) 1

8 İçlik takım 2

TESLİM ALINAN KIYMETLİ EŞYA BİL. ÜZERİNDE KALAN KIYMETLİ EŞYA BİL.

SIRA
NU.

KIYMETLİ EŞYANIN
CİNS

MİKTARI SIRA
NU.

KIYMETLİ EŞYANIN
CİNS

MİKTARI
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TESLİM ALINACAK YAYIN BİLGİLERİ ÜZERİNDE KALAN YAYIN BİLGİLERİ

SIRA TESLİM ALINACAK YAYIN SIRA ÜZERİNDE KALAN
YAYII

YAYIN

NU. YAYIN BİLGİLERİ TÜRÜ NU. BİLGİLERİ TÜRÜ

ÜZERİNDEKİ BELİRGİN EMARELERİ

Teslim Eden Teslim Alan Huzurda Bulunan

x …………….. ………………
Hükümlü İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURU İNFAZ VE KORUMA

MEMURU

İMZA İMZA İMZA

Tablo 1.1: Üst arama tutanağı

1.2.3. Ceza İnfaz Kurumu İçinde Tutuklu ve Hükümlülerin Aranması

Tutuklu ve hükümlülerin mahkeme, hastane ile ceza infaz kurumlarına nakilleri,
kurum içinde idare, revir, avukat, kapalı ve açık görüşlere, ceza infaz kurumu servis
personeli ile görüşmeleri, iş atölyelerine, spor alanlarına, kütüphaneye, sohbet toplantılarına,
telefon görüşmelerine götürülüp getirilmelerinde, olağanüstü durumlarda, genel ve kısmi
aramalarda üstleri aranır.

Ceza infaz kurumu içinde tutuklu ve hükümlülerin üst aramaları yapılırken risk
durumları, konumları ve yapacakları görüşme biçimleri göz önüne alınarak yapılmalıdır.

Tutuklu ve hükümlü hakkında bir ihbar varsa tehlikeli ve şüphe uyandıran bir durum
söz konusu ise üst araması soyarak da yapılabilir.

Açık görüşlerde, sevklerde, servis personeli ile yaptıkları birebir görüşmelerde, avukat
ve açık görüş bitiminde, iş atölyelerinden çıkarıldıklarında tutuklu ve hükümlülerin üst
aramaları ayrıntılı bir şekilde yapılır. Diğer durumlarda normal arama yöntemi ile üstleri
aranır.

1.3. Eşya Araması

Kurumlarda, oda ve eklentilerinde, hükümlünün üst ve eşyasında habersiz olarak her
zaman arama yapılabilir. Tutuklu ve hükümlülerin eşyalarının araması sırasında yasa dışı
eşyalara tutanakla el konulur. Bu eşyaların sahipleri hakkında gerekli ceza verilir. Kurumun
tamamında her ay bir kez mutlaka arama yapılır. Oda ve eklentilerinde yapılacak aramalarda
bir hükümlü hazır bulundurulur (10218 Ceza infaz kurumlarının yönetimi ile ceza ve
güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında tüzük).
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1.3.1. Koğuş, Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Eşyalar

Tutuklu ve hükümlülere ceza infaz kurumuna alınırken oda ve koğuşlarda
bulunduracağı eşyalarla ilgili bilgi verilir. Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya
ve maddeler yönetmelikle düzenlenmiştir. Tutuklu ve hükümlünün bulundurması gereken ve
bulundurması sakıncalı bulunan eşyalar aşağıda sunulmuştur.

Resim 1.4: Ceza infaz kurumunda bir oda görüntüsü

 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 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.

 Koğuş, oda ve eklentilerinde, her tutuklu ve hükümlü için kantinden temin
edilmek şartıyla birer adet on santimetre uzunluğunda bıçak, plastik 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.

 Tutuklu ve 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 ve 25/11/1925 tarihli
ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun’a aykırı olmayan bir adet şapka
bulundurulmasına izin verilir. Tutuklu ve hükümlüler; ceza infaz kurumu
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dışından getirilmesine izin verilen giyim eşyalarından eskiyenlerini yenileriyle
değiştirebilir.

 Tutuklu ve 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 tutuklu ve hükümlülerin
ders kitapları denetime tabi tutulamaz. Kurum güvenliğini tehlikeye düşüren
veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın
hükümlüye verilmez.

 Koğuş, oda ve eklentilerinde, kantinden temin edilmek koşuluyla bir adet otuz
yedi 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 tutuklu ve hükümlü, kurum kantininden satın almak
kaydıyla bir adet kulaklıklı küçük el radyosu bulundurabilir. Aydınlatma
dışındaki elektrik giderleri tutuklu ve hükümlü tarafından karşılanır.

 Her tutuklu ve 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 tutuklu ve
hükümlülerin rızalarının alınması zorunludur.

 Her tutuklu ve hükümlüye, mensup olduğu dinin ibadetlerinde kullanılan
eşyayı, dinî yaşamı bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri temin ve
bulundurmasına izin verilir.

 Hükümlüler, koğuş, oda ve eklentilerinde hekim raporuyla belgelendirilmek
koşuluyla sağlıkları için gerekli protez ve benzeri tıbbı araçları ve eşyaları
bulundurabilir.

 Tutuklu ve 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.Merkezî
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.

 Tutuklu ve 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.
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 Tutuklu ve 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. 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.

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

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

 Tutuklu ve 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 tutuklu ve hükümlüler, kantin aracılığı ile satın aldıkları makyaj
malzemelerini koğuş veya odalarında bulundurabilir.

 Ceza infaz kurumu iş yurdu yönetim kurulunca kantinde satışına karar verilen,
bu Yönetmelik’te sayılmayan ve kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyen
eşyaların stok oluşturmayacak şekilde koğuş, oda ve eklentilerde
bulundurulmasına izin verilebilir.

 Açık ceza infaz kurumlarında ve çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlüler,
kapalı ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşyalara ek olarak ceza infaz
kurumunun güvenliğini tehdit etmemek ve kanunlara aykırı olmamak koşuluyla
cins ve miktarı idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen giyim, gıda ve
diğer eşyalarını koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurabilir.

1.3.2. Ceza İnfaz Kurumuna Yasak Madde Sokanlar, Bulunduranlar ve

Kullananlara Verilecek Cezalar

5237 sayılı Türk Ceza kanunun 297’nci maddesine göre yasak eşya bulunduranlar
hakkında uygulanacak cezalar aşağıda verilmiştir.

 İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya
elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla
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kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun konusunu oluşturan eşyanın,
temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir suç oluşturduğu takdirde ceza yarı
oranında artırılır.

 Birinci fıkrada sayılanların dışında kalıp da yetkili makamlar tarafından infaz
kurumuna veya tutukevine sokulması yasaklanmış bulunan eşyayı, bu yasağı
bilerek infaz kurumuna veya tutukevine sokan veya bulunduran ya da kullanan
kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların hükümlü veya tutukluların
muhafazasıyla görevli kişiler tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat
artırılır.

 Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyayı yanında
bulunduran veya kullanan hükümlü veya tutuklu, bunu kimden ve ne suretle
elde ettiği hususunda bilgi verirse verilecek ceza yarı oranında indirilir.

1.3. Bina Araması

Tutuklu ve hükümlünün yasak eşya ve firar etme durumları göz önüne alınarak belirli
zaman aralıklarıyla aramalar yapılır. Bina araması iki şekilde yapılır. Bunlar genel ve kısmi
aramalardır.

Resim 1.5: Ceza infaz kurumundan bir görüntü

1.4.1. Genel Aramalar

Genel aramalar, ayda en az bir kere olacak şekilde habersiz olarak tüm ceza infaz
kurumunu kapsayacak şekilde yapılan aramalardır. Aramalarda yer, zaman, yöntem, taktik
ve teknikler iyi kullanılmalıdır. Aramaya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar
aşağıda sıralanmıştır.

 Arama ekiplerinin iyi seçilmesi, aramada kullanılacak araç ve gereçlerin
zamanında temini ve arama ekibinin görev organizasyonu iyi yapılmalıdır.
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 Mahkûm odasından alınmalı, üzeri dikkatlice arandıktan sonra araması yapılmış
başka bir bölüme alınmalıdır.

 Oda veya koğuşun araması yapılmadan önce arama yapılacak malzemelere göz
atılmalı, malzemelerde bir değişiklik varsa bu durum ayrıca
değerlendirilmelidir.

 Üst aramalar yapıldıktan sonra oda aramaları üst kısımdan ve odanın sol
tarafından başlanarak sağa doğru yapılmalı, en son mahkûm yaşam alanları
aranmalıdır.

 Aramaya başlarken tutuklu ve hükümlülerden bir tanesi arama ekibine refakat
etmek amacıyla arama ekibinin yanında bulunur.

1.4.1.1. Yasak Eşyanın Ortaya Çıkarılması İçin Yapılan Aramalar

 Sabit veya sabit olmayan demirbaş eşyalar ve ranza altları dikkatlice
aranmalıdır.


 Tutuklu ve hükümlülerin özel eşyaları, yiyecek ve içecekleri dikkatlice

aranmalıdır.

 Aramada çeşitli maddeler ile birlikte cep telefonu, telsiz vb. elektronik

haberleşme aracı aranmalı mahkûmların hâl ve hareketleri dikkatle izlenmeli bir
davranış değişikliği görüldüğünde duruma müdahale edilmelidir.

1.4.1.2. Ceza İnfaz Kurumunda Tünel ve Firarlara Karşı Yapılan Aramalarda

 Binanın zemini, duvarları ve çatısının kontrolü yapılarak firara yönelik herhangi
bir kazı veya delmenin olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 Pencere ile kapıların demir ve şişleri tokmak ile yoklanarak herhangi bir kesik
ve yerinden sökme durumunun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

 Binanın pis su ve lagar kanalizasyonları kontrol edilmeli, firara yönelik belirti
ve emarelerin olup olmadığı araştırılmalıdır.

 Odanın duvarları, zemini ve tavanı tokmak ile kontrol edilmeli, tünel kazma ve
duvar delme ile ilgili kontrol edilmelidir.

 Ceza infaz kurumunun çevresi, çatı kısmı, ziyaret yerleri, kullanılmayan odalar,
tuvalet ve banyo kısımları dikkatlice aranmalıdır.

1.4.2. Kısmi Aramalar

Kısmi aramalar, bir ihbar alındığında, istihbarat bilgileri doğrultusunda veya şüphe
uyandıran durumlarda lüzum görülen yerlerin aranmasıdır.

Genel aramalara göre kısmi aramalar daha sağlıklı yapılır. Aramaya girerken arama
ekibi oluşturulur. Ekip içinde görev bölümü yapılır. Arama ekibine neyin ve nasıl aranacağı
konusunda kısa brifing verilir. Koğuş ya da oda aramasına geçilirken öncelikle tutuklu ve
hükümlülerin üst aramaları yapılır, daha sonra yatak, eşya ve kısmın genel aramasına geçilir.
Ortaya çıkarılması istenen yasak suç emareleri, bulunmayana kadar veya olmadığından kesin
emin olunmayana kadar aramaya devam edilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Usulüne ve mevzuata uygun arama yapmayı öğrenip uygulayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Koğuşlarda şahıs araması
yapınız.

 4806 sayılı Türk Ceza Kanunu
İle Hapishane ve
Tevkifhanelerin İdaresi
Hakkında Kanun’da Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’dan
faydalanınız.

 Öğrencilerden bir arama ekibi
oluşturunuz.

 Öğrencileri sınıfta tek sıra
hâlinde toplayınız.

 Öğrencilerin üzerini dikkatlice
arayınız.

 Araması yapılmış öğrenciyi
dışarı çıkarınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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 Koğuşlarda eşya araması
yapınız.

 Sınıf veya salonların araması
yapılmadan önce arama ekibi
oluşturunuz.

 Öğrencilerin araması yapıldıktan
sonra dışarı çıkarınız.

 Sınıfta araması yapılması
gereken eşyaların aramasını
yapınız.

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun
297’nci maddesine göre Yasak
Eşya Bulunduranlar Hakkındaki
Kanun’u inceleyiniz.

 Koğuş ve Odalarda
Bulundurulabilecek Eşya ve
Maddeler Yönetmeliği’ni
inceleyiniz.

 10218 sayılı Ceza İnfaz
Kurumlarının Yönetimi İle Ceza
Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük’ü inceleyiniz.

 Binada zemin, duvar ve çatı
araması yapınız.

 Öğrenciler arasından bir arama
ekibi oluşturunuz.

 Oda aramalarına üst kısım ile
odanın sol tarafından başlayarak
sağa doğru yapınız.

 En son olarak salonları ve
bahçenin aramasını yapınız.

 Binanın bahçe duvarlarının
kontrolünü yapınız.

 Kısmi arama yapınız.
 10218 sayılı Ceza İnfaz

Kurumlarının Yönetimi ile Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük’ü inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış şeklinde karşılarındaki kutucuklara (X)
işareti koyarak değerlendiriniz.

1. ( )Milletvekilleri ve kurum müdürlerinin araması yapılmaz.

2. ( )Tutuklu ve hükümlünün parasına el konularak ceza infaz kurumu bütçesine
aktarılır.

3. ( )Tutuklu ve hükümlünün müsadesi olmazsa arama yapılamaz.

4. ( )Duyarlı kapı detektörleri oda girişlerine de konur.

5. ( )X-ray cihazı canlı organizmalarının tespitinde işe yaramaz.

6. ( )Tutuklu ve hükümlü yanındaki fazla eşya tutanak tutularak diğer mahkûmlara
dağıtılır.

7. ( )Yasak eşya getirenler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanır.

8. ( )Bina araması yapılacağı zaman tutuklu ve hükümlülere haber verilerek uyarılır.

9. ( )Olağanüstü durumlarda kısmi arama gerçekleştirilir.

10. ( )Aramalarda diğer infaz ve koruma memurlarından yardım alınmaz.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda zor kullanma
hâlleri ile disiplin işlemlerini açıklayabileceksiniz.

 Zor kullanma hâlleri ve alınacak tedbirleri kütüphanelerden araştırınız.
 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’dan

disiplin kurallarıyla ilgili araştırma yapınız.

2. ZOR KULLANMA HÂLLERİ VE

DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde disiplin ve güvenlik açısından usulüne uygun
davranmayan hükümlü ve tutuklular için zor kullanma yoluna başvurulur ve gerekli disiplin
işlemleri uygulanır.

2.1. Zor Kullanma Hâlleri

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde zor kullanma; ceza infaz kurumları ve
Tutukevlerine istihdam edilmiş bir görevlinin vazife esnasında öldürücü olmayan fiziki güç
kullanarak bir mahpusun görevli tarafından verilen talimata uymasını sağlamak veya bir
mahpusun olay esnasında gösterdiği direnç ve saldırının üstesinden gelmek ya da başkasını
saldırgan mahpustan korumak için giriştiği hareketler olarak tanımlanmaktadır.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde; mahpusların tehlikeli tahrik edici, saldırgan,
direnişçi, isyankâr ve firarlara yönelik eylemleri zor kullanmayı gerektiren hâllerdendir.

Zor kullanmanın esas amacı, makul bir kuvvet kullanarak saldırgan veya direnç
gösteren mahpusun kontrol altına alınmasıdır.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.1.1. Zor Kullanmanın İnsan Hakları ve Görev Yönünden Değerlendirilmesi

İnsan hakları, insanın doğmadan önce sahip bulunduğu vazgeçilemeyen ve değerler
sisteminde en üst sırada yer alan temel haklardır.

Ceza infaz kurumlarında disiplin ve güvenliğin sağlanmasında temel insan haklarının
özüne dokunulamayacağı, bu hakların uluslararası normlar ve Anayasa ile güvence altına
alındığı, eziyet ve işkencenin suç olduğu gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Kişilerin can
ve mal güvenlikleri ile kurumun genel güvenliğini tehdit eden suç olaylarına müdahalede
devlet yetkililerinin aşırı zor kullanımı insan hakları ihlallerine yol açabilir.

Ceza infaz kurumlarında yönetici ve personelinin disiplin ve güvenlik ile insan hakları
arasındaki nazik dengeyi kurabilmeleri açısından ulusal ve evrensel normlar konusunda
yeterince bilgilendirilmelerine ihtiyaç vardır.

Ceza infaz kurumlarında düzen; zaaf göstermeden, yönetim boşluğu oluşturmadan,
insan kişiliğine saygılı bir biçimde sağlanmalıdır.

Ceza infaz kurumlarında insan hakları kavramı “mahkûma yüz vermek” değildir.
Aksine insan haklarına saygı, yasa ve kurallara her iki tarafın da uymasını gerektirdiğinden
kurumda düzen ve otoritenin sağlanmasıdır.

Ceza infaz kurumlarında insan haklarının sistemli olarak ihlal edildiği iddia edilemez.
Ancak kurumlarda yasal otorite kurulamaması, sürekli güvenli bir ortamın sağlanmaması,
mahpusların bu boşluklar nedeniyle isyan, rehin alma, öldürme gibi kişilerin can ve mal
güvenliklerini doğrudan hedef alan eylemlere girişmeleri, sonra da devletin bu olayları
bastırmak için yaptığı müdahaleler sırasında aşırı güç kullanımı insan hakları ihlallerine
neden olabilmektedir.

Ceza infaz kurumları hem toplum, hem de suçlu güvenliğinin sağlandığı kamu
binalarıdır. Bu kurumlarda düzeni yitirmenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Güvenlik söz
konusu olan her yerde olduğu gibi ceza infaz kurumlarında da yasal bir disiplin ile
sağlanacaktır. Keyfilik, eziyet ve işkence düzeni sağlamanın gerekçesi olamaz.

2.1.2. Zor Kullanmayı Gerektirebilecek Muhtemel Olaylar

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde, ağalık, kabadayılık, uyuşturucu ticareti,
kumar, rüşvet, akıl hastası mahpuslar, hapishane psikozları, adam öldürme, yaralama, cinsel
tahrikler ve saldırılar, ırza tecavüz faillerine yönelik özel saldırılar, mahpusların kendilerine
yönelik eylemleri, isyan, açlık grevleri, sayım, arama ve nakillerde çıkartılan güçlükler
(direniş) ve firar gibi olayların önlemesi gerekmektedir. Bu durumda güvenliğin sağlanması
için gerekirse kurallar çerçevesinde kalmak kaydı ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri
personelinin zor kullanma yetki ve sorumlulukları vardır.
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2.1.3. Zor Kullanmanın Ölçü ve Mahiyeti

Zor kullanma, direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre direnmeyi etkisiz
hâle getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedenî kuvvet, maddi güç ve yasal
şartlar oluştuğunda her çeşit güç kullanma yetkilerini ifade eder.

Zor kullanmanın ölçüsü de direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre
direnmeyi etkisiz hâle getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda yasal şartlar
çerçevesinde güç kullanma olmalıdır.

Unutmayalım ki doktor hastanın durumuna göre bazen sözle bazen de ilaçla tedavi
eder. Ceza infaz kurumları personeli cezaevi olaylarının doktorudur. Elinde birçok ilaç
vardır. Zor kullanma bunlardan sadece bir tanesidir.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli görevlerini yaparken şüpheci bir
yaklaşım içinde, olabilecek en kötü ihtimalleri hesaba katmalıdır. Bununla birlikte
karşılaştıkları her mahpusu saldırgan ve kötü olarak görmeleri işlerini zorlaştırabilir.

Mahpus herhangi bir direnme göstermiyor ve istenilen şekilde hareket ediyorsa
kesinlikle zor kullanma yolu denenmemelidir. Gereksiz zor kullanma karşı tarafta
saldırganlık fikri doğurur.

Mahpusa yapılacak muamelenin karşı tarafta nasıl bir tepki doğuracağı düşünülerek
onu saldırganlığa sevk edecek gereksiz tutum ve davranışlardan kaçınılmalıdır. İyi bir
iletişim kurularak tansiyonu düşürmek hem görevli memurun hem de karşı tarafın
yararınadır. Burada önemli olan görevli memurların olayları geniş bir perspektifle
değerlendirebilmeleridir. Karşılaştıkları durum neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edilmeli
ve bu konu iyi bir eğitim öğretimle geliştirilmelidir.

Sonuç olarak personelin mahpusla olan ilişkilerinde ve karşılaşmış oldukları
sorunların çözümünde temel prensip barış olmalıdır. Esas olan sorunları kuvvet kullanarak
değil barışçıl olarak çözmeğe çalışmaktır. Ancak tüm barışçıl metotlar denendikten sonra
kuvvet kullanmak meşru olabilir.

Ceza infaz kurumlarında da insan ilişkilerinde kaba kuvvet kullanımı daha çok
kuvvete sahip olan tarafın barışçıl metotlar kullanma gereği hissetmemesinden kaynaklanır.
Haklı ve doğru olan düşünce veya uygulamalar meşru veya barışçıl yollar ile sunulduğunda
çoğu zaman bir direnme ile karşılaşmadan kabul görecektir. Kuvvete sahip olan tarafın
kendinden emin olmaması durumunda ise kuvvet kullanımı olasılığı artacaktır.

Çağdaş infaz anlayışında bir düşünce ve uygulamayı kabul ettirme kaba kuvvet ve
dayatma ile değil ikna gibi barışçıl yollar ile olması gerektiği anlayışı vardır. Sebep ne olursa
olsun mahpus ve personel ilişkilerinde barışçıl yolların hiç denenmeden kaba kuvvete
başvurulması saldırganlık olarak nitelendirilir. Bir dayatma, tehdit ve kaba kuvvet
uygulamasına karşı onu gidermek amacı ile kullanılan kuvvet uygulaması ise “savunma”
amaçlıdır.
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2.1.4. Zor Kullanmanın Yasal Dayanakları

Düzen ve güvenliğin sağlanması bakımından zor kullanmak bazen tek çare olabilir.
Ceza infaz kurumu olayları da çoğu kez zor kullanmayı gerekli kılar. Temel sorun, zor
kullanmanın sınırlarının belirlenmesidir. Kurum personelinin hangi hâllerde zor
kullanabileceğini düzenleyen özel bir mevzuat yoktur. Ancak infaz ve koruma memurlarının
memuriyetle ilgili genel görevlerinin yanı sıra güvenlik ile ilgili olmak üzere; kurumun iç
güvenliğini ve disiplinini sağlamak, hükümlü ve tutukluların davranışlarını izlemek ve
gözetlemek, nöbet tutmak, kurumun iç güvenlik ve disiplinini sağlamak için gerektiğinde
yasal çerçevede kalmak kaydı ile fiili müdahalede bulunmak, caydırıcı karşı önlemleri almak
ve kanuni sınırlar içinde zor kullanma yetki ve sorumluluğu vardır.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında 10218 sayılı Tüzük’ün 22 maddesinin 8’nci fıkrasında zor kullanma şöyle ifade
edilmektedir: İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memuru, kurumun
güvenliğini bozan firara teşebbüs, isyan, rehin alma, saldırı, yasaya veya düzenlemelere
dayalı bir emre karşı aktif veya pasif fiziki direnme gibi olaylar ile 5237 sayılı Kanun’un
25’inci maddesindeki meşru savunma ve zorunluluk hâli ortaya çıktığında kurum en üst
amirinin izni ile zor kullanabilir. Acil hâllerde tehlikenin ortadan kaldırılması amacıyla izin
alınmaksızın da zor kullanılabilir. Durumu derhâl en üst amire iletir. Zor kullanan personel
gerekenden fazla kuvvet kullanamaz.

2.1.4.1. Türk Hukuk Sisteminde Zor Kullanma

Yargıtay 4. Ceza Dairesinin 06.03.1969 tarihli kararında; infaz koruma memurları
kuvvet kullanmaya yetkilidirler. Gerektiğinde yasal hudutlar aşılmamak kaydıyla infaz
koruma memurlarının zor kullanabileceklerini kabul etmiştir.

1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun’un 8’nci
maddesine göre; ceza infaz kurumları ve tutukevleri personelinin ateşli silah kullanma yetki
ve sorumluluğu hakkında kanun olmasına rağmen ceza infaz kurumlarında personelin silah
bulundurması yasaktır. Fakat ateşsiz silah ve bedenî kuvvet ile amaç sağlanamazsa bu
takdirde zor kullanma yetki ve sorumluluğunun önü yasal olarak açılmaktadır.

Hapishane müdür ve memurları ve müstahdemleri, hapishanenin emniyet ve
muhafazasının temini için aşağıda yazılı hâllerde silah kullanmaya yetkilidir (selahiyettar)
(md. 8):

 Mahpuslar toplu olarak hücum teşebbüsünde bulunurlar ve memurlara veya
kendilerine, nezaretle görevli bulunanları yakalayarak onlara mukavemet
(karşılık) veya onları bir hususu yapmaları veya yapmamaları için cebrederlerse
(zorlarlarsa) silah kullanabilir.

 Firar teşebbüsünde bulunan bir mahpus yakalanırken fiilen veya tehlikeli bir
surette tehdit ederek mukavemet eder veya mükerreren (tekrarlayarak) dur
emrine itaat etmeyerek firar teşebbüsünden vazgeçmezse silah kullanabilir.
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Ateşli silah, diğer silahlarla amaç gerçekleşmezse bu takdirde kullanılır. Ateşli silah
kullanılması lüzumunu mutlak surette müdür ve bulunmadığı zaman müfettiş tayin eder.
Fevkalade hâllerde de müsaadesiz silah kullanılması da caizdir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 25’nci maddesine göre meşru savunma ve zor
kullanma koşulu aşağıda verilmiştir.

 Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş; gerçekleşen,
gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve
koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde yok etmek zorunluluğu ile işlenen
fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

 Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup bilerek neden
olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir
tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin
ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen
fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

2.1.4.2. Uluslararası Anlaşmalarda Zor Kullanma

Ceza infaz kurumlarında mahpusların makul ve insani koşullar altında tutulmalarını
sağlamak için ceza infaz kurumları personelinin zor kullanma ile ilgili uluslararası ilkeler
aşağıda verilmiştir.

 Kurum görevlileri mahpuslarla ilişkileri sırasında meşru müdafaa, kaçma
teşebbüsü, yasaya ya da hukuki düzenlemelere dayanan bir emre aktif ya da
pasif direnme hâlleri dışında zor kullanamazlar; zor kullanmaları hâlinde olayı
derhâl kurum yöneticisine bildirirler.


 Mahpuslarla doğrudan irtibat hâlinde çalışan görevliler, özel durumlar dışında,

silah taşıyamazlar. Ayrıca silah kullanma konusunda kendilerine eğitim
verilmemiş olan görevlilere hiçbir koşulda silah verilmez.


 Kolluk gücü yetkilileri, görevlerini yerine getirmeleri sırasında, insan onuruna

saygı göstermek ve onu korumak ve tüm kişilerin insan haklarını göz önünde
tutmak zorundadır.


 Kolluk gücü yetkilileri, kesinlikle gerekli olduğunda ve görevlerini yerine

getirmelerini sağlayacak ölçüde güç kullanabilir.

 Kolluk gücü yetkililerinin, görevlerini yerine getirmeleri ya da adaletin

sağlanması için kesinlikle gerek duyulmadığı durumlarda, sahip olduğu gizli
bilgileri açıklamamalıdır.


 Hiçbir kolluk gücü yetkilisi, herhangi bir işkence ya da diğer zalimane, insanlık

dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da cezalandırma uygulayamaz, başlatamaz ya
da böyle bir uygulamaya göz yumamaz. Ayrıca hiçbir kolluk gücü yetkilisi,
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üstlerinin emrini ya da savaş hâli, savaş tehdidi, ulusal güvenliğe tehdit, iç
politik karışıklık ya da herhangi bir toplumsal acil durum gibi olağanüstü
durumları, işkence ya da diğer insanlık dışı uygulamanın geçerli bir sebebi
olarak gösteremez.

 Kolluk gücü yetkilileri, gözetimleri altındaki kişilerin sağlıklarının tam olarak
korunmasını sağlamalı ve özellikle tıbbi müdahale gerektiğinde her türlü acil
önlemi almalıdır.

 Kolluk gücü yetkilileri, kanunlara ve kurallara saygı göstermelidir. Ayrıca
kanunların ve kuralların ihlalini ellerinden geldiğince engellemeli ve bu tür
ihlallere şiddetle karşı çıkmalıdır.

 Ceza infaz kurumu personeli için mevcut varsayım, fiziksel gücün ancak
kesinlikle gerekli olduğunda kullanılması ve çok özel durumlar haricinde ateşli
silahların kullanılmamasıdır.

 Kolluk gücü yetkilileri, görevlerini yerine getirmeleri sırasında güç ve ateşli
silah kullanımına başvurmadan önce mümkün olduğunca şiddet içermeyen
önlemleri uygulamalıdır.

 Yetkililer, güç ve ateşli silahları ancak diğer yöntemler sonuçsuz kaldığında ya
da istenilen sonucun alınamayacağı açıkça anlaşıldığında kullanabilir.

 Kolluk gücü yetkilileri, ölüm ya da ağır yaralanma için belirgin bir tehdidin
varlığında kendilerini ve başkalarını korumak, insan hayatına ciddi tehdit
oluşturacak ağır bir suçun işlenmesini önlemek, böyle bir tehdit oluşturan ve
otoritelerine karşı gelen kişileri yakalamak ve bu kişilerin kaçışını önlemek
durumları ve daha makul yöntemlerin bu amaçlara ulaşmada yetersiz kaldığı
durumlar haricinde insanlara karşı ateşli silah kullanamazlar.

 Ateşli silahlar ancak insan yaşamını korumak için kesinlikle kaçınılmaz olduğu
durumlarda kasıtlı olarak öldürücü amaçla kullanılabilir.

 Kolluk gücü yetkilileri, gözaltında ya da hapisteki kişilerle ilişkilerinde, kurum
içinde güvenlik ve düzenin sağlanması için kesinlikle gerekli olduğu ya da
kişisel güvenliklerinin tehdit ettiği durumlar haricinde güç kullanamazlar.

 Kolluk gücü yetkilileri, gözaltında ya da hapisteki kişilerle ilişkilerinde, ölüm
ya da ağır yaralanma için belirgin bir tehdidin varlığında kendilerini ve
başkalarını korumak ya da göz altındaki bir kişinin kaçışını önlemek için gerekli
olduğu durumlar haricinde kesinlikle ateşli silah kullanamazlar.

 Hükümetler ve kolluk gücü birimleri, tüm kolluk gücü çalışanlarının uygun
tarama prosedürleri sonucu seçilmesi, görevlerini etkin bir şekilde yerine
getirebilmeleri için uygun ahlaki, psikolojik ve fiziksel niteliklere sahip olmaları
ve sürekli ve tam profesyonel eğitim almalarını sağlamalıdır. Bu çalışanların
görevlerini yerine getirmek için uygun olup olmadıkları düzenli aralıklarla
denetlenmelidir.

2.1.5. Zor Kullanma Sırasında Yapılması Gereken İşler

Zor kullanma sırasında aşağıdaki işlemler sırası ile yapılmalıdır.
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2.1.5.1. Zor Kullanma Öncesi Durum

Görevli personel, resmiyetin ve temsil ettiği kurumun vermiş olduğu bir yaptırım
gücüne sahip olduğunu her an düşünmeli ve sahip olduğu bu gücü suistimal etmeden uygun
bir şekilde kullanma niyetinde olmalıdır.

2.1.5.2. Karşılaşma Pozisyonu

Şüpheli şahısla karşılaşınca, iki adımlık bir mesafede durulur. Mahpus dikkatli bir
şekilde gözlemlenerek durumu algılanmaya çalışılır. Görevli memurun ilk planda kullanması
gereken güç, karşılaşılan şahsın üzerinde pozitif ve negatif etki bırakabilen fiziki görüntü
gücüdür.

2.1.5.3. Şahsa (Mahpusa) Yaklaşım Pozisyonu

Şüpheli şahsa ön taraftan yaklaşmak riskli olduğu için yaklaşım iki kişi ile yan
açılardan yapılmalı ve duruma göre yeteri kadar personel ile şahsın ön ve arka tarafı da
desteklenerek koordinasyon içinde hareket edilmelidir.

Şahsın tutum ve davranışı göz önüne alınarak uygun olan tekniğin belirlenmesi görevli
memurun yetki ve sorumluluğundadır. Görevli personelin tek kişi olması durumunda şahsa
sağ taraftan yaklaşılarak gerekli olan müdahale yapılır. Çünkü insanlar genelde sağ
taraflarını kullanırlar.

 Şahsa Yaklaşım Pozisyonunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 Şahsa yaklaşırken onun her an potansiyel bir saldırgan olabileceği
ihtimali unutulmamalıdır. İşte bu noktada şahsın durumuna göre hareket
edilmelidir.

 Mahkûm eğer direnme göstermiyor ve komutlara uyuyorsa zor
kullanılmamalıdır.

 Mahkûm direnme durumunda sözlü komutlarla birlikte kademeli olarak
zor kullanılmalı ve aynı anda şahsın direnmemesi, karşı koymaması sözlü
komutlarla daha sert bir şekilde tekrarlanmalıdır.

 Şahsın uyum sağlaması durumunda, zor kullanmanın şiddeti kademeli
olarak azaltılmalı ve kontrol devam ettirilmelidir.

 Kararlı olunmalı ve karşı tarafın direncine göre zor kullanılmalıdır. Hissi
davranılmamalı fakat şahsı kontrol için ne yapılması gerekiyorsa tereddüt
etmeden yapılmalıdır.

2.1.5.4. Sözlü Komutlar

Karşılaşma durumundan hemen sonra iletişim konusu devreye girer. İletişim, zor
kullanmanın her safhasında gerekli olan bir araçtır ve olayların durumuna göre sertlik ve
yumuşaklık kazanır. Başarılı bir iletişimde ses tonu, kullanılan sözcüklerin kısa ve net olması
çok önemlidir.
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2.1.6. Ani Olaylarda Jandarma ve Polisin Rolü

Ceza infaz kurumundaki olaylar ceza infaz kurumu yönetiminin müdahalesiyle
önlenemezse Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yasası’nın 7’nci, aynı Yasa’ya göre
çıkartılan Yönetmelik’in 65’inci maddesi gereğince olaylara jandarma müdahalesi zorunlu
olmaktadır.

Resim 2.1: Jandarmadan bir görüntü

2803 sayılı Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 7’nci maddesinin 1’nci
fıkrasına göre jandarmanın ceza infaz kurumundaki görevi aşağıda verilmiştir.

Jandarmanın görevi; emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve
kollamak; kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek; suç işlenmesini önlemek için gerekli
tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını
yapmaktır.

Buna göre kurum içinde meydana gelebilecek ciddi asayiş olaylarında kurum
yönetiminin jandarmayı göreve çağırması gerekeceğinden kurum personelinin ceza infaz
kurumu içinde koşulları oluşsa bile silah kullanması fiilen söz konusu olmaz. 1 Ocak 2009
yılından itibaren binanın dış güvenliği jandarmadan aşama aşama alınıp silahlı infaz ve
koruma memurlarına verilmeye başlanmıştır.

Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’nin 65’nci maddesine göre ceza
infaz kurumu ve tutukevlerinin dış korunması jandarmaya aittir. Bu yerlerde görev alacak
birliklerin teşkilat, konuş ve kuruluşu ceza infaz kurumu ve tutukevlerinin özellikleri dikkate
alınarak jandarmanın kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir. Jandarmanın görev ve
yetkileri aşağıda verilmiştir.

 Dışarıdan emniyet ve koruma tedbirleri almak, tutuklu ve hükümlülerin
kaçmalarına meydan vermemekten ibarettir. Jandarmaların hükümlü ve
tutuklularla görüşmeleri ve ilişki kurmaları, ceza infaz kurum ve tutukevinin
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içindeki işlere karışmaları yasaktır. Ceza infaz kurumu ve tutukevinin içinde
burada görevli olanlarca bastırılamayacak genel bir hareket ve kargaşa meydana
geldiğinde ceza infaz kurum ve tutukevi müdürü veya vekili veya gardiyanların
başvurusu üzerine jandarma olaya müdahale ederek sükûnu sağlar.

 Muhafız jandarmalar hiçbir şekilde ceza infaz kurumu ve tutukevinin iç
işlerinde ve gardiyanlık görevlerinde kullanılamazlar.

 Jandarmalar ceza infaz kurumu ve tutukevlerine girmesi yasak olan silah alet ve
eşyanın bu yerlere sokulmasına engel olurlar.

 Ceza infaz kurumu ve tutukevlerinin yetkili amir ve memurlarınca verilmiş izin
ve jandarma muhafazasında olmadıkça bu yerlerden hiçbir tutuklu ve hükümlü
dışarıya gönderilemez.

2.2. Disiplin İşlemleri

Hükümlü hakkında kurumda, düzenli bir yaşamın sürdürülmesi, güvenliğin ve
disiplinin sağlanması bakımından kanun, tüzük, yönetmelikler ile idarenin uyulmasını
emrettiği veya gerekli kıldığı davranış ve tutumları, kusurlu olarak ihlal ettiğinde, eyleminin
niteliği ile ağırlık derecesine göre Kanun’da belirtilen disiplin cezaları uygulanır.

Suç oluşturan eylemlerden dolayı açılan kamu davası, disiplin soruşturması
yapılmasını ve cezanın uygulanmasını engellemez.

 Disiplin soruşturması

Uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezaları kurumun en üst
amiri tarafından verilir ve uygulanır.

Hükümlülerin diğer disiplin cezalarını gerektiren eylemlerinin öğrenilmesinden
itibaren derhâl ve en geç iki gün içinde kurum en üst amirince atanan bir görevli tarafından
soruşturmaya başlanır.

Soruşturma en geç yedi gün içinde tamamlanır ve düzenlenen rapor ve ekleri disiplin
kuruluna sunulur. Soruşturma süresi eylemin ve soruşturmanın niteliğine göre infaz
hâkiminin yazılı onayı ile yedi güne kadar uzatılabilir.

Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Haklarında disiplin soruşturması
yapılanlara, yüklenen eylemin niteliği ve sonuçları ile üç gün içinde savunmalarını
vermeleri, aksi hâlde bu haklarından vazgeçmiş sayılacakları yazılı olarak bildirilir.
Savunma yazılı olarak sunulabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü savunma
tutanakla saptanır. Türkçe bilmeyenlerle sağır ve dilsizlerin savunmaları tercüman
aracılığıyla alınır.

Disiplin cezaları disiplin kurulunca evrak üzerinden görüşülerek en geç üç gün içinde
karara bağlanır. Disiplin kurulu, yasada yazılı disiplin cezası uygulanmasına veya disiplin
cezası verilmesine yer olmadığına karar verebilir. Disiplin kurulu kararları gerekçeli olarak
yazılır ve kararda şikâyet mercii ve süresi açıkça gösterilir.

Disiplin kurulu kararı, haklarında soruşturma yapılanlara yönetim tarafından derhâl
tebliğ edilir.

Kurumun iç düzenini ve hükümlülerin yaşam ve beden bütünlüklerinin ciddi tehlike
altında bulunması nedeniyle derhâl tedbir alınması zorunlu olan hâllerde, kurumun en üst
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amiri 5275 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesinde belirtilen tedbirleri almakla beraber
soruşturmayı başlatır. Bu hâlde infaz hâkimine bilgi verilir.

 Disiplin kurulu

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

 Hükümlüleri tutum ve davranışlarına göre ödüllendirmek
 Hükümlülere uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma

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

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

 Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek

 Kararların deftere geçirilmesi

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

 Disiplin cezaları ve tedbirlerinin hükümlüye bildirilmesi ve şikâyet hakkı

 Disiplin cezaları ve tedbirlerinin hükümlüye bildirilmesi
o Yetişkinler ve çocuklar hakkında verilen uyarma, kınama ve bazı

etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası, kurumun en üst amiri
tarafından hükümlüye bildirilir.

o Disiplin kurulunca verilen disiplin cezaları, kurum en üst amirince
görevlendirilen infaz ve koruma başmemuru tarafından hükümlüye
bildirilir.

o Hükümlüye yapılacak bildirimlerde cezanın niteliği, süresi ve
hangi eylemden dolayı verildiği belirtilir. Bildirim, disiplin
cezalarının uygulanmasından önce yapılır.

o Çocuklar hakkında alınan disiplin tedbirleri ile diğer hükümlüler
hakkında alınan tedbirler, kurum en üst amiri tarafından
kendilerine bildirilir.



29

 Şikâyet hakkı

Disiplin cezalarına ve tedbirlerine karşı şikâyet ve itiraz durumunda 16.5.2001 tarihli
ve 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu hükümleri uygulanır.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan
işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlerin kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile
genelgelere aykırı olduğu gerekçesiyle bu işlem veya faaliyetlerin öğrenildiği tarihten
itibaren on beş gün, herhâlde yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içinde şikâyet yoluyla infaz
hâkimliğine başvurulabilir.

Şikâyet, dilekçe ile doğrudan doğruya infaz hâkimliğine yapılabileceği gibi
Cumhuriyet Başsavcılığı veya ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla da
yapılabilir. İnfaz hâkimliği dışında yapılan başvurular hemen ve en geç üç gün içinde infaz
hâkimliğine gönderilir. Sözlü yapılan şikâyet, tutanağa bağlanır ve bir sureti başvurana
verilir.

Şikâyet yoluna, kendisi ile ilgili olmak kaydıyla hükümlü veya tutuklu ya da eşi, anası,
babası, ayırt etme gücüne sahip çocuğu veya kardeşi, müdafii, kanuni temsilcisi veya ceza
infaz kurumu ve tutukevi izleme kurulu başvurabilir.

Şikâyet yoluna başvurulması, yapılan işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini
durdurmaz. Ancak infaz hâkimi giderilmesi güç veya imkânsız hataların doğması ve işlem
veya faaliyetin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda
işlem veya faaliyetin ertelenmesine veya durdurulmasına karar verebilir.

 Disiplin cezaları ve tedbirlerinin gözlem ve sınıflandırma formuna kaydı

Hükümlüler hakkında uygulanan disiplin ceza ve tedbirleri kurum idaresinde tutulan
"gözlem ve sınıflandırma formu"na kaydedilir. Formda bulunması gerekenler aşağıda
verilmiştir.

 Disiplin cezası veya tedbirini gerektiren eylemin tarihi
 Disiplin cezası veya tedbirinin karar tarihi, numarası ve varsa kesinleşme

tarihi
 Disiplin cezası veya tedbirinin hükümlüye bildirim tarihi
 Disiplin cezası veya tedbire karşı şikâyette bulunulmuşsa şikâyet tarihi ve

bunun sonucu
 Disiplin cezası veya tedbirin infazına başlama, bitiş tarihleri ile disiplin

cezalarının kaldırılış tarihi
 Disiplin cezası veya tedbirin hükümlü üzerinde yaptığı etki
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2.2.1. Hükümlü ve Tutuklulara Uygulanacak Disiplin Cezaları

Toplu, bedensel, zalimane, insanlık dışı veya küçültücü cezalar, disiplin cezası olarak
uygulanamaz. Çocuklar haricindeki hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları
ağırlık derecesine göre şunlardır:

 Kınama
 Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
 Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma
 Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama
 Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
 Hücreye koyma

2.2.1.1. Kınama Cezası

Kınama cezası, hükümlüye yaptığı hareketin doğru olmadığının anlatılmasıdır.
Müdürlük teşkilatı olan kurumlarda kurum müdürü tarafından, müdürlük teşkilatı olmayan
kurumlarda idare memuru bunun da bulunmaması hâlinde infaz koruma başmemuru
tarafından verilmektedir. Disiplin soruşturması yapılmakta, hükümlünün savunması
alınmaktadır. Kınama cezası hükümlü için iyi hâl kararı verilmesine engel olmamakta ayrıca
bu cezasının şartla salıvermeye hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Kınama cezasını gerektiren
eylemler şunlardır:

 Mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin ifadeler kullanmak
 Hükümlü ve tutuklulara karşı edep ve nezakete aykırı şekilde konuşmak veya

davranışlarda bulunmak.
 İdareden habersiz mektup göndermek
 Görevlilere hediye vermek veya buna kalkışmak
 Görevlilere herhangi bir taahhütte bulunmak
 İdarece belirtilen miktardan fazla para bulundurmak
 Hükümlü kimliğini yanında bulundurmamak
 Yatma planına uymamak
 Ceza infaz kurumlarının duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya afiş

yapıştırmak
 İdarece verilen eşya ve benzeri şeyleri kötü kullanmak
 Kişisel temizliğe veya çevre temizliğine dikkat etmemek
 İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak
 Kurumda gereksiz gürültü yapmak


2.2.1.2. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkonma
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Resim 2.2: Ceza infaz kurumlarında sosyal yaşam alanlarında görüntüler

Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar
süreyle kurumun kültürel ve spor etkinliklerine katılmaktan yoksun bırakılmasıdır. Bazı
etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

 İdarenin izni olmaksızın yasak yerlere girmek
 Eğitim yerini terk etmek
 Eğitimi savsaklamak
 Olumsuz davranışa yönelik gruplaşmaya neden olmak veya bu amaca yönelik

gruba katılmak
 Kurum görevlilerine karşı uygunsuz söz sarf etmek veya davranışta bulunmak
 Çıkar sağlamak amacıyla hükümlülere veya kurum görevlilerine eşya vermek

veya satmak
 Açlık grevi yapmak

2.2.1.3. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma

Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası, hükümlünün kurum yönetiminde
ücret karşılığı çalıştığı işten bir aydan üç aya kadar yoksun bırakılmasıdır. Ücret karşılığı
çalışılan işten yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

 İş elbisesini giymemek
 İş yerini izinsiz terk etmek
 İş yerindeki çalışma yönergelerine uymamak
 İşte gerekli özeni göstermemek veya işin gereği olan özeni göstermemek
 Başkalarının ciddiyetle çalışmalarını engellemek
 İşte kullanılan aletleri ve gereçleri kasten bozmak
 İş yerini veya çalışanları dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarıyla tehlikeye

düşürmek veya bunlara ağır zarar vermek
 İşi kasten kötü yapmak veya gerektiği hâlde çalışmamak
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2.2.1.4. Haberleşme ve İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma ve Kısıtlama

Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası,
hükümlünün bir aydan üç aya kadar mektup, faks ve telgraf almak ve yollamaktan,
televizyon izlemekten, radyo dinlemekten, telefon etmekten ve diğer iletişim araçlarından
yararlanmaktan tamamen veya kısmen yoksun bırakılmasıdır. Bu cezayı gerektiren eylemler
şunlardır:

 Protesto amacıyla idarece verilen yemeği topluca almama eylemine katılmak
 Kurum iş yurdu yönetim kurulunca uygun görülen işte çalışmamak
 Herhangi bir şeyi protesto amacıyla veya idareye karşı toplu olarak sessiz

direnişte bulunmak
 Odalarda, eklentilerinde ve diğer alanlarda ilaç ve gıda maddesi stoku yapmak
 Gereksiz olarak marş söylemek veya slogan atmak

Hükümlüye gelen mektup, faks ve telgraflar, disiplin cezasının infazından sonra
kendisine verilir. Aynı türden olsa bile sonraki disiplin cezasının infazına bu işlem
yapılmadan başlanamaz.

Resim 2.3: Ziyaretçi kabul merkezi

Anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları ile doğal afet
hâllerinde yapılması gereken haberleşmeler ve avukat ile ilişkilerde bu madde hükmü
uygulanmaz.

2.2.1.5. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma

Bu disiplin cezası, hükümlünün avukatı dışında ziyaretçileri ile görüştürülmemesidir.
Disiplin kurulu teşkil eden kurumlarda disiplin kurulu, disiplin kurulu teşkil etmeyen
kurumlarda Cumhuriyet Savcısı tarafından verilmektedir. Hükümlü verilen bu cezaya itiraz
edebilmektedir. Bu cezanın kaldırılmaması iyi hâl kararı verilmesine engel teşkil etmektedir.
Mutlaka disiplin soruşturması yapılmakta ve hükümlünün savunması alınmaktadır. Bu
nedenle bu ceza kaldırılmadığı sürece hükümlü şartla salıvermeden yararlanamamaktadır. Bu
ceza en fazla üç aylık süre için verilmektedir. Hükümlü fiili işlediği tarihten itibaren başka
bir disiplin cezası almamış ise altı ay içinde disiplin kurulu teşkil eden kurumlarda kurum
müdürünün önerisi disiplin kurulunun kararı ile bu ceza kaldırılabilir. Disiplin kurulu
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oluşmayan kurumlarda Cumhuriyet Savcısı tarafından bu ceza kaldırılabilir. Ziyaretçi
kabulünden yasaklama cezası, eylemin işlendiği tarihten itibaren altı ay içinde kaldırılmadığı
takdirde hükümlü hakkında iyi hâl kararı verilmemektedir. Ancak hiçbir zaman hükümlünün
tahliye tarihi bihakkın tahliye tarihinden sonra olamamaktadır. Ziyaretçi kabulünden yoksun
bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

 Sayım yapılmasına karşı çıkmak
 Aramaya karşı çıkmak
 Sevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak
 Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya

davranışta bulunmak
 Hükümlülerin haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve

eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve iş yurdu
çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum
hekimince muayene ve tedavi edilmelerini, avukat tayin etmelerini,
mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri
ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa
olsun engellemek; hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik etmek, bu yolda
talimat vermek, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü
görüşme ve temas olanaklarını engellemek

 Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak

Resmî ve yetkili merciler ile avukatlar ve yasal temsilcilerle görüşmelerde bu madde
hükmü uygulanmaz.

2.2.1.6. Hücreye Koyma

Hücre cezası, hükümlünün geceli gündüzlü her türlü temastan önlenecek şekilde
hücrede bırakılmasıdır. Disiplin kurulu teşkil eden kurumlarda disiplin kurulu, disiplin
kurulu teşkil etmeyen kurumlarda Cumhuriyet Savcısı tarafından verilmektedir. Hükümlü
verilen bu cezaya itiraz edebilmektedir. Bu cezanın kaldırılmaması, iyi hâl kararı verilmesine
engel teşkil etmektedir. Bu nedenle bu ceza kaldırılmadığı sürece hükümlü şartla
salıvermeden yararlanamamaktadır. Ceza verilmeden önce disiplin soruşturması yapılmakta
ve hükümlünün savunmasının alınması alınmaktadır. Bu ceza en fazla 15 günlük süre için
verilmektedir. Ancak iki yıl içinde üçten fazla hücre hapis cezası alanlara iyi hâl
gösterinceye kadar Adalet Bakanlığının onayı ile altı ayı geçmemek üzere inzibati hücre
cezası verilebilmektedir. Hükümlü fiili işlediği tarihten itibaren başka bir disiplin cezası
almamış ise bir yıl içinde disiplin kurulu oluşan kurumlarda kurum müdürünün önerisi
disiplin kurulunun kararı ile bu ceza kaldırılabilmektedir. Disiplin kurulu oluşmayan
kurumlarda Cumhuriyet Savcısı tarafından bu ceza kaldırılabilmektedir. Hükümlü iki yıl
içinde üçten fazla hücre hapis cezası alınmış ise bir buçuk yıl içinde kurum müdürünün
önerisi disiplin kurulunun kararı ile disiplin cezası kaldırılmaktadır. Hücre cezasının infazına
mutlaka doktor raporu alındıktan sonra başlanılmaktadır.
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Resim 2.4: Ceza infaz kurumunda hücreden bir görüntü

 Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler
şunlardır:
 Kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar vermek
 Tünel kazmaya teşebbüs etmek
 Firara teşebbüs etmek
 Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak veya isyana kalkışmak
 Hükümlü ve tutukluları daha az cezayı gerektiren şekilde kasten

yaralamak
 Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel

işleriyle başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları
gerçekleştirmek için oluşturulan gruplara katılmak veya bunlarla
dayanışma içinde olmak

 Üçüncü fıkranın (g) bendinde belirtilenler dışında kalıp da Kanun’a
uygun olarak yasaklanmış bulunan her türlü eşya, araç, gereç veya
malzemeyi ceza infaz kurumlarına sokmak, bulundurmak, kullanmak

 Sayım ve aramalar ile 43’üncü maddenin (e) bendinde belirtilen
faaliyetlere şiddet kullanarak engel olmak veya buna kalkışmak

 Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet teklif etmek veya
vermeye kalkışmak

 Kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak
 Kuruma, kurum görevlilerine veya hükümlü ve tutuklulara ait şeyleri

çalmak veya bunlara kasten zarar vermek
 İzin süresini özürsüz olarak en fazla iki gün geçirmek
 Hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engellemek, açlık grevine ve

ölüm orucuna teşvik veya ikna etmek, bu yolda talimat vermek
 On bir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler

şunlardır:
 İsyan çıkartmak
 Kuruma ağır zarar vermek
 Kasten yangın çıkarmak
 Adam öldürmek veya öldürmeye kalkışmak
 Hükümlü ve tutukluları kasten veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış

yaralamak ile görevlileri her türlü kasten yaralamak
 Cinsel saldırıda veya çocuklara karşı cinsel istismarda bulunmak, bu

suçlara kalkışmak veya cinsel tacizde bulunmak
 Her türlü ateşli silah, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı,

bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza,
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her türlü zehir ve uyuşturucu ilaç ve madde, cep telefonu, telsiz vb.
elektronik haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak, kullanmak

 Görevlileri veya hükümlü ve tutukluları rehin almak
 Firar etmek veya tünel kazmak
 Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel

işleriyle başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları
gerçekleştirmek için nüfuz kullanarak grup oluşturmak

 Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret
ve benzeri eşyayı kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek

 Suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak veya
yaptırmak

 Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek
 Hücre, yaşamsal gereksinmeleri karşılayacak biçimde düzenlenir.
 Hücreye konulan hükümlünün, resmî ve yetkili merciler ve avukat ile

görüşmesine engel olunmaz.

2.2.2. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanacak Cezalar

Çocuk tutuklu ve hükümlüler suç işledikleri zaman suçun türüne göre aşağıdaki
disiplin cezaları uygulanır.

Resim 2.5: Çocuk ve gençlik kapalı ceza infaz kurumu

2.2.2.1. Uyarma

Uyarma, çocuğa eyleminin niteliğinin kötü ve uygunsuz olduğunun açıklanması ve
tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren
eylemler şunlardır:

 Yatakhane, atölye, etüt salonu, kütüphane ve buna benzer yerlerde sigara içmek
 Aynı alanı veya etkinliği paylaştığı arkadaşlarının rahatsız olmasına neden

olacak biçimde gürültü yapmak veya davranışlarda bulunmak
 Yattığı odayı ve yatma yerlerini izinsiz değiştirmek
 Yatma ve kalkma zamanına uymamak
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 Sayımı geciktirmek veya geç çıkmak
 İzin alması gereken durumlarda diğer odalara izinsiz gitmek
 Yemek yeri varken odalarda yemek yemek, yiyecek bulundurmak
 Kurum görevlilerine, kurumu ziyaret eden kişilere, kurum dışında katıldığı

faaliyetlerin görevlilerine ve arkadaşlarına kaba veya saygısız davranmak
 Kişisel durumu, adresi ve buna benzer konularda kurum görevlilerini yanlış

bilgilendirmek, yalan söylemek
 Kılık ve kıyafetine, kişisel temizliğine dikkat etmemek
 Katıldığı etkinlikler ve derslerle ilgili olarak bulundurması gereken araç ve

gereçleri yanında bulundurmamak
 Kurum içinde katılması gereken faaliyetlere katılmamak, geç katılmak veya

katıldıktan sonra izinsiz ayrılmak
 Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara ait amblem, rozet, yazı,

slogan, bildiri, ilan, broşür ve buna benzer eşyaları bulundurmak, asmak, teşhir
etmek ya da üzerinde taşımak

2.2.2.2. Kınama

Kınama, çocuğun, daha önce uyarı cezası verilmesine sebep olan davranışı ikinci kez
tekrarlaması hâlinde, davranışının sonuçlarına ikinci kez dikkatinin çekilmesidir.

2.2.2.3. Onarma

Disiplin cezası gerektiren eylemin sonuçlarının istekli olması koşulu ile çocuk
tarafından onarma, tazmin etme veya eski hâle getirme suretiyle giderilmesidir. Bu disiplin
cezasını gerektiren eylemler şunlardır:

 Başkasına ait eşyayı izinsiz almak, kullanmak
 İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak
 Çevre temizliğine dikkat etmemek, kurumu ve çevresini kirletmek
 Kişisel temizliğini yapmamakta ısrar etmek
 Kurum içindeki iş ve eğitim yerini izinsiz terk etmek
 Kuruma ait eşyayı usulüne uygun olmayan şekilde almak veya kullanmak
 İşini kasten kötü yapmak veya çalışması gerekirken çalışmamak
 İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinde kendisine verilen ödev ve görevleri

yapmamak
 Kurum kitaplığından, atölye ve derslik gibi yerlerden aldığı kitap, araç ve

gereçleri zamanında geri vermemek, eksik vermek ve bunlara zarar vermek
 Dikkatsizlikle kurumun bina, eklenti ve donanımları ile kuruma ait taşınır ve

taşınmaz malları veya başkasına ait herhangi bir eşyayı yakmak, kırmak veya
hasara uğratmak

 Üzerinde bulundurulmasına izin verilmeyen veya bulundurabileceğinden fazla
eşya veya para bulundurmak

 Yasaklanmış her tür yayını kuruma veya kuruma bağlı yerlere sokmak veya
yanında bulundurmak
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 Kurum eşyasına, kendisinin veya arkadaşlarının araç ve gereçlerine ahlak dışı,
ideolojik veya siyasi amaç taşıyan resim, amblem ve benzerlerini yapmak,
yazılar yazmak ve asmaktır.

2.2.2.4. Harcamalarına Sınır Koyma

Harcamalarına sınır koyma, çocuğun daha önce onarma, tazmin etme ve eski hâle
getirme cezası verilmiş olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde çalışması karşılığında
aldığı ücret ve ailesinden gelen paranın haftalık harcama limitinin üçte birinin otuz gün süre
ile kesilmesidir.

2.2.2.5. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma

Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma, çocuğun otuz güne kadar sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetlere katılmaktan yoksun bırakılmasıdır. Bu disiplin cezasını gerektiren
eylemler şunlardır:

 Kumar oynamak
 Kavga etmek
 Dikkatsiz davranışı sonucu başkalarının güvenliğini veya sağlığını tehlikeye

düşürmek
 Katıldığı kurum dışı faaliyetlerden zamanında dönmemek ve uyması gereken

koşullara uymamak
 Kullanması için kendisine verilen bir şeyi satmak veya başkasına vermek
 Kurum veya dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek
 Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret ve

benzeri eşyayı kurumun herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek
 Katıldığı faaliyetlerin akışını ve düzenini engelleyici ve bozucu nitelikte kasti

davranışlarda bulunmak, faaliyeti yürüten kişinin uyarısına rağmen bu
davranışlarına devam etmek

 Arkadaşlarının verilen görevleri yapmasına engel olmak

2.2.2.6. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma

Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri alma, çocuğun daha önce bazı faaliyetlere katılmaktan
alıkoyma cezası verilmiş olan davranışı ikinci kez tekrarlaması hâlinde, teşvik esaslı
ayrıcalıkların otuz gün süre ile geri alınmasıdır.

2.2.2.7. İznin Ertelenmesi

İznin ertelenmesi, disiplin cezasını gerektiren eylemin niteliğine ve ağırlık derecesine
göre çocuğun izninin altmış güne kadar ertelenmesidir. Bu disiplin cezasını gerektiren
eylemler şunlardır:

 Diğer çocuklar üzerinde nüfuz kurmak ve husumet hislerini tahrike çalışmak,
imtiyaz ve menfaat hırsları yaratmak
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 Her türlü bağımlılık yapıcı maddeyi kuruma getirmek, kullanmak,
bulundurmak, satmak, kullanmış olarak kuruma gelmek

 Başkalarına ait para ve eşyayı almak için zor kullanmak, haraç almak
 Taarruz ve firara yarayacak ve gerektiğinde bu işler için kullanılabilecek madde

ve aletleri yapmak, saklamak, bulundurmak
 İdareye ait olup kendisine verilmemiş bulunan yatak, battaniye, karyola ve

dolap gibi eşyayı zapt etmek ve yeni gelenlere satmak
 Kurum görevlilerine hakaret etmek, karşı gelmek
 Başkalarının güvenliğini veya sağlığını tehlikeye sokan davranışlarda bulunmak
 Mazeretsiz olarak izinden dönmesi gereken zamandan geç dönmek ve uyması

gereken koşullara uymamak
 Kuruma yasak eşya sokmak, başkasına vermek veya satmak
 Okul, iş yeri gibi gitmesi gereken bir yere gitmemek, katılması gereken

faaliyetlere katılmamak
 Hakaret veya iftira etmek, alçaltıcı söz söylemek veya davranışta bulunmak,

başkalarını bu tür davranışlara kışkırtmak
 Suç örgütlerinin propaganda ve eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak
 Kurum dışına izinsiz çıkmak
 Kurumca verilen kimlik kartında veya kendisine verilen her tür belgede tahrifat

yapmak, sahte belge düzenlemek, kullanmak
 İyileştirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılmasına engel olmak, katılanları

faaliyetleri terk etmeye zorlamak veya kışkırtmak
 Kasten başkasını yaralamak

2.2.2.8. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade

Kapalı ceza infaz kurumuna iade, çocuğun eyleminin nitelik ve ağırlığına göre çocuk
kapalı ceza infaz kurumlarına, bulunmadığı hâllerde kapalı ceza infaz kurumlarının
çocuklara ayrılan bölümlerine altı ay süre ile iadesidir. Çocuk, bu fıkra dışında işlenen
disiplin suçları ve disiplin cezalarından dolayı çocuk kapalı infaz kurumuna iade edilemez.
Kapalı ceza infaz kurumuna iadeyi gerektiren eylemler şunlardır:

 Kurum içinde veya dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü âlet, silah ve patlayıcı
madde kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek,
yaralamak

 Bir kimseyi rızası hilafına alıkoymak
 Şiddet ve tehdit ile kurum görevlilerinin görevini engellemek
 Firara teşebbüs etmek veya firar etmek
 Kasten kurumun bina, eklenti ve donanımları ile taşınır ve taşınmaz mallarını

yakmak veya yakmaya teşebbüs etmek, ağır hasar vermek
 Hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak, isyan çıkartmak veya isyana

teşebbüs etmek
 Adam öldürmek veya öldürmeye teşebbüs etmek
 Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ve cinsel tacizde bulunmak veya

bunlara teşebbüs ve bu tür davranışlara kışkırtmak
 Görevlilere, diğer çocuklara işkence yapmak veya yaptırmak
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2.2.2.9. Odaya Kapatma Cezası

Odaya kapatma cezası, kapalı infaz kurumunda bulunan çocuğun, 2.2.2.8. belirtilen
eylemlerde bulunması hâlinde, beş güne kadar açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere,
gece ve gündüz tek başına bir odada tutulmasıdır. Odaya kapatma cezası uygulanırken dikkat
edilmesi gereken hususlar aşağıda verilmiştir.

 Bu ceza, çocuğun kurum görevlilerine istediği zaman ulaşmasına engel
olunmayacak şekilde uygulanır.

 Çocuk, cezanın infazı öncesinde, sırasında ve sonrasında cezaevi tabibi
kontrolünden geçirilir.

 Cezanın infazı sırasında çocuğun ailesi, avukatı ve yasal temsilcisiyle
görüşmesine izin verilir.

 Odaya kapatma cezasının infazı sırasında hükümlü, günde üç saat açık havada
bulunabilme hakkından mutlaka yararlandırılır ve kitap okumasına izin verilir.

2.2.3. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı, Disiplin Cezalarının

İnfazı ve Kaldırılması

Tutuklu ve hükümlü bir suçu birden fazla işlediği zaman normal cezanın bir üstü ile
cezalandırılır. Mahkûma verilen cezanın infazı gerçekleştirilir. İnfazın bitimiyle mahkûm
tarafından da gerekli şartlar yerine getirildikten disiplin cezası kaldırılır.

2.2.3.1. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı

Hükümlü hakkında kurumda, düzenli bir yaşamın sürdürülmesi, güvenliğin ve
disiplinin sağlanması bakımından eyleminin niteliği ile ağırlık derecesine göre Kanun’da
belirtilen disiplin cezaları uygulanır.

Kanun, tüzük, yönetmelikler ile idarenin uyulmasını emrettiği veya gerekli kıldığı
davranış ve tutumları, kusurlu olarak ihlal ettiğinde, ayrıca 2.2.2’de belirtilen Çocuk
hükümlüler hakkında uygulanacak cezai eylemlerin tanımına uymayan ve kanunda tanımları
yapılmamış olan eylemler, nitelik ve ağırlıkları bakımından bunlara benzediklerinde, aynı
maddelerdeki disiplin cezaları ile karşılanırlar.

Bir eylemden dolayı verilen disiplin cezası kesinleştikten sonra bu cezanın
kaldırılması için gerekli süre içinde yeniden disiplin cezasını gerektiren bir eylemde bulunan
hükümlü hakkında, her defasında bir üst ceza uygulanır.

2.2.3.2. Disiplin Cezalarının İnfazı ve Zorlayıcı Araçların Kullanılması

Hücreye koyma cezasının infazına, infaz hâkiminin onayı ile başlanır. Hücreye koyma
cezasına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak üzere, kesinleşen disiplin cezalarının infazına
derhâl başlanır. Birden fazla disiplin cezası verilmiş olması hâlinde, bu cezalar kesinleşme
tarihleri sırasına göre ayrı ayrı infaz edilir. Bir cezanın infazı tamamlanmadan diğerinin
infazına başlanmaz.
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Disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırılmadıkça koşullu salıverilme işlemi
yapılmaz, ancak bu süre hakkederek salıverme tarihini geçemez.

Hücreye koyma cezasına ilişkin disiplin cezalarının infazından önce ve infazı sırasında
hükümlü, hekim tarafından muayene edilir. İlgilinin bu cezaya katlanamayacağı anlaşılırsa
cezanın infazı sonraya bırakılır veya hekiminin belirleyeceği aralıklarla infaz edilir. Koşullu
salıverilme tarihine kadar hükümlünün iyileşemeyeceğinin tam teşekküllü devlet veya
üniversite hastanesi sağlık kurulu raporu ile saptanması hâlinde hücreye koyma cezası infaz
edilmez, yerine ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası iki katı süreyle uygulanır.
Raporlar infaz dosyasına konulur.

Hiçbir hâlde zincir ve demire vurmak tedbir olarak uygulanmaz. Kelepçe ve bedensel
hareketleri kısıtlayıcı araçlar belli koşullarda kullanılabilir. Bu koşullar aşağıda verilmiştir.

 Yetkili makamın önüne getirildiğinde çıkarılmak kaydıyla sevk ve nakil
sırasında kaçmayı önlemek için kullanılabilir.

 Hekimin talimat ve gözetiminde olmak üzere tıbbi nedenlerle kullanılabilir.
 Diğer kontrol usullerinin yetersizliği hâlinde hükümlünün kendisine veya

başkalarına zarar vermesine veya eşyayı tahrip etmesine engel olmak için
kurum en üst amirinin emriyle kullanılabilir.

Çocuk hükümlüler için birinci bent hükmü uygulanmaz.

2.2.3.3. İnfazın Kaldırılması

Disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırılmadıkça koşullu salıverilme işlemi
yapılmaz.Hakkındaki disiplin cezasının infaz edildiği tarihten itibaren disiplin cezasının
kaldırılmasında ve iyi hâlin kazanılmasında tutuklu ve hükümlüler için aşağıda belirtilen
süreler esas alınır.

 Kınama cezası on beş gün sonunda kalkmış sayılır.
 Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası bir ay sonunda kalkmış sayılır.
 Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası üç ay sonunda kalkmış

sayılır.
 Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası üç

ay sonunda kalkmış sayılır.
 Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası üç ay sonunda kalkmış sayılır.

Sonunda disiplin cezası almamak ve iyi hâlli olmak koşuluyla birinci ve ikinci
bentlerinde belirtilen cezalar kurum en üst amiri tarafından, diğer bentlerde belirtilen cezalar,
kurumun en üst amirinin önerisi ve disiplin kurulu kararıyla kaldırılır.

Disiplin cezalarının tamamı infaz edilip kaldırılmadıkça koşullu salıverilme işlemi
yapılmaz.Hakkındaki disiplin cezasının, infaz edildiği tarihten itibaren disiplin cezasının
kaldırılmasında ve iyi hâlin kazanılmasında çocuk hükümlüler için aşağıda belirtilen süreler
esas alınır.
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 Uyarma ve kınama cezaları kararla birlikte kalkmış sayılır.
 Onarma, tazmin etme ve eski hâle getirme cezası yedi gün sonunda kalkmış

sayılır.
 Harcamalarına sınır koyma cezası otuz gün sonunda kalkmış sayılır.
 Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası otuz gün sonunda kalkmış sayılır.
 Teşvik esaslı ayrıcalıkları geri alma cezası otuz gün sonunda kalkmış sayılır.
 İznin ertelenmesi cezası altmış gün sonunda kalkmış sayılır.
 Kapalı ceza infaz kurumuna iade cezası altmış gün sonunda kalkmış sayılır.
 Odaya kapatma cezası doksan gün sonunda kendiliğinden kalkmış sayılır.

Birinci bendi hariç, bu fıkradaki diğer süreler karar tarihinden, firar hâlinde infaz
tarihinden itibaren başlar.

Disiplin kurulu, kurum kurallarına uyma, iyileştirme programında ilerleme veya
verilen ceza ile amaçlanan sonucun gerçekleşmesi durumunda, çocuk hakkında vermiş
olduğu cezayı süre koşulu aranmaksızın her zaman kaldırabilir.

2.2.4. Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler

Yönetim, disiplin soruşturması yapılan hükümlünün odasını, iş ve çalışma yerini
değiştirebilir, hükümlüyü kurumun başka kesimine nakledebilir veya diğer hükümlülerden
ayırabilir ya da gerekli gördüğü diğer tedbirleri alabilir.

Kurumun düzeninin ve kişilerin güvenliklerinin ciddi tehlikeyle karşı karşıya kalması
hâlinde, asayiş ve düzeni sağlamak için Kanun’da açıkça belirtilmeyen diğer tedbirler de
alınır. Tedbirlerin uygulanması, disiplin cezasının verilmesine engel olmaz.

Disiplin cezası gerektiren eylemin gerçekleşme riskinin bulunması hâlinde bu riski
ortadan kaldırmak veya soruşturma sürerken giderilmesi güç ve imkânsız zararların
doğmasını önlemek amacıyla kurum yönetimi tarafından tutuklu ve hükümlü hakkında
disiplin tedbirlerini alabilir. Çocuk tutuklu ve hükümlüler için alınabilecek tedbirler aşağıda
verilmiştir.

 Teşvik esaslı ayrıcalıkları ertelenir.
 Kaldığı oda ve yatakhanenin yeri değiştirilir.
 Bulunduğun kurumun başka bir kısmına nakledilir.
 Meslek eğitiminin bütünlüğünü ve sürekliliğini bozmayacak şekilde çalıştığı iş

yeri veya atölyesi değiştirilir.
 Belli yerlere girmesi yasaklanır.
 Bazı eşyaları bulundurması veya kullanması yasaklanır.

2.2.5. Ödüllendirme

Kurum içindeki veya dışındaki genel durumları, iyileştirme etkinliklerine ilgileri ve
uyumları, kurum düzenine karşı tutumları, kendilerine verilen işlerdeki gayretleri gibi



42

beklenen davranış ve tutumları gösteren hükümlülere teşvik esaslı ayrıcalıklar tanınır. Bu
hüküm çocuklar için de uygulanır.

2.2.5.1. Ödüllendirilecek Tutum ve Davranışlar

Çocuğun, kurum içindeki ve dışındaki genel durumu, iyileştirme faaliyetlerine ilgisi
ve uyumu, kurumun düzenine karşı tutumu, kendisine verilen işlerdeki çabası gibi hususlar,
eğitim kurulunun görüşü alınmak suretiyle disiplin kurulu tarafından ödüllendirilir. Bir
davranışın ödüllendirilmesini kurum en üst amiri veya kurumun diğer personeli ya da
iyileştirme faaliyetlerine katılan eğiticiler ile diğer kişiler talep edebilir. Tutuklu ve
hükümlüler ile çocuk tutuklu ve hükümlüler için ödüllendirilecek tutum ve davranışlar
aşağıda verilmiştir.

 Katılması gereken iş, eğitim, öğretim ve benzeri faaliyetlerde devamsızlığı
bulunmamak

 Davranışları ile arkadaşları ve çevresine iyi örnek olmak
 Kurum içi ve dışındaki spor, sanat, kültür ve sosyal faaliyetlerde veya

yarışmalarda başarı göstermek
 İyileştirme faaliyetlerinde gösterdiği davranışlarla bu çalışmalara katkı

sağlamak
 Kurumun araç, gereç ve donanımlarını koruma ve kullanmada örnek olmak
 Sağlık ve güvenlik konularında örnek tutum ve davranışlar içinde olmak

Çocuk hükümlüler için ayrıca Genel Müdürlüğün onayı ile gençlik kampları, izcilik
kampları ve benzeri dış gezilere gönderme ödülleri de verilebilir.

Hükümlü hakkında verilen ödüllendirmeye ilişkin kararlar, gözlem ve sınıflandırma
formuna kaydedilerek "gözlem ve sınıflandırma dosyası"na konur.

2.2.5.2. Ödüller

Hükümlüler hakkında disiplin kurulunca verilebilecek ödüller aşağıda verilmiştir.

 Teşekkür, takdir veya onur belgesi: Hükümlülerin adları ve ödüle değer bulunan
tutum ve davranışları, hükümlünün talebi hâlinde, özel olarak yapılacak bir
törenle kurum personeli huzurunda diğer hükümlülere duyurulur ve söz konusu
belge ailesine gönderilir.

 Ödüllendirme listesine kaydetmek: Bir yıl içinde iki veya daha fazla ödül alan
hükümlü, kurumun yıllık "ödüllendirme listesi"ne yazılır. Bu liste yılda en az
bir kez personelin, hükümlülerin ve ailelerinin katılacağı bir törende kurum en
üst amiri tarafından okunur. Bu liste, hükümlünün talebi hâlinde, kurumda
herkes tarafından görülebilecek bir yere asılır.

 Kurum dışı etkinliklerde öncelik vermek: Başka kurum ve kuruluşlar tarafından
düzenlenen ve sınırlı sayıda hükümlünün katılabileceği tiyatro, konser, spor
karşılaşması ve buna benzer faaliyetlere katılımda hükümlüye öncelik tanınır.
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 Ziyaretlerde azami görüşme süresi uygulamak: Hükümlüye, ziyaret edildiğinde
görüşmeleri için belirtilen azami süre uygulanır.

 Uygun bir hediye vermek: Hükümlüye, gösterdiği tutum veya davranışına
uygun ya da varsa özel ilgi ve becerileri ile uyumlu bir hediye verilir. Hediye,
hükümlünün rızası hâlinde personel, hükümlüler ve ailesinin katılacağı bir
törenle verilir.

 Tavsiye mektubu vermek: Hükümlüye, salıverilme sonrasında iş veya eğitim
için başvuracağı kamu ve özel sektör nezdinde kullanmak üzere tavsiye
mektubu verilir.

Hükümlü hakkında verilen ödüllendirmeye ilişkin kararlar, gözlem ve sınıflandırma
formuna kaydedilerek "gözlem ve sınıflandırma dosyası"na konur.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Zor kullanma hâlleri ve disiplin işlemlerini öğrenerek açıklayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Oluşacak olay öncesi durum
tespiti yapınız.

 Oluşacak olaylara karşı
öğrenciler arasında ani
müdahale ekibini hazır tutunuz.

 Öğrenciler arasındaki ilişkiler
hakkında ekibe istihbarat
yapınız.

 Bahçedeki öğrenci
davranışlarını kontrol ediniz.

 Nöbet teslimi öncesi öğrenciler
hakkında bilgi alınız.

 Oluşacak olaylarda zor
kullanınız.

 Ateşli silah kullanma ile ilgili
1721 sayılı Hapishane ve
Tevkifhanelerin İdaresi
Hakkında Kanun’u inceleyiniz.

 5237 sayılı Kanun’un 25’inci
maddesini inceleyiniz.

 Ani müdahale ekibi oluşacak
olaylara zor kullanırken insanlık
onurunu zedelemeden yapınız.

 Gerekli durumlarda jandarmayı
harekete geçiriniz.

 Jandarma Teşkilatı Görev ve
Yetkileri Yasası’nın 7’nci
maddesini inceleyiniz.

 Ani müdahale ekibi olarak olayı
önleyemediğiniz takdirde okul
idaresine haber veriniz.

 Olay sonrası durum tespiti
yapınız.

 Olay sonrası sorumlu
öğrencileri gözlem altına alınız.

 Olay yeri incelemesi yapınız.
 Olay sonrası olayın

gerçekleştiği yerle ilgili
inceleme yapınız.

 Sorumluları tespit ediniz.
 Olayla ilgisi bulunan öğrencileri

tespit ediniz.

 Olaya karışanlar hakkında
disiplin soruşturmasını
başlatınız.

 Soruşturma başlatınız.
 Okul müdürü yada disiplin

kuruluna olayla ilgili rapor
sununuz.

UYGULAMA FAALİYETİ



45

 Gerekli disiplin cezasını
veriniz.

 Sorumlu öğrenciler hakında
verilen disiplin kararlarını
uygulayınız.

 Disiplin cezalarıyla ilgili 4675
sayılı İnfaz Hâkimliği
Kanunu’nu inceleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

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

1. (…)Düzeni sağlamanın yolu keyfilik, eziyet ve işkence olmalıdır.

2. (…)Mahpusların tehlikeli tahrik, saldırı, direniş, isyan ve firarlara yönelik
eylemlerinde zor kullanmayı gerektirir.

3. (…)Mahpusa yaklaşım pozisyonunda şüpheli şahısla karşılaşınca 2 adımlık bir
mesafede durulur.

4. (…)Oluşacak olaylarda ilk aşamada jandarma yardıma çağrılır.

5. (…)Olaylara müdahalede infaz koruma memurları yetersiz kaldığı taktirde isyanın
bastırılması için silah kullanabilir.

6. (…)Suç oluşturan eylemlerden dolayı kamu davasının açılması, disiplin kurulunun
disiplin soruştuması açıp ceza vermesini engeller.

7. (…)Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası, hükümlünün süresiz olarak kültürel
ve spor etkinliklerine katılmaktan yoksun bırakılmasıdır.

8. (…)Hücre cezası; hükümlünün cumartesi, pazar her türlü temastan önlenecek şekilde
hücrede bırakılmasıdır.

9. (…)Kınama, çocuğun daha önce uyarı cezası verilmesine sebep olan davranışı ikinci
kez tekrarlaması hâlinde, davranışının sonuçlarına ikinci kez dikkatinin çekilmesidir.

10. (…)Mahkûm hakkında yapılan işlemler veya faaliyetlerle ilgili olarak öğrendiği
tarihten itibaren 15 gün içinde İnfaz Hâkimliğine başvurabilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi arama yöntemlerinden biri değildir?
A) El detektörleri ile yapılan aramalar
B) Duyarsız kapıdan geçerek yapılan aramalar
C) X-ray cihazı ile yapılan aramalar
D) El ile aramalar

2. Canlı organizmalar dışında her türlü maddenin tespitini yapan cihaz aşağıdakilerden
hangisidir?
A) El detektörü
B) Duyarlı kapı
C) X-ray cihazı
D) Tıbbi cihazlar

3. Aşağıdakilerden hangisi koğuş, oda ve eklentilerinde bulunmaz?
A) Sebze, meyve
B) Ankesörlü telefon
C) Gıda maddeleri
D) Giyim malzemeleri

4. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma işlem sırası değildir?
A) Yazılı komutlar
B) Şahsa yaklaşım pozisyonu
C) Sözlü komutlar
D) Karşılaşma pozisyonu

5. Mahkûmların çıkardığı olaylara ilk aşamada hangi güvenlik birimi müdahale eder?
A) Jandarma
B) Polis
C) Bekçi
D) Ani müdahale ekibi

MODÜL DEĞERLENDİRME
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6. Aşağıdakilerden hangisi çocuk hükümlülere verilen cezalardan değildir?
A) Hücreye koymak
B) Belli yerlere girmesini yasaklamak
C) Teşvik esaslı ayrıcalıkları ertelemek
D) Kaldığı odayı ve yatakhaneyi değiştirmek

7. Aşağıdakilerden hangisi mahkûma verilen ödüllerden değildir?
A) Teşekkür belgesi
B) Takdir belgesi
C) Onur belgesi
D) Tasdikname belgesi

8. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezalarına itiraz süresidir?

A) 15 gün
B) 10 gün
C) 25 gün
D) 5 gün

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

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

10 Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİNCEVAP ANAHTARI

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

10 D

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

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

CEVAP ANAHTARLARI
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