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AÇIKLAMALAR
KOD 861KMK003

ALAN Adalet Alanı

DAL/MESLEK İnfaz ve Koruma

MODÜLÜN ADI Oda ve Koğuşlara Yerleştirme

MODÜLÜN TANIMI
Ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde Hükümlü ve
tutukluların yerleştirme işlemlerine ait bilgi ve becerilerin
verildiği öğrenme materyaldir.

SÜRE 40 / 32

ÖN KOŞUL Teslim alma modülünü almış olmak

YETERLİLİK Hükümlü ve tutukluların yerleştirme işlemlerini yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Mevzuata uygun olarak hükümlü ve tutukluların koğuşlara
yerleştirme işlemlerini öğrenebileceksiniz.
Amaçlar

1. Hükümlü ve tutukluların parmak izini alarak fotoğrafını
çekebileceksiniz.

2. Hükümlü ve tutukluları koğuşlara yerleştirebileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam ve Donanım: Modülün işlenebileceği ortamda,
konuyla ilgili ders kitapları, yardımcı kaynaklar, camlı kasa
veya ıstampa, parmak izi mürekkebi, göve sınıflandırma
formu, fotoğraf makinesi, isim tahtası(yafta), tahta kalemi,
tebeşir, bilgisayar ve internet ağ bağlantısı, kırtasiye
malzemesi, el dedektörü, X-Ray cihazı ve steril eldiven
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 vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR



GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Tutuklu ve hükümlülerin, yasada belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda
barındırıldığı, özel güvenlik önlemlerinin alındığı, idari örgütlenmesi nispeten farklı olan
günümüz ceza infaz kurumları, birçok yönü ile çağdaş bir hizmet anlayışına sahiptir.

Her tutuklu ve hükümlünün başta can güvenliği olmak üzere insan olmaktan
kaynaklanan, kişi dokunulmazlığı ve temel hakları vardır. Kişiler evrensel hukuk
kurallarınca belirlenen bu temel hak ve özgürlüklere tutukluluk koşullarında da sahiptir.
Ancak hapishanede olmaktan kaynaklanan hak ve özgürlük kısıtlılıkları dışında, temel insan
hak ve özgürlükleri kısıtlanmamalıdır.

Hapishanede geçirilecek süre içinde tutuklu ve hükümlülerin kendini geliştirme,
(okuma, araştırma, tartışma, yazma, spor yapma, sanat dallarından biri ile ilgilenme vs.) dış
dünya ile iletişim kurma, diğer tutuklu ve hükümlülerle sosyal bağlar kurma, sağlıklı yaşama
gibi temel hak ve özgürlüklerine dokunulamayacağı gibi hiçbir tutuklu ve hükümlüye her ne
sebeple olursa olsun işkence, insanlık dışı ya da onur kırıcı bir davranışta bulunulmamalıdır.

Ceza infaz kurumunda bulunan insanlar, özgürlükten mahrum bırakılmanın sonucu
olarak kaybettikleri haklar haricinde diğer bütün insan haklarına sahip olmaya devam
etmektedirler. Dolayısı ile tutuklu ve hükümlüler, evrensel olarak da yasaklanmış olan
işkence ve kötü muameleye maruz bırakılmadan, kabulden başlayıp tahliyeye kadar insancıl
ve onurlu bir şekilde davranılmalıdır.

Bu modül ile, ceza infaz kurumlarına teslim alınma sürecini tamamlayan tutuklu ve
hükümlülerin sahip olduğu hakları, yükümlülüklerini ve oda/koğuşa yerleştirilmelerinde
infaz ve koruma memurlarının rolünü öğrenmiş olacaksınız.

GİRİŞ





ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, tutuklu ve
hükümlülerin parmak izlerini alarak ve fotoğraflarını çekebileceksiniz.

 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr web adresine girerek ceza ve güvenlik
tedbirlerinin infazı hakkında çıkarılmış bulunan kanun, tüzük, yönetmelik,
genelge ve diğer mevzuatı inceleyiniz.

 Çevrenizde bulunan ceza infaz kurumlarının mahkûm kabul birimlerini ziyaret
ederek hükümlü ve tutukluların kolluk kuvvetlerinden teslim alınması
sonrasında esas oda/koğuşlarına yerleştirilinceye kadar yapılan iş ve işlemler
konusunda bilgi alınız.

1. PARMAK İZİ ve FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Tutuklu ve hükümlüler ceza infaz kurumuna getirildiğinde ilk önce kimlik bilgileri ile
ilam veya tevkif müzekkeresindeki bilgilerin doğruluğu kontrol edilerek kendisini getiren
görevli ile alacak vereceğinin olup olmadığı sorulur. Daha sonra vücudu üzerinde yara,
kesik, iz, kırık ve çıkık olup olmadığı kontrol edilir. Bu durumlardan birinin olması
durumunda tutuklu ve hükümlüyü getirmiş olan kolluktan rapor istenir. Herhangi bir eksiklik
yoksa “teslim ve tesellüm belgesi” düzenlenerek teslim alma işlemi tamamlanmış olur.

Ceza infaz kurumu mahkûm kabul birimince teslim alınan tutuklu ve hükümlünün
defter kayıt işlemleri yapıldıktan sonra üstleri ve eşyaları aranır. Daha sonra tanıya yönelik
olarak parmak ve avuç içi izleri alınır, fotoğrafları çekilir, kan grupları, vücutlarının dış
özellikleri ve ölçüleri belirlenen tutuklu veya hükümlü, en fazla üç gün içinde esas oda veya
koğuşuna yerleştirilinceye ve gerekli diğer işlemleri tamamlanıncaya kadar geçici oda veya
koğuşa alınarak bekletilir.

1.1. Parmak İzi

Parmak izi sisteminin bulunuşu çok eski tarihlere dayanır, fakat bu izden istifade
etmek oldukça yenidir. Eski literatürde parmak izi konusunda bazı kayıtlar varsa da bu
kayıtlarda parmak izinin kullanılması hususunda herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır.
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Modern manada parmak izi tespiti ve faydalanma konusunda ilk adım 1880'de
atılmıştır. Bu tarihte İngiliz bilgini olan Henry Faulds ve Wiliam James Herschel adlı iki
İngiliz, Nature adlı bir ilmi mecmuada parmak izi hakkında makale yazmışlardır. Bu
bilginler önceleri pişmiş çömleklerdeki parmak izleriyle ve matbaa mürekkebiyle parmak izi
alma metoduyla uğraştılar. Bugün kullanılan parmak izi metodu da aynı esasa dayanır.

Parmakların uç bölgesi insan biyometrisine uygun olarak benzersiz biçimde
yaratılmıştır. Bu yapının aynısını ya da bir benzerini hiçbir insanda bulunamayacağı için en
güvenilir şifreleme yöntemi olarak kullanılır. Parmak ucu bölgesinde yer alan, bir nevi
haritaya benzeyen yapı aslında girinti ve çıkıntılardan meydana gelir. İnsandan insana
farklılık gösteren bu değişim öyle büyüktür ki dünya üzerinde hiçbir insanın parmak izi bir
diğeriyle aynı değildir. Parmak ucundan alınan ağır yaralanma ve hastalıklar haricinde
değişmesi mümkün olmayan bu izler; kan ve DNA yapıları birbirine çok benzeyen tek
yumurta ikizlerinde bile birbirinden farklıdır.

Gözle fark edilmesi zor olan dış deri üzerindeki bu girinti ve çıkıntılar son derece
küçük olan bu girinti ve çıkıntılara (papila) adı verilir. Bu hatlara dikkatlice baktığımızda
parmak izi çizgilerinin birbirinden çok farklı olduğunu anlaşılır. Bunların her biri iç deriye
kadar uzanır. Bu sebeple dış deri hasara uğrasa, hatta tamamiyle dökülse bile yeni çıkan
derilerdeki izler de eskisinin aynı olur. Bu papilalar yine de parmak izinin tespiti için
yeterlidir. Fakat iç deride bulunan papilalar tamamiyle kaybolursa o zaman parmak izini
tespit etmek mümkün olmaz; zira bu durumda parmak içi kıvrımları tamamen
kaybolmaktadır.

1.1.1. Parmak İzi Alma

Resim 1.1: El biyometrisi

Parmak izi alınmasında günümüzde değişik yöntem ve tekniklerden
yararlanılmaktadır. Ceza infaz kurumlarında halen kullanılmakta olan klasik yöntemler yakın
bir gelecekte yerini emniyet teşkilatında kullanılmakta olan bilgisayar teknolojisi ile
desteklenmiş daha modern yentem ve tekniklere bırakacaktır.

Resim 1.2: Parmak izi



Yandaki resimde de görüldüğü üzere parmak izi okuma cihazları ve parmak izi
programlarıyla iki parmak izi arasındaki hatların birbirine oranı ve eğimleri karşılaştırılır.
Böylece ortak noktalar tespit edilerek parmak izi eşleştirmesi yapılır. Parmak ucunda
tahribatlar olsa da bu oran çok yüksek olmadığı takdirde yine de ayırt edilebilme özelliğini
kaybetmez.

Herhangi bir madde veya eşya üzerinde yer etmiş olan parmak izi örneğini almak,
ihtisası gerektiren bir iştir. Ter, yağlı maddeler veya parmaktaki başka maddeler yardımı ile
eşya üzerine çıkan parmak izlerinin gözle görülmeleri oldukça güçtür. Bu izlerin pudra ve
muhtelif kimyevi maddeler kullanılarak görünür hâle getirilmesinden sonra fotoğrafı çekilir
veya pudralanmış izler saydam bir banda alınır. Elde edilen parmak izleri parçalar hâlinde
olsa bile işe yaramaktadır. Hatta 5–6 mm²lik bir iz parçası dahi parmak izinin tespiti için
yeterli olabilmekte, ayrıca parmak izi yanında avuç içi izlerinden de faydalanılmaktadır.

Parmak izleri benzemezlik, değiştirilmezlik ve tasnif edilebilirlik yönleriyle tercih
edilmektedir. AFİS (automatic fingerprint ıdentification system) sayesinde bilgisayar
ortamında taranan izler adli görevlileri daha hızlı sonuca götürebilmektedir.

Parmak izi, bugün suçlunun kimlik tespitinde kesin bir delil teşkil etmektedir. Bilhassa
silah, tabanca vs. kullanılarak işlenen suçlarda parmak izi oldukça önem kazanmıştır.
Parmak izi, ayrıca imza atamayan kişilerin ve bilhassa kadın ve yaşlıların faydalandıkları bir
usuldür. Hukuken aynen imza gibi geçerli olan parmak izinin imza olarak kullanılmasında
mürekkepten istifade edilmektedir. Kolay ve ucuz bir metot olduğu için bu yöntem bugün
hüviyet tesbitinde de sıkça kullanılan bir yöntemdir.

1.1.2. Parmak İzi Almada Kullanılan Araç ve Gereçler

Günümüzde parmak izinin alınmasında klasik yöntemlerin yanı sıra çeşitli biyometrik
cihazlar ve bilgisayar programları kullanılmaktadır. Bu cihazlar parmak izini çok hızlı
biçimde tanıma ve onaylama özelliğine sahiptir.

Resim 1.3: Bilgisayarla parmak izi okuma teknolojisi



Parmak izi okuma cihazları bir sensör yardımı ile parmak izinde bulunan gitinti ve
çıkıntıların birbirine mesafesini, kıvrımların açılarını ve belli noktaların birbirlerine
uzaklığını algılayarak belli bir şifreleme algoritması oluşturur, daha önceden cihaz içinde
kaydedilen bir parmak izi tekrar cihaza okutulduğunda eşleştirme gerçekleşir. Bu yöntemde
parmak izinin cihaz tarafından tanıma süresi ortalama 0.3 saniyedir. Bu cihazlar Türkçe dâhil
birçok dilde sesli yönlendirme ve uyarı verebilmekte, ayrıca; bağımsız ve network üzerinden
online olarak da çalışabilmektedir.

Bugün ceza infaz kurumlarımızın mahkûm kabul ünitelerinde hâlen mürekkep
kullanmak sureti ile parmak izi alınmaktadır. Bu tip parmak izi alma yönteminde kullanılan
araç ve gereçler şunlardır:

 Üstü camlı bir malzeme kutusu veya büyük boy ıstampa

 Mürekkebi yaymak için merdane

 Su ile temizlenebilen parmak izi mürekkebi

 Gözlem ve sınıflandırma formu

Resim 1.4: Parmak izi alma araç ve gereçleri

1.1.3. Parmak İzi Alma İşlemi

Tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumuna kabulleri sırasında yapılan önemli
işlerden biri de parmak izi alma işlemidir. Parmak izi alma işlemi mahkûm kabul biriminde
görevli infaz koruma memurlarınca gerçekleştirilir. Parmak izi alınmasında aşağıdaki
hususlara dikkat edilmelidir:

 Parmak izi mürekkebi ıstampa veya cam zemin üzerine merdane yardımı ile eşit
biçimde yayılır.

 Önce sol el baş parmağından başlamak üzere sırası ile tüm parmaklar
mürekkepli zemine dairesel hareketler yapılarak bastırılır.



 Mürekkeplenen parmak yine aynı şekilde “gözlem ve sınıflandırma formu” nun
2 inci bölümüne bastırılır. Bu işlem tüm parmaklar için tekrarlanır.

 Son olarak avuç içleri tam yapışık biçimde mürekkepli zemine bastırılarak form
üzerindeki avuç içi bölümüne bastırılır.

 Parmak izi kayıt ve dosyalama işlemi, infaz bürosunda sıra ve kayıt nu.sına göre
düzenlenir.

Resim 1.5: Parmak izi ve avuç içi izi alma işlemleri

1.2. Fotoğraf Çekimi

Tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumlarına kabulü sırasında yapılması gerekli
işlemlerden biri de fotoğraf çekimi işlemidir. Kolluk tarafından getirilen tutuklular veya
hükümlü mahkûm kabul bürosu görevlilerince kimlik kontrolü ile teslim alındıktan sonra üst
araması yapılır, parmak izi alınır ve ardından kurum fotoğrafçısı tarafından fotoğraf çekim
işlemi gerçekleştirilir. Ceza infaz kurumlarında fotoğraf çekim işlemleri genellikle
uzmanlaşmış infaz ve koruma memurları tarafından yapılmaktadır.

Tutuklu ve hükümlünün fotoğraf çekimine geçmeden önce kimlik kontrolünde tispit
edilen isim bir tabelaya yazılarak fotoğrafı çekilecek kişinin iki eli ile göğüs hizasına tutması



sağlanır. Böylece çekilen fotoğrafta tutuklu ve hükümlünün boyun ve yüz kısmının açık
şekilde görünmesine dikkat edilir.

En az 8 adet 3 x 3,5 ebatında vesikalık fotoğraf çekilir. Bu fotoğrafların dışında ilgili
Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine farklı çekimlerde yapılabilmektedir.

Çekilen vesikalık fotoğraflar aşağıdaki yerlerde kullanılır. Bunlar;

 1 adet gözlem ve sınıflandırma defterine yapıştırılır.

 1 adet tutuklu ve hükümlü kimliğine yapıştırılır.

 1 adet koğuşa ait giriş resim panosuna takılır.

 1 adet infaz şubesi, hükümlü ve tutuklu defterine yapıştırılır.

 4 adet dosyasında muhafaza edilmek ve gerektiğinde kullanılmak üzere
saklanır.

1.2.1. Fotoğraf Çekiminde Dikkat Edilecek Hususlar
 Fotoğraf çekerken öncelikle fotoğraf makinesi iki el ile tutulmalı, kollar

dirseklerimizden vücuda yapışık olmalıdır.

 Fotoğraf makinesini titretmeden ya da titremeyi minimuma indirerek fotoğraf
çekmek için deklanşöre basmadan önce derin bir nefes alınmalıdır.

 Fotoğraflar mümkünse tripod ile çekilmelidir.

 Özellikle portre fotoğrafları çekerken, arka planın sade olmasına özen
gösterilmelidir.

 Yakından çekilen portre fotoğraflarda göze netlik yapılmalıdır. Çünkü, gözlerin
net çıkması diğer alanlardan çok daha önemlidir.

 Bir daha tekrarlanamayacak önemli bir konu çekiliyorsa mutlaka deneme
çekimi yapılmalı ve normal zamandan fazla sayıda fotoğraf çekilmelidir.

 Özellikle portre çekimlerinde ışık karşı yönden geliyorsa en basit yöntem olarak
dolgu flaşı kullanılmalıdır.

 Deklanşöre basma anınızda titreşimi önlemek için kablo deklanşör, uzaktan
kumanda ya da hemen hemen tüm fotoğraf makinelerinde olan “self timer”
modu kullanılmalıdır.

 Hafıza kartını takıp çıkarırken dijital fotoğraf makinesinin mutlaka kapalı
olduğundan emin olunmalıdır. Aksi takdirde hafıza kartınızdaki bilgiler
kaybolabilir, kartınız ve fotoğraf makineniz bozulabilir.

 Karanlık ortamlarda daha yakında çekim yapılmalıdır.

 Fotoğraf makinesinin temizliğine önem verilmelidir.

 Objektifleri sadece objektif ve optik malzemelerin temizliğinde kullanılan özel
kimyasallar ve kağıtlar tercih edilmelidir. Kolonya benzeri çözücü maddeleri
asla kullanılmamalıdır.

 Fotoğraf makinesi ve objektifler fotoğraf çantasında taşınmalıdır.

 Hafıza kartlarının güvenli şekilde silinmesi için bu kartlar formatlanmalıdır.



1.2.2. Fotoğraf Çekiminde Kullanılan Araç ve Gereçler

Fotoğraf çekiminde kullanılan araç ve gereçlerin başında dijital fotoğraf makinesi yer
alır. Fotoğraf makinesi dışında kullanılan diğer araç ve gereçler şunlardır:

Resim 1.6: Bilgisayar, yazıcı ve dijital fotoğraf makinesi

 Polaroid baskı makinesi

 Fotoğraf makinesi çantası

 Yeterli büyüklükte hafıza kartı

 Bilgisayar ve gerekli yazılım

 USB, CD ve DVD

1.2.3. Fotoğrafların Muhafazası

Tutuklu ve hükümlülerin fotoğrafları belli bir düzen içinde arşivlenerek saklanmalıdır.
Saklama işlemi için haricî belleklerden yararlanılabilir. Fotoğraflar depolanırken kendine
özgü bir sistematik geliştirilmeli, örneğin; her gün için aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi bir
klasör açılmalı, o gün çekilen fotoğraflar aynı klasör içinde tutulmalıdır. Bu sayede ileride
aranan herhangi bir fotoğraf tutuklu ve hükümlünün kuruma kabul tarihine bakılarak kolay
bir şekilde bulunabilecektir. Ayrıca önemli olan fotoğraflar hard diskin yanı sıra CD/DVD
ortamında da saklanmalıdır.



Resim 1.7: Dijital ortamda fotoğrafların saklanması



UYGULAMA FAALİYETİ

Hükümlü ve tutukluların parmak izini alarak fotoğrafını çekebileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Parmaklarının sağ eli ve
başparmaklarından başlayarak sıralı
izlerini alınız.

 Hükümlü ve tutuklunun parmak
izlerini alırken sırasına dikkat
ediniz.

 Ellerinin avuç içinin izini alınız.
 Avuç içini kâğıda doğru bir şekilde

yerleştirmesini sağlayınız.

 Parmak izi kâğıdına hükümlü veya
tutuklunun kimlik bilgilerini yazınız.

 Kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz
doldurunuz.

 Memurun kimlik bilgileri ve unvanını
yazarak belgeyi imzalayınız.

 Belgeyi dosyasına koyarak ilgili
birime iletiniz.

 Resim çekerken kimlik tahtasını
boğaz hizasında tutturunuz.

 Kimlik tahtasının doğru yerde durup
durmadığını kontrol ediniz.

 Hükümlünün ön cepheden resmini
çekiniz.

 Resmi çekerken hükümlünün başını
dik bir şekilde kameraya doğru
tutmasına özen gösteriniz.

UYGULAMA FAALİYETİ



ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek için aşağıdaki
sorulara doğru (D), yanlış(Y) olarak cevap veriniz.

Değerlendirme Ölçeği Doğru Yanlış

1. Tutuklu ve hükümlüler ceza infaz kurumuna getirildiğinde
ilk önce kimlik bilgileri ile ilam veya tevkif
müzakeresindeki bilgilerin doğruluğu kontrol edilir.

2. Tutuklu ve hükümlünün üst araması kendisini teslim eden
kolluk tarafından yapılır.

3. Parmak izi tespiti ve faydalanma konusunda ilk adım 1880’li
yıllarda atılmıştır.

4. Parmak ucunda tahribatlar olsa da bu oran çok yüksek olmadığı
takdirde yine de ayırt edilebilme özelliğini kaybetmez.

5. Tutuklu ve hükümlünün parmak izleri en geç on gün içinde
alınmalıdır.

6. Tutuklu ve hükümlünün parmak izleri “gözlem ve
sınıflandırma formu” na sabit bir biçimde bastırılarak
alınmalıdır.

7. Parmak izi alımında son olarak avuç içleri tam yapışık biçimde
mürekkepli zemine bastırılarak form üzerindeki avuç içi
bölümüne bastırılır.

8. Tutuklu ve hükümlü başka bir kurumdan sevk edilerek gelse
de parmak izi tekrar alınır.

9. Fotoğraf çekme işlemi tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz
kurumlarına kabulü sırasında yapılması gerekli
işlemlerden biridir.

10. Fotoğraf çekerken öncelikle fotoğraf makinesi iki el ile
tutulmalı, kollar dirseklerden vücuda yapışık olmalıdır.

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



ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, infaz ve koruma
memurlarının mahkûm kabul bürosunda yaptığı iş ve işlemleri öğrenebileceksiniz.

 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr web adresine girerek ceza ve güvenlik
tedbirlerinin infazı hakkında çıkarılmış bulunan kanun, tüzük, yönetmelik,
genelge ve diğer mevzuatı inceleyiniz.

 Çevrenizde bulunan ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek hükümlü ve
tutuklular kolluk kuvvetlerinden teslim alındıktan sonra yapılan iş ve işlemler
konusunda bilgi alınız.

2. CEZA İNFAZ
KURUMLARINDATUTUKLU ve

HÜKÜMLÜLERİNKONULACAĞI YERLER

Haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkûmiyet ve ödenmeyen adli para
cezalarının hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanlar, Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı
emriyle ceza infaz kurumuna gönderilirler. Üstleri ve eşyaları arandıktan sonra geçici kabul
odalarına konulur ve hekim muayenesinden sonra kuruma yerleştirme işlemleri yapılır.

Tutukluluk süresi sona erenler ile ceza müddeti dolan hükümlüler kanunlarda
belirtilen yetkili makamlar tarafından verilen yazılı emirle koşullu veya hak ederek
salıverilirler.

2.1. Koğuş

Ceza infaz kurumlarında çok sayıda tutuklu ve hükümlünün bir arada kaldığı yerlere
koğuş adı verilmektedir. Koğuşlar geçici ve esas koğuşlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

2.1.1. Geçici Koğuş

Geçici koğuşlar adından da anlaşıldığı gibi tutuklu ve hükümlülerin esas koğuşları
belli oluncaya kadar tutuldukları yerledir. Ceza infaz kurumu mahkûm kabul birimince
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teslim alınan tutuklu ve hükümlüler arama, kayıt, parmak izi ve fotoğraf işlemlerinin
tamamlanmasının ardından en fazla üç gün içinde esas oda veya koğuşlarına yerleştirilirler.

Tutuklu ve hükümlülerin teslim alınma anından itibaren geçici koğuşta bekletildikleri
süre içinde bir yandan aşağıdaki işlemler tamamlanırken, diğer yandan elde dilen bilgiler
“gözlem ve sınıflandırma formu” adı verilen çizelgelere ilgili personel tarafından aktarılır.

Geçici koğuşta tutulma esnasında yapılan işlemler şunlardır:

 Kuruma uyumu konusunda kendisine aşağıda örneği yer alan bilgiler sözlü ve
yazılı olarak “Tebliğ-Tebellüğ Belgesi” ile bildirilir.

Belge 2.1: Teslim-tesellüm belgesi



Belge 2.2: Tutuklu ve hükümlülerin hak ve sorumlulukları



Belge 2.3: Tutuklu ve hükümlülerin hak ve sorumlulukları



 Kurum doktoru tarafından muayeneleri yapılır, muayene sonucu sağlık fişine
kaydedilir. Bulaşıcı hastalığı olan veya kurumda tedavisi mümkün olmayanların
durumu kurum müdürüne ve Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir.

 Tutuklu ve hükümlülerin okuma, yazma ve öğrenim durumları öğretmen
tarafından belirlenir.

 Tutuklu ve hükümlülerin bir meslek ve sanatı olup olmadığı var ise seviyesi,
atölye şefi tarafından belirlenir.

 Psiko-sosyal servis görevlileri tarafından hükümlüye ilişkin ilk bilgiler alınır.

 Her hükümlünün, oda ve koğuşa gönderilmeden önce yıkanması sağlanır.

 Her tutuklu ve hükümlüye, üzerinde ceza infaz kurumunda çekilmiş fotoğrafı
bulunan aşağıdaki kimlik belgesi verilir. Bu kimlik kartı arka yüzünde yer alan
aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda kullanılır.

Belge 2.3: Hükümlü/tutuklu kimliği

 Bu kimlik sadece ceza infaz kurumu hükümlü/ tutukluları içindir. Başka
yerde kimlik olarak kullanılamaz.

 Bu kimlik, salıverilme işlemi sırasında görevli memura geri verilecektir.

 Kimliğini kaybeden veya başkasının kimliğini kullanan hükümlü veya
tutuklu hakkında disiplin işlemi yapılacaktır.

 Kimlik olmaksızın salıverme işlemi, kimliğin başka yollarla ispat
edilmesi hâlinde gerçekleştirilecektir.

 Bu kimlik, sadece sahibi tarafından kullanılabilir.

 Bu kimlik, sadece sahibi tarafından kullanılabilir.



2.1.2. Esas Koğuş

 Tutuklu ve hükümlü kadın ve erkekler, mümkün olduğu kadar ayrı kurumlarda
bulundururlar. Aynı kurumda tutulmaları zorunlu ise kadın ve erkeklere ait
kesimler birbirlerinden tamamen ayrılır.

 Tutuklu ve hükümlü çocuklar ve gençler öncelikli olarak kendilerine ait
kurumlarda, mümkün olmadığı takdirde diğerlerinden tamamen ayrı kesimlerde
muhafaza edilir.

 Hükümlüler, tutuklulardan ayrı kurumlarda veya tamamen ayrı kesimlerde
bulundurulur.

 Daha önce polis ve jandarma gibi genel güvenlik hizmetlerinde çalışmış olanlar
ile diğer kamu görevlerinde bulunmuş tutuklu ve hükümlüler, ceza infaz
kurumlarının ayrı bir bölümünde barındırılır.

 Siyasi ve çıkar amaçlı suç örgütü mensuplarından lider konumunda olanlar
diğerlerinden ayrı tutulur.

 Cinsel yönelimi farklı hükümlülerin, diğerlerinden ayrı oda veya koğuşlarda
kalmaları sağlanır.

2.2. Oda

Ceza infaz kurumlarında odalar koğuşlara nispetle daha az sayıda tutuklu ve
hükümlülerin barınabilmesine imkân tanıyan birimlerdir. Koğuşlarda çok sayıda tutuklu ve
hükümlünün bir arada kalmak zorunda olması birçok olumsuzluğu da beraberinde
getirmektedir. Bu nedenle ceza infaz kurumları son yıllarda hızla, daha az sayıda mahkûmun
kaldığı oda sistemine geçmektedir.

Oda sistemine geçiş projesi tamamlandığında ceza infaz kurumları daha çağdaş bir
yapıya kavuşmuş olacaktır. Böylece tüm tutuklu ve hükümlüler, içinde banyo, tuvalet ve
lavabosu bulunan 1-20 kişilik odalara yerleştirilerek esas amaca hizmet eder hâle gelecektir.

2.3. Hükümlülerin Cezaların İnfazı Bakımından Sınıflandırılması

Ceza infaz kurumuna teslim alınan tutuklu ve hükümlüler geçici koğuşlarında
bekletilirken bir yandan yukarıda bahsettiğimiz gerekli iş ve işlemleri yapılırken diğer
yandan seçici kurulca gözlemlemeye tabi tutularak sınıflamaması yapılır. Hükümlüler
aşağıdaki esaslar dâhilinde gözlem ve sınıflandırmaya tabi tutularak esas koğuşlarına alınır.

 Hükümlülerin kişisel özellikleri, bedensel, akli ve sağlık durumları, suç
işlemeden önceki yaşamları, sosyal çevre ve ilişkileri, sanat ve meslek
faaliyetleri, ahlâki eğilimleri, suça bakış açıları, hükümlülük süreleri ve suç
türleri belirlenerek, durumlarına uygun infaz kurumlarına ayrılmaları ve bunlara
göre saptanacak infaz ve iyileştirme rejimi; gözlem, inceleme ve değerlendirme
yöntemiyle çalışan gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde veya kapalı ceza
infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan bölümlerinde yapılır. Hükümlüler,



işledikleri suç tiplerine, gösterdikleri eğilimlere, tutum ve davranışları nedeniyle
sıkı gözetim ve denetim altında bulundurulmaları gerekip gerekmediğine göre
yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına veya normal güvenlikli ceza infaz
kurumlarına veya açık ceza infaz kurumlarına gönderilirler.

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

 Kadın, çocuk ve genç hükümlüler ile ilgili gözlem ve sınıflandırma, gerekli
görülen yer veya bölgelerdeki ayrı gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde veya
bunların noksanlığı hâlinde kadın, çocuk ve kadın ve erkek gençlik kapalı ceza
infaz kurumlarının bu hizmete ayrılan bölümlerinde yerine getirilir.

 Hükümlülerin gözlemleri, gözlem kurulunca kuruma kabul tarihinden
başlayarak tek kişilik odalarda yapılır. Ancak kurumun tek kişilik odası
bulunmaması veya kısıtlı sayıda olması durumunda tahsis edilmiş özel
bölümlerinde de yapılabilir.

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

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

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

 Hükümlülerin gözleme tabi tutulmasına ve cezaevlerinin sınıflandırılmasına
dair hükümler, askeri cezaevleri ve buralarda cezaları infaz olunan hükümlüler
hakkında uygulanmaz.

 Kısa süreli hapis cezaları, kanunda gösterilen esaslara göre infaz olunur.

Hükümlülerin gruplandırılması aşağıdaki esaslara göre yapılır. Hükümlüler;

 İlk defa suç işleyenler, mükerrirler, ihtiyati suçlular veya suç işlemeyi meslek
edinenler,

 Akli ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz
rejimine tabi tutulması gerekenler,

 Tehlike hâli taşıyanlar,



 Terör suçluları,

 Suç örgütlerine veya çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup olan suçlular, gibi
gruplara ayrılırlar.

Hükümlüler ayrıca yaşları, hükümlülük süreleri ve suç türleri itibarıyla da
gruplandırılırlar.

Hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılması sürecinde “gözlem ve sınıflandırma formu”
adı verilen dosyada yer alan sayfalar ilgili personel tarafından doldurularak imzalanır. Bu
dosya tutuklu ve hükümlünün kaldığı ceza infaz kurumu infaz biriminde muhafaza edilir ve
başka cezaevine sevki hâlinde beraberinde gönderilir. Bu bilgiler mümkün olan en kısa
zamanta Uyap bilgi sistemine de girilir.

Resim 2.1: Gözlem ve sınıflandırma formu kapak sayfası



Çizelge 2.1: Gözlem ve sınıflandırma formu bilgi sayfası



Çizelge 2.2: Gözlem ve sınıflandırma formu bilgi sayfası



Çizelge 2.3: Gözlem ve sınıflandırma formu bilgi sayfası



Çizelge 2.4: Gözlem ve sınıflandırma formu bilgi sayfası



Çizelge 2.5: Gözlem ve sınıflandırma formu bilgi sayfası



Çizelge 2.6: Gözlem ve sınıflandırma formu bilgi sayfası



Çizelge 2.7: Gözlem ve sınıflandırma formu bilgi sayfası



Çizelge 2.8: Gözlem ve sınıflandırma formu bilgi sayfası



Çizelge 2.9: Gözlem ve sınıflandırma formu bilgi sayfası



Çizelge 2.10: Gözlem ve sınıflandırma formu bilgi sayfası



Çizelge 2.11: Gözlem ve sınıflandırma formu bilgi sayfası



Çizelge 2.12: Gözlem ve sınıflandırma formu bilgi sayfası



Çizelge 2.13: Gözlem ve sınıflandırma formu bilgi sayfası



Çizelge 2.14: Gözlem ve sınıflandırma formu bilgi sayfası



UYGULAMA FAALİYETİ

Güvenlik standartları bakımından ceza infaz kurumları ve iç güvenlik sistemlerini
açıklayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Hükümlü ve tutukluyu ceza infaz
kurumu müdürüne evrakları ile
götürünüz.

 İnsan haklarına uygun bir davranış
sergileyiniz.

 Ambara götürünüz.
 Hükümlü ve tutukluya ambarda

seçeceği ihtiyaçları için yardımcı
olunuz.

 Zorunlu ihtiyaçlarını teslim ederek
zimmetleyiniz.

 Zimmet belgesini eksiksiz
doldurunuz.

 Hükümlü ve tutukluyu geçici koğuşa
yerleştiriniz.

 Ceza infaz kurumu müdürünün
talimatlarına uygun davranınız.

 Hükümlü ve tutuklunun resmini geçici
koğuş önüne asınız.

 İşlemleri tamamlandığında esas
koğuşa yerleştiriniz.

 Geçici koğuştaki resmini esas koğuş
önüne asınız.

UYGULAMA FAALİYETİ



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek için aşağıdaki
sorulara doğru (D), yanlış(Y) olarak cevap veriniz.

Değerlendirme Kriterleri Doğru Yanlış

1. Tutuklu ve hükümlüler teslim alınır alınmaz ilk olarak sağlık
kontrolleri yapılır. Hasta olan hükümlüler teslim alınmaz.

2. Ceza infaz kurumlarında çok sayıda tutuklu ve
hükümlünün bir arada kaldığı yerlere koğuş adı verilir.

3. Ceza infaz kurumlarında disiplin suçu işleyen tutuklu ve
hükümlüler geçici koğuşlara alınır.

4. Geçici koğuşta tutulma esnasında tutuklu ve hükümlüye
ceza infaz kurumunun işleyişine dair bilgiler verilir.

5. Tutuklu ve hükümlülerin okuma, yazma ve öğrenim
durumları öğretmen tarafından belirlenerek “gözlem ve
sınıflandırma formu” na işlenir.

6. Cinsel yönelimi farklı hükümlüler, diğerlerinden ayrı oda
veya koğuşlarda barındırılır.

7. Sadece açık ceza infaz kurumlarında bulunan personel
öğretmendir.

8. Hükümlülerin gözlemleri, gözlem kurulunca kuruma
kabul tarihinden başlayarak en az 3 hükümlünün
bulunduğu odalarda yapılır.

9. Hükümlü; kişiliğine, sair hâllerine, suçun işlenmesindeki
özelliklere göre gerektiğinde gözleme tabi tutulmayabilir.

10. Hükümlülerin gruplandırılmasında uyulan esaslardan biri de
tehlike hâli taşımadır.

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



MODÜL DEĞERLENDİRME

Bu modül sonunda kazandığınız bilgileri ölçmek için aşağıdaki sorulara doğru (D),
yanlış(Y) olarak cevap veriniz.

Değerlendirme Kriterleri Doğru Yanlış

1. Ayrıca önemli olan fotoğraflar hard diskin yanı sıra
CD/DVD ortamında da saklanmalıdır.

2. Özellikle portre fotoğrafları çekerken, arka planın sade
olmasına özen göstermelidir.

3. Tutuklu ve hükümlülerin fotoğrafları sadece vesikalık
şekilde çekilir.

4. Parmak izi alımına sağ elin serçe parmağından
başlanmalıdır.

5. Parmak izi alımında kullanılan mürekkep cam sehpa
üzerine herhangi bir fırça yardımı ile yayılır.

6. Tutuklu ve hükümlüler, akli ve bedensel durumları
nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz rejimine
tabi tutulması gerekenler, şeklinde gruplandırılırlar.

7. “gözlem ve siniflandirma formu” iki suret olarak
düzenlenir. Suretlerden biri infaz bürosundaki dosyasında
saklanır, diğeri ise Adalet Bakanlığına gönderilir.

8. “gözlem ve sınıflandırma formu” na yazılan bilgiler Uyap
bilgi sistemine de girilmektedir.

9. Tutuklu ve hükümlülerin üst ve eşya aramaları ile ceza
infaz kurumuna yasak madde sokulması ve açlık grevleri
içerikli genelgeyi okudukları “tebliğ-tebellüğ belgesi” ile
tutanak altına alınır.

10. Tutuklu ve hükümlülerin bir meslek ve sanatı olup
olmadığı var ise seviyesi, kurum müdürü tarafından
belirlenir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili konuları tekrarlayınız. Bütün
cevaplarınız “Evet” ise bir sonraki modüle geçebilirsiniz.

Öğretmeninizle iletişime geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME



CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

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

10- D

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

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

10- D

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

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

10- Y

CEVAP ANAHTARLARI



KAYNAKÇA

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

 http://www.adalet.gov.tr/blink/birimcte.html

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

 http://www.ankarace.adalet.gov.tr/u_mucadele.htm

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

 http://www.adalet.gov.tr/blink/birimcte.html

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

KAYNAKÇA


