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 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.

 Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.

 PARA İLE SATILMAZ.



3

AÇIKLAMALAR ........................................................................................................ 5
GİRİŞ ........................................................................................................................... 5
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 ....................................................................................... 6
1. NAKİL SEVK VE İZİN........................................................................................... 6

1.1. Nakil ve Çeşitleri.......................................................................................... 8
1.1.1. Kendi İstekleri İle Nakil ....................................................................... 8
1.1.2. Disiplin Nedeni İle Nakil ..................................................................... 9
1.1.3. Zorunlu Nedenlerle Nakil................................................................... 10
1.1.4. Hastalık Nedeniyle Nakil ................................................................... 10
1.1.5. Nakillerde Alınacak Tedbirler............................................................ 11

1.2. Sevk Çeşitleri .................................................................................................. 13
1.2.1. Mahkemeye Sevkler ................................................................................. 13
1.2.2. Nakilden Dolayı Sevkler .......................................................................... 18
1.2.3. Sağlık Kurumlarına Sevk ......................................................................... 28
1.2.4. Olağanüstü Durumlarda Sevk .................................................................. 33
1.2.5. Sevk İşlemleri........................................................................................... 33

1.3. Hükümlülere Verilen İzinler ........................................................................... 35
1.3.1. Mazeret İzni.............................................................................................. 38
1.3.2. Özel İzin ................................................................................................... 42
1.3.3. İş Arama İzni ............................................................................................ 45
1.3.4. İzinlerde Dikkat Edilecek Hususlar.......................................................... 45

UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 46
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 47

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 ..................................................................................... 50
2. TAHLİYE (salıverme) İŞLEMLERİ ..................................................................... 50

2.1.İnfazın Bitmesi ................................................................................................. 50
2.2.Af...................................................................................................................... 51
2.3.Mahkeme Kararı İle Tahliye ............................................................................ 51
2.4.Bihakkın Tahliye .............................................................................................. 51
2.5. Şartlı Tahliye (Koşullu Salıverilme) ............................................................... 51
2.6. Ölüm Hâlinde Tahliye ................................................................................ 58
2.7. Tahliye İşlemleri ........................................................................................ 58

2.7.1. Tahliye Öncesi Yapılacak İşlemler .......................................................... 63
2.7.2. Tahliyede Diğer Kurumlarla İş Birliği ..................................................... 63
2.7.3. Tahliyede Dikkat Edilecek Hususlar........................................................ 65

YGULAMA FAALİYETİ...................................................................................... 67
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 68

MODÜL DEĞERLENDİRME .................................................................................. 70
CEVAP ANAHTARLARI......................................................................................... 72
KAYNAKÇA ............................................................................................................. 74

İÇİNDEKİLER



4



5

AÇIKLAMALAR

KOD
861KMK004

ALAN Adalet Alanı

DAL/MESLEK İnfaz ve Koruma

MODÜLÜN ADI Sevk İzin ve Tahliye

MODÜLÜN TANIMI
Hükümlü ve tutukluların sevk, izin ve tahliye işlemlerine ait
bilgi ve becerilerinin verildiği öğrenme materyalidir.

SÜRE 40 / 32

ÖN KOŞUL Oda ve Koğuşlara Yerleştirme modülünü almış olmak

YETERLİLİK
Hükümlü ve tutukluların sevk, izin ve tahliye işlemlerini
yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Uygun ortam ve gerekli araç gereç sağlandığında mevzuata
uygun olarak hükümlü ve tutukluların sevk, tahliye ve izin
işlemlerini yapabileceksiniz.

Amaçlar
1. Hükümlü ve tutukluların nakil, sevk ve izin

işlemlerini yapabileceksiniz.
2. Hükümlü ve tutukluların tahliye işlemlerini

yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam ve Donanım: Sınıf ortamı ve ofis malzemeleri

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Bir dünya hayatı yaşıyoruz. İyiliklerin ve kötülüklerin iç içe olduğu bir dünya hayatı.
İyilikleri yapan insanlar, kötülükleri işleyenler de onlar. Çünkü insan, mükemmel değildir,
hata yapabilir. Dünyada yüzde yüz iyi insan olmadığı gibi yüzde yüz kötü insan da yoktur.
Dışarıda yaşayanlara mükemmel insan denilemeyeceği gibi ceza infaz kurumlarında olanlara
da kötü demek yanlıştır.

Çünkü ceza infaz kurumlarına girmek, bir an için iradeye hâkim olamama, öfkeye,
hırsa mağlup olma neticesinde meydana gelmektedir. İnsan hangi sebepten kurumda
bulunursa bulunsun ümitsiz olmamalıdır. Ceza infaz kurumlarında çalışacak olanların
bunları hiçbir zaman unutmaması gerekir.

Hükümlüler; izin, hastaneye sevk, Cumhuriyet Başsavcılığına ve duruşmaya sevk,
eğitim, öğretim, iş yurdu, cezanın ertelenmesi, salıverilme, nakil, deprem, sel gibi doğal afet
ve yangın hâlleri dışında ve yetkili makamca verilmiş yazılı bir emir olmadıkça kapalı
kurumun dışına çıkarılamaz.

Bu modülde yukarıda saydığımız nedenlerin biri ile dışarıya çıkarılacak olan
hükümlülere 5275 sayılı Yasa gereğince hangi yasal prosedürlerin uygulanacağını, izin
almaya ve tahliye olmaya nasıl hak kazanacaklarını öğreneceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, hükümlü ve
tutukluların sevk izin ve tahliye işlemlerini yapabileceksiniz.

 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’u inceleyiniz.

 10218 sayılı Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle İlgili Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük’ü inceleyiniz.

 Hükümlü ve tutukluların nakil ve sevkleri ile ilgili ceza infaz kurumlarına
gönderilen genelgeleri internetten bularak inceleyiniz.

 Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği’ni internetten bularak
inceleyiniz.

1. NAKİL SEVK VE İZİN

Hükümlüler; izin, hastaneye, Cumhuriyet Başsavcılığına veya duruşmaya sevk, eğitim,
öğretim, iş yurdu, cezanın ertelenmesi, salıverilme, nakil, deprem, sel gibi doğal afet ve
yangın hâlleri dışında ve yetkili makamca verilmiş yazılı bir emir olmadıkça kapalı kurumun
dışına çıkarılamaz.

5271 sayılı Kanun’un 250’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan suçlarla ilgili
olarak alınan bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görülen hâllerde,
hükümlü veya tutuklular, rızaları alınmak koşuluyla ilgili makamın ve Cumhuriyet
Başsavcılığının talebi üzerine hâkim kararı ile geçici sürelerle kurumdan alınabilirler.

Bu süreler, hükümlü veya tutuklu dinlendikten sonra işin niteliğine göre, her defasında
dört günü ve hiçbir surette on beş günü geçmemek üzere hâkim tarafından tayin olunur ve
hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sayılır.

Kurumdan ayrılış ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu hekim
raporu ile tespit edilir. Yer gösterme sırasında yapılan işlemlere ilişkin belgelerin bir örneği
ilgilinin dosyasında muhafaza edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

Ayrıca hükümlü ve tutukluların, kendi istekleri veya toplu sevk, disiplin, asayiş ve
güvenlik, hastalık, eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir kuruma
nakilleri yapılabilir.

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Hükümlü ve tutukluların nakilden önce aranması gerekir. Kurum hekimine, yoksa
diğer bir resmî hekime muayene ettirilir. Muayene sonucu yola çıkarılamayacağı
anlaşılanların, kurumun en üst amirince derhâl resmî bir sağlık kuruluşuna sevkleri
sağlanarak biri hastalığın uzmanı olmak üzere en az iki uzman hekimin imzaladığı ve
hastane başhekiminin onayladığı resmî rapor ile mazeretinin belgelenmesi hâlinde nakil,
mazeret ortadan kalkıncaya kadar geri bırakılacak ve durum Bakanlığa bildirilir.

Ceza infaz kurumlarına yapılan sevklerde hükümlü ve tutuklunun teslim alınmasında
birtakım hususlara dikkat edilmesi gerekir.

Müdürü bulunan ceza infaz kurumlarına yapılan sevkler için görevli jandarma
yetkilileri tarafından doğrudan kurum müdürlüklerine getirilen hükümlü ve tutuklular, o an
için kurumda bulunan en üst amir tarafından, müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında
ise ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının havalesi ile kurum en üst amiri tarafından, teslim
alınacaktır.

Müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında, teslim sırasında Cumhuriyet Savcısı
bulunamıyor ise teslim alma işlemi kurum en üst amiri tarafından gerçekleştirilecek ve
durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilecektir.

5275 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi gereğince yüksek güvenlikli kurumlarda
bulunanlar dışındaki hükümlülere mazeret izni, özel izin veya iş arama izni verilebilir.
İzinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş sayılır.

Bir ceza infaz kurumu ve tutukevinden öteki ceza infaz kurumu ve tutukevine
gönderilen tutuklu ve hükümlüler, yasal olarak yetkili makamın istemi üzerine jandarma
tarafından iç güvenlik kuvvetlerince istenilen yere götürülürler. Bu istemin yazılı olarak ve
nakil tarihinden en az bir gün önce jandarma makamlarına bildirilmesi şarttır.

Başka cezaevlerine nakli çıkan hükümlü ve tutuklularla, ilgili yazıları jandarmaya
intikal ettiği tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yerine getirilerek nakil ve sevk işlemi
yapılır.

Sevk ve nakil istendiği tarihte eldeki mevcudun sevk ve nakle yetmeyeceği anlaşıldığı
durumlarda konu yetkili makama iletilir ve alınacak cevaba göre hareket edilir.

Hükümlü ve tutukluların iller arası nakillerinde jandarma ile Cumhuriyet Başsavcısı
irtibat kurar, tutuklu ve hükümlüler bekletilmeden cezaevine alınır.
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1.1. Nakil ve Çeşitleri

Hükümlüler; kendi istekleri veya toplu sevk, disiplin, asayiş ve güvenlik, hastalık,
eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir kuruma nakledilebilir.

Hükümlü nakilden önce aranır ve cezaevi tabibince yoksa diğer bir resmî hekime
muayene ettirilir; muayene sonucu yola çıkarılamayacağı anlaşılanlar, kurumun en üst
amirince derhâl resmî bir sağlık kuruluşuna sevk edilir. Mazeretinin, biri hastalığın uzmanı
olmak üzere en az iki uzman hekimin imzaladığı ve hastane başhekiminin onayladığı resmî
rapor ile belgelenmesi hâlinde nakil, mazeret ortadan kalkıncaya kadar geri bırakılır ve
durum Bakanlığa bildirilir.

Resim 1.1: Hükümlerin nakillerinden bir görünüm

Hükümlülerin nakil işlemleriyle ilgili esas ve usuller Bakanlık tarafından belirlenir.
Bunlardan bazılarını ve şartlarını aşağıda göreceksiniz.

1.1.1. Kendi İstekleri İle Nakil

Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara
nakledilebilmeleri için;

 Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir
dilekçe vermeleri,

 Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri,

 Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış olması,

 İyi hâl göstermeleri, disiplin cezası almamış veya kaldırılmış olması,

 İstekte bulunulan kurumda yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunması ve
tutukevi olmaması,
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 Mahkûmiyet sürelerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir kurum olması,

 Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması
gerekir.

Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle
nakil hariç, bir yıl kalmak zorundadırlar. Çocuklar bakımından bu süre altı ay olarak
uygulanır.

1.1.2. Disiplin Nedeni İle Nakil

Hükümlü, hücreye koyma cezasını gerektiren eylemlerde bulunması hâlinde kurum
yönetimince hakkında disiplin işlemi yapılır ve kurum en üst amirinin istemi üzerine
Bakanlıkça başka kurumlara nakledilebilir. Disiplin cezaları yeni kurumlarda çektirilir.

Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, mahkeme kararı, kurum güvenliği, can
güvenliği veya hastalık sebepleriyle nakil hariç, altı ay kalmak zorundadır.

Resim 1.2: Çeşitli hücre örnekleri
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1.1.3. Zorunlu Nedenlerle Nakil

Kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz
hâle gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve büyük onarım gibi zorunlu nedenlerle
başka kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlüler, yargı çevresi dışında
Bakanlıkça belirlenen ve konumlarına uygun olan diğer kurumlara nakledilebilir.

Can güvenliği nedeni ile naklin yapılabilmesi için ceza infaz kurumunda alınacak
tedbirler ile sorunun çözülememiş olması ve konunun doğruluk derecesinin ayrıntılı şekilde
incelenerek naklin zorunlu olduğunun idare ve gözlem kurulu tarafından gerekçeli karara
bağlanmış olması gerekmektedir. Ağır ceza mahkemesinde yargılanmaları nedeni ile müdürü
bulunan ceza infaz kurumlarında kalan ve alacakları ceza miktarı itibariyle müdürü
bulunmayan kurumda barındırılmaları uygun olan tutuklular, can güvenliği nedeni ile
Bakanlıkça bu ceza infaz kurumlarına nakledilebilecektir.

1.1.4. Hastalık Nedeniyle Nakil

Resim 1.3: Hasta tutuklular için hastanede işlem yapılırken alınan tedbirlerden bir görünüm



11

Hükümlü, acil veya yaşamsal bir sağlık sorunu nedeniyle muayene, teşhis ve tedavi
amacıyla, kurumun bulunduğu yerdeki sağlık kuruluşuna geciktirilmeksizin nakledilir.
Bunun için sağlık sorununun ortaya çıktığı anda kurumda cezaevi tabibinin görevli olması
hâlinde bu görevlinin raporu, kurumda cezaevi tabibi bulunmaması durumunda sağlık
sorununun ortaya çıktığı anda kurumda bulunan en üst yetkilinin yazılı izni aranır.
Hükümlünün gönderildiği sağlık kuruluşundan, acil ve yaşamsal olarak başka bir sağlık
kuruluşuna nakli gerektiğinde ikinci fıkra hükmü uygulanır. Bu hâllerde Bakanlıktan izin
alınmaz ancak yapılan işlem en seri haberleşme araçlarıyla Bakanlığa bildirilir.

Hastaneye sevki zorunlu görülen hükümlü, öncelikle kurumun bulunduğu yer veya
buraya en yakın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna
yatırılır. Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki tam teşekküllü devlet
veya üniversite hastanelerine sevki için; sağlık kurulu raporuyla, acil ve yaşamsal tehlikesi
bulunması hâlinde, varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından
verilip başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple
bulunduğu hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavi gerektiği
açıkça belirten bir raporla mümkündür. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu
bulunan devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilir.

Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir, aksi hâlde hükümlü ait olduğu kuruma iade
edilir.

Hükümlü, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemez. Acil hâllerin
varlığı hâlinde Bakanlığa bilgi verilir.

Hükümlü, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı,
cezaevi tabibinin önerisi ve kurum en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu
raporuyla belirlendiği takdirde başka kurumlara nakledilebilir.

Analarının yanında kalmakta olan çocukların sağlık nedeniyle kurum dışına sevk
edilmesi hâlinde, cezaevi tabibi tarafından verilen raporda anasının kendisine refakati
zorunlu görülmüşse refakat edebilir.

1.1.5. Nakillerde Alınacak Tedbirler

Hükümlülerin kuruma veya başka bir yere götürülüp getirilmesi sırasında, halkla bir
araya gelmelerine ve başkaları tarafından görülmelerine engel olacak tedbirler alınır.

Hükümlü, havalandırma ve ışık durumu yetersiz araçlarla, eziyet verici veya onur
kırıcı şekilde nakledilemez. Nakil sırasında alınacak tedbirler, hükümlünün firarını önleyici
ve yukarıdaki fıkrada yazılı engelleri gerçekleştirici sınırları aşamaz, birbirleriyle ve
görevlilerle herhangi bir tartışmaya girmelerini engelleyici boyutları geçemez.
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Resim 1.4: Tutukluların nakli sırasında alınan tedbirlerden bir görünüm

Açık kurumlar ile çocuk eğitimevleri arasındaki nakiller veya kapalı kurumlardan açık
kurumlara ve çocuk eğitimevlerine nakiller, infaz ve koruma memuru nezaretinde yapılır.
Kapalı kurumlara nakiller dış güvenlik (jandarma) görevlilerince yerine getirilir.

Nakil sırasında hükümlünün iaşe ve bedensel ihtiyaçları giderilir. Nakledilecek
hükümlüye ait, elbise ve diğer eşyası, bu konuda görevlendirilen kurum personelince iki
nüsha hâlinde düzenlenecek bir makbuz karşılığı geri verilir. Makbuzun bir sureti imza
karşılığı hükümlüye verilir, diğer sureti ise defterinde saklanır.

Hükümlünün bankada şahsi parasının bulunması hâlinde, bu para, nakledileceği
kurumun bankadaki "hükümlü emanet para hesabı"na kaydedilmek üzere gönderilir.

Nakledilecek hükümlüye ait gözlem ve sınıflandırma dosyası ile sevk evrakı nakli
gerçekleştirecek görevliye teslim edilir. İnfaz dosyası, nakledildiği kuruma ulaştırılmak
üzere, derhâl ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

Naklen gelen hükümlü hakkında, kuruma yeni gelen hükümlülere ilişkin işlemler
uygulanır.

Hükümlünün kabul odalarında bekletilmesi sırasında yapılacak işlemde, naklen
geldiği kurum tarafından sevk sırasında gönderilen hükümlüye ait gözlem ve sınıflandırma
dosyası ile sevk evrakı da dikkate alınır.
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1.2. Sevk Çeşitleri

Tutuklular ve hükümlüler mahkemeleri nedeni ile hastalıkları nedeni ile veya
olağanüstü durumlarda ceza infaz kurumlarından sevkleri yapılabilir. Gerekli güvenlik
önlemleri alınarak hükümlü ve tutuklular sevk edildikleri yere götürülür.

1.2.1. Mahkemeye Sevkler

Tutuklular, öncelikle yargılandıkları mahkemenin bulunduğu yerdeki kapalı ceza
infaz kurumlarında veya mahkemenin yargı çevresi içindeki kapalı ceza infaz kurumlarında,
kapalı ceza infaz kurumu bulunmuyor ise suçları itibariyle konumlarına uygun en yakın
kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılacaktır.

Birden fazla suçtan değişik yer mahkemelerinde yargılanan veya başka suçtan
hükümlü veya hükümözlü (Mahkemeden ceza alan ancak dosyası temyize gönderilen ve
cezası kesinleşmemiş tutuklulara dosyası temyizden gelinceye kadar hükümözlü denir.)
olanların, suç ve yargılama yeri nedeniyle nakilleri için Bakanlıktan izin istenecektir.

Resim 1.5: Cezaevi içinde bulunan bir mahkeme örneği

Mahkemesi yapılacak tutuklular ve hükümlüler mahkeme işlemi bitene kadar geçen
sürede mahkemeye sevkli sayılır.

Soruşturma ve duruşmalar için sorgu hâkimine ya da mahkemeye götürülecek
tutuklu ve hükümlülerin isim listesi, infaz kurum müdürü tarafından, koruma görevini
yürüten jandarma komutanına bir gün önce yazı ile bildirir. Jandarma komutanı muhafız
devriyenin kuvvetini saptayarak hükümlü ve tutukluları istenilen yer ve zamanda hazır
bulundurur.
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Hükümlü ve tutukluların gerek yolda gerek adliyede başkalarıyla görüşmeleri ve bir
şey alıp vermelerine izin verilmez. Hükümlü ve tutuklular hâkimin ya da mahkemenin önüne
götürüldüğünde, inzibat aletleri çıkarılır ve bağlı olmayarak girmeleri sağlanır. Bu yerlerden
çıkışta inzibat aletleri tekrar takılır.

Hükümlü ve tutuklular adliye binalarında beklerken gerekli bütün önlemler jandarma
tarafından alınır. Sevk edilecek hükümlü ve tutuklu sayısı çoksa adliye binalarında yeteri
kadar rütbeli personel ve er bulundurulur.

Sevk edilenlerin suç işlemesine ve firarda bulunmalarına kesinlikle engel olunur.
Yapılacak saldırılar için de gerekli önlemler jandarma tarafından alınır. Mümkün olduğu
kadar kalabalığa karışılmaz tenha yerler tercih edilir.

Tutuklu ve hükümlülerin duruşma salonundaki güvenlikleri ve davranışları için de
polis ve jandarma tarafından önlem alınır.

1.2.1.1. Açık Ceza İnfaz Kurumundan Mahkemeye Sevk

Açık ceza infaz kurumlarından mahkemeye sevklerde mahkemeler, duruşma gün ve
saatini bildiren müzekkereyi ceza infaz kurumuna gönderir.

Cezaevinde sorumlu başmemura yazı ile hükümlüye ait duruşma gün ve saati
bildirilir. Tutuklunun mahkemenin istediği saate hazır olacak şekilde ve yeteri kadar
görevlendirilecek infaz koruma memuru eşliğinde mahkemeye sevk edilir.

Mahkemede sevkli oldukları esnada iaşeleri cezaevi kurumu tarafından karşılanır.

Resim 1.6: İnfaz koruma memuru tarafında tutuklunun duruşmaya götürülmesi
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T.C.
…………..

2. SULH CEZA MAHKEMESİ

Talimat Nu.:2009/258
Başka suçtan tutuklu CELBİ

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA

ANKARA

Develi Sulh Ceza Mahkemesinin 21.5.2009 tarih ve 200/3 esas sayılı talimat
evrakı gereğince:

Hâlen Sincan Açık Cezaevinde başka suçtan tutuklu/hükümlü olup aşağıda açık
kimliği yazılı bulunan Tanık İSMAİL YURT’un duruşmanın bırakıldığı 12.5.2009
günü saat 11.30’da mahkememizde duruşma salonunda hazır edilmesi rica olunur.

20.4.2009

Kâtip 115586

TANIK: İsmail Yurt, Ali ve Leman oğlu 05.05.1970 Mardin doğumlu Mardin
Yukarı Emir nüfusuna kayıtlı.

TUTUKLU OLDUĞU YER: …………. AÇIK CEZA İNFAZ KURURMU

Tablo 1.1: Mahkemeden gelen müzekkere
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Açık ceza infaz kurumundan mahkemeye sevk için çıkarılan yazı örneği
T.C.

ADALET BAKANLIĞI
……….. Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü

DİKKAT
KAÇAR/KAÇIRILIR

12.5.2009 TARİHİNDE MAHKEMELERDE DURUŞMALARI BULUNAN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU LİSTESİ

SIRA NU. Adı Soyadı Blok-
Koridor- Oda
Koğuş adı

Suçu Gideceği yer Gidiş nedeni DOSYA NU. SAATİ

1 ADEM TAŞ D blok- 4.
kor. 11 nu.lı
oda

Basit
yaralama

Ankara 9.
Sulh Ceza
Mahkemesi

Duruşma 2008/245 09.30

2 İSMAİL
YURT

D blok- 4.
kor. 12 nu.lı
oda

Hırsızlık Sincan 2. Sulh
Ceza
Mahkemesi

Duruşma 2009/336 11.30

İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURLUĞUNA

12.5.2009 tarihinde ilgili mahkemelerde duruşmaları bulunan hükümlü ve tutukluların listesi yukarıya çıkarılmıştır. Gerekli
güvenlik önlemlerinin alınarak karşılaranda belirtilen saatte duruşma salonlarında hazır bulunmaları rica olunur.

KURUM MÜDÜRÜ
İMZA
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1.2.1.2. Kapalı Ceza İnfaz kurumundan Mahkemeye Sevk

Tutuklulardan, yargılandıkları mahkemenin yargı çevresi dışındaki kapalı ceza infaz
kurumunda bulunanlar Cumhuriyet Başsavcılığınca Bakanlıktan izin alınmaksızın
yargılandıkları yer mahkemesinin bulunduğu kapalı ceza infaz kurumuna resen sevk
edilecektir. Ancak bazı yer mahkemelerinin yargı alanı çevresinde ceza infaz kurumu
bulunmaması veya kapatılmış olması nedeniyle tutuklunun yargılandığı yere Cumhuriyet
Başsavcılığı ile temasa geçilip gönderileceği kurumun tespit edilmesinden sonra sevki
gerçekleştirilecektir.

Yargılandığı yer kapalı ceza infaz kurumundan disiplin, güvenlik, asayiş ve sağlık
nedenleriyle başka kapalı ceza infaz kurumuna nakledilenlerin, suç ve yargılama yeri
nedeniyle geldikleri kurumlara tekrar nakilleri için Bakanlıktan izin istenecektir.

Tutuklulara tahsis edilen kapalı ceza infaz kurumları ile kalabalık kapalı ceza infaz
kurumlarından yapılan toplu sevkler nedeniyle veya ceza infaz kurumlarından ceza süreleri
itibariyle resen başka kurumlara nakledilen hükümlülerin suç ve yargılama yeri itibariyle
geldikleri kuruma nakilleri için Bakanlıktan izin istenmeyecektir.

Haklarındaki soruşturma evrakı veya dava dosyasının görevsizlik veya yetkisizlik
kararı verilerek yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya mahkemelere gönderilmesi
hâlinde tutuklular yargılanacakları mahkemeden duruşmaları için müzekkere gelinceye kadar
bulundukları kapalı ceza infaz kurumunda barındırılacaktır. Ancak ağır ceza mahkemelerinin
görevine giren suçlardan tutuklu olup müdürü bulunmayan kapalı ceza infaz kurumunda
bulunanlar derhâl bağlı ağır ceza merkezi kapalı ceza infaz kurumuna nakledilecektir.

Çocuk tutuklular müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında barındırılmayacak,
derhâl bağlı oldukları ağır ceza merkezi kapalı ceza infaz kurumuna nakledilecek ve
duruşmalarına bu kurumlardan gidip gelmeleri sağlanacaktır.

Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılmaları gerekli olan
tutukluların suç ve yargılama yeri nedeniyle nakilleri için Bakanlıktan izin istenecektir.
Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250’nci maddesince yetkili ağır ceza mahkemelerince
yargılanan ve yargı çevresi içinde bulunan ceza infaz kurumlarındaki tutukluların nakilleri,
Bakanlıkça yetki verilen Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinatörlüğünde yapılacaktır.

Herhangi bir nedenle başka ceza infaz kurumlarına nakledilen hükümlülerin ve
tutuklular ile hükümlü olup başka suçtan yargılamaları devam edenlerin nakledildikleri
kurum, nakleden kurum tarafından mahkemelerine de bildirilecektir.

Yapılacak nakle esas olmak üzere, hükümlü veya tutukluların duruşmaya
istendiklerine ilişkin mahkeme müzekkereleri, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, hükümlü
veya tutuklunun bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecektir. Hükümlü
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veya tutuklu başka kuruma nakledilmiş ise müzekkere mahkemesine iade edilmeyerek
nakledildikleri kuruma gönderilecek, ayrıca mahkemesi de bilgilendirilecektir.

Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler soruşturma ve duruşmalar için
sorgu hâkimine ya da mahkemeye götürülecek zaman isim listesi, infaz kurum müdürü
tarafından koruma görevini yürüten Jandarma Komutanına bir gün önce yazı ile bildirir.
Jandarma Komutanı muhafız devriyenin kuvvetini saptayarak hükümlü ve tutukluları
istenilen yer ve zamanda hazır bulundurur.

1.2.2. Nakilden Dolayı Sevkler

Sadece tutuklulara tahsis edilen ceza infaz kurumlarından veya kalabalık ceza infaz
kurumlarından toplu sevk yapılarak gönderilenler ile ceza infaz kurumlarından ceza süresi
nedeniyle nakledilenler ve diğer ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler talepleri
hâlinde konumlarına uygun bir ceza infaz kurumuna nakledilebilecektir.

Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim
altında bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurumlarda düzen ve
disiplini bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usullerine ısrarla karşı koyanlar idare ve
gözlem kurulunun kararı ve Bakanlık onayı ile yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına
sevk edileceklerdir.
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Resim 1.7: Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumu örneği

Ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılıkları, merkez ve bağlı ceza infaz kurumlarının
birinden diğerine nakil olmak isteyen hükümlü ve hükümlülerin taleplerini, kapasitesi,
sınıfına uygun bulunması, mevcudu, asayiş durumu, güvenlik, aileye olan yakınlığı ve sosyal
çevre gibi hususları göz önüne alarak bu genelgede belirtilen esaslar dâhilinde, takdir ederek
sonuçlandıracak, bu tür talepleri Bakanlığa göndermeyecektir. Ancak hükümlülerin diğer
ceza infaz kurumlarına nakil talepleri Bakanlık tarafından değerlendirilecektir.

Ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıkları, talepleri olmasa dahi, hükümlü ve tutukluların
disiplin, ceza süresi, asayiş ve güvenlik, hastalık, eğitim, öğretim ve kapasite gibi nedenlerle,
ağır ceza veya bağlı müdürü bulunan ya da bulunmayan ceza infaz kurumlarından birine
nakillerine resen karar verecektir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler, yüksek güvenlikli kapalı ceza
infaz kurumları veya bir bölümü yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları dışında kalan
ceza infaz kurumlarına nakledilmeyecektir.

Ceza infaz kurumu bulunmayan yerlerde, kolluk kuvvetlerince yakalanarak adli
makamlara getirilen hükümlüler ile mahkemelerce tutuklananların en yakın ceza infaz
kurumlarına yapılacak sevk işlemi, hükümlü ve tutukluyu yakalayarak adli makamlara teslim
eden kolluk kuvvetlerinin bağlı olduğu birim tarafından yerine getirilecektir.

Ceza infaz kurumlarına yapılan sevklerde, müdürü bulunan ceza infaz kurumlarına
yapılan sevklerde; görevli jandarma yetkilileri tarafından doğrudan kurum müdürlüklerine
getirilen hükümlü ve tutuklular, o an için kurumda bulunan en üst amir tarafından, müdürü
bulunmayan ceza infaz kurumlarında ise ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının havalesi ile
kurum en üst amiri tarafından teslim alınacaktır.

Müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında, teslim sırasında Cumhuriyet Savcısı
bulunamıyor ise teslim alma işlemi kurum en üst amiri tarafından gerçekleştirilecek ve
durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilecektir.

Başka ceza infaz kurumlarından nakledilen hükümlü ve tutukluların ceza infaz
kurumlarına kabulleri sırasında, teslim eden kolluk kuvvetlerinden rapor aldırılması için
talepte bulunulmayacak, hükümlü veya tutuklu, o anda görevli kurum amiri tarafından teslim
alınacak, tıbbi muayene ile rapor aldırılma işlemleri ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı
aracılığıyla kurum idaresi tarafından yapılacaktır.

Acil ve zorunlu hâller dışında nakledilecek hükümlü ve tutuklularla ilgili bilgiler
sevkten en az iki gün önce sorumlu kolluk kuvvetine bildirilecektir.
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Ceza süreleri veya suç vasfı nedeniyle bulundukları ceza infaz kurumlarında
barındırılmaları mümkün olmayan hükümlü ve tutukluların, konumlarına uygun ceza infaz
kurumlarına nakilleri için "hükümlü tutuklu bilgi formu" da eklenerek Bakanlıktan nakil
talebinde bulunulacaktır. Ancak bağlı müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında
kalamayacak olan hükümlü ve tutuklular, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca resen kendi ağır
ceza merkezine bağlı müdürü bulunan ceza infaz kurumlarına nakledilecektir.

Hükümlü ve tutukluların nakil işlemleriyle ilgili tüm yazışmalara, kurum idaresi
tarafından düzenlenen ve onaylanan Genelge ekindeki örnek "hükümlü ve tutuklu bilgi
formu" eklenecektir.

1.2.2.1. Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Sevk

Kapalı bir ceza İnfaz kurumundan ve tutukevinden diğer bir ceza infaz kurumu ve
tutukevine sevki gereken tutuklu ve hükümlüler, kanunen yetkili makamın yazılı istemi
üzerine, jandarma iç güvenlik kuvvetlerince istenilen yere götürülürler. Bu yazılı istemin
nakil tarihinden en az bir gün önce jandarma makamlarına gönderilmesi şarttır.

Sağlık ya da başka bir nedenle kapalı ceza infaz kurumundan sevki gereken
hükümlüler jandarma eşliğinde ve gerekli bütün güvenlik önlemleri alınarak sevk edilirler.

Sevk ile ilgili bütün işlemler açık ceza infaz kurumunda olduğu gibi 5275 sayılı yasa
gereği gerekli olan durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığından ya da Bakanlıktan izin alınarak
yapılır.

1.2.2.2. Açık Ceza İnfaz Kurumları Arası Sevk

Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları açık ceza infaz kurumundan başka
açık ceza infaz kurumlarına nakledilebilmeleri için;

 Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe
vermeleri,

 Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri,
 Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış olması,
 İstekte bulunulan kurumun yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunması,
 Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması

gerekir.

Bu hükümlüler, nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim, kurumun elverişsiz ve
yetersizliği, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz hâle gelme, asayiş, güvenlik, doğal
afet, yangın ve büyük onarım veya hastalık nedenleriyle nakil hariç, bir yıl kalmak
zorundadırlar. Çocuklar bakımından bu süre altı ay olarak uygulanır.



21

Açık ceza infaz kurumları arasındaki nakil talepleri hakkında Bakanlıkça karar
verilir ancak aynı ağır ceza yargı çevresi içindeki açık ceza infaz kurumları arasındaki
nakillere ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığınca karar verilir.

Bakanlık, ihtiyaç hâlinde açık ceza infaz kurumları arasında kendiliğinden nakil
yapabilir.

Naklin yapılması ve nakil giderleri, açık ceza infaz kurumları ve eğitimevleri
arasındaki nakiller ile kapalı ceza infaz kurumlarından açık ceza infaz kurumlarına ve çocuk
eğitimevlerine nakiller yeterli sayıda infaz koruma memuru nezaretinde yapılır.

Nakil giderleri hükümlü tarafından peşin olarak yatırılmadığı takdirde nakil
yapılmaz.

Açık ceza infaz kurumları arası nakil işlemlerinde aşağıdaki yazışmalar yapılır.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

……………………. Açık Cezaevi Kurumu

Sayı:2009-1358
Konu: Hakkı Toplu

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ANKARA

Ceza infaz kurumunda “Hırsızlık” suçundan Ankara 1. Çocuk
Mahkemesinin 9.4.2008 tarih ve 2006-369 karar sayılı ilamı ile hapis cezasına
hükümlü bulunan ……. oğlu 1989 doğumlu hükümlülerinden
……………….’nun Ankara açık Ayaş Açık, Kalecik Açık Ceza İnfaz
Kurumlarından birine nakil talebini içerir 24.3.2009 tarihli nakil talep dilekçesi
ve silgi cetveli ilişikte sunulmuştur.

Gerekli onay alınmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğüne gönderilmesi arz olunur.

KURUM MÜDÜRÜ
SİCİL NU.
İMZA
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EKİ

DİLEKÇE
BİLGİ CETVELİ

Tablo 1.2: Ceza infaz kurumundan nakil istemek için yazılan yazı örneği

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı:B.03.CTE.1.00.02.206. 02/4545/32145
Konu:……………………’nun Nakil Talebi 5.4.2009

……………. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi: 25.3.2009 tarihli ve ve ……………sayılı yazı

………. Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ……………….’nun
Açık Ceza İnfaz kurumlarına ayrılmaları hakkında Yönetmelik’in 11’ inci
maddesine göre Ayaş Açık Ceza İnfaz kurumuna nakli uygun görülmüştür.

Hükümlünün ulaştırma ve yol giderlerini karşılaması şartıyla engel bir
hâli bulunmadığı takdirde, belirtilen ceza infaz kurumuna sevkinin teminini
rica ederim.

……………………
HÂKİM

Bakan Ad.
Genel Müdür Yrd.
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DAĞITIM:
ANKARA
AYAŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARINA

Tablo 1.3: Bakanlıktan gelen nakil cevabı

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

……………….. Açık Ceza İnfaz Kurumu

SAYI : H:2009-3355
KONU: ……………………..

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
………………….

İLGİ:Adalet bakanlığı ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğünün ……….tarih ve
sayılı nakil emri

Ceza İnfaz Kurumunda “Hırsızlık” suçundan Ankara 1. Çocuk
Mahkemesinin karar ilamı ile 2 yıl hapis cezasına hükümlü bulunan Ahmet
oğlu 1989 doğumlu ………………….’nun ilgili sayılı nakil emri ile Ayaş Açık
Ceza İnfaz Kurumuna nakli uygun görülmüş olup hükümlü görevli personel
nezaretinde gönderilmiştir.

Adı geçen hükümlünün Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumuna tesliminin
sağlanarak teslim alındığına dair düzenlenecek teslim tesellüm belgesinin
gönderilmesi hususunda gereği rica olunur.

……………….
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Cumhuriyet Savcısı
İsim
İmza

EKLER:
EK-1:İlgi Sayılı Nakil Emri
EK-2:Sicil Müşahede Dosyası

Tablo.1.4:Gidilecek Kurumun Teslim Almasına Dair Yazılan Yazı Örneği

1.2.2.3.Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları Arası Sevk

Açık ceza infaz kurumunda cezası infaz edilmekte iken;

 Tutuklama kararı verilen,

 Kınamadan başka disiplin cezası alan,

 Üst sınırı yedi yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan dolayı hakkında
soruşturma veya kovuşturma yapılan,

 Yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma
koşullarına uyum sağlayamayacakları saptananlar ile çalışmak istemeyen, ceza
infaz kurumu yönetim kurulunun kararı ile kapalı ceza infaz kurumlarına iade
edilir. Bu karar, infaz hâkimliğinin onayına sunulur.

İnfaz edilmekte olan cezası dışında, yeni bir suçtan dolayı haklarında hükümlülük
kararı verilenlerden, koşullu salıverilme tarihleri bu Yönetmelik’te belirlenen süreyi aşanlar,
derhâl kapalı ceza infaz kurumlarına iade edilir.

Aşağıda belirtilen hükümlüler hakkında, açık ceza infaz kurumlarına ayrılma kararı
verilmez ve dosyaları Bakanlığa gönderilmez.

 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan hükümlüler

 Haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler

 Haklarında iyi hâl kararı verilse bile, 5275 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesinde
sayılan eylemlerinden dolayı iki kez hücreye koyma cezası alan hükümlüler

 Örgütlü suçlardan hükümlü olanlar

 Koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle kalan cezası infaz edilmekte
olan hükümlüler
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 Eğitim evleri hariç kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından firar eden hükümlüler

Açık ceza infaz kurumunda cezasını infaz eden bir yükümlü başka bir cezası
geldiğinde, disiplin suçu işlediğinde veya kendi isteği ile ya da yukarıdaki sayılan şartlardan
biri gerçekleştiğinde kapalı infaz kurumuna iade edilir.

Kurumun isteği ile Cumhuriyet Savcılığına yazı yazılarak kapalı ceza infaz
kurumuna nakli istenir. Nakil onayı gelince kapalı ceza infaz kurumuna teslimi yapılır.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

………………… Açık Ceza İnfaz Kurumu

SAYI:………
KONU:…….. 29.4.2009

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ANKARA

Ceza infaz kurumunda “yaralama” suçundan Ankara 4. Asliye Ceza
Mahkemesinin ………….. tarih ve ………………esas ………… karar sayılı ilamı ile 6
yıl hapis cezasına hükümlü …….. oğlu 1970 doğumlu …….…….’in ailevi ve psikolojik
sorunlarının olduğu, sağlıklı düşünemediği, firar edip ailesine zarar vermekten
korktuğu, bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna gitmek istediği 14.4.2009 tarihli
dilekçesi ve ifade tutanağından anlaşılmıştır.

Adı geçen hükümlü kapalı ceza infaz kurumuna iadesini talep eden
dilekçesini verdikten sonra başmemurlukta saldırgan davranışlar sergileyerek kamu
araç ve gereçlerine zarar verdiği, kurumumuzda kalmasının sakıncalı olduğu bu
nedenle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 49. maddesi 2.
bendi gereğince disiplin işlemleri sonuçlanıncaya kadar kapalı ceza infaz kurumuna
tedbiren gönderilmesi hususu takdirlerinize arz olunur.
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……………………………….

KURUM MÜDÜRÜ
İSİM
İmza

EKİ
Dilekçe
İfade tutanağı
Olay tutanağı

Tablo 1.5: Kapalı ceza infaz kurumuna iadesi istenen tutuklu için Cumhuriyet Başsavcılığına
yazılan yazı örneği

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan cevap yukarıdaki yazı örneğinin üzerine havale
yapılmak sureti ile verilir. Verilen cevap üzerine aşağıdaki yazı ile hükümlü kapalı ceza
infaz kurumuna sevk edilir.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

…………………….. Açık Ceza İnfaz Kurumu

SAYI:………
KONU:…….. 29.4.2009

2 NU.LI L TİPİ KAPALI CEZAEVİ KURUMUNA
ANKARA

Açık ceza infaz kurumu yükümlüsü …..…… hakkında başlatılan
disiplin soruşturması nedeni ile kapalı ceza infaz kurumuna iadesine karar
verilmiş olup hükümlü görevli memur nezaretinde gönderilmiştir.

Adı geçen hükümlünün kurumunuzca teslim alınarak teslim
alındığına dair teslim tesellüm belgesinin gönderilmesi hususunda gereğini rica
ederim.

……………………
KURUM MÜDÜRÜ

İSİM
İMZA
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EKİ
Müddetname
İlam
İade yazısı
Nüfus cüzdanı

Tablo 1.6: Kapalı ceza infaz kurumuna iade için yazılan yazı örneği

Hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı veya
soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan
bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte
olanlar ile henüz kesinleşmemiş mahkûmiyet kararları olan hükümlüler, bu durumları devam
ettiği sürece açık ceza infaz kurumlarına ayrılamaz.

Elli bin Türk lirası ve daha fazla adli para cezasına hükümlü olup da bunu
ödemeyenler açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz. Bu fıkradaki miktar Bakanlıkça yeniden
belirlenebilir.

Açık ceza infaz kurumunda cezası infaz edilmekte iken kınama dışında disiplin
cezası verilmek suretiyle kapalı ceza infaz kurumuna bir defa iade edilenler, iade tarihinden
itibaren bir yıl, birden fazla iade edilenler her defası için bir yıl altı ay geçtikten sonra
yönetmelikte belirtilen koşulları taşımaları hâlinde açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilir.

İlk kez suç işleyen ve iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına hükümlü
bulunanlar ile adli para cezası iki yıl ve daha az süre ile hapse çevrilenlerin açık ceza infaz
kurumlarına ayrılma işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığınca, bunlar dışında kalan açığa
ayrılma işlemleri idare ve gözlem kurulu tarafından yapılır.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma süresini dolduranlar hakkında altı aylık deneme
süresinin tamamlanması beklenmeden açığa ayrılma kararı alınabilir.

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılmaları veya
altı aylık deneme süreleri sonunda Yönetmelikte belirtilen koşulları taşımaları hâlinde;
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 Haklarında alınan iyi hâl ve açık ceza infaz kurumuna ayrılmasının uygun
olduğuna ilişkin idare ve gözlem kurulu kararı,

 İlamı, süre belgesi, gözlem ve sınıflandırma formunu da içeren gözlem ve
sınıflandırma dosyası,

 Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul ettiğini ve gitmek istedikleri
kurumlardan en az üç yeri belirtir dilekçesi Bakanlığa gönderilir.

Bakanlıkça istekte bulunulan kurumun yer, kapsama gücü, mahkûmiyet sürelerine
uygun hükümlülerin barındırıldığı bir açık ceza infaz kurumu olması, daha önce disiplin
nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması gibi hususlar dikkate alınarak
gönderilecekleri açık ceza infaz kurumu belirlenir.

Hükümlünün açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartlarını taşımadığının anlaşılması
hâlinde, talep Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedilerek dosya Bakanlığa gönderilmez ve bu
karar ilgilisine tebliğ edilir.

1.2.3. Sağlık Kurumlarına Sevk

Hastaneye sevki zorunlu görülen hükümlü veya tutuklu, bulunduğu yer veya en
yakın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna yatırılacaktır.

Bu hastanelere gönderilen hükümlü ve tutukluların başka yerlerdeki hastanelere
sevki, sağlık kurulu raporuyla; acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması hâlinde ise varsa biri
hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip başhekim tarafından
onaylanan ve hastalığın sebebini, tedavinin hangi sebeple bulunduğu hastanede
gerçekleştirilemediğini, hastaya nerede ve ne tür bir tedavinin uygulanması gerektiğini
açıkça belirten bir raporla mümkün olacaktır. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu
bulunan Devlet veya üniversite hastaneleri tercih edilecektir.

Hükümlü veya tutuklunun bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip
etmeyeceğinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekli olup aksi hâlde hükümlü
veya tutuklu ait olduğu kuruma iade edilecektir.
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Resim 1.8: Sağlık kurumlarına sevk için kullanılan araç örneği

Hükümlü veya tutuklular, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi
edilemeyecek, acil hâllerin varlığı hâlinde Bakanlığa bilgi verilecektir.

Hükümlü ve tutukluların hastaneye sevkleri sırasında azami çabukluğun sağlanması
için gerekli önlemler alınacaktır.

Diş rahatsızlıkları nedeniyle il veya ilçe dışı sağlık kuruluşlarına sevk için izin
istenmeden önce hükümlü ve tutuklulara önerilen tedavinin yakın il veya müdürü bulunan
ceza infaz kurumlarının diş ünitelerinde yapılıp yapılamayacağı araştırılacak, önerilen
tedavinin bu kurumlarda yapılabileceğinin anlaşılması durumunda, bu ceza infaz kurumuna
sevki hususunda rapor düzenlenecektir.

Analarının yanında kalmakta olan çocukların sağlık nedeniyle kurum dışına sevk
edilmesi hâlinde, doktor raporunda anasının kendisine refakati zorunlu görülmüşse refakat
edebilecektir.

Hükümlü ve tutuklular sevk edilmeden önce önerilen tedavinin gönderilecekleri
hastanede yapılıp yapılamayacağı araştırılacaktır. Ameliyat, tetkik veya kontrolü yaptırılmak
üzere sevki gerekenler için randevu alınacak, uzun süreli veya yatarak tedavi görecek olması
durumunda, sevkten önce hükümlü koğuşunda yer olup olmadığı tespit edilecektir.

İl veya ilçe dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilen hükümlü ve tutukluların
tetkik ve tedavilerinin aynı gün bitmesi veya ileri bir tarihe randevu verilmesi hâlinde, aynı
güvenlik kuvvetleriyle geldikleri ceza infaz kurumuna iadeleri sağlanacaktır. Yatarak
tedavilerine karar verilmesi hâlinde ise hükümlü ve tutuklunun evrakı, o yer ceza infaz
kurumu kayıtlarına geçirilmesi için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilecektir.
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Resim 1.9: Hükümlünün muayenesinin yapıldığı revir

Mahkemelerce, fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında koruma ve tedavi
amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilerek yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma
ve tedavi altına alınmasına karar verilenlerin sevkleri Cumhuriyet Başsavcılıklarınca resen
yapılacaktır.

Mahkeme ya da Cumhuriyet Başsavcılığı kararı gereğince veya Anayasa'nın
104’üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen cezasının hafifletilmesi veya kaldırılması
talepleri üzerine rapor veya gözlem altına alınmaları için Adli Tıp Kurumu, ruh sağlığı
hastaneleri ve resmî sağlık kuruluşlarına gönderilecek hükümlü ve tutukluların sevkleri için
Bakanlıktan izin istenmeyecektir.

Cumhuriyet Başsavcılığı, sevkten önce ilgili sağlık kurumu ile temas kurarak
randevu alacaktır. Ayrıca istenen belgelerin ne olduğunu tespit ederek belgelerle birlikte
randevu tarih ve saatinde hazır bulunacak şekilde o yer Cumhuriyet Başsavcılığına sevkini
yapacaktır. Teslim alan Cumhuriyet Başsavcılığı sağlık kurumundaki işlemleri tamamen
bitirdikten sonra hükümlü veya tutukluyu geldiği kuruma iade edecektir.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilerek rapor aldırılması gereken ancak
sağlığının yolculuğa elverişli olmaması nedeniyle sevki yapılamayan hükümlü ve tutuklular,
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca Adli Tıp Kurumu Başkanlığına bildirilecektir. Bu durumda
hükümlü veya tutuklunun muayenesi Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca görevlendirilen heyet
marifetiyle bulunduğu mahalde yaptırılacaktır.

Tutuklu ve hükümlülerden, hastalananların ceza infaz kurum ve tutukevlerinin kendi
revirlerinde iyileştirilmeleri esastır. Zorunlu durumlarda diğer sağlık kurumlarına sevk
edilenlerin bu yerlerde muhafazası jandarma tarafından sağlanır.

Sağlık kurumlarında önceden jandarmanın görüşü alınarak tutuklu ve hükümlülerin
iyileştirilmeleri sırasında konabilecekleri özel yerleri ilgili kuruluşlarca hazırlanır ve her an
hizmete hazır ve bakımlı bulundurulur. Sağlık kurumlarına sevk edilen mahkûm ve
tutuklular, kanun ve nizamlarda öngörülen esaslara uygun tarzda önlemler alınarak bu
yerlere konur ve jandarma tarafından muhafaza edilir.
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Ceza infaz kurumlarında hastalar, hastaneye sevki gerektirmeyen durumlarda sağlık
ünitesinde tedavi edilir. Hastaneye sevki gerektiren durumlarda ise aşağıda bir örneğini
göreceğiniz yazı ile kapalı ceza infaz kurumlarında jandarma nezaretinde açık ceza infaz
kurumlarında infaz koruma memuru ile gerekli güvenlik önlemleri alınarak sevki yapılır.

Ceza infaz kurumunda uyuşturucu bağımlılığı nedeni ile hastalananlar için de
yukarıda anlatılan işlem aynen uygulanır ve gerekirse uyuşturucu tedavisi için uyuşturucu
tedavisi yapan kurumlara (AMATEM) sevk edilir.
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T.C.

ADALET BAKANLIĞI

………………….. Açık Ceza infaz Kurumu

Kurum Tabipliği

SAYI. Ankara/Tarih

KONU:

………………….HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİNE

ANKARA

Kurumumuz tutuklusu/hükümlüsü……………………. tetkik ve tedavisi yapılmak
üzere hastanenizin ilgili kliniğine sevk edilmiştir.

Adı geçenin gerekli muayenesinin yapılarak sonucunda düzenlenecek raporun
kurum tabipliğimize tedavi sonucunda masrafları ile ilgili giderin Sağlık Bakanlığı
bütçesinden konulacak ödeneğinden karşılanması Başkanlık Kanunlar Genel
Müdürlüğünün 22.9.2004 tarihli ve B.020 KKG /212/4439 sayılı yazıları ile uygun
görülmüştür ve bu konuda 18.1.2005 tarihli ve 104 sayılı genelge teşkilata duyurulmuştur.
Bu itibarla ceza infaz kurumları ve tutukevlerince hükümlülere yaptırılan muayene, tetkik
ve tedavi bedelleri 2009 mali yılında Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Bilgileri ve gereği arz rica olunur.

Kurum Tabibi Kurum Müdürü

Tablo 1.7: Hastaneye sevk için kullanılan yazı örneği



33

1.2.4. Olağanüstü Durumlarda Sevk

Kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz
hâle gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve büyük onarım gibi zorunlu nedenlerle
başka kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlü ve tutuklular, yargı çevresi dışında
Bakanlıkça belirlenen ve konumlarına uygun olan diğer kurumlara sevk kurallarına uygun
olarak sevki yapılır.

1.2.5. Sevk İşlemleri

Bir infaz kurumu ve tutukevinden diğer bir ceza infaz kurumu ve tutukevine
gönderilmesi gereken tutuklu ve hükümlüler, kanunen yetkili makamın yazılı istemi üzerine
jandarma iç güvenlik kuvvetlerince istenilen yere götürülürler. Bu yazılı istemin nakil
tarihinden en az bir gün önce jandarma makamlarına gönderilmesi şarttır.

Sevk edilecek hükümlü açık ceza infaz kurumunda ise kanunen yetkili makamın
emri ile yeteri kadar infaz koruma memuru eşliğinde ve tüm güvenlik önlemleri alınarak
sevk edilir.

1.2.5.1. Sevk Öncesi Yapılacak İşlemler

Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakli sırasında kaçmalarını önlemek için sağlığa
zarar vermeyecek gerekli bütün önlemleri alınır. Sevkten önce sevk yapılacak yerin
jandarma iç güvenlik birliği komutanlığına bilgi verilerek kendi yönünden gerekli önlemleri
alması sağlanır.

1.2.5.2. Sevklerde Ambar İşlemleri

Sevk ve nakledilecek hükümlü ve tutukluların yiyecek ve götürülecekleri yere kadar
olan taşıt gideri ile sevk ve nakilde görev alan jandarma personelinin gidiş ve dönüş taşıt
giderleri ilgili kurum tarafından verilir.

Bulunduğu kapalı ceza infaz kurumundan başka bir ceza infaz kurumuna kendi isteği
ile giden hükümlüler yol masraflarını cezaevi müdürlüğüne bir makbuz karşılığı öderler.
Cezaevi müdürlüğü bu parayı tutanakla devriye komutanına teslim eder.

1.2.5.3. Sevk ve Nakillerde Kullanılan Araçlar ve Özellikleri

Hükümlü ve tutukluların sevk ve nakillerinin bu iş için ayrılmış olan ceza infaz
kurumu araçlarıyla yapılması esastır. Bu gibi araçların bulunmaması ya da sevk ve naklin bu
araçlarla yapılamaması durumunda, öncelikle kamuya ait kitle ulaşım araçlarından ya da
diğer toplu taşıma araçlarından yararlanılır. Kamuya ait kitle ulaşım araçlarıyla sevk
sırasında ilgili kamu kurumlarınca özel bir bölüm ayrılması zorunludur. Sağlık açısından
özürlü ve zorunlu olanlar dışında özel taşıtlarla sevk yoluna gidilemez.
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1.2.5.4. Sevk İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

İştirak hâlinde suç işlemiş olanlar ile kanunen önemli ilişki sayılacak derecede
yakınlığı olanlar dışında erkek ve kadın tutuklu ya da hükümlüler, birlikte sevk edilemez.

Sevk edilecek Tutuklu ve hükümlülerin teslim alınması sırasından öncelikle bu
kimselerin yetkili makamlarca sevk ve nakli istenen kimseler olup olmadığı araştırılarak
üstleri aranır. Yanlarında silah, kaçmalarına yardım edecek tehlikeli bir alet ya da para ve
kıymetli eşya varsa alınır. Teslim alınan nesnelerin cins ve miktarlarını gösterir bir alındı
belgesi, tutuklu ve hükümlülere verilir. Yapılan işlem sevk pusulasına yazılır.

Sevk ve nakledilecek yere varıldığında, alınan bu nesneler tutanakla tutuklu ve
hükümlülerin yanında ilgili kurum yetkililerine teslim edilir. Sağlık açısından sevke engel bir
durumun varlığı doktor raporuyla saptandığında sevk yapılmaz. Durum ilgili makama
yazıyla bildirilir.

Sevk ve nakil sırasında tutuklu ya da hükümlü yolda hastalandığında hekim ya da
sağlık kuruluşu bulunan en yakın jandarma birliğine kadar götürülerek muayene ve tedavileri
yaptırılır. Bu gibilerin yola devam edemeyecekleri hekim muayenesi ile anlaşıldığında
iyileştikten sonra usulüne uygun biçimde sevk edilmek üzere bütün eşya ve evrakı ile birlikte
en yakın Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir.

Sevk ve nakil sırasında tutuklu ya da hükümlülerden biri öldüğünde durum en
elverişli haberleşme aracı ile en yakın jandarma iç güvenlik birliği komutanlığına ve bu
komutanlıkça da o yerin Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Bu konuda devriye komutanının
düzenleyeceği tutanak ilgili makama verilir.

Sevk ve nakil sırasında tutuklu veya hükümlülerin isyan ya da firar hazırlığı içinde
olduklarından kuşkulanıldığında, sevke görevli devriye komutanı tarafından böyle bir
harekete kalkıştıklarında silah kullanılacağı ihtar edilir. Bu ihtara uymayarak firara teşebbüs
etmeleri durumunda firarın başka şekilde önlenmesine imkân bulunmazsa silah kullanılır.

Silah kullanma sonunda tutuklu ya da hükümlülerden biri yaralandığında veya
öldüğünde durum en elverişli haberleşme aracı ile en yakın jandarma iç güvenlik
komutanlığına ve bu komutanlıkça da o yerin Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. İlgili iç
güvenlik birlik komutanının vereceği emre göre hareket edilir. Yaralının iyileştirilmesi için
önlem alınır ve durum bir tutanakla saptanır.

Bu gibi durumlarda diğer tutuklu ve hükümlülerle sevkle görevli jandarmaların
sevke devam edip edemeyeceklerini Cumhuriyet Savcısı belirler. Jandarmaların tutuklanması
ya da soruşturmanın uzaması durumunda sevk işlemi o yer jandarması tarafından yapılır.
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Sevk ve nakillerde, gidilecek yere gündüz varılacak biçimde hareket edilir.
Zorunluluk nedeniyle konaklamak durumunda kalınırsa tutuklu ve hükümlülerin geceyi yol
üzerinde bulunan il ya da ilçe merkezlerindeki ceza infaz kurumu ile tutukevlerinde,
zorunluluk varsa jandarma iç güvenlik birliklerinin emniyet odalarında geçirmeleri sağlanır.
Bucak ve köylerde ise jandarma karakolunda, karakol yoksa köy odasında gerekli önlemler
alınarak kalınabilir.

Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakli sırasında kaçmalarını önlemek için sağlığa
zarar vermeyecek gerekli bütün önlemleri alınır. Can güvenliği sağlanır. Sevkten önce sevk
yapılacak yerin jandarma iç güvenlik birliği komutanlığına bilgi verilerek kendi yönünden
gerekli önlemleri alması sağlanır.

Resim 1.10: Tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakli sırasında kaçmalarını önlemek için alınan
önlemler

1.3. Hükümlülere Verilen İzinler

Hükümlü; izin, hastane, Cumhuriyet Başsavcılığı veya duruşmaya sevk, eğitim,
öğretim, iş yurdu, cezanın ertelenmesi, salıverilme, nakil, deprem, sel gibi doğal afet ve
yangın hâlleri dışında ve yetkili makamca verilmiş yazılı bir emir olmadıkça kapalı kurumun
dışına çıkarılamaz.
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Çağdaş infaz hukukunun bir gereği olarak hükümlülerin iyileştirilmesini ve bu
şekilde yeniden topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla veya aile bireylerinin ağır
hastalığı ya da ölümü ile deprem, su baskını ve yangın gibi felaketlerde insancıl amaçlarla
hükümlülere izin hakkı tanınmıştır.

13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun’da (İnfaz Kanunu) ve bunu açıklayan 06.04.2006 tarihli Ceza İnfaz Kurumlarının
Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’te (İnfaz Tüzüğü) üç
çeşit izin öngörülmüştür. Bunlar; mazeret izni, özel izin ve iş arama iznidir. İzin hakkından
sadece hükümlüler yararlanabilmekte, tutuklular ve hükmen tutuklular (hüküm özlüler)
yararlanamamaktadır.

Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunanlar dışındaki hükümlülere
mazeret izni, özel izin veya iş arama izni verilebilir. İzinde geçen süreler hükümlülükte
geçmiş sayılır.

İzne gönderilen hükümlüler için fotoğraflı ve iki nüsha olarak izin belgesi hazırlanır.
Belgenin bir nüshası, her yıl için düzenlenmiş dosya içinde saklanır. Diğer nüshası ise izne
gidecek hükümlüye verilir ve izin dönüşü kendisinden alınarak infaz dosyasına konulur ve
burada muhafaza edilir.

Resim 1.11: Ceza infaz kurumu nizamiyesinden bir görünüm
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HÜKÜMLÜ İZİN BELGESİ

Adı ve Soyadı :……………………………………………………………………..
T.C. Kimlik Numarası :……………………………………………………………..…….…

Ana ve Baba Adı :……………………………………………………………..…….…

Doğum Yeri ve Tarihi :……………………………………………………………………..
Hükümlü Sicil Nu. :……………………………………………………………..…….…

İznin Şekli Özel İzin Mazeret İzni İş Arama İzni

İzin İsteğinin Sebebi..........................................................................
İzin Süresi..........................................................................
İzinde Bulunacağı Adres ve Diğer İletişim Bilgileri..............................
İzne Ayrıldığı Tarih ve Saat..........................................................................
İzinden Döneceği Tarih ve Saat:

C. Başsavcısı Kurum en üst Amiri
Tarih Tarih

Adı Soyadı Mühür İmza Adı Soyadı Mühür İmza.........

........................... Cumhuriyet Başsavcılığına,
........................... Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü ............................. iznini, iliniz .................................

geçireceğini beyan etmiştir.
Müracaatta gerekli şerhin verilmesi arz olunur.

C. Başsavcısı
Kurumumuz hükümlüsü ................... izinden .................günü, saat .......... dönmüştür

İnfaz Koruma B.Memuru
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1- İzin belgesi, iznin geçirileceği mahal C.Başsavcılığına onaylatılacaktır.
2- İzin belgesini kaybedenler veya onaylatmayanlar hakkında işlem yapılacaktır.
3- İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler hakkında 5237 sayılı Kanun’un
292’nci ve izleyen maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.
4- İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüler hakkında disiplin işlemi yapılır. İzinli iken firar eden
hükümlüye bir daha izin verilmez.
5- Hastalık veya zorunlu bir nedenle dönüşün imkânsız hâle gelmesi durumunda, hükümlü izin belgesiyle bulunduğu yer
Cumhuriyet Başsavcılığına başvurur. Bu hâlde, hükümlü o yer kurumuna alınır ve durum, en seri haberleşme araçlarıyla
izne ayrıldığı kuruma bildirilir.
6-Hastalığın tedavisinin tamamlanması veya zorunlu nedenin ortadan kalkması hâlinde, hükümlü dış güvenlik görevlisi
nezaretinde izne ayrılmış ise yine dış güvenlik görevlisi nezaretinde aksi takdirde serbest olarak izne ayrıldığı kuruma
gönderilir.
7-İzne gidiş veya dönüş sırasında yolda herhangi bir zorunlu nedenin doğması hâlinde, hükümlü en yakın kuruma alınır,
bu durum izne ayrıldığı kuruma derhâl bildirilir.
8- İzin dönüşlerinde, yolda geçecek yeterli süreyi dikkate almayan hükümlüler, (4) numaralı açıklamada belirtilen
süreler içinde gecikmeleri durumunda mazeretlerine bakılmaksızın haklarında disiplin işlemi yapılır.

Tablo 1.8: Matbu olarak hazırlanmış izin belgesi örneği

1.3.1. Mazeret İzni

Hükümlülük süresinin beşte birini iyi hâlle geçirmiş olanlara hükümlünün isteği ile;

 Ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü nedeniyle kurum en üst amirinin
önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile,

 Yukarıdaki sayılan yakınlarından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve
ağır hastalık hâllerinin veya deprem, su baskını, yangın gibi felaketler nedeniyle
zarara uğradıklarının belgelendirilmesi koşuluyla kurum en üst amirinin görüşü,
Cumhuriyet Başsavcılığının önerisi ve Bakanlığın onayı ile yol dışında on güne
kadar mazeret izni verilebilir.

Gidilecek mesafe göz önünde bulundurularak gidiş geliş için toplam dört günü
geçmemek üzere yol izni verilir.

Tehlikeli hükümlüler hariç olmak üzere kurumda geçirilen süreye bakılmaksızın
hükümlünün, kurumun bulunduğu il sınırları içinde olmak ve dış güvenlik görevlisinin
refakatinde bulunmak şartıyla talebi ve Cumhuriyet Başsavcısının onayı ile ana, baba, eş,
kardeş ve çocuğunun cenazesine katılmasına ölümün ve ölen kişiyle yakınlığının
belgelenmesi kaydıyla izin verilebilir.

Hükümlünün mazeret izin talebinin Cumhuriyet Başsavcılığınca uygun görülmemesi
hâlinde durum, gerekçesiyle birlikte hükümlüye bildirilir.
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Ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü nedeniyle kurum en üst amirinin
önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı alınması gerekir.

Resim 1.12: İzin verilen tutuklunun ceza infaz kurumundan çıkarılması

Tutuklunun ölen kişiyle yakınlığının resmî belge (vukuatlı kayıt örneği) ile tespit
edilmesi gerekir.

Savcılık akrabalık derecesini ve ölüm hadisesinin olup olmadığını muhtarlık, zabıta
ve karakoldan araştırır. Bunun üzerine eğer Cumhuriyet Savcılığı onay verirse tutukluya
ölüm izni verilir.

Aşağıda örneğini göreceğiniz yazı ile ceza infaz kurumu izin için Cumhuriyet
Başsavcılığına yazı yazar, bu yazı üzerine savcılık, ilgili (yukarıda anlattığımız muhtarlık,
mahalle karakolu, zabıta vb.) yerlerden araştırmayı yapar ve izin için bir sakınca yoksa
gönderilen yazı üzerine onay verir.

Hastalık izni içinde aynı yasal yollar izlenir. Ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun
ağır hastalığı söz konusu olması ve bunun belgelenmiş olması gerekir.

Doğal afet nedeni ile de verilecek izinlerde aynı yasal yollar izlenir. Ancak doğal
afet durumlarında doğal afet yaşanan yerde araştırma yapılır.
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

…………………….. Açık Ceza İnfaz Kurumu

SAYI : 2009/2109 29/04/2009

KONU : ………..

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
………………………

Açık ceza infaz kurumumuzda "Hırsızlık" suçundan Ankara 24. Asliye Ceza

Mahkemesinin 22.04.2008 tarih ve 2007/691 esas, 2008/326 karar sayılı ilamı ile 6 ay hapis

cezasına hükümlü bulunan …………… oğlu 1971 doğumlu ………..... annesi ……….'nun

27.03.2009 tarihinde vefat etmesinden dolayı mazeret izni talebini içerir 03.04.2009 tarihli

dilekçesi ilişikte sunulmuştur.

Hükümlü ……….’nın cezasınn 5'te 1'ini iyi hâlli olarak geçirdiği dosyasının

tetkikinden anlaşılmış olup gereği takdirlerinize arz olunur.

Kurum Müdürü

Eki:

Dilekçe
Nüfus kayıt örneği
Ölüm belgesi
Müddetname

İzin Adresi:

…………….
…………….

Tablo 1.9: Ölüm izni için cumhuriyet başsavcılığına yazılan yazı örneği
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1.3.2. Özel İzin

Açık kurumlarda bulunanlar, kapalı kurumda olup da açık kurumlara ayrılmaya hak
kazandığı hâlde nakledileceği kurumun kapasitesi ve/veya hükümlünün yaşı ve sağlığı gibi
nedenlerle açık kurumlara gidemeyenler ve çocuk eğitim evlerinde bulunanlara, aileleriyle
bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak
amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile yılda en çok
üç kez olmak üzere her defasında yol hariç üç güne kadar izin verilebilir.

Kaçmayacağı yönünde hakkında kanaat oluşanlar ile iş yurdu çalışmaları ve diğer
iyileştirme programlarına uyum göstermiş olanlardan;

 Hükümlülük süresi on beş yıl ve daha fazla kalanlara yılda bir defa,

 Hükümlülük süresi on yıldan on beş yıla kadar kalanlara yılda iki defa,

 Hükümlülük süresi on yıldan az kalanlara yılda üç defa izin verilir.

İzinler o güne kadar infaz edilen sürenin hükümlülük süresinden indirilerek
bulunacak süreye göre hesaplanır. Haklarında özel izin kullanılmasına karar verilen
hükümlülere kurumdan ayrılmadan önce kurum idaresince "izin belgesi" düzenlenerek
verilir. Bu belge, hükümlünün iznini geçireceği yer Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanır.

Hükümlülerin özel izin kullanmasında iç ve dış güvenlik görevlilerinin gözetimi
aranmaz. Gidilecek mesafe göz önünde bulundurularak gidiş geliş için toplam dört günü
geçmemek üzere yol izni verilir.

Belirlenen sürelere uygun olarak izne gönderilen hükümlüler, aynı yıl içinde, infaz
ettikleri ceza süreleri dikkate alındığında yeni izin hakları elde ederlerse bir kez daha izne
gidebilme imkânından yararlanırlar.
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………………………….. CEZA İNFAZ KURUMUNA
ANKARA

Konu: Özel İzin

/....... /200... tarihinde................................................................ ....................;Ceza İnfaz
Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumunuza geldim …Yıl .........Ay …Gün hapis

cezasına hükümlü bulunmaktayım.............. /..... 72009 tarihinde özel izne gitmek istiyorum.

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. ..................... /......... /2009

Çalıştığı İş Kolu: Hükümlünün

Adı Soyadı:

Sicil Nu. :

İmza :

İzin Adresi

Tablo 1.10: Matbu olarak hazırlanmış özel izin dilekçesi örneği
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

……………………….. Açık Ceza İnfaz Kurumu

HÜKÜMLÜ İZİN
BELGESİ

İzin defteri sıra Nu.: 2009/264
Kurumun adı:
Adı soyadı :……………..
Baba adı: ………………..
Memleketi, doğum tarihi:…………1956
Sicil numarası: 2008/2244
İzin Türü: Özel izin
İzin isteği sebebi: 2. dönem 1. izin

İzin süresi: 5 gün (gidiş dönüş yol süresi dâhil)
İzinde bulunacağı adres:……………………
İzine ayrıldığı tarih ve saat. ……………
İzinden döneceği tarih ve saat:…………..

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kurum Müdürü
Tarih (Mühür, İmza) Tarih (Mühür, İmza)

1-İzin belgesi iznin geçirileceği mahal olan Cumhuriyet Başsavcılığınca
onaylatılacaktır.
2-İzin belgesini kaybedenler veya onaylatmayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
3-İzinden zamanında dönmeyen hükümlüler hakkında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
infazı Hakkındaki Kanun’un 97. maddesinin 2. bendi uygulanır.
4-Bu belge izin dönüşü infaz dosyasında muhafaza edilecektir. Yukarıda belirtilen
talimatları okudum ve tebellüğ ettim.

………………………
Hükümlü

Tablo 1.11: Özel izin belgesi örneği

RESİM
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1.3.3. İş Arama İzni

Kurumlarda hükümlülük sürelerinin en az altı ayını kesintisiz geçirmiş ve koşullu
salıverilmelerine bir ay kalmış hükümlülere olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum sorunu
ile karşılaşmamaları ve iş bulma olanakları sağlanmak üzere kurum en üst amirinin önerisi
ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile çalışma günleri içinde sekiz saate kadar izin
verilebilir.

İzin süreleri, hükümlünün kalmakta olduğu kurumun bulunduğu il sınırları içinde
kalan iş yerleri ve yardım kuruluşları ile görüşme süresi göz önüne alınarak saptanır.
Hükümlülerin iş arama izni kullanmasında dış güvenlik görevlilerinin gözetimi aranmaz.

1.3.4. İzinlerde Dikkat Edilecek Hususlar

İzin verilmesi sırasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur.

 Gidilecek yerin yol ve hava şartları uygun olmalıdır.

 Hükümlünün iznini geçireceği yere gitmesinde sakınca olup olmadığına ilişkin
gideceği yerde bulunan kolluk görevlilerine tahkikat yaptırılır.

 Hükümlü ile hasta olduğu belirtilen kişi arasındaki yakınlık derecesi nüfus
idaresinden alınacak kayıt ile belgelendirilir.

 Hastalığı belgeleyen resmî rapor, biri hastalığın uzmanı olmak üzere en az iki
uzman hekim tarafından imzalanmış olmalıdır.

 Ölüm ve ölen kişiyle yakınlığı resmî belge ile tespit edilmiş olmalıdır.

 Deprem, su baskını, yangın gibi felaketler nedeniyle verilecek mazeret
izinlerinde söz konusu mazeretin, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili
kuruluşlardan araştırması yaptırılarak tespit edilmiş olması gerekir.

 Bakanlıktan onay alınmak üzere gönderilecek izin evrakına belgelerin tamamı
eklenir.

 Mazeret izni verilen hükümlü kapalı kurumda ise mutlaka dış güvenlik
görevlilerinin refakatinde, harcırah ve yol giderleri hükümlü tarafından
karşılanmak kaydıyla açık kurum ya da çocuk eğitimevlerinde ise refakatsiz
gönderilir.



46

İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler
hakkında işlem yapılır. İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüler
hakkında disiplin işlemi yapılır. İzinli iken firar eden hükümlüye bir daha izin verilmez.

Hastalık veya zorunlu bir nedenle dönüşün imkânsız hâle gelmesi durumunda,
hükümlü izin belgesiyle bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına başvurur. Bu hâlde,
hükümlü o yer kurumuna alınır ve durum, en seri haberleşme araçlarıyla izne ayrıldığı
kuruma bildirilir.

Hastalığın tedavisinin tamamlanması veya zorunlu nedenin ortadan kalkması
hâlinde, hükümlü dış güvenlik görevlisi nezaretinde izne ayrılmış ise yine dış güvenlik
görevlisi nezaretinde, aksi takdirde serbest olarak izne ayrıldığı kuruma gönderilir.

İzne gidiş veya dönüş sırasında yolda herhangi bir zorunlu nedenin doğması hâlinde,
hükümlü en yakın kuruma alınır, bu durum izne ayrıldığı kuruma derhâl bildirilir.

İzin dönüşlerinde, yolda geçecek yeterli süreyi dikkate almayan hükümlülerin, ikinci
fıkrada belirtilen süreler içinde gecikmeleri durumunda, mazeretlerine bakılmaksızın
haklarında disiplin işlemi yapılır.

Hükümlünün izne gitmesinin onaylanması ile hükümlü izin defterine izinle ilgili
bütün bilgiler kaydedilir.
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Tablo 1.12: Hükümlü izin defteri örneği

HÜKÜMLÜ İZİN DEFTERİ

Sayfa Nu. : ………………

S
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a
N

u
m

a
ra

sı

H
ü

k
ü

m
lü

S
ic
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u
m

a
ra

sı

Adı ve Soyadı,
T.C. Kimlik
Numarası

Cezanın Hükmün
İnfazına

Başlandığı

İz
in

S
ü

re
si

İz
in
Ş

ek
li İzne Gittiği İzinden Döneceği

İz
in

S
o

n
ra

sı
Y

a
p
ıl

a
n
İş

le
m

Türü

Süresi

Yıl Ay Gün Tarih Tarih Saat Tarih Saat

………………… Özel 5 8 20 20.5.2005 5 5.5.2009 9.00 10.5.2009 9.00

1
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, Ceza infaz kurumları nakil, sevk ve izin
işlemlerini yapabileceksiniz..

İşlem Basamakları Öneriler

 Nakil işlemini yapınız.

 Sınıfınızda olağanüstü bir durum
olduğunu varsayarak bir nakil işlemi
gerçekleştiriniz. Nakli yapılacak tutuklunun
sağlık kontrolünü yaptırmayı, üst araması
yapmayı ve Cumhuriyet Başsavcılığı ya da
Bakanlıktan izin almayı unutmayınız.
 Naklini yapacağınız hükümlü açık ceza
infaz kurumunda ise yeteri kadar infaz
koruma memuru eşliğinde, kapalı ceza
infaz kurumunda ise yeteri kadar jandarma
görevlendirmeyi unutmayınız.

 Mahkeme ve hastaneye sevk
işlemini yapınız.

 Mahkemeye sevk edilecek hükümlü
için mahkemeden gelen ve mahkemenin
gün ve saatini bildiren çağrı belgesinden
sembolik olarak sınıfınızda düzenleyiniz.
 Bu belgeye istinaden kurumun yazacağı
yazı (Öğrenme faaliyetini yeniden
inceleyiniz ve kurumun hazırladığı
mahkemeye sevk belgesinden sembolik
olarak düzenleyiniz.) ile gerekli güvenlik
önlemlerini alarak hükümlüyü duruşmanın
yapılacağı gün ve saatte orada hazır olacak
şekilde mahkemeye sevk ediniz.
 Hastaneye sevk için sağlık ünitesinin
hükümlüyü görmesini sağlayınız.
Hastaneye sevki gerekiyorsa hastane için
hazırlanan izin kâğıdı ve gerekli güvenlik
önlemlerini alarak sevkini gerçekleştiriniz
(Hastane sevki belgesini sembolik olarak
düzenleyiniz.).

 İzin işlemini yapınız.

 Annesi ölen bir hükümlü için sembolik
bir ölüm izni dilekçesi hazırlayınız.
 Sembolik olarak bir ölüm izni belgesi
hazırlayınız.
 Gerekli güvenlik önlemlerini alarak
hükümlünün sevkini yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.Hükümlülerin kapalı kurum dışına çıkabilmeleri için aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A.İzin
B.Hastaneye sevk
C.Amcasının ölümü
D.Salıverilme

2.Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara
nakledilebilmeleri için hangileri gerekmez?

A. Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe
vermeleri

B.Nakil istediği kurumun davetiye göndermesi
C.Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri
D.Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış olması

3.Aşağıdakilerden hangisi zorunlu nedenlerden dolayı nakli gerektirmez?

A. Hükümlünün hastalanması
B.Güvenlik
C.Doğal afet
D. Kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması

4.Hükümlü ve tutukluların nakilleri veya sevkleri esnasında iaşeleri kim tarafından
karşılanır?

A.Ceza infaz kurumu tarafından
B.Bakanlık tarafından
C.Jandarma tarafından
D.İnfaz koruma memuru tarafından

5.Açık ceza infaz kurumunda cezası infaz edilmekte iken hangi hükümlüler ceza infaz
kurumu yönetim kurulunun kararı ile kapalı ceza infaz kurumlarına iade edilmezler?

A.Tutuklama kararı verilenler
B. Kınamadan başka disiplin cezası alanlar
C. Üst sınırı yedi yıldan fazla hapis cezası gerektiren bir suçtan dolayı hakkında

soruşturma veya kovuşturma yapılanlar
D.Çalışmak isteyenler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



48

6. “Açık ceza infaz kurumlarına ayrılma kararı verilmez ve dosyaları Bakanlığa
gönderilmez.” cümlesine aşağıdakilerden hangisi uymamaktadır?

A.Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olan hükümlüler
B.Haklarında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler
C.Haklarında iyi hâl kararı verilse bile 5275 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesinde sayılan
eylemlerinden dolayı iki kez hücreye koyma cezası alan hükümlüler
D.Örgütlü suçlardan hükümlü olmayanlar

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

7. Hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, mahkeme kararı, kurum güvenliği, can güvenliği
veya hastalık sebepleriyle nakil hariç, ………………………. kalmak zorundadırlar.

8. Hastaneye sevki zorunlu görülen hükümlü, öncelikle kurumun bulunduğu yer veya buraya
en yakın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinin ………………….koğuşuna
yatırılır.

9. Hükümlülerin kuruma veya başka bir yere götürülüp getirilmesi sırasında, halkla bir araya
gelmelerine ve başkaları tarafından…………………………. engel olacak tedbirler alınır.

10. Açık kurumlar ile çocuk eğitimevleri arasındaki nakiller veya kapalı kurumlardan açık
kurumlara ve çocuk eğitimevlerine nakiller,…………………………… nezaretinde yapılır.
Kapalı kurumlara nakiller dış güvenlik …………….görevlilerince yerine getirilir.

11. Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulunan ve özel gözetim ve denetim altında
bulundurulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulundukları kurumlarda düzen ve disiplini
bozanlar veya iyileştirme tedbir, araç ve usullerine ısrarla karşı koyanlar idare ve gözlem
kurulunun kararı ve …………………… onayı ile yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına
sevk edilirler.

12. Nakil giderleri …………………….. tarafından peşin olarak yatırılmadığı takdirde nakil
yapılmaz.

13. Hükümlü oldukları suçtan başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı veya
soruşturma konusu olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan az olmayan
bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan tutuksuz yargılaması devam etmekte
olanlar ile henüz kesinleşmemiş mahkûmiyet kararları olan hükümlüler, bu durumları devam
ettiği sürece ………………………………… ayrılamaz.

14. Hükümlü veya tutuklular, acil hâller dışında ……………… sağlık kuruluşlarında tedavi
edilemeyecek, acil hâllerin varlığı hâlinde Bakanlığa bilgi verilecektir.

15. İştirak hâlinde suç işlemiş olanlar ile kanunen önemli ilişki sayılacak derecede yakınlığı
olanlar dışında, erkek ve kadın tutuklu ya da hükümlüler,……………. sevk edilemez.
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16. İzin dönüşlerinde, yolda geçecek yeterli süreyi dikkate almayan hükümlülerin, ikinci
fıkrada belirtilen süreler içinde gecikmeleri durumunda, mazeretlerine bakılmaksızın
haklarında ……………………. işlemi yapılır.

17. Hükümlünün izne gitmesinin onaylanması ile hükümlü izin …………………… izinle
ilgili bütün bilgiler kaydedilir.

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.

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, hükümlü ve
tutukluların tahliye işlemlerini yapabileceksiniz.

 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun’u internetten
bularak inceleyiniz.

 10218 sayılı Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle İlgili Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük’ü inceleyiniz.

 Hükümlü ve tutukluların salıverilmeleri ile ilgili ceza infaz kurumlarına
gönderilen genelgeleri internetten bularak inceleyiniz.

2. TAHLİYE (SALIVERME) İŞLEMLERİ

Hükümlüler, kanunlarda belirtilen yetkili makamların yazılı emri ile salıverilir.
Yetkili makamlar salıverilme kararını çeşitli nedenlerle alır.

Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

 İnfazın bitmesi

 Af

 Mahkeme kararı ile tahliye

 Bihakkına göre tahliye

 Şartlı tahliye (koşullu salıverilme)

 Ölüm hâlinde tahliye

2.1.İnfazın Bitmesi

Hükümlünün infaz süresinin tamamlanması sonucu yapılan salıverilme işlemidir.
Salıverilme ile ilgili bütün işlemler tamamlandıktan sonra hükümlünün salıverilmesi
gerçekleşir.

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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2.2.Af

Genel hukuk kuralı hâline olmayan ancak zaman zaman yürütme organınca çıkarılan
af sonucunda tahliye olan tutuklulara da aynı tahliye işlemleri uygulanır.

Genel af, TBMM tarafından çıkarılan, cezayı ve cezanın bütün sonuçlarını ortadan
kaldıran kanundur. Genel af, fiile yöneliktir.

Özel af nedeniyle infazın sona ermesi sadece hapis cezaları açısından söz konusudur.
Buna göre hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebileceği gibi bu süre
kısaltılabilir. Cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları, özel affa rağmen
etkisini devam ettirir.

Özel af; TBMM tarafından çıkarılan, cezayı kısmen ya da tamamen ortadan kaldıran
veya değiştiren kanundur. Anayasanın 87 ve 104. maddesine göre kişisel af çıkarma yetkisi
TBMM ne veya Cumhurbaşkanına, toplu özel af çıkarma yetkisi ise TBMM’ye aittir.

2.3.Mahkeme Kararı İle Tahliye

Cezayı veren mahkeme, bazı suçlarda şikâyetçinin şikâyetten vazgeçmesi hâlinde
yeniden karar çıkararak hükümlüyü tahliye edebilir. Bu durumda da aynı tahliye işlemleri
yapılır ve hükümlü salıverilmiş olur.

2.4.Bihakkın Tahliye

Mahkeme tarafından verilen cezanın tamamını hükümlünün ceza ve infaz
kurumunda tamamlayarak salıverilmesidir.

2.5. Şartlı Tahliye (Koşullu Salıverilme)

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki infaz süresini iyi
hâlli olarak geçirmesi gerekir.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet
hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmi dört yılını, diğer süreli hapis cezalarına
mahkûm edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini kurumda çektikleri takdirde, koşullu
salıverilmeden yararlanabilirler.

Koşullu salıverilme için kurumda geçirilmesi gereken süre;

 Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz altı,

 Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz,

 Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde
en fazla otuz altı,
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 Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz,

 Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla yirmi sekiz yıldır.

Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm
edilmiş olanlar otuz altı yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını,
süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü kurumda çektikleri
takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.

Ancak bu süreler;

 Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde kırk,

 Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz dört,
 Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet

hâlinde en fazla kırk,
 Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz

dört,
 Birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuz iki yıldır.

Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün on sekiz yaşını
dolduruncaya kadar kurumda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır.

Hükümlü Hakkında 5275 sayılı Kanun’un 107’nci maddesinin 6-10’uncu fıkralarına
göre mahkemece hükmedilen denetimli serbestlik tedbirleri aynı Kanun’un 104’üncü
maddesine göre denetimli serbestlik ve yardım merkezi şubeleri veya bürolarınca yerine
getirilir.

Bir hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında kurum idaresi tarafından hazırlanan
gerekçeli rapor, hükmü veren mahkemeye; hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde
bulunan aynı derecedeki mahkemeye verilir. Mahkeme, bu raporu uygun bulursa
hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya üzerinden karar verir.

Mahkeme, raporu uygun bulmadığı takdirde gerekçesini kararında gösterir. Bu
kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.

Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı
bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen
uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.

Koşullu salıverilme kararının geri alınması hâlinde hükümlünün; sonraki suçu
işlediği tarihten itibaren kalan cezasının aynen, yükümlülüklerine aykırı davranması hâlinde,
bu yükümlülüklere uymama tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi
geçmemek koşuluyla takdir edilecek bir sürenin kurumda çektirilmesine karar verilir.

Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra aynı hükmün infazı ile ilgili
bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.
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Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, ceza
infaz edilmiş sayılır.

Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına;

Hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına
mahkûm edilirse hükmü veren İlk Derece Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi
tarafından, hükümlünün bağlı tutulduğu yükümlülükleri yerine getirmemesi hâlinde koşullu
salıverilme kararına esas teşkil eden hükmü veren İlk Derece Mahkemesi veya Bölge Adliye
Mahkemesi veya koşullu salıverilme kararını vermiş olan mahkeme tarafından, dosya
üzerinden karar verilir. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu salıverilme hükümleri
uygulanmaz.

Bir hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında kurum idaresi tarafından hazırlanan
idare ve gözlem kurulu başkanlığının ve disiplin kurulu başkanlığının gerekçeli raporu,
hükmü veren mahkemeye, hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı
derecedeki mahkemeye aşağıda örneklerini göreceğiniz yazılar ve dosyası ile birlikte verilir.

Mahkeme, bu raporu uygun bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya
üzerinden karar verir. Ve yine aşağıda örneğini göreceğiniz karar ile birlikte hükümlünün
salıverilmesi ile ilgili işlemler başlatılır. Salıverilme ile ilgili bütün işlemler tamamlanır ve
hükümlü salıverilir.

Resim 2.1:Tahliye olan hükümlüler
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

………………….. Açık Ceza İnfaz Kurumu
(idare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı)

Karar Tarihi : 17/03/2009 Karar Nu. : 2009/466

KOŞULLU SALIVERME KARARI

…………………. Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare ve Gözlem Kurulu kurum
müdürü ………………………..başkanlığında aşağıda isim ve unvanları yazılı mevcut üyelerin
iştiraki ile toplandı.

Hükümlüye Ait Bilgiler
Adı ve Soyadı:
Doğum Tarihi:
Ana - Baba Adı:
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer:
Ceza Bilgileri
Kararı Veren Makam Karar Tarihi :
Esas/Karar Nu. Suç/Suçlar:
CezaMiktarı:
Tahliye Tarihleri:

KARAR

Kurumumuz hükümlülerinden HASAN DÖNMEZ'ın infaz dosyası ve disiplin mütalaası
incelendi.

Adı geçen hükümlünün Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 172. maddesine göre İYİ HÂLLİLİĞİNE, ……….. 28.
Asliye Ceza Mahkemesinin 04/07/2008 tarih ve 2006/375 esas, 2006/375 karar sayılı ilamı ile verilen 2
Yıl HAPİS, 60 Gün HAPİS cezasından dolayı hakkederek tahliye 12/07/2010, 647 S.K. göre tahliye
12/06/2009, 2148 S.K. göre tahliye 26/03/2009 tarihinden geçerli olmak üzere ŞARTLA
TAHLİYESİNİN GEREKLİLİĞİNE keyfiyetin hükmü veren mahkeme derecesindeki Nöbetçi Ceza
Mahkemesine sunulmak üzere…………… Cumhuriyet Başsavcılığına arzına oy birliği ile karar
verildi. 17/03/2009

Kurum müdürü
İsim- imza ÜYE ÜYE ÜYE

ÜYE ÜYE ÜYE

Tablo 2.1: Koşullu salevermede idare ve gözlem kurulunun karar örneği
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

………………… Açık Ceza İnfaz Kurumu
(Disiplin Kurulu Başkanlığı)

Karar Tarihi: 30/03/2009 Karar Nu. :2009/35

KOŞULLU SALIVERME İÇİN GÖRÜŞ BİLDİRME KARARI

………………….. Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Kurum Müdürü
………………………….başkanlığında aşağıda isim ve unvanları yazılı mevcut üyelerin iştiraki
ile toplandı.

Hükümlüye ait bilgiler
Adı ve Soyadı:
Doğum Tarihi:
Ana-Baba Adı:
Nufusa Kayıtlı Olduğu Yer:
Ceza Bilgileri:
Karar Veren Makam
Karar Tarihi:
Esas/Karar Nu.:
Suç-Suçlar:
Ceza Miktarı:
Tahliye Tarihleri:

KARAR

Yukarıda, kimliği ve infaz durumu yazılı hükümlünün dosyasının tetkikinde
Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinin 11/07/2006 tarih ve 2005/152esas 2006/226 karar sayılı
ilamı ik verilen 5 Yıl HAPİS hapis cezasının infazına tarihinde başlanıldığı, bihakkın tahliye
tarihinin olduğu ve hakkederek tahliye 30/03/2012, 647 S.K. göre tahliye 29/09/2009 , 2148 S.K.
göre tahliye 02/04/2009 tarihinde şartla tahliye edilebileceği anlaşılmış, hükümlünün infaz ve
sicil müşahede dosyasının incelenmesinde ceza infaz kurumumuzda bulunduğu süre içinde
disiplin cezası almadığı ve şartla tahliyesine mani bir hâlinin bulunmadığı görülmüş olmakla;
koşullu salıverilmesi için gerekli olan iyi hâl kararının alınması görüşüyle; İdare ve Gözlem
Kurulu Başkanlığına sunulur. 30/03/2009

Kurum müdürü
İsim- imza ÜYE ÜYE ÜYE

ÜYE ÜYE ÜYE

Tablo 2.2: Koşullu salıvermede disiplin kurulunun karar örneği
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

……………………………. Açık Ceza İnfaz Kurumu

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ANKARA

İLGİ: a) 24/12/2008 tarih ve 2008/4-4971 sayılı müddetnameniz.

b)………… 7.Sulh Ceza Mahkemesinin 20/06/2007 tarih ve 2007/328 esas, 2007/487

karar sayılı ilamı

c)………… Açık Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığının

02/02/2009 tarih ve 2009/194 sayılı kararı

Ceza infaz Kurumumuzda ilgi (b) sayılı ilam ile "Kumar Oynanması İçin Yer ve

İmkân Sağlama" suçundan 60 gün hapis cezasına hükümlü olarak bulunan ……. oğlu 1961

doğumlu ………………………'nın iş bu cezasının infazına 21/12/2008 tarihinde başlanılmış

olup İdare ve Gözlem Kurulumuzun ilgi (c) saydı kararı ile adı geçenin iyi hâlliliğine ve

09/02/2009 tarihi itibari ile şartla tahliyesinin gerekliliğine karar verilmiştir.

Adı geçen hükümlü hakkında alınan ilgi (c) sayılı karar ve infaz dosyası ilişikte

sunulmuştur.

Gereği arz olunur.

Kurum Müdürü

İMZA

Eki :

İlam ve İnfaz Dosyası

Tablo 2.3: Koşullu salıvermede cumhuriyet başsavcılığına yazılan yazı örneği
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…………………
SULH CEZA MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ NU.: DEĞİŞİK İŞ
KARAR

HÂKİM:
KÂTİP:

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçundan hükümlü

………………. hakkındaki infaz evrakı Ankara Sulh Ceza İlamat Masasının

05/02/2009 tarih ve 2008/4-4970 sayılı yazıları ekinde gönderilerek hükümlünün

koşullu salıverilmesine karar verilmesi istenmekle hükümlüye ait infaz evrakı tetkik

edildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Hükümlü ………………….. hakkında mahkememizin 20.06.2007 tarih ve

2007/328 E. -487 K. Sayılı ilamı ile 1 ay hapis cezası karşılığı 1.800 TL ve 30 gün adli

para cezası karşılığı 1.800 TL adli para cezası ile cezası ile hükümlülüğüne karar

verildiği, hükümlünün para cezalarını yasal süresinde ödememesi nedeni ile C.

Başsavcılığı İlamat İnfaz Bürosunun 23/09/2008 tarihli kararı ile para cezasının

hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilmesine karar verildiği, hükümlünün cezasının

infazına 21.12.2008 tarihinde cezaevine girişi yapılarak başlandığı 19.02.2009

tarihinde HAKKEDEREK TAHLİYE olması gerekirken cezasını bugüne kadar iyi

hâlli geçirdiğinden 647 sayılı Kanun’un 19 ve 2148 sayılı Kanun’un değişik ek 2.

maddesi gereğince 09/02/2009 tarihinden itibaren koşullu salıverilmeye hak

kazandığı, Cezaevi Disiplin Kurulu kararı, müddetname ve infaz evrakının

tetkikinden anlaşılmıştır.

Hükümlü ……………………………..'nun, 09/02/2009 tarihinden itibaren

koşullu salıverilmesine, infaz evrakının doldurulacak tali karar fişiyle birlikte

Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, incelenen evrak üzerinde yasa yolu açık olmak

üzere karar verildi. 05/02/2009

KÂTİP 66554 HÂKİM 225544

Tablo 2.4: Cumhuriyet Başsavcılığından koşullu salıverme için gelen cevap örneği
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2.6. Ölüm Hâlinde Tahliye

Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adli para cezalarını ortadan
kaldırır.

Hükümlünün ceza infaz kurumunda herhangi bir sebepten dolayı ölmesi sonucu
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilir. Doktor rapor yazar, gerekirse adli tıp kurumuna sevk
edilir. Ailesine haber verilir herhangi bir adli takip yoksa ailesine teslim edilir. Tahliye
hükümleri uygulanır ve tahliye işlemleri yapılır.

2.7. Tahliye İşlemleri

Hükümlüler, kanunlarda belirtilen yetkili makamların yazılı emri ile salıverilir.
Salıverilecek hükümlüye ait elbise ve diğer eşyası, bu konuda görevlendirilen kurum
personelince iki nüsha hâlinde düzenlenecek bir makbuz karşılığı geri verilir. Makbuzun bir
sureti imza karşılığı hükümlüye verilir, diğer sureti ise defterde saklanır.

Hükümlünün bankada şahsi parasının bulunması hâlinde, bu para, görevli personel
tarafından bankadan çekilerek salıverilecek hükümlüye makbuz karşılığı iade edilir.

Hükümlünün, kurumda bulunduğu sürede almış olduğu belgeler de salıverilmede
kendisine verilir.

Hükümlüler, salıverildiklerinde bu durum "hükümlü kayıt defteri"nin ilgili
bölümüne kaydedilir. Bu kayıtta; salıverilme, bir mahkeme kararına dayanıyor ise mahkeme
kararının tarih, esas ve karar numaraları, salıverilme mahkeme kararı dışında hükümlünün
salıverilmesi sonucunu doğuran 5237 sayılı Kanun’da veya diğer kanunlarda belirtilen
herhangi bir karar veya işleme dayanıyor ise bunların tarih ve numaraları bulunur.

Salıverilen hükümlüler, deftere kaydedilmelerini müteakip mevcuttan düşürülür.

Hükümlülerin salıverme işlemlerinde kurumda, hükümlüler için "hükümlü
salıverilme defteri" tutulur. Salıverilme defterinde aşağıdaki bilgilere yer verilir:

 Mahkûmiyet kararı kesinleşmiş olan her hükümlünün adı, soyadı ve hükümlü defter
numarası

 Cezanın türü, süresi, ilam tarihi ve numarası

 Hürriyetin kısıtlanmasına başlandığı tarih

 Disiplin cezaları ile bu cezaların veriliş, infaz ve kaldırılış tarihi

 Başka bir suçtan tutuklama kararı

 Salıverilmesinden sonra askerlikle ilişkisinin bulunup bulunmadığı

 Hakkında sınır dışı edilme tedbirine hükmedilip edilmediği

 Salıverilme sonrası adresleri ve iletişim bilgileri
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Salıverilme defteri, yılbaşından önce hazırlanır ve yılın her gününe göre ayrılmış
sayfaları bulunur.

Salıverilme defterindeki sayfalara, salıverilme tarihleri esas alınarak, o yıl içinde
salıverilmesi gereken hükümlüler, tek tek kaydedilir. Defter, görevli personelce hatalı
salıverilmenin önlenmesi amacıyla her gün düzenli olarak kontrol edilir.

Salıverilme tarihinde, kurum dışına çıkarılmasına engel olacak şekilde hasta olup da
hastaneye nakli veya yakınlarının refakatinde kurumdan ayrılması mümkün olmayan
hükümlünün kendi rızası ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile bir hastaneye veya sağlık
kurumuna nakledilinceye kadar kurumun ayrı bir bölümünde kalması sağlanır.

Yukarıda belirtilen hâllerde durum, hükümlünün ailesine, avukatına, asker kişi ise
kayıtlı bulunduğu askerlik şubesine ve yabancı uyruklu ise uyruğunda olduğu devletin
diplomatik temsilciliği veya konsolosluğuna kurum idaresince bildirilir.

Resim 2.2:Tahliye görüntüsü
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HÜKÜMLÜ SALIVERİLME DEFTERİ
Sayfa Nu. :……………

/ / 20
Örnek Nu.: A-3

SALIVERİLECEK HÜKÜMLÜNÜN
AÇIKLAMALAR

Disiplin cezaları ve
tarihleri, bu cezaların

kaldırılıp kaldırılmadığı,
başka suçtan

tutuklamasının bulunup
bulunmadığı, askerlikle
ilişiğinin olup olmadığı,

sınır dışı edilme tedbirine
hükmedilip edilmediği,

salıverilme sonrası adres
ve iletişim bilgileri gibi

benzer hususlar

S
ic

il
N

u
m

a
ra

sı

Adı Soyadı,
ana ve baba adı,

doğum yeri ve tarihi,
T.C. kimlik numarası

İnfaza başlandığı
tarih, cezanın türü,
süresi, mahkemesi,

ilam tarihi ve
numarası ve

salıverilme tarihleri

Tablo 2.5: Hükümlü salıverilme defteri
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Mahkemece salıverilmelerine karar verilen hükümlü veya tutukluların, gerekli
işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, odalarından çıkarılarak salıverilmelerini sağlayan
hükümlü ve tutuklu salıverilme fişidir.

İnfaz işlerinden sorumlu kurum 2’nci müdürü veya bu işle görevlendirilmiş sorumlu
personel ile cezaevi kâtibi tarafından gerekli incelemeler yapılıp işlemler tamamlandıktan
sonra, mahkeme kararına göre salıverilmesi gereken hükümlü ve tutuklu listesi, salıverilme
fişine kaydedilerek kurum en üst amirine sunulur.

Kurum en üst amiri, gerekli incelemesini yapıp salıverme işlemini uygun bulması
hâlinde, aynı fiş üzerinde yer alan yazıyı imzalayarak salıverilmenin gerçekleştirilmesi için
hükümlü ve tutuklu listesini güvenlik ve gözetim servisine havale eder. Güvenlik ve gözetim
servisi, salıverilecek hükümlü ve tutukluların kimlik tespitlerini yapıp fişi imzalayarak
salıvermeyi gerçekleştirir.

Güvenlik ve gözetim servisi görevlileri, salıverilme sırasında, hükümlü ve
tutukluların, idarede kayıtlı kişisel paralarını, değerli eşya veya şahsi eşyalarını teslim
almalarını sağlar ve fişteki ilgili bölümü imzalatırlar.

Hükümlü ve tutuklu salıverme fişi, her yıl için düzenlenmiş dosyalarda tarih sırasına
göre saklanır.

Hükümlünün salıverildikten sonraki geleceğini düzenlemeyi düşünmesini sağlayıcı
tedbirler alınır ve toplumla uyumu ile ailesinin çıkarları için bu konularda hizmet veren
resmî ve özel kuruluş veya kişilerle ilişki kurması doğrultusunda katkı ve yardımda
bulunulur.

Hükümlü, salıverildiğinde iş bulması veya kendi işini kurması yönünde özendirilir.
Bu konuda gönüllü kişi ve kuruluşlar ile resmî kurumlarla iş birliği yapılır.

Hükümlülerin ceza infaz kurumlarından salıverilmelerinden önce veya
salıverilmelerinden sonra kişisel zorluklarını aşmalarını, iyileştirilmelerini ve dışarıdaki
yaşama uyumlarını sağlamak amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu tüzel kişileri görev alanlarına giren konularda gerekli desteği ve hizmeti vermekle
yükümlüdürler. Bu konuda gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım alınabilir.

Meslek ve sanatlarında becerili olan hükümlüler, çalışma yeteneğine sahip ve istekli
diğer hükümlülere, yönetimle iş birliği yaparak ceza infaz kurumunda ve salıverilmelerinden
sonraki yaşamlarında iş, meslek veya sanat öğrenmelerini sağlamak amacıyla katkıda
bulunabilirler.
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...........
……………………Ceza İnfaz Kurumu

Müdürlüğü

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU SALIVERİLME FİŞİ

Sıra Nu.
Sicil Numarası

Salıverilen Hükümlü veya Tutuklunun
Adı Soyadı, Ana ve Baba Adı,

Salıverilme Kararının
Tarih ve Numarası,

Suçu
Açıklama

........................................ Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne
Yukarıda adları yazılı hükümlü / tutukluların, ekte yer alan kararlar uyarınca salıverilmeleri

gerekmektedir.

Bilgilerinize arz olunur. ....../....../20...

Cezaevi Kâtibi
veya İnfaz Görevlisi Sorumlu

2. Müdür veya Görevli

Güvenlik ve Gözetim Servisine

Yukarıda adları yazılı hükümlü / tutukluların salıverilmesi uygundur.

……./……/20.…
Kurum En Üst Amiri

Yukarıda adları yazılı hükümlü / tutuklular gerekli kimlik tespitleri yapılarak salıverilmiştir.
TARİH

Sorumlu İnfaz ve
Koruma İnfaz ve Koruma Sorumlu

Başmemuru Başmemuru 2. Müdür veya Görevli
Kurum kayıtlarında bulunan şahsi eşyam ile kıymetli eşya ve emanetteki paramı elden
teslim aldım.

TARİH
HÜKÜMLÜ-TUTUKLU

Tablo 2.6: Hükümlü salıverilme fişi
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2.7.1. Tahliye Öncesi Yapılacak İşlemler

Hükümlünün salıverilmesi sırasında kurum en üst amirinin ihtiyaç duyması veya
hükümlünün talebi hâlinde gerekli tedbirler kurumun iç ve dış güvenlik görevlilerinin iş birliği ile
alınır. Ayrıca durum yerel kolluk kuvvetlerine ve ilgili makamlara bildirilir.

Tahliye edilecek hükümlüye ait elbise ve diğer eşyası, bu konuda görevlendirilen
kurum personelince iki nüsha hâlinde düzenlenecek bir makbuz karşılığı geri verilir.
Makbuzun bir sureti imza karşılığı hükümlüye verilir, diğer sureti ise defterde saklanır.

Hükümlünün bankada şahsi parasının bulunması hâlinde, bu para, görevli personel
tarafından bankadan çekilerek salıverilecek hükümlüye makbuz karşılığı iade edilir.

Hükümlünün, kurumda bulunduğu sürede almış olduğu belgeler de salıverilmede
kendisine verilir. Hükümlüler, salıverildiklerinde bu durum "hükümlü kayıt defteri"nin ilgili
bölümüne kaydedilir. Salıverilen hükümlüler, deftere kaydedilmelerini müteakip mevcuttan
düşürülür.

2.7.2. Tahliyede Diğer Kurumlarla İş Birliği

Hükümlünün dosyasında başka suçtan yakalama emri bulunuyor ise tahliyesinde
emniyet birimlerine teslim edilir. Askerliğini yapmamış ise ve askerlik çağı gelmişse
askerlik şubesine teslim edilir.

Resim 2.3: Askerliğini yapmamış salıverilen hükümlülerin askere alınması
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T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
ASKERLİK ŞUBE BAŞKANLIĞI

KIZILCAHAMAM ANKARA

KONU : ……………………….. TARİH

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ANKARA

İLGİ : …………Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevi Müdürlüğünün 18.09.2006 gün ve
M.2006/293 sayılı yazısı

Aşağıda kimliği yazılı yükümlünün ilgi yazı ile işlemiş olduğu silahlı gasp suçundan
23 Ağustos 2006 tarihinde tutuklanarak cezaevine kapatıldığı bildirilmiştir.

Kayıtlarınızın kontrol edilerek adı geçen hâlen cezaevinizde ise muhtemel tahliye
tarihinin bildirilerek hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı var ise bir suretinin
gönderilmesini, tahliyesinde serbest bırakılmayarak aşağıdaki birliği sevk edilmek üzere en
yakın askerlik şubesi başkanlığına tesliminin sağlanması konusun dosyasına şerh
düşülmesini ve neticeden bilgi verilmesini arz ederim.

…………………………
ASKERLİK ŞUB. BŞK.

KİMLİĞİ
ASKERLİK ADRESİ

Tablo 2.7: Askerlik şubesinden gelen yazı örneği
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Tablo 2.8: Hükümlünün askerlik şubesine teslim tutanağı

2.7.3. Tahliyede Dikkat Edilecek Hususlar

Hükümlünün cezasının tam olarak infaz edilip edilmediğine dikkat edilir. Bir gün
eksik ya da bir gün fazla infaz kurumunda tutulması yanlıştır.

Başka suçlarla ilgili belgesi olup olmadığına dikkat edilir. Askerlikle ilgili bir
yazının olup olmadığına dikkat edilir.

HİZMETE ÖZEL

TESLİM ve TESELLÜM TUTANAĞIDIR

…………………… Açık Ceza İnfaz Kurumunda "gece vakti yağma" suçundan 8
ay hapis cezasına hükümlü olarak bulunan Erol oğlu 1986 doğumlu ………………….'ın
Ankara …………….. Askerlik Şubesi Başkanlığının 14 Kasım 2007 tarih ve AS.Ş 7200-
563-07/21-3267. Ks.Asal sayılı yazısı ile,

Tahliyesinde serbest bırakılmayarak en yakın askerlik şubesine teslimi
istenildiğinden adı geçen hükümlü tahliyesinde serbest bırakılmayarak evrakları ile
birlikte aşağıda adı soyadı ve sicil nu.sı belirtilen görevliye teslim edilmiştir. 24.04.2009

EK:1

TESLİM EDEN: TESLİM ALAN:

ADI SOYADI :. ADI SOYADI:

UNVANI : UNVANI:

GÖREV YERİ : GÖREV YERİ:

İMZA : İMZA:
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Salıverilme tarihinde, kurum dışına çıkarılmasına engel olacak şekilde hasta olup da
hastaneye nakli veya yakınlarının refakatinde kurumdan ayrılması mümkün olmayan
hükümlünün kendi rızası ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile bir hastaneye veya sağlık
kurumuna nakledilinceye kadar kurumun ayrı bir bölümünde kalması sağlanır.

Yukarıda belirtilen hâllerde, durum, hükümlünün ailesine, avukatına, asker kişi ise
kayıtlı bulunduğu askerlik şubesine ve yabancı uyruklu ise uyruğunda olduğu devletin
diplomatik temsilciliği veya konsolosluğuna kurum idaresince bildirilir.

Tahliye sonrası gerektiğinde irtibat kurabilmek için hükümlünün adresi ve telefonları
adres ve telefon defterine kaydedilir.

SALIVERİLEN TUTUKLU ADRES VE TELEFON DEFTERİ

Sayfa
Nu.:

Örnek Nu.: A-14

S
ır

a
N

u
m

a
ra

sı

S
ic

il
N

u
m

a
ra

sı

Adı - Soyadı
Ana - Baba

Adı
T.C. Kimlik
Numarası

Doğum
Yeri

Doğum
Tarihi

Salıverilme
Tarihi

Açık Adresi
Telefon

Numarası

Düzenlenen
Tutanağın
Tarih ve
Numarası

Salıverilme
Sonrası

Gerçekleşen
Adres Değişikliği

Tablo 2.9: Salıverilen tutuklunun adres ve telefon bilgileri defteri örneği
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YGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, Ceza infaz kurumlarındaki tahliye
işlemlerini yapabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Tahliye bilgilerini alınız.

 Hükümlünün hangi tahliye çeşidine
göre tahliye işlemlerinin yapılacağına
dikkat ediniz. Tabi olduğu tahliye
çeşidine göre gerekli işlemleri eksiksiz
yapınız.

 Evrakları tamamlayınız.

 Hükümlünün tahliye evraklarını
tamamlarken askerliği ile ilgili bir yazı
bulunup bulunmadığına, emniyetten
gelen bir yazı olup olmadığına dikkat
ediniz.

 Depo işlemlerini yapınız.

 Hükümlünün bütün eşyalarını
eksiksiz makbuz karşılığında teslim
ediniz parası varsa parasını da imza
karşılığı teslim edip kayıttan düşmeyi
unutmayınız.

 Müdürün onayını alınız.
 Hazırladığınız salıverme fişi ve
makbuzları müdüre imzalatmayı
unutmayınız.

 Nizamiye düşümünü yapınız.

 Hazırladığınız salıverme fişi ile
nizamiye kayıtlarından da düşmesi
sağlanır. Hükümlünün salıverilmesi
sağlanmış olur.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Hükümlüler, kanunlarda belirtilen yetkili makamların yazılı emri ile salıverilir. Yetkili
makamlar salıverilme kararını alırken aşağıdaki nedenlerden hangisi geçerli değildir?

A. İnfazın bitmesi
B. Hükümlünün talebi
C. Mahkeme kararı ile tahliye
D. Bihakkın tahliye

2. Cezayı veren mahkeme, bazı suçlarda şikâyetçinin şikâyetten vazgeçmesi hâlinde yeniden
karar çıkartarak hükümlüyü tahliye edebilir. Bu durumdaki tahliye aşağıdakilerden
hangisine uyar?

A. Mahkeme kararı ile tahliye
B. Bihakkın tahliye
C. Şartlı tahliye
D. Af

3.Bir hükümlünün koşullu salıverilmesi için aşağıdakilerden hangisi mahkemeye sunulması
gereken evraklardan değildir?

A. İdare ve gözlem kurulu başkanlığının yazısı
B. Disiplin kurulunun yazısı
C. Dosyası
D. Hükümlünün istek yazısı

4.Hükümlülerin tahliyelerinde hangi kurumlarla iş birliği yapılır?

A. Askerlik şubesi ve emniyet
B. Bakanlık
C. Savcılık
D. Muhtarlık

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

5. Hükümlünün mahkeme tarafından verilen cezanın tamamını ceza ve infaz
kurumunda tamamlayarak salıverilmesine……………………………denir.

6.Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün on sekiz yaşını
dolduruncaya kadar kurumda geçirdiği bir gün, ………………. gün olarak dikkate alınır.

7.Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren
kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hâkimin uyarısına rağmen
uymamakta ısrar etmesi hâlinde koşullu salıverilme kararı …………. alınır.

8.Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, …………………………………
hükümleri uygulanmaz.

9.Mahkemece salıverilmelerine karar verilen hükümlü veya tutukluların, gerekli
işlemlerinin tamamlanmasına müteakip odalarından çıkarılarak salıverilmelerini sağlayan
fişe hükümlü ve tutuklu …………………… denir.

10.Hükümlünün, kurumda bulunduğu sürede almış olduğu belgeler, bütün eşya ve
parası makbuz karşılığında salıverilmede kendisine verilir. Hükümlüler, salıverildiklerinde
bu durum ………………………………………… kaydedilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.Hükümlülerin başka bir kuruma nakledilmeleri için aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A.Kendi istekleri
B.Toplu sevk
C.Disiplin, asayiş ve güvenlik
D.Kurumdan izinsiz

2.Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları açık ceza infaz kurumundan başka açık ceza
infaz kurumlarına nakledilebilmeleri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A.Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe
vermeleri
B.Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri
C.Koşullu salıverilmelerine on aydan az süre kalmamış olması
D.İstekte bulunulan kurumun yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunması

3. Aşağıdakilerden hangisi hükümlülere verilen izinlerden değildir?

A.Mazeret izni
B.Sevk izni
C.Özel izin
D.İş arama izni

4.Aşağıdakilerden hangisi hükümlüye verilen mazeret izni nedenlerinden değildir?

A.Babaannesinin ölümü
B.Babasının ağır şekilde hastalanması
C.Birinci derece yakınlarının olduğu yerde doğal afet olması
D.Çocuğunun ölmesi

5.Aşağıdakilerden hangisi salıverilme çeşitlerinden değildir?

A. Hastalık hâlinde tahliye
B. Af
C. Mahkeme kararı ile
D. İnfazın bitmesi ile

6.Koşullu salıverilme için kurumda geçirilmesi gereken süreye aşağıdakilerden hangisi
girmez?

A.Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezası ile müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz altı yıl
B.Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde otuz yıl
C.Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde
en fazla otuz altı yıl
D.Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla yirmi
yıl

MODÜL DEĞERLENDİRME
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Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

7.Müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında, teslim sırasında Cumhuriyet Savcısı
bulunamıyor ise teslim alma işlemi kurum ………………………. tarafından
gerçekleştirilecek ve durum Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilecektir.

8.Açık ceza infaz kurumları arasındaki nakil talepleri hakkında ………………….. karar
verilir ancak aynı ağır ceza yargı çevresi içindeki açık ceza infaz kurumları arasındaki
nakillere ağır ceza …………………………………………… karar verilir.

9.Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunanlar dışındaki hükümlülere mazeret izni,
özel izin veya iş arama izni verilebilir. İzinde geçen süreler …………………….. geçmiş
sayılır.

10.Hükümlünün bankada şahsi parasının bulunması hâlinde, bu para, görevli personel
tarafından bankadan çekilerek salıverilecek hükümlüye ………………. karşılığı iade edilir.

11.İzin hakkından sadece hükümlüler yararlanabilmekte, tutuklular ve
………………………. yararlanamamaktadır.

12.Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenen suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm
edilmiş olanlar otuz altı yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını,
süreli hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü kurumda iyi hâlli
olarak çektikleri takdirde ……………………………………….. yararlanabilirler.

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
CEVAP ANAHTARI

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2
CEVAP ANAHTARI

CEVAP ANAHTARLARI

Sorular Cevaplar

1- C
2- B
3- A
4- A
5- D
6- D
7- altı ay
8- hükümlü
9- görülmelerine

10-
infaz koruma

memuru,
jandarma

11- bakanlık
12- hükümlü

13-
açık ceza infaz

kurumları
14- özel
15- birlikte
16- disiplin
17- defterine

Sorular Cevaplar

1- B
2- A
3- D
4- A

5-
Bihakkın,

tahliye
6- iki
7- geri

8-
koşullu

salıverme
9- salıverme fişi

10-
hükümlü

kayıt defteri
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

Sorular Cevaplar

1- D
2- C
3- B
4- A
5- A
6- D
7- en üst amiri

8-
Bakanlıkça,
C. Başsav.

9- hükümlülükte
10- makbuz
11- hükümözlüler

12-
koşullu

salıverme
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