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ALAN Adalet Alanı

DAL/MESLEK İnfaz ve Koruma

MODÜLÜN ADI Teslim Alma

MODÜLÜN TANIMI

SÜRE 40 / 32

ÖN KOŞUL Göreve Hazırlık modülünü almış olmak

YETERLİLİK Hükümlü ve tutukluların teslim alma işlemlerini yapmak

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Mevzuata uygun olarak hükümlü ve tutukluların teslim alma
işlemlerini öğrenebileceksiniz.
Amaçlar

1.Ceza infaz kurumu öncesi süreçte yapılan işlemleri
sıralayacaksınız.

2.Ceza infaz kurumlarında izin verilen eşyalar ile yasak
olan eşyaları sıralayabileceksiniz.

3.Hükümlü ve tutuklu haklarını sıralayabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

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

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

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

Ceza infaz kurumu rejimi, temel olarak hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma
yeniden kazandırılması amacına yönelik faaliyetleri kapsayacak şekilde düzenlenmeli ve
kurum yetkililerinin de asıl amacı bu olmalıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için her mahpusun
toplumsal geçmişini, suç sicilini, fiziksel ve ruhsal kapasitesini ve kabiliyetini, şahsi
tabiatını, hapis cezasının süresini ve tahliye sonrası beklentileri dikkate alınmalıdır. Ayrıca
bireysel ihtiyaçlarına uygun biçimde bulunduğu ülkede mümkün olduğu takdirde dinsel
tedbirler de dâhil olmak üzere öğretim, meslek rehberliği ve eğitimi, grup çalışması, iş
danışmanlığı, fiziksel ve ahlaki açıdan geliştirme gibi her türlü uygun vasıta kullanılmalıdır.

Bu modül ile hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına teslim alınma sürecinde
sahip olduğu haklarını, yükümlülüklerini, infaz ve koruma memurluğunun rolünü öğrenmiş
olacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda Cumhuriyet
Savcılığı tarafından verilen yakalama emri ile başlayıp ceza infaz kurumuna teslimine kadar
olan süreci öğrenebileceksiniz.

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

 Çevrenizdeki emniyet birimlerini ziyaret ederek yakalama, gözaltına alma ve
ifade alma işlemleri hakkında bilgi toplayınız.

 Çevrenizde bulunan ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek hükümlü ve
tutukluların kolluk kuvvetlerinden teslim alması konusunda bilgi alınız.

1. CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM
ALMA SÜRECİ

1.1. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma

Yakalama, gözaltına alma ve ifade alma işlemleri adli kolluk görevlileri ile
gerektiğinde veya Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine adli kolluk görevini ifa eden bütün
kolluk birimlerinin Cumhuriyet Savcılarının bilgi ve emirleri doğrultusunda yürütecekleri
adli soruşturma sırasında gerçekleştirilen yakalama, gözaltına alma, muhafaza altına alma ve
ifade alma işlemlerini kapsamaktadır.

Kolluk kuvvetlerinin Cumhuriyet Savcısı adına adli konulara ilişkin olarak yürüttüğü
görevler adli görev kabul edilmektedir. Bu işlemlerin yürütülmesinde uyulacak usul ve
esaslar “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun” ve
“Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir.

1.1.1. Yakalama İşlemi

Yakalama, aşağıda belirtilen yetkiler çerçevesinde, hâkim kararı veya Cumhuriyet
Savcısının emriyle veya doğrudan kolluk kuvveti veya suçüstü hâlinde herkes tarafından

ÖĞRENME FAALİYETİ - 1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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yapılabilmektedir. Yakalamanın doğrudan kolluk kuvvetleri tarafından yapılması hâlinde
işlem, yakalanan kişinin ismi ve alınan tedbirler derhâl Cumhuriyet Savcısına bildirilir.

Yakalama yetkisi aşağıda belirtilen hâllerde kolluk kuvvetlerine aittir:

 Gecikmesinde sakınca bulunan ve Cumhuriyet Savcısına veya derhâl amirlerine
müracaat imkânı olmayan hâllerde;

 Hakkında yakalama emri düzenlenmesi veya tutuklama kararı verilmesi
gereken kişileri,

 Suçüstü hâlinde veya gecikmesinde sakınca bulunan diğer hâllerde suç
işlendiğine veya suça teşebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser,
emare ve delil bulunan şüphelileri,

 Kolluk kuvvetinin kanun ve usul dairesinde verdiği emre itaatsizlik edenleri ve
aldığı tedbirlere uymayanları,

 Görev yaparken mukavemette bulunan veya görevinden alıkoymak maksadıyla
kolluk kuvvetine zorla karşı koyan ve yakalanmadıkları taktirde hareketlerine
devam etmeleri ihtimali bulunan kişileri,

 Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama emri, yakalama ve tutuklama
kararı bulunanları veya kanunla istenilen bir mükellefiyeti yerine getirmedikleri
için yakalanması gerekenleri,

 Uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri alan, satan, bulunduran veya kullananları,

 Halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoş olanları veya
sarhoşluk hâlinde başkalarına saldıranları,

 Halkın huzur ve sükûnunu bozanlardan, yapılan uyarılara rağmen bu
hareketlerine devam edenlerle, başkalarına saldırıya yeltenenleri ve kavga
edenleri,

 Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için kanunlarla belirtilen esaslara uygun
olarak alınan tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla toplum için tehlike teşkil
eden akıl hastası, uyuşturucu ve uyarıcı madde veya alkol tutkunu, serseri veya
hastalık bulaştırabilecek kişileri,

 Haklarında mahkemece çocuk bakım ve yetiştirme yurtlarına veya benzeri
resmî veya özel kurumlara yerleştirilmesine veya yetkili merci önüne
çıkarılmasına karar verilen çocukları,

 Usulüne aykırı şekilde ülkeye girmek isteyen veya giren veya hakkında sınır
dışı etme veya geri verme kararı alınan kişileri,

 Kimliğini bir belgeyle veya kolluk kuvvetince tanınmış veya güvenilir kişilerin
tanıklığı ile ispat edemeyenlerle gösterdikleri belgelerin doğruluğundan şüphe
edilen kişileri aranan kişilerden olup olmadıkları anlaşılıncaya veya gerçek
kimliği ortaya çıkıncaya kadar yirmi dört saati geçmemek üzere yakalama ve
muhafaza altına almaya yetkilidir.
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Aşağıda belirtilen durumlarda ise herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir:

 Kişiye suçu işlerken rastlanması

 Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması ihtimalinin bulunması veya
hemen kimliğini belirleme imkânının bulunmaması

Soruşturma ve kovuşturma işlemi şikâyete bağlı olmakla birlikte beden veya akıl
hastalığı, malûllük veya güçsüzlükleri nedeniyle kendilerini idareden aciz olanlara karşı
işlenen suçüstü hâllerinde kişinin yakalanması şikâyete bağlı değildir.

Yakalanan kişi ile ilgili olarak yapılması gerekli işlemler şunlardır:

 Yakalanan kişinin kaçmasını, kendisine veya başkalarına zarar vermesini
önlemek amacıyla üst araması yapılarak silah vb. unsurlardan arındırılır.

 Yakalama sırasında suçun iz, emare, eser ve delillerinin yok edilmesini veya
bozulmasını önleyecek tedbirler alınır.

 Yakalanan kişiye suç ayrımı gözetilmeksizin yakalama sebebi ve hakkındaki
iddialar ile susma ve müdafiden yararlanma, yakalanmaya itiraz etme hakları ile
diğer kanuni hakları ve itiraz hakkını nasıl kullanacağı yazılı olarak veya hemen
mümkün değilse sözlü olarak derhâl bildirilir.

 Kolluk kuvveti, yakalama işlemini, yakalanan kişiyi ve uygulanan tedbirleri
derhâl Cumhuriyet Savcısına bildirir.

 Yakalamadan ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin emirden yakalananın bir
yakınına veya belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilir.

 Yakalama işlemi bir tutanağa bağlanır. Bu tutanağa yakalananın hangi suç
nedeniyle, hangi koşullarda, hangi yer ve zamanda yakalandığı, yakalamayı
kimlerin yaptığı, hangi kolluk mensubunca tespit edildiği, haklarının tam olarak
anlatıldığı açıkça yazılır, bu tutanağın bir sureti yakalanan kişiye verilir.

 Yakalanan kişiye ayrıca haklarının yazılı olarak bildirildiğini ve kendisi
tarafından da bu hususun anlaşıldığını belirten "Yakalama ve Gözaltına Alma
Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu" tanzim edilerek imzalı bir örneği
kendisine de verilir.

 Suç işlerken rastlanması veya suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması
ihtimalinin olması veya hemen kimliğini belirleme imkânının bulunmaması
nedeniyle başkaları tarafından yakalanıp kolluk görevlilerine teslim edilen veya
bu hâllerde kolluk görevlilerince yakalanan ya da haklarında tutuklama kararı
veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca
bulunan hâllerde Cumhuriyet Savcısına veya amirlerine derhâl başvurma imkânı
bulunmaması sebebiyle kolluk görevlilerince yakalanan kişi ve olay hakkında
Cumhuriyet Savcısına hemen bilgi verilerek emri doğrultusunda işlem yapılır.

 Kolluk kuvvetler, Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen sözlü emrin gereğini
(yazılı hâle getirilmesini beklemeden) derhâl yerine getirir. Sözlü emir en kısa
zamanda yazılı hâle dönüştürülerek mümkün olan en seri iletişim vasıtasıyla
ilgili kolluğa bildirilir.



7

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

YAKALAMA VE GÖZALTINA ALMA TUTANAĞI
ŞÜPHELİ VE SANIK HAKLARI FORMU*

Şahsın Kimlik Bilgileri

Soyadı : ................................ Doğum Tarihi : ....../....../............
Adı : ................................ Doğum Yeri : ..........................................
Ana Adı : ................................ Cinsiyeti : ..........................................
Baba Adı : …………………… Nüf.Kay.Old.Yer (İl/İlçe/Köy) : ............./.............../............
T.C. Kimlik Numarası: ................................

Şahsın Yakalandığı

Tarih/Saat : ........................................................
Yer (Cadde,Sokak vs.) : ........................................................
Yakalamanın Hangi Koşullarda Yapıldığı : ........................................................
Yakalamaya Neden Olan Suç : ........................................................
Yakalamayı Yapan Görevli/Kişiler : ........................................................
Yakalamayı Tespit Eden Kolluk Görevlileri : ........................................................
Yakalamanın Haber Verildiği Cumhuriyet Savcısı : ........................................................
Gözaltına Alma Emrini Veren Cumhuriyet Savcısı : ........................................................
Gözaltına Alınmanın Tarih ve Saati : ........................................................

.................................................olayı ile ilgili olarak .......................................... suçu şüphesi/Cumhuriyet Savcısının talimatı ile
yakalandınız/gözaltına alındınız. Başka suçlara karışmış olma ihtimaliniz de aynı zamanda soruşturma kapsamındadır.

Yürürlükteki mevzuata göre aşağıda belirtilen haklarınız bulunmaktadır:

I- Kimliğinizle ilgili sorulara doğru cevap vermek zorundasınız. Kimliğinizle ilgili bilgileri vermemeniz veya yanlış
bilgi vermeniz suç teşkil edecektir.

II- İsnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmama, yani susma hakkına sahipsiniz.
III- Yakalandığınızı ve/veya gözaltına alındığınızı yakınlarınıza haber verme hakkınız vardır. Haber vermek istediğiniz

yakınınıza veya belirlediğiniz bir kişiye veya yazılı olarak karşı çıkmadığınız takdirde Büyükelçiliğinize /
Konsolosluğunuza durum derhâl bildirilecektir.

IV- Aleyhinize var olan şüpheleri ortadan kaldırmak için lehinize olan hususları öne sürebilirsiniz.
V- Müdafi tayin hakkınız vardır. Müdafi tayin edebilecek durumunuz yoksa, baro tarafından tayin edilecek bir müdafiin

hukuki yardımından yararlanabilirsiniz. Müdafi ile görüşme ve konuşma hakkınız vardır. Müdafiiniz, ifade alma
esnasında hazır bulunabilir.

VI- Yakalama, gözaltına alma işlemine veya gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet Savcısının yazılı emrine
karşı, hemen serbest bırakılmanızı sağlamak için sulh ceza hâkimine başvurabilirsiniz.
İsnat olunan suçla ilgili olarak tarafıma okunan ve form olarak bir nüshası verilen haklarımın neler olduğunu anladım.

.................................................
Yakalanan veya Gözaltına Alınan Şahsın İmzası

Yukarıda adı ve açık kimliği yazılı şüpheli/sanığa isnat olunan suçla ilgili haklarını açıkladım ve kendisi tam
anlamıyla anlayarak imzaladı / imzadan imtina etti, formun bir nüshası kendisine verildi.

Görevlinin
Sicili :
Birimi :
İmzası :

 Yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcısının emri ile serbest bırakılmazsa
soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınır.

 Muhafaza altına alınmak amacıyla yakalanan kişilere yakalama sebebi,
yakalamaya itiraz etme hakkı ve bu hakkı nasıl kullanacağı derhâl bildirilir. Bu
kişilerden ıslah veya tedavi kurumuna götürülmesi gerekenlerin ilgili
kurumlarca teslim alınmaları sağlanır. Teslim alınmaması hâlinde durum bir
tutanakla tespit edilir ve tutanağın bir sureti mülki amire gönderilir.

Form 1.1: Şüpheli ve sanık hakları formu
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1.1.2. Yakınlarına Haber Verme

Yakalanan kişinin yakınlarına yakalandığı, gözaltına alındığı veya gözaltı süresinin
uzatıldığı Cumhuriyet Savcısının emriyle gecikmeksizin bir yakınına veya yakalananın
kendisinin belirlediği bir kişiye aşağıda sayılan vasıtalardan biri ile haber verilmesi gerekir.

 Kendisi ile birlikte bir kişi varsa bu kişi vasıtasıyla

 Kendisinin vereceği ya da kolluk tarafından tespit edilebilen yakınlarına ait
telefon vasıtasıyla

 Haber vereceği yakınının telefon numarası tespit edilemiyorsa ilgili yer kolluğu
vasıtasıyla

Yakınlarına haber verilmesinin soruşturmanın yürütülmesine zarar verebileceği
kanaatine varılması hâlinde bu durum tutanakla tespit edilir.

Yakalanan veya gözaltına alınan kişi yabancı ise yazılı olarak karşı çıkmaması hâlinde
durumu vatandaşı olduğu ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna haber verilir.

1.1.3. Sağlık Kontrolü

Yakalanan kişinin gözaltına alınacak olması veya zor kullanılarak yakalanması
hâllerinde hekim kontrolünden geçirilerek yakalanma anındaki sağlık durumu belirlenirken
aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

 Gözaltına alınan kişinin herhangi bir nedenle yerinin
değiştirilmesi, gözaltı süresinin uzatılması, serbest bırakılması
veya adli mercilere sevk edilmeden önce sağlık durumu hekim
raporu ile tespit edilir.

 Gözaltına alınanlardan herhangi bir nedenle sağlık
durumu bozulanlar ile sağlık durumundan şüphe edilenler,
derhâl hekim kontrolünden geçirilerek gerekiyorsa tedavileri
yaptırılır. Bu durumdaki kişilerden kronik bir rahatsızlığı
olanların istekleri hâlinde varsa kendi hekimi nezaretinde
resmî hekim tarafından muayene ve tedavi edilmeleri
sağlanır.

Resim 1.2: Sağlık kontrolü

 Gözaltına alınan kişinin ifadesini alan veya soruşturmayı yürüten kolluk
görevlisi ile bu kişiyi tıbbi muayeneye götüren kolluk görevlisinin farklı olması
zorunludur. Ancak personel yetersizliği nedeniyle farklı kolluk görevlisinin
bulunmaması hâlinde bu durum belgelendirilir.

 Tıbbi muayene, kontrol ve tedavisi, adli tıp kurumu veya resmî sağlık
kuruluşlarınca yapılan kişi için üç nüsha şeklinde hazırlanan yakalama veya
nezarethaneye giriş raporunun bir nüshası raporu tanzim eden sağlık
kuruluşunda saklanır, ikinci nüshası gözaltına alınana, üçüncü nüsha ise
soruşturma dosyasına eklenmek üzere ilgili kolluk görevlisine verilir.

 Gözaltı süresinin uzatılması veya yer değişikliği ya da nezarethaneden çıkış
sırasında düzenlenen hekim raporlarından bir nüshası sağlık kuruluşunda
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saklanır, iki nüshası ise raporu düzenleyen sağlık kuruluşunca kapalı ve
mühürlü bir zarf içinde ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına en seri şekilde
gönderilir. Bunlardan bir nüshası Cumhuriyet Savcısı tarafından gözaltına
alınanın kendisine veya vekiline verilir, bir nüshası ise soruşturma dosyasına
eklenir.

 Hekim ile muayene edilen şahsın yalnız kalmaları, muayenenin hekim hasta
ilişkisi çerçevesinde yapılması esastır. Ancak hekim kişisel güvenlik endişesini
ileri sürerek muayenenin kolluk görevlisinin gözetiminde yapılmasını
isteyebilir. Bu istek belgelendirilerek yerine getirilir. Bu durumda gözaltına
alınan kişinin talebi hâlinde müdafii de muayene sırasında gecikmeye neden
olmamak kaydıyla hazır bulunabilir.

 Kadının muayenesi, talebi hâlinde ve olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim
tarafından yapılır. Muayene edilecek kadının talebine rağmen kadın hekimin
bulunmaması hâlinde muayene sırasında hekim ile birlikte sağlık mesleği
mensubu bir kadın personelin bulundurulmasına özen gösterilir.

1.2. Cumhuriyet Başsavcısı ve Hakimin Rolü
Hükümlü, hapis cezası veya güvenlik tedbirinin infazı için gönderilen çağrı kâğıdının

tebliği üzerine on gün içinde gelmez, kaçar ya da kaçacağına dair şüphe uyandırırsa
Cumhuriyet Savcısı yakalama emri çıkarır. Ayrıca üç yıldan fazla hapis cezalarının infazı
durumunda ise doğrudan yakalama emri çıkarır (Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun, Madde 19).

İlgili kanunun 20’inci maddesinde ise Cumhuriyet Başsavcısının yapacağı işlemleri
aşağıdaki gibi düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre,

 Mahkeme, hapis cezasını içeren kesinleşmiş mahkûmiyet kararını, hangi
hükümlü ve hangi cezanın infazına ilişkin olduğu açıkça belirtilmek suretiyle
Cumhuriyet Başsavcılığına verilir.

 Cumhuriyet Başsavcılığınca infaz defterine kaydedilen ilamdaki cezanın süresi
gözetilerek hükümlü hakkında çağrı kâğıdı veya yakalama emri çıkarılır.

 Çağrı kâğıdı, hükümde gösterilen adrese tebliğ edilir. Hükümlü, adres
değişikliklerini mahkemeye veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmekle
yükümlüdür. Aksi hâlde hükümde gösterilen adreste yapılan tebligat geçerlidir.

 Hükümlüye Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ceza infaz kurumuna

alındığı ve salıverileceği tarih ile ceza süresini ve cezanın hangi hükme ilişkin
bulunduğunu belirten bir belge verilir.

 Yakalama ve gözaltı işlemlerine karşı Cumhuriyeti Savcısının rolü kısaca
şöyledir:

 Gözaltına alınanlar, işlemleri bitirildikten sonra gözaltı süresinin dolması
beklenmeksizin kolluk kuvvetince ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına
derhâl sevk edilir.

 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 90’ıncı maddesine göre
yakalanan kişi Cumhuriyet Savcısı tarafından bırakılması emredilmezse
soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınır.
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 Yakalanan kimsenin serbest bırakılmaması hâlinde kolluk kuvveti
nezaretinde yapılan ifade alma işlemi sonuçlanır sonuçlanmaz, sanık
dosyası ile birlikte 24 saat içinde sorgulanmak üzere yakalama yerine en
yakın Cumhuriyet Savcısının huzuruna çıkarılır. Sanığın ve ilgili diğer
kişilerin ifadeleri alınıp dosya incelenir. Daha sonra Cumhuriyet Savcısı
ya sanığın salıverilmesini ya da dosyası ile birlikte hâkim önüne
çıkarılmak suretiyle tutuklama kararı verilmesini kararlaştırır.

 Üç veya daha fazla kişinin iştirakiyle toplu olarak işlenen suçlarda
delillerin toplanmasındaki güçlük veya faillerin çokluğu veya benzer
nedenlerle Cumhuriyet Savcısı bu sürenin dört güne kadar uzatılmasına
yazılı olarak emir verebilir.

 Yakalanan kişi, gözaltına alınmasını gerektirecek bir nedenin tespit
edilememesi veya yakalama sebebinin ortadan kalkması hâlinde
Cumhuriyet Savcısının emri ile kolluk kuvvetince derhâl salıverilir.

 Yakalanan kişi, hakkında ıslah veya tedavi tedbiri alınması gereken
kişilerden ise ilgili kuruma teslim edilir.

 Yakalama ve gözaltı işlemlerine karşı hakimin rolü ise kısaca şöyledir:

 Yakalama, gözaltına alma işlemine veya gözaltı süresinin uzatılmasına
ilişkin Cumhuriyet Savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, müdafi
veya kanuni temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı
hemen serbest bırakılmasını sağlamak için sulh ceza hâkimine
başvurabilir. Yakalanan kişinin dilekçesi yetkili hâkime en seri şekilde
ulaştırılır.

 Hâkim veya mahkeme tarafından verilen yakalama emri üzerine
soruşturma veya kovuşturma evresinde yakalanan kişi, en geç yirmi dört
saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne çıkarılamıyorsa aynı süre
içinde en yakın sulh ceza hâkimi önüne çıkarılır, serbest bırakılmadığı
takdirde, yetkili hâkim veya mahkemeye en kısa zamanda gönderilmek
üzere tutuklanır.

 Yakalama, gözaltına alma işlemine veya gözaltı süresinin uzatılmasına
ilişkin Cumhuriyet Savcısının emrine karşı, hâkime yapılan başvuru
üzerine verilen serbest bırakma kararı derhâl uygulanır.

 Sevk veya serbest bırakma işlemi ve sebebi, aşağıda örneği yer alan
"Sevk / Serbest Bırakma Tutanağı"na bağlanır, bunun bir sureti
gözaltından çıkarılan kişiye verilir.
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T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
SEVK / SERBEST BIRAKMA TUTANAĞI*
GÖZALTINA ALINMASINA KARAR VEREN

CUMHURİYET SAVCISININ a) Adı ve Soyadı :
GÖZALTINA ALINAN BİRİMİN a) İli : .................................

b) İlçesi/Şubesi : .................................
c) Karakolu/Bürosu : .................................

ŞÜPHELİNİN / SANIĞIN
KİMLİK VE ADRESİ :

GÖZALTINA ALINDIĞI a) Tarih : ................ b)Saat : ...................

GÖZALTINDAN ÇIKARILDIĞI a) Tarih : ................ b)Saat : ...................

GÖZALTINDAN ÇIKARILMA ŞEKLİ a) Karakoldan/Şubeden serbest bırakılmıştır.
b) Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilmiştir.
c) Diğer ............................................................

GÖZALTINDA TUTULMA SÜRESİ 24 SAATİ (5271 sayılı CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN 250’NCİ MADDE
KAPSAMINA GİREN SUÇLARDA 48 SAATİ) GEÇMİŞSE BU SÜRENİN UZATILDIĞINA İLİŞKİN CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞININ YAZILI EMRİ VEYA HÂKİM KARARI

a) Cumhuriyet Başsavcılığının ...............gün,..............sayılı emriyle (......) gün nezarethanede
kalmıştır.
b) ......................................sulh ceza hâkimliğinin.................... gün, ........... sayılı kararıyla (.......)
gün nezarethanede kalmıştır.

GÖZATINA ALINMA SIRASINDAKİ RAPORU VEREN MAKAM :
RAPORUN TARİH VE NUMARASI :
NEZARETHANEDEN GEÇİCİ AYRILIŞLAR :
ŞAHSÎ EŞYALARIN TESLİM EDİLİP EDİLMEDİĞİ :
DİĞER HUSUSLAR :

Bu tutanak şüphelinin/sanığın sevk edilmesi/serbest bırakılması sırasında gözaltı ve
nezarethane sorumlusu tarafından tanzim edilerek altı birlikte imza edilmiş, bir nüshası
şüpheliye/sanığa verilmiştir. ...../....../........

Gözaltı/Nezarethane Sorumlusu Şüpheli/Sanık
(İSİM/SİCİL – İMZA) (İSİM – İMZA)

*YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ’NİN EKİDİR.

Form 1.2: Sevk / Serbest bırakma tutanağı

1.3. İfade Alma
İfade alma işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak usul ve esaslar, başta 5271 sayılı

Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere ilgili diğer kanunlar çerçevesinde çıkarılan
“Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği”nin 23, 24, 25, 26’ıncı

EK-C
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maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre uyulması gereken usul ve esaslar
şunlardır:

1.3.1. İfade Almanın Esasları

Şüphelinin ifadesinin alınmasında aşağıdaki hususlara uyulur:

 Şüphelinin kimliği saptanır. Şüpheli, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak
cevaplandırmakla yükümlüdür.

 Kendisine yüklenen suç anlatılır.

 Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından
yararlanabileceği, müdafiin ifade sırasında hazır bulunabileceği kendisine
bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından
faydalanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından bir müdafi
görevlendirilir.

 Müdafi sadece hukuki yardımda bulunabilir, şüphelinin ifadesi alınırken
şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremez, onun yerini aldığı izlenimi
veren herhangi bir müdahalede bulunamaz.

 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 95’inci maddesi hükmü saklı
kalmak üzere, yakalanan kişinin yakınlarından istediğine yakalandığı derhâl
bildirilir.

 Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu
söylenir.

 Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır
ve kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan
hususları ileri sürmek imkânı tanınır.

 İfade verenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alınır.

 İfade işlemlerinin kaydında teknik imkânlardan yararlanılabilir.

 İfade bir tutanağa bağlanır.

 Tutanak içeriğinin ifade veren ile hazır olan müdafi tarafından okunduğu ve
imzaları

 İmzadan çekinme hâlinde bunun nedenleri

 İfade esasları aşağıda örneği yer alınan “İfade Tutanağı” formatına uygun olarak
yerine getirilir.

1.3.2. İfade Almada Yasak Olan Yöntemler

 İfade veren şüphelinin beyanı, özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici
nitelikte kötü davranma, işkence, ilaç verme, yorma, aldatma, cebir veya
tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler
yapılamaz.

 Kanuna aykırı bir yarar vaat edilemez.

 Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak
değerlendirilemez.

 Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya
çıktığında bu işlem ancak Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılabilir.
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 Hiç kimse, kendisini veya kanunda gösterilen yakınlarını suçlayan bir beyanda
bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlanamaz.

İFADE TUTANAĞI
(Şüpheli için)

İFADE VERENİN* :
T.C. kimlik numarası :
Adı ve soyadı :
Baba ve ana adı :
Doğum yeri ve tarihi :
Nüfusa kayıtlı olduğu yer :
İkametgâh yahut mesken adresi :

İşyeri adresi :

Varsa telefonu (Ev-iş-cep-irtibat) :
Faks numarası :
Elektronik posta adresi :
Mesleği, ekonomik durumu :
Medeni hâli, çocuk sayısı :
İfadenin alındığı yer :

İfade verene isnat olunan suç anlatıldı, müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki
yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade alma sırasında hazır bulunabileceği, müdafi seçecek
durumda değilse ve bir müdafi yardımından yararlanmak istediği takdirde kendisine baro tarafından
bir müdafi görevlendirilebileceği, yakınlarından istediğine yakalandığının derhâl bildirileceği, isnat
edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için
somut delillerinin toplanmasını isteyebileceği kendisine hatırlatılıp açıklandı.

SORULDU :

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 147’nci maddesinde yazılı hususların yerine getirilmesinden sonra
tutanak okunup ifade veren ile hazır bulunanlar tarafından imza altına alınmıştır. .../.../20....

Cumhuriyet Savcısı Zabıt Kâtibi Müdafi İfade Veren
veya veya

(Kolluk amir ve memuru) (İfadeyi yazan kolluk görevlisi)
İsim ve imza İsim ve imza İsim ve imza İsim ve imza

* İfade veren kimliği hakkındaki soruları doğru cevaplandırmakla yükümlüdür.
Not: İfade verenin tutanağı imzalamaması durumunda bunun sebepleri kendisinden sorulup varsa tutanağa
geçirilir. İfadenin aynı zamanda hangi teknik araçlarla kaydedildiği hususu tutanağın altına not olarak yazılır.

Form 1.3: İfade tutanağı (Şüpheli için)

1.4. Kuruma Alınma ve Kayıt İşlemleri

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 21’inci maddesine göre
Kuruma Alma ve Kayıt İşlemleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

EK-



14

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

 Tanıya yönelik olarak hükümlülerin parmak ve avuç içi izleri alınır, fotoğrafları
çekilir, kan grupları, vücutlarının dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir. Kayıt
altına alınan söz konusu bilgiler hükümlünün kişisel dosyasında veya elektronik
ortamda saklanır. Bu bilgiler, kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir
kurum ve kişiye verilemez.

1.5. Tutuklu ve Hükümlü Teslim Alma Evrakı

Tutuklu ve hükümlülerin kuruma kabul edilebilmesi için ilgili Cumhuriyet
Savcısının kuruma havale işlemini yapmış olması gerekir. Görevli kolluk kuvveti tutuklu
veya hükümlü ile birlikte Cumhuriyet Savcılığından almış olduğu tutuklama müzekkeresi ya
da mahkeme ilamını ilgili ceza infaz kurumuna teslim eder. Tutuklu veya hükümlüyü teslim
alacak olan kurum ise iki nüsha şeklinde teslim tesellüm belgesi düzenleyerek bir nüshası
mahpusu getiren kolluk kuvvetine verir, diğer nüshasını da ilgili şahsın dosyasına koyar.
1.5.1. Kimlik Belgeleri

Kolluk kuvvetlerince teslim edilmek üzere kuruma getirilen tutuklu veya hükümlünün
ilk olarak kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi gerekir. Kimliği yanında olmayan tutuklular
için tevkif müzekkeresindeki kimlik bilgileri, hükümlüler için ise mahkeme ilamındaki
kimlik bilgileri esas alınarak teslimat yapılır. Tutuklu veya hükümlünün yanında nüfus
cüzdanı, ehliyet, pasaport, resmî dairelerin verdiği kimlik kartı ve evlilik cüzdanı gibi kimlik
yerine geçen herhangi bir belgesi varsa bu belgelerdeki bilgilerle müzekkere veya ilamdaki
bilgiler karşılaştırılarak bilgilerin bire-bir tutup tutmadığına bakılır. Bilgilerin hatalı olması
durumunda düzeltilmesi için ilgili adliyeye geri gönderilir.

1.5.2. Teslim ve Tesellüm Belgesi

Teslim tesellüm belgesi, kuruma kabul şartlarını taşıyan hükümlü ve tutuklular için
mahkum kabul birim sorumlusu durumundaki infaz koruma baş memuru tarafından, baş
memurun bulunmaması durumlarda ise görevli infaz koruma memuru tarafından düzenlenir.

Aşağıda örneği yer alan bu belgenin doldurulmasında aşağıdaki hususlara dikkat
edilmesi gerekir:

 Tutuklularda kaç adet tevkifin olduğu ve sorgu numaraları ve
mahkemeleri belirtilir.

 Hükümlülerde ise kaç adet ilamının olduğu ve ilam numaraları
belirtilmelidir.

 Teslim eden ve teslim alan görevlilerin görev, unvan, sicil ve imzaları
mutlaka bulunmalıdır.
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

…….. .. Numaralı … Tipi
…………………….. Ceza İnfaz kurumu Müdürlüğü

TESLİM VE TESELLÜM BELGESİDİR

ADI SOYADI TARİHSAAT

TUTUKLU ----------------------------------- …/…./20… …….
HÜKÜMLÜ Geldiği Yer: …………………………………

Görevli polis memuru, (amiri) Jandarma Komutanınca cezaevimize getirilmiş
olduğundan aşağıda tespit edildiği şekilde kimliği ve tutuklama müzekkeresi,
müddetnamesi, il dışından sevkle gelenlerin hüküm özeti Cumhuriyet Başsavcılığınca
havalesi görülüp teslim alınmıştır.

TUTUKLU SANIK

ADI-SOYADI :
BABA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
SUÇU-ÖRGÜTÜ :
MESLEĞİ-ÖĞR.DURUMU :
TEVKİF ADEDİ :
SORGU NUMARASI :
TEVKİF EDEN MAHKEME :

HÜKÜMLÜ SANIK

ADI-SOYADI :
BABA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
SUÇU-ÖRGÜTÜ :
İLAM ADEDİ :
SAVCILIK İLAMAT NU :
MESLEĞİ-ÖĞR.DURUMU :
MEDENİ DURUMU :

TESLİM EDEN TESLİM ALAN

ADI-SOYADI : ADI-SOYADI :
GÖREVİ : GÖREVİ :
GÖREV YERİ: GÖREV YERİ:
SİCİL NU : SİCİL NU :
İMZA : İMZA :

Form 1.4: Teslim tesellüm belgesi
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1.5.2. Tutuklama Müzekkeresi veya Kesinleşmiş Mahkeme İlamı

Tutuklama müzekkeresinde tutuklamayı yapan mahkeme, tutuklanma tarihi, sorgu
numarası, suçu ve kimlik bilgilerinin mevcut bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Bu
bilgilerden herhangi birinin eksik olması durumunda şahıs teslim alınmaz.

T.C.
ANKARA

……… SULH CEZA MAHKEMESİ

TUTUKLAMA MÜZEKKERESİ
Tutuklama kararını veren mahkeme :
Esas veya sorgu numarası :
C. Başsavcılığı soruşturma numarası :
Şüphelinin
*T.C. Kimlik Nu :
Adı ve Soyadı :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi (gün, ay, yıl) :
Nüfusa Kayıtla Olduğu Yer:
İl :
İlçe :
Mah/Köy :
Cilt Nu :
Aile Sıra Nu :
Sıra Nu :
Adres ve Telefonu:
İkâmetgâh :
İş Yeri :
Şüpheli veya
Şüpheliye İsnat Olunan Suçu :
Suç Tarihi (gün, ay, yıl) :
Suç Yeri :
İl......................İlçesi.....................Mah/Köy...................

Fiilin Kanunda Hükme Bağladığı
Maddeler :
Tutuklama Sebebi :

CMK’nun 100. maddesi hükmüne göre yukarıda yazılı sebeplerden dolayı
tutuklanmasına karar verilmiş olan ..................................... için müzekkeredir. ..../..../......

Kâtip Hâkim

Sicil,Mühür,İmza
NOT : Müzekkerenin bir nüshası öncelikle suçun işlendiği yer güvenlik kuvvetine
gönderilecektir.

*Yabancı uyruklu ise uyruğu ve pasaport seri numarası yazılır.

Form 1.5: Tutuklama müzekkeresi
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1.5.3. Müddet name

Cezası kesinleşmiş olan hükümlülerin infaz takvimini gösteren ve Cumhuriyet
Savcılığınca düzenlenen aşağıdaki şekilde yer alan belgeye müddet name adı verilir.
Hükümlünün kurumda kalacağı süreyi gösteren bu belgenin hükümlü ile birlikte ceza infaz
kurumuna gönderilmesi gerekmekle birlikte bu belgenin olmaması hükümlünün kabul
edilmemesine mani değildir. Hükümlü mahkeme ilamı ile teslim alınarak müddet name
tanzimi için dosyası ilgili savcılığı gönderilir.

MÜDDETNAME
(Mahkumlar için)

Cumhuriyet Savcılığı :
İlamat Numarası :
Cezaevi Hük.Def.Numarası :
Adı ve Soyadı :
Baba ve Ana Adı :
Doğum Yeri ve tarihi :
İkametgah ve Meskeni :

CEZA BİLGİLERİ Ceza Süresi Türü İndirim

…………… ………. ……….

Gün Ay Yıl
…… …. …. CEZAEVİNE GİRİŞ TARİHİ
…… …. …. TOPLAM CEZASI
-----------------------
…… …. …. BİHAKKIN TAHLİYE TARİHİ
…… …. …. İNDİRİM ORANINA GÖRE KOŞULLU
----------------------- SALIVERMEDEN YARARLANDIĞI TOPLAM SÜRE

…… …. …. 5275 SY. YASANIN 107/… MADDESİNE GÖRE
KOŞULLU SALIVERME TARİHİ

ÖNCEKİ TUTUKLULUK BİLGİLERİ

GÖZETİM Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Süresi (Gün)

…./…./20… …./…./20… …….. gün

TOPLAM TUTUKLULUK SÜRESİ

…./…./20…
Yazman Cumhuriyet Savcısı

…..…………………. …………………….

Notlar : …………. TİPİ CİK
………………….... Mahkemesinin …./…./20… tarih ve ……./….. d.iş sayılı içtima
kararına göre düzenlenmiştir.
Hükümlünün vasisine tebliğ için ….……...…... TL adli para cezası bekletilmektedir.

Form 1.6: Müddetname
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1.5.4. Sevk Evrakı

Hükümlünün bir kurumdan diğer bir kuruma nakil olabilmesi için infaz dosyası,
bakanlık emri ve sevk sağlık raporu aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi bir üst yazıya
bağlanarak hükümlü ile birlikte teslim tesellüm belgesi de düzenlendikten sonra kolluk
kuvvetine teslim edilir. Hükümlü açık ceza infaz kurumuna sevk oluyor ise infaz koruma
memuruna teslim edilir.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

…………………… Müdürlüğü

Sayı : 2009/
Konu :
…./…/20…..

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

………………. Ceza Mahkemesinin …./ …./ 200….. gün ve …….. esas
………….. karar sayılı ilamı ile …….. suçundan dolayı …. yıl, …. ay hapis cezasına
hükümlü …….oğlu ………. doğumlu ………………. Bakanlığımızın ….. / …. / 200…
gün ve ………. sayılı emirleri ile bakiye cezasının infazının devamı için
………………….. Ceza İnfaz Kurumuna nakli uygun görülmüştür.

Kurumumuz infaz ve koruma memuru nezaretinde gönderilen hükümlünün
……………………. Ceza İnfaz Kurumuna kabulü için yazımızın ……………..
Cumhuriyet Başsavcılığına havalesi arz olunur.

Kurum Müdürü

EKLER:
1) 1 Adet Bakanlık Emri
2) 1 Adet Sevk Dosyası
3) Sağlık Raporu

Form 1.7: Sevk evrakı üst yazısı
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1.5.5. Doktor Raporu

Hükümlü ve tutukluların kuruma teslim alınmalarında bulunması gereken biri de
sağlık raporudur. Kolluk kuvveti hükümlü ve tutukluyu adli tıp kurumunda kontrol ve
muayenesini yaptırarak alacağı sağlık raporu ile ceza infaz kurumuna teslim eder. Adli tıptan
rapor almanın mümkün olamaması durumunda hastaneden veya sağlık ocağından da rapor
alınabilir. Ceza infaz kurumunda doktor bulunması hâlinde bu doktordan da rapor
alınabilmektedir.

Hükümlü ve tutukluların diğer ceza infaz kurumlarına sevki hâlinde de doktor raporu
alınarak sevk dosyasına konulması zorunludur. Söz konusu sevk raporu, varsa kurum
doktoru tarafından hazırlanır. Şayet kurum doktoru bulunmuyorsa uygun olan en yakın
sağlık ocağı ya da hastaneden doktor raporu alınarak sevk dosyasına konulur.
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UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları Öneriler

 Sevk evrakını kontrol ediniz.
 Sorgu numarası, suçu ve kimlik

bilgilerinin mevcut bulunup
bulunmadığını kontrol ediniz.

 Kimlik bilgileri ile sevk evrakını
karşılaştırınız.

 Kimlik bilgilerini kontrol ediniz.
 Tahakkuk müzekkeresini inceleyiniz.

 Hükümlü veya tutuklu olmasına
bakınız.

 Hükümlü ve tutuklu kavramlarını
inceleyiniz.

 Disiplin cezasına bakınız.  Sevk evrakının inceleyiniz.

 Sevk sebebini inceleyiniz.  Sevk evrakını inceleyiniz.

 Doktor raporuna bakınız.  Raporun sonucuna dikkat ediniz.

 Belgede tahrifat ve düzeltmelere
bakınız.

 Tüm belgelerin tarih ve saatlerini
dikkatlice inceleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre
işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

1 Yakalama, doğrudan kolluk kuvveti veya suçüstü hâlinde
herkes tarafından yapılabilir.

2 Yakalanan kişiye suç ayrımı gözetilmeksizin kanuni hakları ve
itiraz hakkını nasıl kullanacağı yalnız sözlü olarak hatırlatılır.

3 Yakalanan veya gözaltına alınan kişi yabancı ise yazılı olarak
karşı çıkmaması hâlinde durumu vatandaşı olduğu ülkenin
büyükelçiliği veya konsolosluğuna haber verilir.

4 Yakalanan kişi sağlıklı ise gözaltına alınması durumunda
hekime götürülerek ve rapor alınmasına gerek yoktur.

5 Cumhuriyet Savcısı, üç yıldan fazla hapis cezalarının infazı
durumunda doğrudan yakalama emri çıkarır.

6 Kolluk kuvveti ifade alırken gerekirse kanuna aykırı bir vaatte
bulunabilir.

7 Haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkûmiyet
kararı bulunanlar, Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emriyle
derhâl yüksek güvenlikli bir ceza infaz kurumuna
yerleştirilirler.

8 Teslim tesellüm belgesi, kuruma kabul şartlarını taşıyan
hükümlü ve tutuklular için mahkum kabul birim sorumlusu
durumundaki 1’inci müdür tarafından düzenlenir.

9
Cezası kesinleşmiş olan hükümlülerin infaz takvimini gösteren
ve Cumhuriyet Savcılığınca düzenlenen belgeye müddetname
adı verilir.

10 Kolluk kuvvetinin hükümlü ve tutuklu için adli tıp kurumu
dışındaki kurumlardan aldığı doktor raporu geçersizdir.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, ceza infaz
kurumlarında oda ve koğuşlarda bulundurulmasına izin verilen eşya ve yasak olan eşyayı
örenebileceksiniz.

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

 Çevrenizde bulunan ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek “Emanet Eşya
Bürosu”nda hükümlü ve tutukluların fazla eşyalarının teslim alınışını
gözlemleyiniz.

2. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA İZİN
VERİLEN EŞYA VE MADDELER İLE
YASAK OLAN EŞYA VE MADDELER

Ceza infaz kurumlarında kalmakta olan hükümlü ve tutukluların koğuş, oda ve
eklentilerinde bulundurabilecekleri kişisel eşya, gıda, tıbbi malzeme ve diğer ihtiyaç
maddelerine ilişkin usul ve esaslar, “Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve
Maddeler Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir.

2.1. Koğuş, Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek Kişisel Eşya

2.1.1. Yeme ve İçmede Kullanılan Araç Gereçler

Her bir hükümlü; koğuş, oda veya eklentilerinde ceza infaz kurumu kantininden satın
almak şartı ile aşağıda sayılan çeşit ve miktarda araç ve gereç bulundurabilmektedir. Bunlar:

Resim 2.1: Yemek takımı

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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 1 adet uç kısmı sivri olmayan on santimetre uzunluğunda bıçak

 1’er adet plastik veya yumuşak metalden imal edilmiş çatal, yemek ve çay kaşığı

 2 adet 0.50 mm kalınlığında metal yemek tabağı

 2 adet cam su bardağı

 2’şer adet çay bardağı ve çay tabağı

2.1.2. Giyim Eşyası

Hükümlülerin koğuş, oda veya eklentilerinde aşağıda sayılan
çeşit ve miktarda giyim eşyası bulundurmalarına izin verilir.

 1’er adet palto, manto ve mont

 2 adet ceket veya ceket yerine kullanılabilen hırka

 4 adet pantolon ve/veya etek

 2 adet elbise (bayanlar için)

 1 takım eşofman

 4 adet gömlek

 2 adet kazak

 2 takım pijama

 1 adet spor ayakkabısı

 1 adet kışlık ayakkabı

 1 adet iskarpin ayakkabı

 3 adet tişört

 2 adet kravat

 1 adet kemer

 Yeteri kadar iç çamaşırı ve çorap

 1’er adet terlik, havlu ve bornoz ile kaşkol

 1 adet mevzuata uygun olmak kaydı ile şapka

Hükümlülerin ceza infaz kurumu dışından getirilmesine izin verilen giyim
eşyalarından fazla olanları emanet eşya kabul bürosunca teslim alınarak muhafaza edilir.
Daha sonra hükümlülerin eskiyen eşyalarını, yenileriyle değiştirebilmelerine izin verilir.

2.1.3. Süreli veya Süresiz Yayınlar ile Kitaplar

Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması şartı ile süreli ve süresiz yayınlardan
bedelini ödeyerek yararlanabilir.

Resmî kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamu
yararına çalışan dernek ve vakıflar tarafından çıkartılan gazete, kitap ve basılı yayınlar
hükümlülere ücretsiz olarak ve serbestçe verilir. Ayrıca eğitim ve öğretimine devam eden
hükümlülerin ders kitapları denetime tabi tutulmadan kendilerine iletilir.

Resim 2.2: Giyim eşyası
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Hükümlülere, kurum güvenliğini tehlikeye düşürebilecek veya müstehcen haber, yazı,
fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın için izin verilmez.

2.1.4. Elektrikli Eşya

Hükümlülerce koğuş, oda veya eklentilerinde ceza infaz kurumu kantininden satın
almak şartıyla aşağıda sayılan çeşit ve miktarda elektrikli eşya bulundurulmasına izin verilir
ancak aydınlatma dışındaki elektrik giderleri hükümlü tarafından karşılanır.

Bunlar:

 1 adet otuzyedi ekran televizyon

 1 adet elektrikli su ısıtıcısı

 1 adet saç kurutma makinesi

 1 adet büro tipi buzdolabı

 1 adet vantilatör (iklim koşullarına göre)

 1 adet kulaklıklı küçük el radyosu

Resim 2.3: Elektrikli eşya

Oda sistemine geçmemiş ceza infaz kurumlarında koğuşların durumuna göre bir adet
büyük ekranlı televizyon ile buzdolabı bulundurulmasına izin verilebilir.

2.1.5. Müzik Aletleri

Hükümlüler, elektrikli olmamak ve idarece belirlenen saatlerde kullanılmak koşuluyla
vurgulu çalgılar dışında saz, ud, gitar, kemençe, keman, flüt, mızıka, ney, kanun gibi müzik
aletlerinden sadece birini bulundurabilirler.

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

2.1.6. Dinî Eşyalar

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

2.1.7. Temizlik Eşyası

Hükümlülerin koğuş, oda veya eklentilerinde ceza infaz kurumu kantininden satın
almak şartıyla kişisel ve çevresel temizliklerini temin için tarak, saç fırçası, sabun, kese, diş
macunu, diş fırçası, tıraş sabunu, şampuan, parfüm, krem, saç boyası, çakısı bulunmayan
tırnak makası, plastik saplı tıraş bıçağı, beş adet plastik elbise askısı, çamaşır mandalı ve
gündelik hayatta kullanılan plastik eşyalar ile idarece uygun görülen uzunlukta çamaşır ipi
bulundurmalarına izin verilir.

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



25

2.1.8. El İşi Faaliyetleri Eşyası

Hükümlülerin el işi için kendilerine gerekli olan malzemeleri kantinden satın alarak bu
faaliyetlerini ceza infaz kurumlarının uygun bölümlerinde yapmaları esastır.

Resim 2.4: El işi araç-gereçleri

Ceza infaz kurumunun güvenliğini bozmamak kaydı ile bu faaliyetlerin devamına
koğuş, oda ve eklentilerinde izin verilebilir.

Kötü amaçla kullanılabileceğinden maket bıçağı, tornavida gibi kesici ve delici alet ile
boyama ve yapıştırmada kullanılan madde ve malzemelerin koğuş, oda ve eklentilerinde
bulundurulmasına izin verilmemektedir.

Resim 2.5: Gıda maddeleri

2.1.9. Gıda Maddeleri

Mutfak teşkilatı olan ceza infaz kurumlarının koğuş, oda ve eklentilerinde kantinden
temin edilebilen sebze, meyve ve diğer gıda maddeleri bulundurulabilmektedir. Ayrıca ceza
infaz kurumunda annesiyle birlikte kalan çocuklara ve süt emziren annelere, cins ve miktarı
doktor tarafından belirlenen ihtiyaç duydukları gıda maddelerini bulundurmalarına izin
verilir.

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

Resim 2.6: Tıbbi malzemeler

Hükümlülerin koğuş, oda ve eklentilerinde hekim raporuyla belgelendirilmek
koşuluyla sağlıkları için gerekli protez ve benzeri tıbbi araçları ve eşyaları
bulundurabilmelerine izin verilir.

2.1.11. Hayvanlar

Resim 2.7: Küçük kafes kuşu

Hükümlüler, oda sistemine geçmiş ceza infaz kurumlarının koğuş, oda ve
eklentilerinde bir adet kafes ile bir çift kanarya, bülbül veya muhabbet kuşu gibi küçük kafes
kuşu bulundurabilir.

Henüz oda sistemine geçmemiş diğer ceza infaz kurumlarında kafes ve kuş sayısı
idare tarafından belirlenmektedir.

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

2.1.12. Diğer Eşya ve Maddeler

Hükümlülerin kendilerini geliştirmeleri için gerekli görülen eğitim ve kültürel
çalışmalarında kullanabilecekleri malzemeleri koğuş, oda ve eklentiler dışında, idare
tarafından uygun görülecek yerlerde ve denetim altında bulundurmasına ve kullanmasına
kurum olanakları çerçevesinde izin verilebilen diğer hususlar ise şöyle sıralanabilir:
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 Kantinden temin edilmek koşuluyla idare tarafından verilen nevresim takımı ve
battaniye dışında bir adet nevresim takımı ve iklim koşullarına göre idarenin
uygun göreceği sayıda battaniye bulundurmak

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

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

 Her hükümlünün kendisine ayrılan yattığı yer veya dolabında, aile fertlerinin
fotoğraflarına ait albüm bulundurmak

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

 Kantinden temin edilmek koşuluyla koğuş veya odalarda makyaj malzemesi
bulundurmak (bayan hükümlüler)

Ayrıca ceza infaz kurumu iş yurdu yönetim kurulunca kantinde satışına karar verilen,
bu Yönetmelikte sayılmayan ve kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyen eşyaların stok
oluşturmayacak şekilde koğuş, oda ve eklentilerde bulundurulmasına izin verilebilmektedir.

2.1.13. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Çocuk Eğitim Evlerinde Bulunacak Eşya

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

2.2. Eşya Nakilleri

Hükümlüyü başka bir ceza infaz kurumuna nakleden ceza infaz kurumu, hükümlünün
eşyalarını eşya teslim tutanağına ayrıntılı bir şekilde kaydeder ve bu eşyalardan hangilerinin
hükümlünün koğuş veya odasında bulundurulmasına izin verildiğini belirtir.

Hükümlünün naklen geldiği ceza infaz kurumunun koğuş veya odasında
bulundurulması mümkün olmayan eşyaları kuruma kabul edilmez ve ailesine iade edilmek
üzere tutanak altına alınarak muhafaza edilir.
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Tablo 2.1:Eşya teslim tutanağı
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve
hükümlülerin bulundurabilecekleri eşyalar ile yasak olan eşyaları sıralayabileceksiniz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Ceza evine giren tutuklu ve
hükümlünün üzerinden çıkan eşyaları
tutanağa kaydediniz.

 Tutanağı doldururken dikkatli
olunuz.

 Koğuş, oda ve eklentilerinde
bulundurulabilecek kişisel eşyaları
sıralayınız.

 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr
web adresine girerek ceza ve
güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında
çıkarılmış mevzuatı inceleyiniz.

 Nakil durumunda eşya teslim
tutanağını düzenleyiniz.

 Tutanağı doldururken dikkatli
olunuz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre
işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

1 Hükümlünün evinden getirdiği yemek araç gereçleri eksik
olduğunda kurum kantininden temin edilir.

2 Hükümlüler koğuş, oda veya eklentilerinde en fazla dört adet
pantolon bulundurabilmektedirler.

3 Hükümlülerin ceza infaz kurumu dışından getirilmesine izin
verilen giyim eşyalarından fazla olanları emanet eşya kabul
bürosunca teslim alınarak muhafaza edilir.

4 Ceza infaz kurumlarında aydınlatma dışındaki elektrik
giderleri hükümlü tarafından karşılanır.

5 Birden çok hükümlünün bulunduğu oda veya koğuşlarda bu
konuda bütün hükümlülerin rızalarına bakılmaksızın
istenildiği kadar elektrikli müzik aleti bulundurulabilir.

6
Kötü amaçla kullanılabileceğinden maket bıçağı, tornavida
gibi kesici ve delici alet ile boyama ve yapıştırmada kullanılan
madde ve malzemelerin koğuş, oda ve eklentilerinde
bulundurulmasına izin verilmemektedir.

7 Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumunda kalan bir
mahkûm, pişirmek istediği sebzeleri evinden
getirtebilmektedir.

8 Hükümlülerin odalarında ağrı kesici dışında ilaç
bulundurmaları yasaktır.

9
Hükümlüler, oda sistemine geçmiş ceza infaz kurumlarının
koğuş, oda ve eklentilerinde bir adet kafes ile bir çift kanarya,
bülbül veya muhabbet kuşu gibi küçük kafes kuşu
bulundurabilir.

10
Hükümlünün naklen geldiği ceza infaz kurumunun koğuş veya
odasında bulundurulması mümkün olmayan eşyaları kuruma
kabul edilmez ve ailesine iade edilmek üzere tutanak altına
alınarak muhafaza edilir.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda hükümlü ve
tutukluların haklarını, yükümlülüklerini ve mevzuat çerçevesinde nasıl davranılması
gerektiğini öğrenebileceksiniz.

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

 Çevrenizde bulunan hükümlü ve tutuklular ile hükümlü ve tutukluların hakları
ve sorumlulukları konusunda söyleşi yapınız.

3. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU HAKLARI
Ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler, başta can güvenliği olmak

üzere insan olmaktan kaynaklanan, evrensel hukuk kurallarınca da belirlenmiş temel hak ve
özgürlüklere sahiptir. Tutuklu ve hükümlülerin kurumda geçirecekleri süre içinde kendini
geliştirme, (okuma, araştırma, tartışma, yazma, spor yapma, sanat dallarından birisi ile
ilgilenme vb.) dış dünya ile iletişim kurma, diğer tutuklu ve hükümlülerle sosyal
faaliyetlerde bulunma, sağlıklı yaşama gibi temel haklardan yararlanabilmeleri onların
topluma faydalı bireyler olarak tahliye edilmeleri topluma kazandırılmaları ve tekrar suça
yönelmemeleri, dolayısı ile toplum huzuru açısından oldukça önemlidir.

Hükümlü ve tutukluyu özgürlükten mahrum bırakma zaten başlı başına bir cezadır. Bu
cihetle tutuklu ve hükümlüler temel hak ve özgürlüklerini kullanırken her ne sebeple olursa
olsun işkence vb. insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulmamalı, ırk, cinsiyet,
din, özürlü olma, dil ya da sosyal ve siyasal konuma dayalı ayrımcılık yapılmamalı, hak ve
hukuk açısından eşit muamele gösterilmelidir.

Cezaevi yönetiminin görevi hükümlü ve tutukluları daha fazla cezalandırmak değil
tam tersine, bunlar kurumda geçirdikleri zamanı, yeni beceriler öğrenmek, öğrenim
düzeylerini yükseltmek, kendilerini ıslah etmek ve tahliye sonrasına hazırlamak için
kullanmaya teşvik edilmelidir.

ÖĞRENME FAALİYETİ - 3

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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3.1. Avukat Tutma ve Avukatla Görüşme Hakkı

Herhangi bir suçlamayla karşı karşıya kalan hükümlü ve tutuklular, avukat tutma,
varsa çağırma, avukat olmadan konuşmama, avukat tutacak parası yoksa kendisine avukat
tayin edilmesini isteme hakkına sahiptir. Her soruşturmadan önce sanık veya şüpheliye bu
hakkı hatırlatılmak zorundadır. Sanık veya şüpheli tarafından avukat talep edilmesi hâlinde
barodan bir avukat görevlendirilir. Ayrıca yasa gereği, 18 yaşından küçüklerin ve cezasının
üst sınırı 5 yıl ve daha fazla olan sanıklar, yargılamalarda avukat bulunması zorunludur. O
nedenle bu durumdakilere kendileri istemese de mutlaka bir avukat tayin edilir.

Hükümlünün avukat ile görüşmesi, “Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri
Hakkında Yönetmelik”in 20.-25. ve “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük”ün 84. maddelerine göre hükümlü, kurumda
avukat ve noterle görüşme hakkına sahiptir.

Hükümlülerin avukat ile görüşmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

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

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

 Hükümlü, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde avukatları ile vekâletnamesi
olmaksızın en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir.

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

 Hükümlü ile görüşmek üzere kuruma gelen avukatların, yanlarında
bulundurdukları belge ve dosyaların savunmaya ilişkin olup olmadıkları
konusunda kendilerinden yazılı beyanları alınır. Savunmaya ilişkin olduğu
beyan edilen belge ve dosyalar, her ne suretle olursa olsun incelenemez.

 Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları
konuşmaların kayıtları incelemeye tabi tutulamaz. Ancak Türk Ceza
Kanunu’nda yer alan birtakım suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatları
ile ilişkisi konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğinin infaz kurumunun
güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri
mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu
veya belge elde edilmesi hâlinde Cumhuriyet Başsavcılığının istemi ve infaz
hâkiminin kararıyla bir görevli görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu
kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatlarınca bu kişilere verilen belgeler
infaz hâkimince incelenebilir. İnfaz hâkimi belgenin kısmen veya tamamen
verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı ilgililer 4675 sayılı
İnfaz Hâkimliği Kanunu’na göre itiraz edebilir.
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 Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu hükümlülerle yabancı uyruklu avukatları,
soruşturma ve kovuşturma, açılacak veya açılmış davalarla sınırlı olmak ve
vekâletname sunmak koşuluyla görüşebilirler. Vekâletnamesi olmayan yabancı
uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye barolarına kayıtlı bir avukatla birlikte
görüşme yapabilirler.

 Kurumlarda avukat ile hükümlünün görüşmeyi yapacağı mekânlar, bu hakkın
kullanımına uygun şekilde kurum idaresince düzenlenir.

3.2. Ziyaretçi Kabul Hakkı
Tüm mahpuslar dış dünya ve özellikle aileleri ile temas kurma hakkına sahiptir.

Dolayısı ile hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine ve haberleşmesine keyfi olarak
karışılamaz. Çünkü aile, toplumun doğal ve temel grup birimi olup toplum ve devlet
tarafından korunma hakkına sahiptir.

Gözaltında tutulan ya da hapsedilen bir kimsenin kanunlarda ya da yasal
yönetmeliklerde belirtilen makul şartlar ve sınırlamalar dâhilinde özellikle aile üyeleri
tarafından ziyaret edilebilme ve onlarla haberleşme hakkı vardır. Bunun için tutuklu ve
hükümlülerin dış dünya ile iletişim kurabilmesi için yeterli imkân verilir. Bu kimselerin talep
etmeleri hâlinde mümkünse ikamet ettiği yere makul uzaklıktaki bir tutukevinde ya da
cezaevinde tutulması sağlanır. Ayrıca yabancı uyruklu mahpusların da kendi diplomatik
temsilcilik görevlileri ile görüşebilmelerine imkân verilir.

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmelerine dair
usul ve esaslar “Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik”te
ayrıntılı olarak ele alınmakla birlikte ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hazırlanmış
bulunan “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük”ün 126. maddesinde hükümlü ziyaretlerinin yapılması hususu kısaca
aşağıdaki kurallara bağlanmıştır.

 Hükümlü, belgelendirilmesi koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın
hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından haftada bir kez ve ayrıca kuruma
kabullerinde zorunlu hâller dışında bir daha değiştirilmemek üzere, ad ve
adreslerini bildirdiği en fazla üç kişi tarafından yarım saatten az ve bir saatten
fazla olmamak üzere çalışma saatleri içinde ziyaret edilebilir.

 Yukarıda belirtilenler dışındaki kimselerin ziyaretine Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yazılı olarak izin verilebilir.

 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüyü eşi, altsoy ve üstsoyu,
kardeşleri ve vasisi, belirlenen gün, saat ve koşullar içinde on beş günlük
aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere ziyaret edebilir.

 Hükümlüyü ziyaretin esas ve usulleri, kapalı ve açık görüş olmak üzere
kurumların yapısı dikkate alınarak iki şekilde düzenlenir.

3.3. Kültürel Faaliyetlere Katılma ve Eğitim Hakkı

Ceza infaz kurumlarındaki eğitim; mahpusların sosyal, ekonomik ve kültürel
geçmişlerini de göz önünde bulundurarak bu kişilerin bir bütün olarak gelişimlerini hedef
alacak şekilde kütüphaneye erişim de dâhil olmak üzere birçok çeşit kültürel faaliyeti de
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kapsamalıdır. Kurum yöneticilerince dışarıdaki toplumun da buradaki eğitim ve kültür
faaliyetlerine mümkün olabildiğince katılımı sağlanmalıdır.

Herkes eğitim almak, toplumun kültürel hayatına serbestçe katılmak, güzel sanatları
tatmak, bilimsel alandaki ilerleyişi ve onun yararlarını paylaşmak hakkına sahiptir. Bu
bağlamda, “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük”ün 85, 86 ve 87 maddeleri ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve
hükümlülerin eğitim ve kültürel haklardan ne şekilde ve ne ölçüde yararlanabileceklerini
aşağıdaki şekilde düzenlemiştir.

 Kültür ve sanat etkinliklerine katılma, ifade özgürlüğü

 Kurumlarda, olanaklar elverdiğince kültürün ve sanatın çeşitli dallarını
temsil eden programlar hazırlanır ve hükümlülerin bunlara katılmaları
hususundaki usuller düzenlenir. Bu programların temel hedefi,
hükümlülerin ifade yeteneklerini geliştirmelerini ve bilgilerini
artırmalarını sağlamaktır.

 Kurumun kültür ve sanat programları, ulusal, yerel ve kültürel değerler de
dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen esaslara göre kurumun en üst
amiri tarafından düzenlenir. Bu maksatla Devletin kültür ve sanat
işleriyle görevli kuruluşları gerekli yardımları yapar.

 Hükümlüler ifade özgürlüğü çerçevesinde yayın etkinliklerinde
bulunabilirler. Ancak bunun için hükümlünün kurumda bulunan çalışma
esaslarını belirten koşullara, kurumun fiziki ortamına ve iç güvenliğine
uygun hareket etmesi zorunludur.

 Kütüphaneden yararlanma

 Kurumlarda kurumun büyüklüğüne göre kütüphane veya kitaplık
oluşturulur. Kütüphanelerde veya kitaplıklarda verilen derslere kaynaklık
edecek kitapların yanı sıra olanaklar ölçüsünde hükümlülerin boş
zamanlarını değerlendirmelerini, okuma alışkanlığı edinmelerini ve kültür
bakımından ufuklarını geliştirmelerini sağlayacak kitaplar da
bulundurulur.

 Hükümlüye kurum kütüphanesinden yararlanma imkânı verilir.

 Bu hizmet, gezici kitaplıklarla da yerine getirilebilir.

 Süreli veya süresiz yayınlardan yararlanma hakkı

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

 Resmî kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ile mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan
dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap ve basılı yayınlar,
hükümlülere ücretsiz olarak ve serbestçe verilir.

 Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde bulunan
hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı ceza infaz kurumunda bulunan
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hükümlülerin yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır. Eğitim ve
öğretimine devam eden hükümlülerin ders kitapları denetime tâbi
tutulamaz.

 Eğitim kurulunca kurum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü veya
müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsadığı tespit edilen
yayın hükümlüye verilmez.

3.4. Şikâyet Hakkı

Resim 3.2: Şikayet kutusu

Hakları ve özgürlükleri ihlal edilmiş her kişi, hukuki başvuruda bulunma hakkına
sahiptir. Dolayısı ile tutuklu ve hükümlüler de gördüğü olumsuz muamele ile ilgili şikâyette
bulunma ve şikâyetinin süratle ve istenirse gizli bir şekilde ele alınmasını sağlama hakkına
sahiptir. Gerektiği takdirde şikâyet, tutuklu ve hükümlü adına yasal temsilcisi veya ailesi
tarafından da yapılabilir.

Tutuklu ve hükümlüler ceza infaz kurumuna teslim alındığında kurallar, şikâyetler ve
disiplin uygulamaları ile ilgili olarak anladığı bir dilde yazılı bilgi verilmeli, gerektiğinde bu
kurallar, sözlü olarak da açıklanmalıdır.

Her tutuklu ve hükümlü, hakkında verilen bir karara ceza infaz kurumu yönetimi ya da
kurum dışında daha yüksek bir makam nezdinde itirazda bulunma hakkına sahiptir.

3.5. Din ve Vicdan Özgürlüğü Hakkı

Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü vardır. Bu hak din ya da inanç değiştirme
özgürlüğünü, dinini ya da inancını tek başına ya da topluca, açık ya da özel olarak öğretme,
uygulama, ibadet ve törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir. Bu nedene tutuklu ve
hükümlülerin dinlerinin gereklerini yerine getirme ve kendi dinlerinden bir din görevlisi ile
görüşme hakkı vardır.

Kurumda aynı dine mensup yeterli sayıda mahpusun bulunması hâlinde bir din
görevlisi atanır ya da seçimi onaylanır. Mahpusların sayısının gerektirmesi ve şartların
imkân vermesi hâlinde din görevlisinin tam gün çalışması sağlanır.

Bir mahpusun herhangi bir din görevlisi ile görüşme talebi reddedilemez. Öte yandan
bir mahpusun herhangi bir din görevlisinin kendisini ziyaret etme talebine karşı çıkması
hâlinde kendisinin bu tutumuna tam olarak saygı gösterilir.
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Şartlar elverdiği ölçüde her mahpusun kurumda düzenlenen ibadetlere katılması ve
mensubu bulunduğu dinin gerekleri ve ibadeti ile ilgili dinsel kitapları bulundurması
sağlanarak dinsel ihtiyaçlarını karşılamasına izin verilir. Ancak bütün bunlara rağmen kişinin
dininin gereklerini açık ya da gizli olarak yerine getirme imkânı ceza infaz kurumu
ortamında bulunmasından dolayı nispeten kısıtlanabilmektedir.

“Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük”ün 93. maddesi ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin din ve
vicdan özgürlüğünü aşağıdaki şekilde düzenlemiş bulunmaktadır.

 Hükümlü, kurumda mensup bulunduğu dinin ibadetlerini, düzeni bozmayacak
ve çalışmayı engellemeyecek biçimde serbestçe yerine getirebilir ve ibadette
kullanılan eşyayı, dinî yaşamı bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri temin
ve bulunduğu yerlerde muhafaza edebilir.

 Hükümlünün mensup bulunduğu dinin görevlilerince ziyaret edilmesine ve
onlarla iletişim kurmasına kurum güvenliğini tehlikeye düşürmemek koşuluyla
izin verilir.

3.6. Sağlık ve Tedavi Hakkı

Hükümlü, tutuklu ve alıkonan diğer bütün
insanlar erişilebilecek en yüksek standartta fiziksel ve
ruhsal sağlık düzeyinde olma hakkına sahiptir. Bu
konuda tıbbi imkânları sağlamak idarenin görevidir.
Çünkü, eksiksiz sağlık bakımı temel bir haktır.

Hükümlü ve tutukluların sağlık ve tedavi
hususundaki haklarını kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Resim 3.3: Sağlık muayenesi

 Bütün hükümlü ve tutuklular ceza infaz kurumuna alınır alınmaz sağlık
muayenesinden geçirilmelidir.

 Hükümlü ve tutukluların ülkede var olan sağlık hizmetlerine serbestçe erişimi
olmalıdır.

 Hükümlü ve tutukluların sağlığı ile ilgili kararlar ancak tıbben ehliyetli kişiler
tarafından verilmelidir.

 Hükümlü ve tutuklu, kendi rızası ile olsa bile sağlığı için zararlı olabilecek tıbbi
ya da bilimsel bir deneyde kullanılmamalıdır.

 Hükümlü ve tutukluların bakımları, tıp eğitimi almış doktorlar ve hemşireler
tarafından sağlanmalıdır. Bu personelin yeterlilikleri cezaevi dışında çalışan
doktorlar ve hemşirelerle eşit olmalıdır.

 Sağlık hizmeti personeli mahpusların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek
davranışlarda bulunmamalı ya da böyle bir davranışa izin vermemelidir.

 Sağlık hizmeti personeli ve diğer kurum personeli tıbbi gizliliğe riayet etmeli ve
mahpusların hastalıklarını gereksiz yere ifşa etmemelidirler.

 Gerekli her türlü tıbbi tedavi ücretsiz olarak sağlanmalıdır.



37

 Uzman hekimlerin bakımına ihtiyacı olan hasta mahkûmlar ya o dalda
uzmanlaşmış kurumlara ya da sivil hastanelere sevk edilmelidir.

 İleri derecede akıl hastası olan mahkumlar ceza infaz kurumlarında tutulmamalı,
mümkün olan en kısa sürede sivil bir hastaneye ya da ihtisaslaşmış kurum
hastanelerine sevk edilmelidirler.

 Ceza infaz kurumlarında geceleri en az bir nöbetçi doktor bulundurulmalı, acil
durumlarda tutuklu veya hükümlü hızla tam teşekküllü bir hastaneye sevk
edilebilmelidir.

 Ceza infaz kurumlarında diş hekimi ve diş tedavisi için gerekli araç gereç ve
malzemeler bulundurulmalıdır.

 Sağlık personeli, sağlık hizmetlerine ilaveten, aşağıdaki unsurları düzenli olarak
denetler ve ceza infaz kurumu müdürüne aşağıdaki konularda tavsiyelerde
bulunur. Bunlar:
 Yiyeceklerin miktarı, kalitesi, hazırlanışı ve sunuluşu
 Ceza infaz kurumlarının ve mahpusların hijyeni ve temizliği
 Ceza infaz kurumlarının sağlık tedbirleri, ısıtılması, aydınlatılması ve

havalandırılması
 Mahpuslara sağlanan kılık kıyafet ve yatak takımlarının uygunluğu ve

temizliği

3.7. Beden Eğitimi ve Spor Hakkı

Hükümlünün toplumsal, ruhsal ve bedensel gelişmelerini sağlamak amacıyla fizik ve
ruhsal sağlık durumlarının elverdiği ölçüde spor,
beden eğitimi ve eğlendirici etkinliklere katılmasına
izin verilerek olanaklar ölçüsünde yer ve araç sağlanır.

Açık havada çalışmayan veya kapalı ceza infaz
kurumlarında bulunan hükümlüye hava koşulları
elverdiği ölçüde günde en az bir saat açık havada
gezinme imkânı verilir. Bu süre içinde bireysel spor
da yapılabilir. Kurum dışındaki etkinliklere açık ceza
infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde bulunan
hükümlüler katılabilirler.

Resim 3.4: Zekâ sporu, satranç

3.8. Açık Ceza infaz Kurumuna Ayrılma Hakkı

Belli bazı suçlar bakımından açık ceza infaz kurumuna ayrılma süreleri Bakanlık
Genelgesiyle mahkûm aleyhine daha da sınırlandırılabilmekle birlikte hükümlü ve
tutukluların bu haktan yararlanmaları aşağıdaki hükümlere bağlanmıştır.
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Resim 3.5: Açık ceza infaz kurumu

 Müebbet hapis cezasına mahkûm olanların şartla tahliye edilebilmesi için ceza
infaz kurumlarında kalmaları gereken sürenin 1/2'sini, diğer suçlardan hüküm
giymiş olanların ise toplam cezalarının 1/10 unu kapalı ceza infaz kurumlarında
geçirmiş olmaları (1 yıl veya daha az hapis cezalarında bu süre 1/20 olarak
uygulanır.),

 Mahkûmların yukarıda belirtilen süreyi iyi hâlle geçirmiş olmaları

 Ceza İnfaz Kurumu Disiplin Kurulunun iyi hâl kararı

 Ceza İnfaz Kurumu İdare Kurulunun ayırma kararı

 Genel müdürlüğün onayı 3.9. Nakil Hakkı

“Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük”ün 165. maddesinde ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlülerin
kendi istekleri ile bulundukları kurumdan başka kurumlara nakledilebilmeleri hususu
aşağıdaki şartlara bağlıdır.

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

 Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmesi

 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

 Mahkûmiyet sürelerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir kurum olması

 Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması

Bu hükümlülerin nakledildikleri kurumlarda eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle
nakil hariç, bir yıl kalması zorunludur. Çocuklar bakımından bu süre altı ay olarak uygulanır.
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3.10. İzin Hakkı

“Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük”ün 137-141’inci maddeleri ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve
hükümlülerin izin durumlarını aşağıdaki şekilde düzenlemiştir.

5275 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi gereğince yüksek güvenlikli kurumlarda
bulunanlar dışındaki hükümlülerin yararlanabildiği mazeret izni, özel izin veya iş arama
izinleri hükümlülükte geçmiş gibi kabul edilmektedir.

 Mazeret izni

Hükümlülük süresinin beşte birini iyi hâlle geçirmiş olanlara hükümlünün isteği ile
ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü ya da nedeniyle kurum en üst amirinin önerisi
ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile ya da bu 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.

 Özel izin

Açık kurumlarda bulunanlarla kapalı kurumda olup da açık kurumlara ayrılmaya hak
kazandığı hâlde nakledileceği kurumun kapasitesi ve/veya hükümlünün yaşı ve sağlığı gibi
nedenlerle açık kurumlara gidemeyenler ile 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.

Ayrıca 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 ve 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.

 İş arama izni

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.



40

Belge3.1: İzin belgesi

3.11. Koşullu Salıverilme Hakkı

Hükümlünün koşullu salıverilme hakkından yararlanabilmesi için “Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun”un 107’nci maddesinde öngörülen süreleri, ceza infaz
kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyarak, haklarını iyi
niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek geçirmiş ve uygulanan
iyileştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin
kurulunun görüşü alınarak idare kurulunca saptanmış bulunması gerekir.

“Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük”ün 172’inci maddesi ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin koşullu
salıverilme hakkı aşağıda sayılan şartlara bağlanmıştır. Bunlar:

 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
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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,

 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 onsekiz yaşını
dolduruncaya kadar kurumda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır.

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. Hükümlü dilerse bu kararlara karşı itiraz
yoluna gidilebilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda, Ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve
hükümlülerin hak ve sorumluluklarını sıralayabileceksiniz..

İşlem Basamakları Öneriler

 Hükümlü ve tutukluya haklarını yazılı
olarak veriniz.

 Hükümlü ve tutuklulara hak ve
hükümlülüklerini içeren belgeyi
imzalatmayı unutmayınız.
 İmzalanan evrakın bir suretini
dosyasına takınız.

 Hükümlü ve tutukluya insan onuruna
yakışır şekilde davranınız.

 Hükümlü ve tutuklu haklarını
inceleyiniz.

 Hükümlü ve tutukluya hitap ederken
resmî unvanların dışında farklı bir unvan
kullanmayınız.

 Hükümlü ve tutuklu haklarını
inceleyiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre
işaretleyiniz.

Doğru Yanlış

1 Ceza infaz kurumlarında kalan tutuklu ve hükümlüler başta
can güvenliği olmak üzere insan olmaktan kaynaklanan,
evrensel hukuk kurallarınca da belirlenmiş olan temel hak ve
özgürlüklere sahiptir.

2 Cezaevi yönetiminin görevlerinden en önemlisi hükümlü ve
tutukluların bir daha işlememeleri için daha fazla
cezalandırılmasıdır.

3 Cezası kesinleşen ve parası olmayan hükümlünün kendisine
bir avukat tayin edilmesini isteme hakkı da bulunmamaktadır.

4 Tüm mahpuslar dış dünya ve özellikle aileleri ile temas kurma
hakkına sahiptir.

5 Hükümlüler, kurumda bulunan çalışma esaslarını belirten
koşullara, kurumun fiziki ortamına ve iç güvenliğine uygun
hareket etmesi koşulu ile ifade özgürlüğü çerçevesinde yayın
etkinliklerinde bulunabilirler.

6 Ceza infaz kurumlarında gezici kitaplıklara izin verilmez.

7 Eğitim ve öğretimine devam eden hükümlülerin ders kitapları
da denetime tabi tutulmak zorundadır.

8 Tutuklu ve hükümlüler, gördüğü olumsuz muamele ile ilgili
şikâyette bulunma ve şikâyetinin süratle ve istenirse gizli bir
şekilde ele alınmasını sağlama hakkına sahiptir.

9 Mahpusların sayısının gerektirmesi ve şartların imkân vermesi
hâlinde, din görevlisinin tam gün çalışması sağlanır.

10 Hükümlünün koşullu salıverilme hakkından yararlanabilmesi
disiplin kurulunun kararı ile gerçekleşir.

DEĞERLENDİRME

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

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumuna göre
işaretleyiniz. DOĞRU YANLIŞ
1 Kolluk kuvvetlerinin Cumhuriyet Savcısı adına adli konulara

ilişkin olarak yürüttüğü görevler adli görev kabul
edilmektedir.

2 Kolluk kuvvetleri, gösterdikleri belgelerin doğruluğundan
şüphe edilen kişileri, aranan kişilerden olup olmadıkları
anlaşılıncaya veya gerçek kimliği ortaya çıkıncaya kadar
yirmi dört saati geçmemek üzere yakalama ve muhafaza
altına almaya yetkilidir.

3 Gözaltına alınan kişinin ifadesini alan veya soruşturmayı
yürüten kolluk ile bu kişiyi muayeneye götüren kolluk
görevlisinin aynı olması zorunludur.

4 Kimliği yanında olmayan tutuklular, kimlikleri tespit
edilmeden kuruma kabul edilmezler.

5 Ceza infaz kurumlarında kalmakta olan hükümlü ve
tutukluların koğuş, oda ve eklentilerinde
bulundurabilecekleri kişisel eşya ve diğer ihtiyaç maddeleri
disiplin kurulunca tespit edilir.

6 Tutuklu ve hükümlüler odalarında yeteri kadar iç çamaşırı
bulundururlar. Bunda bir sınırlama bulunmamaktadır.

7 Hükümlülerin oda ve koğuşlarda elektrikli müzik aleti
bulundurmaları yasaktır.

8 Kurum müdürünün izin vermesi hâlinde oda ve koğuşlarda
en fazla bir adet cep telefonu bulundurulabilir.

9 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.

10
Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun
kurumdaki infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi gerekir.

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 modülü başarıyla tamamladınız
demektir.

Bir sonraki modüle geçebilirsiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP

ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP

ANAHTARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP
ANAHTARI

MODÜL DEĞERLENDİRME
CEVAP ANAHTARI

CEVAP ANAHTARLARI

Sorular Cevaplar

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

10- Y

Sorular Cevaplar

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

10- D

Sorular Cevaplar

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

10- Y

Sorular Cevaplar

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

10- D
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KAYNAKÇA
 http://www.cte.adalet.gov.tr/

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

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

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

KAYNAKÇA


