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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
İnsanoğlunun yaşantısında en önemli unsurlarından biri de güvenliktir. Günlük
yaşantımızda hepimiz kişisel güvenliğimiz için çeşitli tedbirler alırız. Toplumun güvenliği
için de devlet güvenlik tedbirleri almak durumundadır. Devletin aldığı güvenlik tedbirleri
sayesinde huzurlu olarak yaşantımızı sürdürürüz.
Toplumun ortak olarak kullandığı birçok yerde sıkı güvenlik tedbirlerini görmekteyiz.
Bu güvenlik tedbirlerinde insan unsuru ile birlikte teknolojinin kullanılması hem güvenlik
sağlamayı kolaylaştırmakta hem daha güvenli hâle getirmektedir.
Bir alışveriş merkezine gittiğimizde duyarlı kapıdan geçtiğimiz gibi elimizde bulunan
eşyalar da X-Ray cihazlarından geçirilmektedir. Bunun tek amacı toplum güvenliğini
sağlamaktır, dolayısıyla kişi olarak bizim güvenliğimiz sağlanmaktadır.
Cezaevlerindeki güvenlik sistemi daha da sıkı olmaktadır. Çünkü orada suç işlemiş
insanlar barındırılmaktadır. Cezaevine giriş çıkışlarda alınması gereken tedbirleri ve
uyulması gereken kuralları öğrenmeniz mesleğinizi yaparken can güvenliğinizin ve ceza
infaz kurumlarında bulunan diğer kişilerin güvenliğinin sağlanması açısından çok faydalı
olacaktır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI


Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, güvenlik
kapısını talimatlara göre kullanabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Güvenlik kapıları kullanma talimatlarının nasıl kullanıldığını araştırıp
edindiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız.



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

1. GÜVENLİK KAPISI TALİMATLARI
Ceza infaz kurumuna girişte alınan güvenlik önlemleri gereği kişiler bir takım
denetimden geçmektedirler. Ceza infaz kurumuna giren herkes, her türlü malzeme, eşya ve
araç görevli jandarma ve ceza infaz kurumu personelinin kontrolünden geçer. Bu maksatla
ceza infaz kurumuna giriş ve çıkış bir noktadan yapılır. Kurum çevresinde alınan tedbirlerle
ceza infaz kurumuna kontrolsüz girişler önlenir. Giriş ve çıkışta yapılan aramalar ile alınan
fizikî tedbirlere rağmen cezaevine izinsiz sokulan malzemelere rastlanmaktadır. Bu nedenle
cezaevi içerisinde yapılacak aramalar çok önem arz etmektedir.

1.1. Güvenlik Kapısı Kullanım Talimatları
Ceza infaz kurumu tüm giriş ve çıkış kapılarında (personel, ziyaretçi, mutfak, mahkûm
giriş ve çıkış kapıları vb.) duyarlı kapı, X-Ray kontrol cihazları ve el detektörü ile ayrıca
elle aramalar söz konusudur.
Kurum personeli ve dış güvenlik personeli dâhil olmak üzere sıfat ve görevi ne olursa
olsun, ceza infaz kurumu ve tutukevine giren herkes duyarlı kapıdan geçer. Eşyaları da XRay cihazından geçirilir Duyarlı kapıdan geçen şahısların üstleri metal detektörle aranır,
eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir. Duyarlı kapı ve
metal detektörünün ikazının sürmesi veya X-Ray cihazının bulunmaması veya şüphe hâlinde
her zaman elle arama yapılabilir. Bahsi geçen cihazların bulunmadığı kurumlarda tüm
aramalar elle yapılır.
Ceza infaz kurumu ve tutukevine girenlerin duyarlı kapıdan geçişleri veya metal
detektörle üstlerinin aranması sırasında aletlerin ikazda bulunmaması hâlinde, kendilerinden
ayakkabılarının, kemerlerinin vb. eşyaların çıkartılması istenmez.
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1.1.1. X-Ray Cihazı
X-Ray cihazları adından da anlaşılacağı gibi X ışınıyla çalışan ve çanta, paket, koli
gibi cezaevine gelen malzemelerin kontrolü amacıyla kullanılan röntgen cihazlarıdır. Canlı
organizmalar dışında cezaevine giren her türlü maddenin bu cihazlarda kontrolü yapıldıktan
sonra cezaevi içerisine alınması gereklidir. Kullanılan cihazlar biri renkli, diğeri siyah beyaz
olmak üzere iki adet monitör ihtiva etmektedir. Cihazın monitöründe paket ve çantaları
açmadan içinde ihtiva ettiği nesneleri tespit etmek mümkündür.

Fotoğraf 1.1: X-Ray cihazı



X-Ray cihazları ile çalışan operatörlerin dikkat etmesi gereken hususlar:

Kontrol edilecek paket ve bagajlar, taşıma bandına aralarında en az 50 cm
ve geniş yüzeyleri banda paralel olacak biçimde konulmalıdır.

Görüntüyü nitelendirmede
zorluk çekilirse
bagajın
pozisyonu
değiştirilerek tekrar cihazdan geçirilmelidir.

İnceleme sırası; önce büyük sonra küçük cisimler şeklinde olmalıdır.

Bagajın içerisinde kesin fikir edinilemeyen durumlarda bagaj, sahibine
açtırılarak kontrol edilir.

Aygıt çalışırken cihaz tüneline el sokulmamalı, taşıyıcı banda (konveyör)
oturulmamalı, tünelin önünde ve arkasında bulunulmamalı, cihazın
üzerine yiyecek-içecek bırakılmamalıdır.

Canlılar hiçbir surette X-Ray cihazıyla kontrol edilmemelidir.

X-Ray cihazı ile çalışan personelin maruz kalacağı radyasyonun
belirlenen sınırları aşmaması için kullanılan X-Ray cihazına uygun
dozimetre kullanımı sağlanmalıdır.

Dozimetre (doz ölçer) : X-Ray cihazı kullanan personelin maruz kaldığı
X ışını dozunu ölçmek için kullanılan filmli karta denir. Dozimetre başka
birine ödünç verilmez ve alınmaz. Toka ve giysilerin metal parçalarının
yanına konulmaz. X-Ray cihazlarının ve dozimetrelerin ölçüm ve
kontrolleri
Türkiye
Atom
Enerjisi
Kurumu
tarafından
sertifikalandırılmaktadır.
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X-Ray cihazından geçen metaller ekran üzerinde hangi renkte görünür?
X-Ray cihazları; organik ve organik olmayan maddeleri ekrana farklı renklerde
yansıtır.

Metal maddeler koyu mavi,

Organik maddeler sütlü kahverengi ya da turuncu,

Az yoğun maddeler ise yeşil renktedir.
Örneğin; cep telefonu, X-Ray cihazı monitör görüntüsünde koyu yeşil renkte görülür.
Uyuşturucu maddeler ve haplar, X-Ray cihazında maddenin kimyasal özelliğine göre
turuncu, yeşil ve açık kahverengi renklerinde; silah ve kesici aletler X-Ray cihazında koyu
mavi ve siyaha yakın mavi renkte görülmekte olup geometrik şekilleriyle de kolayca tespit
edilmektedir.

1.1.2. Duyarlı Kapı Detektörleri
Duyarlı kapı dedektörleri elektromanyetik alanla çalışan ve kişilerin üzerindeki metal
eşyaların tespitinde kullanılan cihazlardır ve cezaevlerinin konumuna göre cezaevi giriş
kapısı, mutfak girişi, mahkûm giriş ve çıkışı ile koğuş koridorlarına geçişlerde
kullanılmaktadır.
Bu konuda teknoloji oldukça ilerlemiş ve artık multizone (yüksek ayırt edebilme
özellikli) ve metalin şahsın vücudunun hangi noktasında bulunduğunu tespit eden kapı
dedektörleri, cezaevlerimizde 1996 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Fotoğraf 1.2: Duyarlı kapı detektörü
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1.1.3. El Dedektörü
El tipi dedektörler metale karşı duyarlı aletlerdir. El dedektörleri yalnızca metal
nesnelere yakın tutulduğunda (sesli, ışıklı, titreşimli) uyarı verir. Bu sebeple üretici
firmaların belirttiği şekilde kullanılması gerekmektedir. El tipi metal üst arama dedektörü,
metali algılayan geniş yüzeyinin tetkik edilen alana ya da kişinin vücuduna paralel (teğet)
olarak 2,5-7,5 cm uzaklıktan tutulması gereklidir.
Kolay taşınabilir olmaları nedeni ile daha çok mobil uygulamalarda tercih edilen el
tipi metal dedektörleri, metal kapı dedektörleriyle aynı prensip ile çalışır. Elektromanyetik
bir alan oluşturarak canlı ya da nesne üzerindeki metali, metal yoğunluğuna göre tespit eder
ve uyarı verir.
El dedektörleri ile yapılan aramada kişi veya eşya üzerindeki metallerin yerinin tespiti
yapılabilmektedir. El dedektörleri de elektromanyetik alan prensibiyle çalışan cihazlardır. Bu
cihazlar kolay taşınabilir özellikleri ile kullanım açısından cezaevinde; şahıs aramalarında,
eşya aramalarında ve bina aramalarında çok fayda sağlamaktadır.

Fotoğraf 1.3: El dedektörü



El dedektörünün faydaları


X-Ray cihazları gibi radyasyon yaymadıkları için tercih edilen, şarj
edilebilir (9 voltluk pil ile çalışan modelleri bulunan) el dedektörleri hafif
yapıları, yüksek hassasiyet özellikleri, radyasyon yaymaması, pratik ve
kolay kullanımı ile özellikle bina giriş çıkışlarında kullanılan güvenlik
aletlerinin başında yer almaktadır.
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El dedektörleri, kapı dedektörlerine nazaran kişinin bedeninde metal
bulunan bölgeyi tam olarak işaret etmesi açısından daha avantajlıdır. Üst
araması yapılırken yavaş hareketlerle kullanılan el dedektörü metalin
bulunduğu bölgede sesli, titreşimli ve/veya ışıklı sinyal ile uyarı
vermektedir. Bununla birlikte el dedektörleri elle yapılan üst aramalara
nazaran kişilerin tepkisini en düşük seviyeye indirdiği gibi caydırıcı etkisi
ise daha yüksektir.
Gerek kapı ve gerekse X-Ray cihazlarına oranla çok daha ucuz ve
ekonomik olan el dedektörü fiyatları markasına, modeline ve içerdiği
teknik özelliklere göre farklılık gösterebilmektedir.

Yapısı


Kontrol kutusu, sinyal, pil ve mikroişlemci sisteminden oluşan el dedektörü
gönderdiği titreşimlerin geri dönüş süresini ölçerek çalışmaktadır. Metallerden
titreşimin geri dönmesi diğer maddelere göre daha geç olduğundan (Metalin
türüne göre değişiklik gösterebilir.) gerekli tespit ve uyarı bu sayede
yapılmaktadır.



Cihaz üzerinden hassasiyet ayarları yapılabilen el dedektörü modelleri
sayesinde bozuk para, anahtarlık, küpe, kemer tokası ve diğer gündelik
kullanımdaki metallere karşı duyarsız hale getirilebilmektedir. Girişlerin yoğun
olduğu binalarda bu özellik sayesinde kapılarda kuyrukların oluşması
önlenebilmektedir. Yine cihazın üzerinde bulunan buton aracılığı ile çevrede
bulunan metal duvar ya da diğer güvenlik kontrolü dışında kalması gereken
metal cisimler göz ardı edilebilmektedir



El detektörü kullanılmadan önce test edilmeli, pili kontrol edilmelidir(Dikkat:
Bazı el dedektörleri pil veya şarj azalınca sürekli sinyal verebilir. Bu bir arıza
değildir.).

1.1.4.Biyometrik Sistemlerin Uygulanması
Biyometrik sistemler; kişinin sadece kendisinin sahip olduğu(kendisi olduğunu
kanıtlamaya yarayan) değiştiremediği ve diğerlerinden ayırıcı olan, fiziksel veya davranışsal
bir özelliğinin tanınması prensipleri ile çalışmaktadır. İnsan beyninin kişiyi tanıma ve ayırt
etme yöntemlerine benzemekte olan bu sistemler, insanların benzeri olmayan parmak izi, göz
retinası (iris), yüz şekli, ses, imza, avuç içi vb. gibi karakteristiklerini ölçmektedir.
Biyometrik sistemler, bu detaylara bakarak karşısındaki kişinin gerçekten istenen kişi
olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Bu detaylardan bazılarını aşağıdaki şekilde sıralamak
mümkündür.
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 Parmak izi: Parmakların üzerinde yer alan izler olup kişiye özgü bir özelliğe
sahiptir.
 Dinamik imza: Sadece imzanın şekli değil kalemin hangi noktalardan daha hızlı
geçtiği veya kalem ucunun nerelerde daha çok basınç uyguladığı
sezilebilmektedir.
 Yüz geometrisi: Yüzün tanımına veya burun, dudak, göz gibi belli bir bölümüne
bakılarak kişinin kimliği doğrulanabilmektedir.
 İris tanıma: Gözdeki iris tabakasının ortaya koyduğu şeklin, tamamen kişiye
özgü olduğu prensibine dayanmaktadır.
 Retina analizi: Gözün retina tabakasındaki toplardamarların haritasının
çıkarılması vasıtasıyla kimlik doğrulamasının yapılmasıdır.
 El ve parmak geometrisi: El ve parmakların duruşuna ve geometrisine
bakılarak değerlendirme yapılmasıdır.
 El damar analizi: El üzerindeki toplardamarların haritasının çıkarılmasına
dayanılarak kimlik doğrulamasının yapılmasıdır.
 Kulak formu: Kulağın görünen kısmının formunu analiz ederek kimlik
doğrulamasının gerçekleştirilmesini sağlayan sistemdir.
 Ses analizi: Ses tonu ve tınısının analiz edilerek sesin sahibinin doğru kişi olup
olmadığının kontrol edilmesidir.
 DNA analizi: Kullanıcının genetik kompozisyonunun analiz edilerek kimlik
doğrulamasının yapılmasıdır.
 Tuş vuruşları: Klavye üzerindeki tuşlara vuruş hızının ve temposunun kişiye
özgü birkarakter yaratması ve bu tuş vuruşlarına dayanılarak kimlik
doğrulamasının yapılmasıdır.
İnsanları fizyolojik özelliklerinden tanıyabilen biyometri teknolojisi, her geçen gün
biraz daha gelişmektedir. Günümüzde birçok çeşidi bulunan biyometrik sistemler, eş zamanlı
tanıma uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Biyometrik sistemler, temel olarak fiziksel (pasif) ve davranışsal (aktif) sistemler
olmak üzere 2 gruba ayrılır.
Fiziksel biyometrik sistemler:






Parmak izi eşleştirme
İris tanıma (retina taraması)
Ses ve konuşma tanıma
Yüz tanıma
El geometrisi gibi kişide bulunan ve diğer kişilerden ayrılmasını sağlayan
fiziksel özellikler üzerine kurulmuştur.
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Davranışsal biyometrik sistemler ise:





İmza
Yazı dinamiği
Konuşma esnasındaki dudak hareketleri
Yürüyüş şekli gibi belli bir zamanda belli amaçlar için gerçekleştirilmiş ve
herkesin birbirinden farklı olarak gerçekleştirdiği davranışlar üzerine
kurulmuştur.

Biyometrik
özetleyebiliriz:

tanıma

sistemlerinin

çalışma

prensibini

aşağıdaki

şekilde

Önce kayıtlı bir imge alınır. Bu imaj dijital koda çevrilerek şifrelenir ve kaydedilir.
Daha sonra kişi gerekli cihaz aracı ile kendini sisteme tanıtır. Ancak aynı kişiye ait olsa bile
girilen kod ile kayıtlı olan kodun birebir tutma olasılığı yoktur. Buna etki eden faktörlerden
bazıları şunlardır:





Ortamın ışıklandırması
Kişinin bakış açısı
Teşhisi yapılacak uzvun cihaza göre durma açısı
Cihazın ve kontrol edilen uzvun temizlik derecesi ve nemi

Bu olumsuz etkilerden dolayı girilen kod, belirlenen bir standart sapma aralığında,
sistemde kayıtlı bulunan kodlarla karşılaştırılır. Tanınma aralığında olan kod kabul edilir ve
sisteme giriş onaylanır.
El biyometrisi kullanılan ceza infaz kurumlarına gelen ziyaretçiler, avukatlar ve
görevlilerin el biyometrisi alınır. Bunun için ceza infaz kurumlarına nizamiye girişinde,
kimlik kaydı yapılan ziyaretçi metal bir alet (el biyometrisi cihazı) üzerine elini koyar ve
kişinin elinin haritası alınır. İnsan elinin üç boyutlu şekli, kızıl ötesi ışık ve kamera
kullanılarak depolanır ve kaydedilir. Daha sonra el, bir tarayıcının üzerine koyulduğunda
ortaya çıkan görüntü diğer el görüntüleriyle karşılaştırılır. El geometrisinin kullanımı diğer
yöntemlere göre daha kolaydır.
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Diğer Kimlik Doğrulama Yöntemleri
 Kullanılan veri her kullanıcı için
kesinlikle farklı ve eşsizdir.



Biyometrik Sistemler
Kullanılan veri her kullanıcı için farklı
olmakla beraber bazı kullanıcıların
verilerinde benzerlikler görülebilir.
Kullanılan veri açıktır.
Kullanıcı tanımlamak için kullanılmakla
beraber daha zengin bir veridir.
Biyometrik veri kaza dışında
değiştirilemez.

 Kullanılan veri açıktır.
 Veri kullanıcı tanımlamak için
kullanılır.
 Kullanıcı kimliği verisi kişinin istemesi
halinde rahatça değiştirilebilir.




 Kullanıcı kimlikleri sabit olarak
oluşturulur.
 Genelde mevcut sistemlere uyumludur.

 Biyometrik veri sabit değildir.

 Herkes için kullanılabilir.

 Zaman içerisinde değişim göstermesine
sebep olacak bir durum söz konusu
değildir.
 Veri kaybı, çalınma, kaybetme tehlikesi
büyüktür.



 Biyometrik ölçüler değiştirilmediğinden
herhangi bir şekilde elde edildiğinde
geçerliliği kalmaz.
 Herhangi bir biyometrik tarama
sisteminde biyometrik özelliklere sahip
olmayan (parmağı, gözü) kişiler bu
sisteme dâhil edilmeyecektir.
 Zaman içerisinde biyometrik veriler
deformasyona, değişime uğrayabilir.
 Veri kaybı, çalınma, kaybetme tehlikesi
neredeyse hiç yoktur.

Tablo 1.1: Biyometrik tabanlı yöntemler ile diğer yöntemlerin karşılaştırılması

Fotoğraf1.4: El biyometrisi
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Fotoğraf 1.5:Gözbiyometrisi

Fotoğraf1.6:Görüş alanlarına ve bloklara geçişler için göz okuma cihazı ve turnikeler

1.2.Güvenlik Kapısından Elle Arama Yapmadan Geçecekler
4806 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında
Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6. maddesine göre üst ve eşya araması
yapılamayacak kişiler açıklanmıştır.


Milletvekilleri, mülki amirler, hâkim, Cumhuriyet savcıları ve bu sınıftan sayılanlar,
müdafi ve avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri izleme
kurulu başkanı ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle yetkileri tanınmış kişi ve
kuruluşların temsilcileri, ceza infaz kurumu ve tutukevi koruma birlik komutanı ile
kurum müdürünün üstleri ağır cezayı gerektiren suçüstü hâlleri dışında elle aranamaz.
Duyarlı kapı cihazının ikazının sürmesi hâlinde bu kişiler elle aramayı kabul ettikleri
takdirde kuruma girebilirler.
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Duyarlı geçitlerin başında, kurum müdürü tarafından görevlendirilecek bir yetkili ile
jandarma tarafından görevlendirilecek bir rütbeli (subay, astsubay, uzman jandarma)
bulundurulacak, giriş ve çıkışlar müştereken kontrol edilecektir.



Çanta ve eşyanın X-Ray cihazından geçirilmesi sırasında içinde cezaevine sokulması
yasak olan eşya bulunduğunun anlaşılması veya X-Ray cihazının bulunmaması ya da
şüphe hâlinde çanta ve eşya elle aranır. Kurumlara giren müdafi ve avukatlarca,
savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen belge ve dosyalar incelemeye tabi
tutulmaz. Ancak savunmaya ilişkin olduğu bildirilen belge ve dosyalar içerisinde
cezaevine sokulması yasak olan madde olup olmadığının tespiti için ayrıca X-Ray
cihazından geçirilir, yabancı madde bulunduğunun tespiti hâlinde yazılar
okunmaksızın elle arama yapılır. X-Ray cihazı bulunmayan yerlerde belge ve dosyalar
incelenmeksizin elle aranır. Bu aramaya Adalet Bakanlığınca atamaya tabi
görevlilerden birisi ile jandarma tarafından görevlendirilen rütbeli bir personel nezaret
eder. Aramalarda insan onuruna saygı esas alınmalıdır.



Ancak Adalet Bakanlığınca atanan personeli, görevli ikinci müdür arayacaktır.

1.3.Güvenlik Kapısından Elle Arama Yapılarak Geçecekler
Kurum personeli ve dış güvenlik personeli dâhil olmak üzere, sıfat ve görevi ne olursa
olsun ceza infaz kurumları ve tutukevlerine girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır. Bu
kişilerin üstleri metal dedektörle aranır; eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik
sistemlerinden geçirilir ayrıca şüphe hâlinde elle aranır. Bu cihazların bulunmadığı yerlerde
arama ve kontrol elle yapılır.


Bayanların aranması

Elle arama yapılmasını gerektiren hallerde kuruma giren bayanlar, infaz ve koruma
memurları ve/veya bayan jandarma personeli bulunmamaları halinde, Cumhuriyet
başsavcısının talebi üzerine mülki amir tarafından görevlendirilecek bayan memurlarca
aranacaktır.
Ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan heyet ve kişilerin ziyaret ve görüşmeleri
sürdürmelerine derhâl son verilir. Suç oluşturan davranışlar, ilgili idarî ve adlî makamlara
bildirilir. Görüşme hakkına sahip kişilerin kurum güvenliğinin korunması amacıyla alınan
tedbirlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniyle görüşme hakları, kurumun en üst
amirince bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir. Mevzuatın avukatlar bakımından getirdiği
hükümler saklıdır.
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 Vasıtaların aranması
Ceza infaz kurumları nizamiyelerinden, milletvekili, mülkî amirler, hâkim, Cumhuriyet
savcıları ve bu sınıftan sayılanlar, müdafi ve avukatlar, noterler, ceza infaz kurumu ve
tutukevi kontrolörleri, izleme kurulu başkan ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle yetkileri
tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcileri, ceza infaz kurumu koruma birlik komutanı ve
kurum müdürünün özel araçları hariç, özel araç girişine izin verilmemelidir. Kapalı ceza
infaz kurumunun çeşitli kapılarından giren ve çıkan motorlu veya motorsuz bütün araçlar,
jandarma tarafından aranır. Kurum içerisine çeşitli maksatlarla giren araçlarda yasa dışı
malzemelerin sokulabileceği, özellikle bu araçların çıkışlarında hükümlü ve tutukluların
saklanabileceği unutulmamalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ziyaretçi ve personel girişi sırasında uygulanan güvenlik önlemleriyle ilgili slayt
hazırlayınız.
İşlem Basamakları
 Ceza infaz kurumuna girişte güvenlik
önlemleri gereği uygulanan denetimleri
sıralayınız.
 X-Ray cihazını açıklayınız.
 Duyarlı kapı detektörünü açıklayınız.
 El detektörünü açıklayınız.
 Güvenlik için kullanılan biyometrik
sistemleri açıklayınız.
 Güvenlik kapısından elle arama
yapmadan geçecekleri sıralayınız.
 Güvenlik kapısından elle arama
yapılarak geçecekleri sıralayınız.
 Hazırladığınız sunumu sınıfta
arkadaşlarınıza gösteriniz.

Öneriler
 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Tüzük’ü inceleyebilirsiniz.
 http://www.cte.adalet.gov.tr/ İnternet
adresini inceleyebilirsiniz.
 Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret
Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’i
inceleyebilirsiniz.
 Sunumlarla ilgili materyalden yardım
alabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( )Duyarlı kapı dedektörleri elektromanyetik alanla çalışan ve kişilerin üzerindeki
metal eşyaların tespitinde kullanılan cihazlardır.

2.

( )X-Ray cihazının monitöründe paket ve çantaları açmadan içinde bulunan nesneleri
tespit etmek mümkündür.

3.

( )El dedektörleri ile yapılan aramada kişi veya eşya üzerindeki metallerin yerinin
noktasal olarak tespiti sağlanmaktadır.

4.

( )El biyometrisi kullanılan ceza infaz kurumlarında sadece gelen avukatların el
biyometrisi alınır.

5.

(

6.

()Tutukevi koruma birlik komutanı ile kurum müdürünün üstleri ağır cezayı gerektiren
suçüstü hâllerinde elle aranabilirler.

7.

( )Kurum personeli ve dış güvenlik personeli dâhil olmak üzere, sıfat ve görevi ne
olursa olsun ceza infaz kurumları ve tutukevlerine girenlerin; duyarlı kapı, el
dedektörü, X-Ray cihazı gibi cihazların bulunmadığı yerlerde arama ve kontrolü, elle
yapılır.

)Milletvekilleri, mülki amirler hiçbir durumda elle aranamazlar.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda insan haklarına
uygun bir şekilde kişileri elle arama yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


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

2. ELLE ARAMA YAPMA
El ile arama iki yolla yapılır. Bunlar soyarak arama ile ayrıntılı aramadır.


Soyarak arama

Soyarak arama, risk durumu yüksek, ceza infaz kurumuna yasak madde sokmaya
elverişli hükümlülerin üzerinde iç çamaşırı kalacak şekilde elbiselerinin çıkartılması yöntemi
ile yapılan arama şeklidir. Aranan şahsın vücudunda kamufle edilmiş bir tarzla ceza infaz
kurumuna yasak madde ve malzeme sokma durumuna karşı, hükümlünün sağlığına zarar
vermeyecek şekilde nitelikli arama yapılmalıdır.
Çıplak arama; risk durumu yüksek, ceza infaz kurumuna yasak madde sokmaya
elverişli, uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı veya tehlikeli olarak bilinen tutuklu ve
hükümlülerin üzerinde elbiselerinin çıkartılması yöntemi ile yapılan arama şeklidir.
Çıplak arama, hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde ve hiç
kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak gerçekleştirilir. Arama sırasında önce
bedenin üst kısmındaki giysiler çıkartılır, bedenin alt kısmındaki giysiler üst kısmındaki
giysiler giyildikten sonra çıkartılır. Bu giysiler de mutlaka aranır.
Çıplak arama sırasında bedene dokunulmaması için gerekli özen gösterilir. Çıplak
olarak arama, mümkün olan en kısa süre içinde bitirilir. Beden ve üst aramaları aynı
cinsiyetten güvenlik ve gözetim görevlileri tarafından yapılır.
Aranan şahısın vücudunda sargılı yara, alçı, boyunluk vb. kamufle yoluyla ceza infaz
kurumuna yasak madde ve malzeme sokma durumuna karşı, hükümlünün sağlığına zarar
vermeyecek şekilde nitelikli arama yapılmalıdır.
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Ayrıntılı arama

El yordamıyla aramanın belli başlı kuralları vardır. Bunlar aşağıda verilmiştir.



















Üst aramasında kullanılacak malzemeler hazır bulundurulmalıdır.
Hükümlü ve tutukluya aranacağı konusunda sözle bilgi verilmelidir.
Hükümlü ve tutuklunun sağlıklı bir şekilde aranması için
hükümlü/tutuklu uygun bir duruma getirilmeli, aramada zorluk çıkaran
kaba giyecekler (giydiği palto, mont, kaban, ceket vb.) çıkartılmalıdır.
Hükümlü ve tutuklunun ceplerinde ne varsa önüne veya uygun görülen
bir yere konulmalı, ceplerinin iç astarını dışarı çıkartılması
söylenilmelidir.
Fiziki aramaya başlamak için hükümlü ve tutuklunun elleri ve kolları yan
tarafa paralel, ayakları da omuz hizasına getirilmelidir.
El yordamı ile fiziki aramaya başlarken tutuklu veya hükümlü aranmaya
uygun duruma getirildikten sonra vücudun baş kısmından başlayarak
ayaklara doğru duş sistemi denilen yöntemle arama yapılmalıdır.
Arama, araması yapılan kişiye en az sıkıntı verici şekilde yapılır. Rıza
gösterilerek insani ilişkilerine dayalı çabalar gösterilir. Direnme ve
aratmama gibi durumlarında arama güç kullanılarak yapılır.
Elle arama yapılmasını gerektiren hallerde, kuruma giren bayanlar, bayan
infaz koruma memurları veya bayan jandarma görevlileri tarafından, bu
görevlilerin bulunmamaları halinde, ceza infaz kurumu müdürünün
istemi, Cumhuriyet başsavcısının talebi üzerine, mülki amir tarafından
görevlendirilecek bayan memurlarca aranırlar.
Üzerinden çıkan her türlü kıymetli eşya, tutanakla cins ve miktarı
belirtilerek emanet eşya memuruna teslim edilir (alyans ve saati hariç).
Emanet eşya tutanağının bir nüshası tutuklu ve hükümlüye, bir nüshası
dosyaya, bir nüshası emanet para memuruna verilir. Emanet para
memuru, amirlerinden birinin gözetiminde torba içerisindeki malzemeleri
kontrol eder, mumlar ve mühürler, kasada muhafaza eder.
Kuruma gelen tutuklu ve hükümlülerin üzerinde bulunan paraların
miktarı ne olursa olsun, kurum görevlilerince el konulur ve ilgiliye
karşılığında makbuz verilir.
Suç unsuru teşkil etmeyen, ceza infaz kurumu içerisine sokulması uygun
olmayan malzemeler ve eşyalar tutanakla depo memuruna teslim edilir.
Tutuklu ve hükümlünün beraberinde getirdiği basılı eserler, kendisine
verilmeyerek bir tutanakla eğitim kuruluna gönderilir.
Herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için hükümlü ve tutuklular
tek tek teslim alınırlar.
Üst ve eşya aramaları toplu halde yapılmaz. Aramalar tek tek yapılarak
tanıya yönelik olarak tutuklu ve hükümlülerin parmak ve avuç içi izleri
alınır, fotoğrafları çekilir.
Tutuklu ve hükümlülerin aramaları yapılırken yasak eşyanın vücut ve
elbise üzerinde saklanacağı yerlere dikkat edilir. Bu gibi yerler el
detektörü ve el yordamıyla aranır.
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Daha önceden bildirilenler ile şüpheli görülenlerin vücut aramaları,
gerekli önlemler altında özel olarak yapılır.

Beden çukurlarında yapılan aramalar






Yasaklanmış maddeleri ceza infaz kurumuna sokmamak veya ortaya
çıkarmak için tıbbî olarak doktor veya sağlık memuru tarafından
yapılması gereken vajinal, anüs ve oral aramasının cihaz ve aletlerle veya
el yordamı ile yapılan arama şekilleridir. Bu aramaların çok hassas ve
utandırıcı olmasından dolayı aramanın çok gizli ve profesyonel personel
tarafından yapılması gerekmektedir.
Oyuk araması, kişinin kanunlara uygun olmayan bir şeyi taşıdığından
makul ve ciddî bir şekilde şüpheleniliyor ise yapılır. Hakkında istihbarat
bilgisi ve şüphe olmayan hâller dışında oyuk araması yapılmaz.
Oyuk aramaları aynı cinsiyetten olan görevliler tarafından, arama işlemini
kimsenin görmemesini sağlayacak tedbirler alınarak mümkün olan en
kısa süre içinde yapılır.
Oyuklarda yasak maddelerin tespiti yapılırsa, bu kişiden, eşyanın kendisi
tarafından çıkartılması istenir, aksi halde bunun zor kullanılarak
gerçekleştirileceği bildirilir.

2.1.Elle Aranamayacak Kişiler
Milletvekilleri, mülkî amirler, hâkim, Cumhuriyet savcıları ve bu sınıftan sayılanlar,
avukatlar, noterler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolörleri, izleme kurulu başkan
ve üyeleri, uluslararası sözleşmelerle yetkileri tanınmış kişi ve kuruluşların temsilcileri, ceza
infaz kurumu ve tutukevi koruma birlik komutanı ile kurum müdürünün üstleri ağır cezayı
gerektiren suçüstü hâlleri dışında elle aranamaz. Duyarlı kapı cihazının ikazının sürmesi
hâlinde bu kişiler ancak, elle aramayı kabul ettikleri takdirde kuruma girebilirler. Ziyaret
yerleri de ziyaret öncesi ve bitiminde aranır.
Kurumlara giren avukatlarca savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen
belge ve dosyalar incelemeye tâbi tutulmaz.
Hükümlüler, odalarından çıkış ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst
ve eşya aramasına tâbi tutulurlar. Aramalarda insan onuruna saygı esastır.
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2.2.Kuruma Girişte Uyulması Gereken Kurallar
Haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkûmiyet ve ödenmeyen adlî para
cezalarının hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanlar, Cumhuriyet başsavcılığının yazılı
emriyle ceza infaz kurumuna gönderilirler. Üstleri ve eşyaları arandıktan sonra kabul
odalarına konulur ve hekim muayenesinden sonra kuruma yerleştirme işlemleri yapılır.
Ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin adı ve soyadı, işledikleri suç, cezalarının
türü ve süresi, mahkûmiyet ilâmının tarih ve numarası ve infaza başlandığı gün hükümlü
defterine kayıt olunur. Bu defterdeki sıra numarası, hükümlünün numarasını oluşturur.
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.
Hükümlülere, kuruma alındıklarında uygulanacak iyileştirme çalışmaları, disiplin
suçları ve cezaları, bilgi edinme ve şikâyet yolları, hak ve sorumlulukları gibi konular ile
kurumdaki yaşam biçimine uyum sağlamaları için gereken bilgiler, kurum yöneticileri
tarafından sözlü olarak anlatılır ve yazılı olarak tebliğ olunur. İnfaz sonrası koruma ve
yardım konusunda ayrıca bilgi verilir.
Hükümlülerin ceza infaz kurumlarına alınmalarında, başka kuruma nakillerinde ve
hastaneye yatırılmalarında, istekleri üzerine ailelerine veya gösterdikleri kişilere; hükümlü
yabancı ise yazılı olarak karşı çıkmaması hâlinde, uyruğu olduğu devletin diplomatik
temsilcilik veya konsolosluğuna durum bildirilir.
Askerlik çağına giren, hâlen silâh altında bulunan kişilerin ceza infaz kurumlarına
alınmalarında, başka kuruma nakillerinde veya kurumda iken askerlik çağına girmeleri veya
salıverilmeleri hâlinde durum, kayıtlı bulundukları askerlik şubesine bildirilir. Hükümlülerin
ölümü hâlinde de yukarıdaki hükümler uygulanır ve ayrıca durum ailelerine derhâl bildirilir.
Kapalı ve açık kurumlarda ziyaret veya görüşe gelen resmî heyet ve özel kişiler,
kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamaz, kurum güvenliği için alınan
ve uygulanan yasal ve idarî tedbirlerin değiştirilmesini isteyemezler.
Kurumun düzen ve güvenliğini, hükümlülerin sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve
maddeler ile her türlü iletişim araçları ve taşıma izin belgesi olsa da silâhlar kuruma
sokulamaz.
Ziyaret ve görüşlerde hükümlülere para, kıymetli evrak ve eşya verilemez.
Konusu suç teşkil etmemekle birlikte kurumlara sokulması yasak olan her türlü eşya,
çıkışta sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altına alınır.
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2.2.1.Milletvekillerinin Görüşmeleri
Milletvekillerinin, ceza infaz kurumlarındaki yaşam şartlarını yerinde görerek
tespitlerde bulunmak, inceleme yapmak veya hükümlü ve tutuklular ile görüşmede bulunmak
amacıyla yapmış oldukları istemler, ceza infaz kurumu idaresine bilgi vermek koşuluyla
yerine getirilir. Milletvekilleri, hükümlü ve tutuklularla açık ziyaret şeklinde görüşebilir.
Ancak 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitap üçüncü kısım beşinci bölüm,
dördüncü kısım dördüncü ve beşinci bölümleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda
yer alan suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlar ile bunların ceza infaz kurumunda
barındırıldıkları bölümler, yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyon üyeleri
tarafından komisyon kararı ve görevi çerçevesinde ziyaret edilebilir.

2.2.2.Ziyaretlerde Konuşulacak Lisan
Ziyaret esnasında görüşmelerin Türkçe yapılması esastır. Türkçe bilmeyen yabancı
uyruklu hükümlülere kendi dilinde, mümkün olmadığında İngilizce, Fransızca veya Almanca
olarak bildirilir. Duyma ve konuşma engellilere işaret diliyle anlatılır. Görme engellilere ise
kendi alfabeleri ile yazılmış kitapçık verilir.
Hükümlü veya tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görüşeceğini bildirdiği yakınının
Türkçe bilmediğinin tespit edilmesi hâlinde, Türkçeden başka bir dilde konuşmanın
yapılmasına izin verilir ve konuşma kayda alınır. Kayıtların incelenmesi sonucu
konuşmaların kurum güvenliğini veya kamu düzenini tehlikeye düşürecek nitelikte
bulunması hâlinde haklarında idari ve adli işlem yapılır.
Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların ziyaret ve avukat görüşlerinde, ücreti
taraflarca karşılanmak koşuluyla bir tercümandan veya o dili bilen bir gönüllünün
yardımından yararlanılabilir.

2.2.3.Hastanede Ziyaret ve Refakat
Hasta hükümlü ve tutuklular, kurum tabibinin uygun görmesi halinde, görevli infaz ve
koruma memuru nezaretinde, kurumun hastane veya revirinde ziyaret edilebilir.
Kurum dışındaki sağlık kuruluşlarında yataklı tedavi gören hükümlü ve tutuklular,
tedaviyi yapan doktorun uygun görmesi ve Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği
Cumhuriyet savcısının izni ile iç güvenlik görevlileri nezaretinde ziyaret edilebilir.
Kurum dışında yatarak tedavileri yapılan hükümlülerin yanında, tedaviyi yapan
hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi hâlinde, eşi, annesi, babası, kardeşi,
çocuğu, bunların olmaması hâlinde Cumhuriyet başsavcılığının uygun gördüğü bir aile
yakını refakatçi olarak bulundurulabilir.
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2.3.Hükümlü ve Tutukluların Yabancı Madde Saklayabileceği Yer


Vücut üzerinde yasak madde veya malzeme saklama yerleri

Saç arasına gizleyerek (özellikle bayanlarda topuz yaparak)

Kulak içi ve arkasına gizleyerek

Burun deliklerinin içine koyarak

Ağız içi (dudak altı, takma dişlerin içi, dilaltı) gibi oyuk yerlere koyarak

Koltuk altına yerleştirerek

Parmak aralarına gizleyerek

Bayanlarda göğüs altlarına gizleyerek

Göbek oyuğunun içine koyarak

Bacak aralarına (vajina, anüs ve oral) yerleştirerek

Ayak parmak arasına ve tabanına yerleştirerek

Vücut üzerinde pansuman, alçı ve sargılar var ise bunların altına koymak
sureti ile yasak maddelerin saklanması gerçekleştirilebilir.



Elbise üzerinde yasak madde veya malzeme saklama yerleri

Ceket, palto, gömlek vb. giyeceklerin yakalarının içine gizleyerek

Ceket, mont ve paltonun omuz vatkasının içine koyarak

Ceket, mont, yelek ve paltonun astarının içine gizleyerek

Pantolon paçası kıvrımlarının içine koyarak

Kemer içi ve altına saklayarak

Kol saati, tükenmez kalem, sigara ve ilaç kapsüllerinin içine konularak

Ceket, palto ve mont gibi giyeceklere özel monte edilmiş içi boş
düğmelerin içine yerleştirerek

Kravat düğüm yeri ve astarının içine konularak

Ayakkabı astarının içine veya topuğunu oyarak özel zula yerlerine
saklayarak

Çorap içine ayak tabanına koyarak

Bakılmasında ayıp ve utanmayı gerektiren külotların içine gizleyerek

Bayanlarda sütyen içine konularak saklama gerçekleştirilebilir.

Fotoğraf2.1: Elbise üzerinde yasak madde

20



Ceza infaz kurumunda yasak maddelerin saklandığı muhtelif eşyalar















Ranza demirlerinin içi ve altları
Televizyon, teyp ve radyonun içi
Masa ve sandalye ayaklarının içi
Soyunma dolaplarının iç bölmeleri ve alt kısımları
Priz yuvaları, buat ve aydınlatma lambalarının içi
Elbise ve ayakkabıların içleri
Kalorifer peteklerinin arkaları
Temizlik hortumlarının içleri
Çöp tenekeleri
Yastık, yorgan ve döşek içleri
Gıda maddelerinin içi
Sebzelik ve tabak altları
Tuvalet sifonu ve lavabo akıntı yerleri
Süt ve meyve suyu kaplarının içi saklama yerleri olarak kullanılabilir.

Fotoğraf 2.2: Eşya içinde yasak madde

İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu, uyarıcı madde veya elektronik
haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
Bu suçun konusunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir
suç oluşturduğu takdirde; fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek ceza yarı oranında
artırılır.
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Fotoğraf 2.3: Eşya içinde yasak madde

2.4.Mevzuata Uygun Elle Arama Yapma
Hükümlü ve tutuklular, odalarından çıkışlarında ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve
farklı memurlarca üst ve eşya aramasına tabi tutulur. Aramalarda insanın saygınlığını
küçültecek, onurunu incitecek veya aramanın amacıyla bağdaşmayacak tutum ve
davranışlarda bulunulamaz.

2.5.Mesleki Programda İlgili Ekran
Bu bölüm mesleki programda uzaktan eğitim ekranlarından takip edilecektir.

Fotoğraf 2.4: Üst arama bilgileri
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Fotoğraf 2.5: Üst arama bilgileri ekranı

Fotoğraf 2.6: Üst arama bilgileri ekranı

23

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ceza infaz kurumlarında arama yapma, hükümlü ve tutukluların yabancı madde
saklayabilecekleri yerler ile ilgili afiş hazırlayınız.
İşlem Basamakları
 Elle arama yapma türlerini araştırınız.
 Arama yapılırken dikkat edilmesi
gerekenleri araştırınız.

Öneriler
 Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret
Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’i
inceleyebilirsiniz.

 Vücut üzerinde yabancı madde veya
malzeme saklama yerlerini sıralayınız.
 Elbise üzerinde yasak madde veya
 Bireysel öğrenme materyalinin
malzeme saklama yerlerini sıralayınız.
içeriğindeki bilgilerden
faydalanabilirsiniz.
 Ceza infaz kurumunda yasak madde veya
malzeme saklanabilecek diğer yerleri
sıralayınız.
 Hazırladığınız afişi sınıfta
arkadaşlarınıza gösteriniz.

 Sunumlarla ilgili bireysel öğrenme
materyalinden yardım alabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

………………………………risk durumu yüksek, ceza infaz kurumuna yasak
madde sokmaya elverişli hükümlülerin üzerinde iç çamaşırı kalacak şekilde
elbiselerinin çıkartılması yöntemi ile yapılan arama şeklidir.

2.

El yordamı ile fiziki aramaya başlarken tutuklu veya hükümlü aranmaya uygun
duruma getirildikten sonra vücudun baş kısmından başlayarak ayaklara doğru
……………………..yöntemiyle arama yapılmalıdır.

3.

İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu, uyarıcı madde veya elektronik
haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, ………………..…………hapis cezası
ile cezalandırılır.

4.

Ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin adı ve soyadı, işledikleri suç, cezalarının
türü ve süresi, mahkûmiyet ilâmının tarih ve numarası ve infaza başlandığı gün
…………………………………..ne kayıt olunur.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
5.

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

6.

( )Milletvekillerinin, ceza infaz kurumlarındaki yaşam şartlarını yerinde görerek
tespitlerde bulunmak, inceleme yapmak veya hükümlü ve tutuklular ile görüşmede
bulunmak amacıyla yapmış oldukları istemler, Cumhuriyet başsavcılığına bilgi
vermek koşuluyla yerine getirilir.

7.

( )Yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların ziyaret ve avukat görüşlerinde, ücreti
taraflarca karşılanmak koşuluyla bir tercümandan veya o dili bilen bir gönüllünün
yardımından yararlanılabilir.

8.

(

9.

( )Milletvekilleri, hükümlü ve tutuklularla kapalı görüş şeklinde görüşebilir.

)Suçun konusunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir
suç oluşturduğu takdirde; fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek ceza yarı
oranında artırılır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları öğrenme faaliyetine geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda kuruma giren
eşyaları mevzuat hükümlerine göre dikkatli bir şekilde inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek emanet eşya
bürosunda hükümlü ve tutukluların fazla eşyalarının teslim alınışını
gözlemleyiniz.

3.KURUMA GİREN EŞYALARI MEVZUAT
HÜKÜMLERİNE GÖRE İNCELEME
3.1. Elektronik Görüntüleme Cihazının Kullanımı
Karışıklıkların ve keyfiliğin önlenmesi için bu giriş çıkış kapılarında kimlerin görev
yapacağı, aramaların kimlere ve ne şekilde yapılacağı mevzuat çerçevesinde düzenlenmiştir.
Aramayı yapacak infaz ve koruma personeli, güvenlik ve insan hakları arasındaki ince
dengeyi iyi ayarlamalıdır.
Ceza infaz kurumlarında aramalar konusunda personel, özel olarak eğitilmeli ve
gerekli teknik teçhizatla donatılmalıdır.

3.2. Kuruma Girebilecek Eşyalar


Ceza infaz kurumuna girmesinde sakınca görülmeyen eşya


Ceza infaz kurumuna girmesi yasak olan eşya listesinde yer almamalı,



Kolluk kuvvetlerin giydiği üniformalar veya benzeri renklerde olmayan
eşya olmalı,



Aranacak eşya, öncelikle X-Ray cihazından geçirilmeli, monitörden
takibi yapılmalı, şüphe uyandıran yerleri zoom yapılarak büyütülmeli,
eşyanın kontrolü renkli ve siyah-beyaz monitörlerden izlenmelidir.
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Eşya, X-Ray cihazından sonra tekrar el yordamı ile sıkı şekilde aranmalı,
içeri vermesi yasak herhangi bir maddeye rastlanmaması durumunda ve
eşya yönetmeliğine uygun ise ceza infaz kurumuna kabul edilmelidir.



Ceza infaz kurumuna giriş-çıkışı olan eşyalar; kantin eşyası, genel bütçe
ambarına gelen malzeme, tutuklu ve hükümlülere verilecek giysi ve
demirbaş eşyalardır. Alınan eşya, X-Ray cihazından geçirilmeli, şüphe
uyandıran koli ve paketler açılmalı, eşyanın el yordamı ile araması
yapılmalıdır.

Ceza infaz kurumunda kısmi veya genel aramalarda yapılan eşya araması






El detektörleri ve el yordamı ile eşya aranmalı,
Yatak, yastık, nevresim, çarşaf ve dolaplarda bulunan giyeceklerin
araması yapılmalı,
Banyo, tuvalet ve ceza infaz kurumunun zemini iyice kontrol edilmeli,
mutfakta bulunan eşyalar yoklanarak aranmalı,
Asılı resim, tablo vb. eşyalar aranmalı,
Masa, sandalye, ranza ve dolapların boşlukları ile kenarları aranmalıdır.

3.2.1. 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 gereç bulundurabilmektedir. Bunlar:

Fotoğraf 3.1: Yemek takımı







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
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3.2.2. 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.

3.2.3. 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.
Hükümlülere, kurum güvenliğini tehlikeye düşürebilecek veya müstehcen haber, yazı,
fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın için izin verilmez.
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3.2.4. 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 otuz yedi 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

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

3.2.5. 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.

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

3.2.7. 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 bulundurulur.
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3.2.8. El İşi Faaliyetleri ve Eşyaları
Hükümlülerin el işi için kendilerine gerekli olan malzemeleri kantinden satın alarak bu
faaliyetlerini ceza infaz kurumlarının uygun bölümlerinde yapmaları esastır.
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.

3.2.9. 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.

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

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

3.2.12. 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:







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/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 Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik’te
sayılmayan ve kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyen eşyaların stok oluşturmayacak
şekilde koğuş, oda ve eklentilerde bulundurulmasına izin verilebilmektedir.

3.2.13. 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.
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3.3. Kuruma Giremeyecek Eşyalar














Telefon, telsiz, sim kart vb. her türlü iletişim cihazı
Kamera
Her türlü kesici, delici, yaralayıcı aletler
Uyuşturucu ve uyarıcı maddeler
Ateşli silah
Bilgisayar
VCD, DVD, CD vb. ses ve görüntü kayıt cihazları (Kantinden satın almak
kaydıyla bir adet küçük el radyosu bulundurulabilir.)
Kimyasal gazlar
Yasaklı yayınlar
Eşya yönetmeliğinde sayılan elektrikli eşyalar dışında kalanlar
Para ve değerli eşyalar
Elektrikli veya vurgulu çalgılar (Saz, ud, gitar, kemençe, keman, flüt, mızıka,
ney, kanun gibi müzik aletlerinden birisi verilebilir.)
Kumar aletleri

3.4. Olumsuz Bir Durumla Karşılaşıldığında Yapılması Gerekenler


Ceza İnfaz Kurumuna Yasak Madde Sokanlar, Bulunduranlar ve Kullananlara
Verilecek Cezalar (5237 sayılı TCK madde 297):


İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde
veya elektronik haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, iki yıldan
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



Bu suçun konusunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya
bulundurulması ayrı bir suç oluşturduğu takdirde; fikri içtima
hükümlerine göre belirlenecek ceza yarı oranında artırılır.



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



Tanımlanan bu suçların hükümlü veya tutukluların muhafazasıyla görevli
kişiler tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.



Tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyayı yanında bulunduran veya
kullanan hükümlü veya tutuklu, bunu kimden ve ne suretle elde ettiği
hususunda bilgi verirse verilecek ceza yarı oranında indirilir.
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 Hapishane müdür ve memuru ve müstahdemleri, hapishanenin emniyet ve
muhafazasının temini için aşağıda yazılı hallerde silah kullanmaya yetkilidir:


Mahpuslar toplu olarak hücum teşebbüsünde bulunurlar ve memurlara veya
kendilerine nezaretle muvazzaf bulunanları yakalayarak onlara mukavemet veya
onları bir hususu yapmaları veya yapmamaları için cebrederlerse



Firar teşebbüsünde bulunan bir mahpus yakalanırken fiilen veya tehlikeli bir
surette tehdit ederek mukavemet eder veya mükerreren dur emrine itaat etmeyerek
firar teşebbüsünden vazgeçmezse ateşli silah, diğer silahlarla maksadın temini
kabil olmadığı takdirde kullanılır.

Ateşli silah kullanılması lüzumunu mutlak surette müdür ve bulunmadığı zaman
müfettiş tayin eder. İzin almanın mümkün olmadığı olağanüstü hallerde müsaadesiz silah
kullanımı da caizdir.

3.5. Mesleki Programda İlgili Ekran

Fotoğraf 3.2:Tutuklu ve hükümlünün üzerinde bulundurabileceği eşyalar ekranı
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Fotoğraf3.3:Tutuklu ve hükümlünün üzerinde bulundurabileceği eşyalar ekranı

Fotoğraf 3.4:Tutuklu ve hükümlünün üzerinde bulundurabileceği eşyalar ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ceza infaz kurumlarına girebilecek ve giremeyecek eşyalarla ilgili sunu hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kuruma girebilecek eşya çeşitlerini
araştırınız.

 Ceza İnfaz Kurumlarında
Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler
Hakkında Yönetmelik’i
inceleyebilirsiniz.
 Ceza infaz kurumlarında kullanılan giyim
eşyalarını sıralayınız.
 Ceza infaz kurumlarında yeme içmede
kullanılan araçları sıralayınız.

 Ceza infaz kurumlarında kullanılan
elektrikli eşyaları sıralayınız.
 Ceza infaz kurumlarında kullanılan tıbbi,
 Bireysel öğrenme materyalinin
dini eşyaları ve temizlik eşyalarını
içeriğindeki bilgilerden
sıralayınız.
faydalanabilirsiniz.
 Ceza infaz kurumlarında kullanılan
müzik aletlerini sıralayınız.
 Ceza infaz kurumlarında
bulundurulabilecek hayvanları
sıralayınız.
 Ceza infaz kurumuna giremeyecek
eşyaları sıralayınız.

 http://www.cte.adalet.gov.tr/ İnternet
adresini inceleyebilirsiniz.

 Ceza infaz kurumuna yasak madde
sokanlar, bulunduranlar ve kullananlara
verilecek cezaları araştırınız.
 Hazırladığınız sunuyu sınıfta
arkadaşlarınıza gösteriniz.

 Sunumlarla ilgili bireysel öğrenme
materyalinden yardım alabilirsiniz.

35

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisi koğuşlarda bulundurulamaz?
A) Saz
B) Keman
C) Gitar
D) Ud
E) Piyano

2.

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

3.

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

4.

Hükümlü ve tutukluların kantinden edinebileceği araç gereçleri kim belirler?
A) Kurum müdürü
B) İş yurdu müdürü
C) İş yurdu yönetim kurulu
D) İnfaz koruma başmemuru
E) Adalet Bakanlığı

5.

Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek yeme içme
araçlarından değildir?
A) 1 adet uç kısmı sivri on santimetre uzunluğunda bıçak
B) 1’er adet plastik veya yumuşak metalden imal edilmiş çatal, yemek ve çay kaşığı
C) 2 adet 0.50 mm kalınlığında metal yemek tabağı
D) 2 adet cam su bardağı
E) 2’şer adet çay bardağı ve çay tabağı
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Aşağıdaki cümleleri dikkatle okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

İnfaz kurumuna veya tutukevine silah, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya elektronik
haberleşme aracı sokan veya bulunduran kişi, ……………………….kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.

7.

Hükümlülerce koğuş, oda veya eklentilerinde ceza infaz kurumu kantininden satın
almak şartıyla belirli miktarda elektrikli eşya bulundurulmasına izin verilir ancak
aydınlatma dışındaki elektrik giderleri ……………………tarafından karşılanır.

8.

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

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME KAZANIMI


Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda tutuklu ve
hükümlüyü ziyaret edebilecek ziyaretçilerin kayıtlarını dikkatli bir şekilde
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ceza infaz kurumlarını kimlerin ziyaret edebileceğini İnternet’ten araştırınız.



Ceza infaz kurumlarını ziyaret edecek kişilere uygulanacak prosedürü
www.cte.adalet.gov.tr adresinden araştırınız.

4.TUTUKLU VE HÜKÜMLÜYE GELEN
ZİYARETÇİLERİN KAYITLARINI YAPMA
4.1.Ziyaretçi Girişinde İstenen Evraklar
Hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen kan ve kayın hısımlarından, akrabalık
durumlarını ve T.C. kimlik numaralarını beyan etmeleri ve T.C. kimlik numaralarının
bulunduğu nüfus cüzdanı aslını ziyaret süresince ceza infaz kurumlarında yetkili görevlilere
teslim etmeleri istenir. Ziyaretçilerin beyanlarının doğruluğu, ceza infaz kurumları tarafından
Kimlik paylaşım sistemi üzerinden elektronik ortamda araştırılmak suretiyle teyit edilir. Bu
şekilde doğru beyanda bulunduğu tespit edilen ziyaretçilerden beyanlarına ilişkin olarak
nüfus kayıt örneği veya kimlik bilgilerine ilişkin başkaca bir belge istenmez.
Kimlik paylaşım sistemi üzerinden elektronik ortamda kanuni yakınlığı tespit
edilemeyenlerin veya hükümlü ve tutuklular ile görüşmek isteyen ancak T.C. kimlik
numarası bulunmayan kan ve kayın hısımlarının akrabalık durumlarını, nüfus idarelerinden
veya ilgili konsolosluklar tarafından verilen resmi belgeler ile ispatlamaları gerekir.
Ziyaretçilerin, ceza infaz kurumuna girişleri sırasında, idare tarafından kimlikleri
alınır, onun yerine; basılı, seri numaralı, kurum tarafından onaylanmış giriş kartı verilir.
Ziyaretçi, kurum içinde giriş kartını görünecek biçimde üzerinde taşımak zorundadır.
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4.2. Tutuklu ve Hükümlüyü Ziyaret Edebilecek Kişiler
Ceza infaz kurumlarında ziyaret ve görüş esnasında kanunlarla belirlenmiş usuller
uygulanır. Kapalı ve açık görüş olmak üzere iki çeşit görüş vardır.

4.2.1.Kapalı Görüş
Kapalı görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının
önlendiği, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği
ve ceza infaz kurumu idaresinin bu iş için tahsis ettiği özel bölümde yapılan görüşmelerdir.
Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu,
kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi,
kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin
başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyükbabasının anne ve babaları, torun çocuğu,
kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyumuyla
görüşebilir. Aynı ceza infaz kurumu içinde bulunuyorsa bu kişiler Hükümlü ve Tutuklunun
Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında birbirleri ile görüşebilir.
Hükümlü ve tutuklular, bu sayılanlar dışında kalan üç ziyaretçisini adı ve soyadı ile
bilmesi hâlinde ziyaretçinin adresini, ceza infaz kurumuna kabulünden ve kendisine bu
hususun tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde bildirir. Bu ziyaretçiler; ölüm, ağır
hastalık, doğal afet, hükümlü ve tutuklunun nakli ya da ziyaretçinin ziyaret olanağını ortadan
kaldıracak yerleşim yeri değişikliği gibi zorunlu hâller dışında değiştirilemez. Ceza infaz
kurumu yönetimince, gerekli görülmesi hâlinde bildirilen ziyaretçiler hakkında, ziyarette
bulunmalarında sakınca bulunup bulunmadığı konusunda kolluk aracılığıyla araştırma
yaptırılır. Sakıncalı görülenlere ziyaret izni verilmez ve yeni ziyaretçinin bildirilmesi istenir.
Bu sayılan ziyaretçiler dışında kalan kişilerin ziyaretlerine, makul sebep bulunması
halinde Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Bu hüküm,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanları; eşi, çocukları, torunları,
torunlarının çocukları, annesi, babası, büyükannesi, büyükbabası, büyükannesi ve
büyükbabasının anne ve babaları, kardeşleri ve vasisi dışında kimse ziyaret edemez.

4.2.2. Açık Görüş
Açık görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına imkân verecek
şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği, ceza
infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelerdir.
Hükümlüler ve tutuklular, anne, baba, eş, çocuk ve torunlarıyla ayda bir gün açık
görüş yapabilir. Bakanlıkça uygun görülen, dinî ve milli bayramlar ile özel günlere mahsus
olmak üzere, belirlenen tarihlerde; anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve
kardeşleriyle açık görüş yapabilir.

39

Bakanlıkça belirlenen yakınları olmayan hükümlüler ve tutuklular, üçüncü dereceye
kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle görüşebilirler. Ancak ağırlaştırılmış müebbet
hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz. Bu ziyaretin, aynı haftada yapılacak kapalı
görüş ile çakışması halinde açık görüş yaptırılır.

4.3. Ziyaretçinin Ziyaret Sırasında Uyması Gereken Kurallar
Kapalı ve açık kurumlarda ziyaret veya görüşe gelen resmî heyet ve özel kişiler,
kurum güvenliğini tehlikeye sokacak davranışlarda bulunamaz. Kurum güvenliği için alınan
ve uygulanan yasal ve idari tedbirlerin değiştirilmesini isteyemezler. Kurumun düzen ve
güvenliğini, hükümlülerin sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve maddeler ile her türlü
iletişim araçları ve taşıma izin belgesi olsa da silâhlar kuruma sokulamaz. Ziyaret ve
görüşlerde hükümlülere para, kıymetli evrak ve eşya verilemez.
Kurum görevlileri ve dış güvenlik görevlileri dâhil olmak üzere, sıfat ve görevi ne
olursa olsun, kurumlara girenler duyarlı kapıdan geçmek zorundadır. Bu kişilerin üstleri
metal dedektörle aranır; eşyaları X-Ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden
geçirilir, ayrıca şüphe hâlinde elle aranır. Bu cihazların bulunmadığı yerlerde arama ve
kontrol elle yapılır.
Duyarlı kapı cihazının ikazının sürmesi hâlinde bu kişiler ancak, elle aramayı kabul
ettikleri takdirde kuruma girebilirler. Ziyaret yerleri de ziyaret öncesi ve bitiminde aranır.
Elle arama yapılmasını gerektiren hâllerde; kuruma giren bayanlar, bayan infaz
koruma memurları veya bayan jandarma görevlileri tarafından, bu görevlilerin
bulunmamaları hâlinde, ceza infaz kurumu müdürünün istemi, Cumhuriyet başsavcısının
talebi üzerine, mülki amir tarafından görevlendirilecek bayan memurlarca aranırlar.
Kurumlara giren avukatlarca savunmaya ilişkin olduğu yazılı olarak beyan edilen belge ve
dosyalar incelemeye tabi tutulmaz.
Konusu suç teşkil etmemekle birlikte kurumlara sokulması yasak olan her türlü eşya,
çıkışta sahibine verilmek üzere idare tarafından muhafaza altına alınır.
Hükümlüler, odalarından çıkış ve dönüşlerinde ayrı yerlerde ve farklı memurlarca üst
ve eşya aramasına tabi tutulurlar. Ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan heyet ve kişilerin
ziyaret ve görüşmeleri sürdürmelerine derhâl son verilir. Suç oluşturan davranışlar, ilgili
idari ve adli makamlara bildirilir. Görüşme hakkına sahip kişilerin kurum güvenliğinin
korunması amacıyla alınan tedbirlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniyle görüşme
hakları, kurumun en üst amirince bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir.
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4.4. Tutuklu ve Hükümlünün Ziyaret Gün ve Saatleri
Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlünün ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi
sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak kurumca belirlenir.
Hükümlüler;






İlk defa suç işleyenler, mükerrirler, itiyadî suçlular veya suç işlemeyi meslek
edinenler,
Aklî ve bedensel durumları nedeniyle veya yaşları itibarıyla özel bir infaz
rejimine tâbi tutulması gerekenler,
Tehlike hâli taşıyanlar,
Terör suçluları,
Suç örgütlerine veya çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup olan suçlular, gibi
gruplara ayrılırlar.

Hükümlüler ayrıca yaşları, hükümlülük süreleri ve suç türleri itibarıylada
gruplandırılırlar.







Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası
kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlüler ve tutuklular
dışında kalan hükümlü ve tutuklular, ziyaretçiler ile görüşebilir. Ancak ziyaretçi
kabulünden yoksun bırakma cezası infaz edilmekte olanların resmî ve yetkili
merciler ile avukatları ve kanunî temsilcileriyle; hücreye koyma cezası infaz
edilmekte olanların, resmî ve yetkili merciler ve avukatlarıyla görüşmeleri
engellenemez.
Odaya kapatma disiplin cezası almış olsa dahi çocukların; annesi, babası,
kardeşleri, avukatı, resmî ve yetkili merciler ile yasal temsilcisiyle görüşmesi
engellenemez.
Çocuk hükümlü ve tutukluların üç kişilik liste kapsamındaki kişiler tarafından
ziyaret edilebilmeleri için çocuğun anne ve babasının veya yasal temsilcisinin
rızası aranır.
Ziyaretçinin ergin olmaması halinde ziyaretçi çocuğun da anne ve babasının
veya yasal temsilcisinin rızası aranır.
Kurum idaresinin uygun göreceği bir hafta açık görüş, ayın diğer haftaları
kapalı görüş olmak üzere, hükümlü ve tutuklular, Hükümlü ve Tutuklunun
Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik ile belirtilen yakınları ile haftada bir
kez olacak şekilde görüşme yapabilir.

4.4.1. Kapalı Görüş
Ziyaret günleri ve saatleri ile bir hükümlü ve tutuklunun görüşebileceği ziyaretçi
sayısı, kurumun fiziki yapısı ve kapasitesi dikkate alınarak kurumca belirlenir. Zorunlu
hallerde, belirlenen gün ve saatler dışındaki görüşmelere, Cumhuriyet başsavcılığı yazılı
olarak izin verebilir.
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Görüş süresi, yarım saatten az, bir saatten fazla olacak şekilde belirlenemez.
Görüş süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işletilir. Çocuk hükümlüler için
ziyaret süresi bir saatten az, üç saatten fazla olmamak üzere belirlenir.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, yönetmelikte belirtilen kişiler
ile ancak teker teker ve ceza infaz kurumu müdürünün belirleyeceği gün, saat ve koşullar
içinde, on beş günlük aralıklarla ve günde bir saati geçmemek üzere görüşebilir.

4.4.2. Açık Görüş
Açık ziyaretler, bir saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında
yaptırılır. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işler.
Hükümlü ve tutuklu sayısının, verilen açık görüş günü sayısına bölünmesi suretiyle
görüş gününe kadar gruplar oluşturulur, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine
bildirilmek üzere, hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilir ve hazırlanan program ayrıca
koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılır.
Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmaz. Bir defa görüş yapan hükümlü ve
tutuklular ile ziyaretçilere aynı görüşle ilgili olarak ikinci defa izin verilmez.
Her grubun açık görüşü bittikten sonra görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular,
görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan sonra koğuş veya odalarına götürülerek
burada sayılır. Kimlikleri; fotoğraflı belgelerle kontrol edilir, grup mevcudunun tam
olduğunun anlaşılması üzerine, ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilir.
Açık görüşlerde, görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi, gözlemci olarak
bulundurulur.
Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde kalan hükümlüler, görüşlerini her
zaman açık görüş şeklinde yapar.


Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş

Hükümlü ve tutuklular, Bakanlıkça uygun görülen, dinî ve milli bayramlar ile özel
günlere mahsus olmak üzere, belirlenen tarihlerde; anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne,
büyükbaba ve kardeşleriyle açık görüş yapabilir.
Bakanlıkça belirlenen yakınları olmayan hükümlü ve tutuklular, üçüncü dereceye
kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle görüşebilirler. Ancak bu fıkra hükmü,
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlüler hakkında uygulanmaz. Bu ziyaretin, aynı
haftada yapılacak kapalı görüş ile çakışması halinde açık görüş yaptırılır.
Açık ceza infaz kurumlarında yapılan açık görüşler sırasında görsel ve yazılı basın
mensupları, hükümlülerin rızasının alınması koşuluyla ve Bakanlık izniyle haber amaçlı
görüntü alabilir.
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Açık görüş yapılacak yer

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

4.5. Tutuklu ve Hükümlüye Uygulanacak Disiplin Cezasında
Ziyarete Engel Hükümler
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar
ziyaretçi görüşüne çıkarılmamasıdır (Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Yönetmelik madde 43/1).
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır
(CGTİHY madde 43/2):









Sayım yapılmasına karşı çıkmak
Aramaya karşı çıkmak
Sevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak
Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek veya
davranışta bulunmak
Hükümlülerin haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve
eğitim programları çerçevesinde eğitim, spor, meslek kazandırma ve iş yurdu
çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum
hekimince muayene ve tedavi edilmelerini, avukat tayin etmelerini,
mahkemelere veya Cumhuriyet başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri
ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa
olsun engellemek, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik etmek, bu yolda
talimat vermek, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü
görüşme ve temas olanaklarını engellemek
Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak
Ceza infaz kurumu idaresince verilen kıyafetleri giymemek veya verilen
kıyafetlere kasten zarar vermek (Bu maddede öngörülen yönetmelik hükümleri
24/12/2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile bir ay içinde yürürlüğe
konulacaktır. Bu maddeye ait hükümler yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren uygulanacaktır.)

Bununla birlikte, resmi ve yetkili merciler ile avukatlar ve yasal temsilcilerle
görüşmelerde bu madde hükmü uygulanmaz (CGTİHY madde 43/3).
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4.6. Mesleki Programda İlgili Ekran

Fotoğraf4.1: Mesleki programda ziyaret işlemleri ekranı

Fotoğraf 4.2: Mesleki programda ziyaret bilgileri ekranı
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Fotoğraf 4.3: Mesleki programda ziyaret bilgileri ekranı

Fotoğraf 4.4: Mesleki programda ziyaret bilgileri ekranı
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Fotoğraf 4.5: Mesleki programda ziyaret bilgileri ekranı

Fotoğraf 4.6: Mesleki programda ziyaret bilgileri ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ
Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluları ziyaret işlemleriyle ilgili afiş
hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Ceza infaz kurumuna ziyaretçi girişinde
istenen evrakları sıralayınız.
 Kapalı görüşte hükümlü ve tutukluları
ziyaret edebilecek kişileri sıralayınız.

 Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret
Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’i
inceleyebilirsiniz.

 Açık görüşte hükümlü ve tutukluları
ziyaret edebilecek kişileri sıralayınız.
 Kapalı görüşte ziyaret gün ve saatlerini
araştırınız.

 Bireysel öğrenme materyalinin
içeriğindeki bilgilerden
faydalanabilirsiniz.

 Açık görüşte ziyaret gün ve saatlerini
araştırınız.

 http://www.cte.adalet.gov.tr/ İnternet
adresini inceleyebilirsiniz.

 Tutuklu ve hükümlüye uygulanacak
disiplin cezasında ziyarete engel
hükümleri sıralayınız.

 Afişle ilgili bireysel öğrenme
materyalinden yardım alabilirsiniz.

 Hazırladığınız afişi sınıfta arkadaşlarınıza
gösteriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.

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

2.

(

) Hükümlü ve tutuklular; anne, baba, eş, çocuk ve torunlarıyla haftada bir

gün açık görüş yapabilir.
3.

( ) Ziyaret ve görüşlerde hükümlülere para, kıymetli evrak ve eşya verilemez.

4.

( ) Görüşme hakkına sahip kişilerin, kurum güvenliğinin korunması amacıyla
alınan tedbirlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniyle görüşme hakları,
kurumun en üst amirince bir aydan iki yıla kadar kısıtlanabilir.

5.

( ) Kapalı görüş süresi, yarım saatten az, bir saatten fazla olacak şekilde
belirlenemez.

6.

(

) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar yönetmelikte

belirtilen kişiler ile ancak teker teker ve ceza infaz kurumu müdürünün
belirleyeceği gün, saat ve koşullar içinde, on beş günlük aralıklarla ve günde
bir saati geçmemek üzere görüşebilir.
7.

(

) Açık ziyaretler, bir saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri

arasında yaptırılır.
8.

(

) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, hükümlünün bir aydan beş

aya kadar ziyaretçi görüşüne çıkarılmamasıdır.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME FAALİYETİ–5
ÖĞRENME KAZANIMI


Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda kuruma
gelen avukatların kimlik bilgilerini ve evraklarını kontrol ederek kayıt
edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkındaki yönetmeliği araştırınız.

5. KURUMA GELEN AVUKATLARIN KİMLİK BİLGİ
VE EVRAKLARININ KONTROLÜ
5.1.Tutuklu veya Hükümlünün Avukatından İstenen Belgeler
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.
Tutuklu, vekâletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları
başkalarının duymayacağı, ancak görüşmenin görevlilerce izlenebileceği bir ortamda, açık
görüş usulüne tabi olarak görüşür. Bu kişilerin müdafi ile yazışmaları denetime tabi
tutulmaz. Soruşturma evresinde, aynı anda en fazla üç avukat, tutuklu ile görüşebilir.
Hükümlünün, avukatı ile vekâletnamesi olmaksızın görüşmesi de mümkündür. Buna
göre hükümlü, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde avukatları ile vekâletnamesi
olmaksızın en çok üç kez görüşebilme hakkına sahiptir. Bununla birlikte avukatlar,
vekâletnameleri olsa da aynı anda birden fazla hükümlü ile görüşme yapamazlar. Öte yandan
avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları
konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz.
Avukat ve noter ile görüşme, meslek kimliklerinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında
ve çalışma saatleri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulanların
duyulamayacağı ancak güvenlik nedeniyle görüşmenin görülebilir bir biçimde yapılması
gerekir.
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Yabancı ülkelerde haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılmakta olan, yabancı
ülke veya uluslararası yargı mercilerinde dava açmak isteyen, leh veya aleyhine açılmış
davası olan Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu hükümlülerle yabancı uyruklu avukatları,
bu soruşturma ve kovuşturma, açılacak veya açılmış davalarla sınırlı olmak ve vekâletname
sunmak koşuluyla görüşebilirler. Vekâletnamesi olmayan yabancı uyruklu avukatlar,
hükümlü ile Türkiye barolarına kayıtlı bir avukatla birlikte görüşme yapabilirler.
Hükümlü ve tutukluların avukatları ile ziyaretçileri ceza infaz kurumlarına girerken
idarece bunların kimlikleri alınarak yerine matbu, seri numaralı, kurum idaresince tasdik
edilmiş giriş kartı verilir. Ziyaretçilerin vücutlarına mühür basılması gibi bir işlem yapılmaz.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracak olan veya başvurusu bulunan Türk
vatandaşı veya yabancı uyruklu hükümlüler; Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yetkili
olan avukatlar ile soruşturma, kovuşturma veya dava konusuyla ilgili bilgi ve belgelerin
tercümesinin kurum en üst amirine ibrazı koşuluyla görüşebilir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre mahkemece haklarında
müdafi veya vekillik görevinden yasaklanmış bulunan avukatlar, kanunda belirtilen
yasaklama süreleri içinde başka davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini
üstlendiği kişiyi kurumda ziyaret edemez.

Resim 5.1: Avukat kimlik kartı
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Genel vekâletname örneği
Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak dava, icra takibi ve ihtilaflardan dolayı T.C.
yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının özellikle T.C. Nüfus Müdürlükleri
ve Tapu Sicil Müdürlükleri dahil olmak üzere her kısım ve derecesinde her yol ve sıfatla
beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya,
açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi
dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye
tebliğ ve tebellüğü, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde,
protesto, ihtarname ve ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif
kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza,
yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve
kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi
Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin
tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları
temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi,
hakim, şahit, katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya,
evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkarttırmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları
düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile
yasalarla bu konularla kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile,
uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip
ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulma yolunda talepte bulunmaya, tüm
kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, temyiz talebinden vazgeçmeye, temyizden
feragate, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile de başkalarını tevkil, teşrik ve azle bu
yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza sulh ve ibraya, davayı kabule
veya redde, davadan feragate ve feragati kabule yetkili ............ Barosu avukatlarından,
..............Caddesi, ....Kat: .....,Daire ..... ..............adresinde, ............. Vergi Dairesi,
..............No.da kayıtlı, (T.C. Kimlik No...........) ......Baro Sicil No.daki Av.........................
ve yanında sigortalı olarak çalışan ......................... SSK Numaralı ........................’ (T.C.
Kimlik No......................) ve .................. SSK numaralı (T.C. Kimlik No......................... )
Av. ..............’nıvekil tayin ettim.
Vekil Eden
Belge 5.1: Avukatlık vekaletnamesi

5.2.Avukat Aramasının Yapılışı
4806 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında
Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6. maddesine göre üst ve eşya araması
yapılamayacak kişiler arasında avukatlar da sayılmıştır. Ağır cezayı gerektiren suçüstü
hâlleri dışında avukatların üstleri elle aranamaz. Duyarlı kapı cihazının ikazının sürmesi
hâlinde bu kişiler elle aramayı kabul ettikleri takdirde kuruma girebilirler.
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5.3. Tutuklu ve Hükümlünün Avukat ve Noterle Görüşmesi
Sırasında Uyulması Gereken Kurallar
Hükümlü, kurumda avukat ve noterle görüşme hakkına sahiptir. Hükümlülerin avukat
ile görüşmesinde aşağıdaki kurallar uygulanır:
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.
Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları
konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz.
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. Hükümlü ile doğrudan ilişkisi olmak koşulu ile avukatın yanında
getirmiş olduğu ve bir hukuki uyuşmazlık konusunu oluşturan belge ve dosyalar hakkında da
aynı hükümler uygulanır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 220’inci maddesinde yer alan suçlardan mahkûm
olan hükümlülerin avukatları ile ilişkisinde avukatın savunmaya ilişkin olduğunu beyan
ettiği belge ve dosyalar fiziki olarak aranabilir. Konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğine,
infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri
mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge
elde edilmesi halinde, 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 Hakimliği Kanunu’na göre itiraz edebilirler. Stajyer avukatlar,
avukatlarla birlikte olmak koşulu ile hükümlü ve tutuklular ile görüşebilir.
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5.4.Mesleki Programda İlgili Ekranlar
Bu bölüm mesleki programdaki uzaktan eğitim ekranından takip edilecektir.

Fotoğraf 5.1: Avukat görüşme izin formu ekranı

53

Fotoğraf 5.2: Avukat görüşme izin formu ekranı

Fotoğraf 5.3: Avukat görüşme izin formu ekranı
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
İŞ AHLÂKI
İş ahlâkı sözünden ne anlıyorsunuz?
Okulunuzda herkesin (öğretmen, öğrenci, idareci, hizmetli…) görevini gerektiği gibi
yapması, okulun başarısını ve kalitesini nasıl etkiler?
Çevrenizde -hangi meslekten olursa olsun- görevini iyi, gerektiği gibi yapan insanların
olması, yaşam kalitenizi ve toplum huzurunu nasıl etkiler? Yaşadığınız olaylardan örnekler
vererek düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ceza infaz kurumuna gelen avukat işlemleriyle ilgili sunum hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler


 Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret
Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’i
inceleyebilirsiniz.
 Bireysel öğrenme materyalinin
 Ceza infaz kurumunda avukat aramasının
içeriğindeki bilgilerden
yapılışını araştırınız.
faydalanabilirsiniz.
 http://www.cte.adalet.gov.tr/ İnternet
adresini inceleyebilirsiniz.
 Ceza infaz kurumunda tutuklu ve
 4806 sayılı Türk Ceza Kanunu ile
hükümlünün avukat ve noterle görüşmesi
Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi
sırasında uyulması gereken kuralları
Hakkında Kanun’da Değişiklik
araştırınız.
Yapılmasına Dair Kanunu
inceleyebilirsiniz.
 Ceza infaz kurumunda tutuklu veya
hükümlünün avukatından istenen
belgeleri araştırınız.

 Hazırladığınız sunumu sınıfta
arkadaşlarınıza gösteriniz.

 Sunumla ilgili bireysel öğrenme
materyalinden yardım alabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.

( ) Hükümlü, avukatı ve noter ile görüşme hakkına sahiptir.
( ) Hükümlü, avukatlık mesleğinin icrası çerçevesinde avukatları ile vekâletnamesi
olmaksızın en çok beş kez görüşebilme hakkına sahiptir.

3.

( ) Avukatlar, vekâletnameleri varsa aynı anda birden fazla hükümlü ile görüşme
yapabilirler.

4.

( ) Vekâletnamesi olmayan yabancı uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye barolarına
kayıtlı bir avukatla birlikte görüşme yapabilirler.

5.

( ) Ağır cezayı gerektiren suçüstü hâlleri dışında avukatların üstleri, elle aranamaz.

6.

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

7.

( ) Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları
konuşmaların kayıtları incelemeye tâbi tutulurlar.

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.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6
ÖĞRENME FAALİYETİ–6
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda ziyaretçileri
dikkatli gözlemleyerek çıkış işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ceza infaz kurumlarını ziyaret edecek kişilere uygulanacak prosedürü
www.cte.adalet.gov.tr adresinden araştırınız.

6. ZİYARETÇİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
6.1. Ziyaretçinin Ziyaret Sonrasında Uyması Gereken Kurallar
Ziyaretçiler, ceza infaz kurumunun düzen ve güvenliğini, hükümlü ve tutukluların
sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve maddeler ile her türlü iletişim araçları ve silahlar
(taşıma izin belgesi olsa dahi) kuruma alınmaz. Ziyaret sırasında hükümlü ve tutuklulara
para, kıymetli evrak ve eşya verilmez.
Ceza infaz kurumlarında giriş kartı gösterilmesi zorunludur. Ceza infaz kurumlarına
eğitim, öğretim ve sağlık hizmetleri ile geçici hizmetlerin yapılması için dışarıdan
görevlendirilen personel; matbu, seri numaralı ve ilgilisinin açık kimliğini içeren fotoğraflı
ve kurumu idaresince imza ve mühürle tasdik edilmiş yaka kartını göstererek girip
çıkabilirler. Bu kartlar, ilgililere zimmetle verilir ve görevleri sona erdiğinde geri alınır.
Ziyarete gelen tutuklu ve hükümlü yakınlarının can güvenlikleri ve hasımlık durumları
göz önüne alınarak ziyaretler buna göre uygun gün ve saatlerde düzenlenmelidir.
Ceza infaz kurumu alanı içerisine giren avukat veya ziyaretçilerin hasımlık durumları
varsa bu durum için güvenlik önlemi alınmalıdır.
Ziyaret yerleri, ziyaret öncesi ve sonrasında aranır.
Ziyaret ve görüşlerde, kurallara uymayan heyet ve kişilerin ziyaret ve görüşmeleri
sürdürmelerine derhal son verilir. Suç oluşturan davranışlar, kurum idaresince tutanakla
tespit edilerek ilgili adlî ve idarî makamlara bildirilir.
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Ziyaretçiler, ceza infaz kurumunun düzen ve güvenliğini, hükümlü ve tutukluların
sağlığını bozabilecek nitelikteki eşya ve maddeler ile her türlü iletişim araçları ve silahlar
(taşıma izin belgesi olsa dahi) kuruma alınmaz. Ziyaret sırasında hükümlü ve tutuklulara
para, kıymetli evrak ve eşya verilmez.
Görüşme hakkına sahip özel kişilerin, kurum güvenliğinin korunması amacıyla alınan
tedbirlere aykırı davranışları ve istekleri nedeniyle görüşme hakları, kurumun en üst
amirince bir aydan bir yıla kadar kısıtlanabilir. Mevzuatın avukatlar bakımından getirdiği
hükümler saklıdır. Ancak her halde ceza infaz kurumunun en üst amiri durumu tutanakla adlî
makama bildirir.
Ziyaretler sırasında kavga, münakaşa gibi olumsuzluklar görüldüğünde ceza infaz
kurumu personeli, zaman geçirmeden derhal olaylara müdahale ederek güvenliği sağlamalı,
görüş ortamının huzur ve güvenliğini bozan ziyaretçiler görüş alanından çıkartılmalıdır.

6.2. Mesleki Programda İlgili Ekran
Bu bölüm mesleki programdaki uzaktan eğitim ekranından takip edilecektir.

Fotoğraf 6.1: Ziyaret giriş çıkış bilgileri ekranı
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Fotoğraf 6.2: Ziyaret tamamlama işlemi ekranı

Fotoğraf 6.3: Ziyaret tamamlama ekranı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ziyaretçinin ziyaret sonrasında uyması gereken kurallarla ilgili afiş hazırlayınız.
İşlem Basamakları
 Ceza infaz kurumuna ziyaretçi girişinde
istenen evrakları sıralayınız.
 Ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan
heyet ve kişiler için nasıl bir uygulama
yapıldığını yazınız.
 Ziyaretler sırasında kavga, münakaşa
gibi olumsuzluklar görüldüğünde nasıl
müdahalede bulunulur?
 Hazırladığınız afişi, sınıfta
arkadaşlarınıza gösteriniz.

Öneriler
 Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret
Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’i
inceleyebilirsiniz.
 http://www.cte.adalet.gov.tr/ İnternet
adresini inceleyebilirsiniz.
 Bireysel öğrenme materyalinin
içeriğindeki bilgilerden
faydalanabilirsiniz.
 Afişle ilgili bireysel öğrenme
materyalinden yardım alabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( )Ceza infaz kurumunun düzen ve güvenliğini, hükümlü ve tutukluların sağlığını
bozabilecek nitelikteki eşya ve maddeler ile her türlü iletişim araçları ve
silahlar(taşıma izin belgesi olsa dahi) kuruma alınmaz.

2.

( ) Ceza infaz kurumlarında giriş kartı gösterilmesi zorunlu değildir.

3.

(
)Ziyaret sırasında suç oluşturan davranışlar, kurum idaresince tutanakla tespit
edilerek sadece ilgili adli makamlara bildirilir.

4.

( ) Ziyaret sırasında hükümlü ve tutuklulara para, kıymetli evrak ve eşya verilmez.

5.

( ) Ziyaret ve görüşlerde kurallara uymayan heyet ve kişilerin ziyaret ve görüşmeleri
sürdürmelerine derhâl son verilir.

6.

( ) Görüşme hakkına sahip özel kişilerin, kurum güvenliğinin korunması amacıyla
alınan tedbirlere aykırı istek ve davranışları nedeniyle görüşme hakları, ceza infaz
kurumunun en üst amirince bir aydan iki yıla kadar kısıtlanabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
UYGULAMALI TEST
UYAP eğitim portalına girerek ziyaretçi kabul bürosu ekranlarını talimatlara uyarak
tamamlayınız.

KONTROL LİSTESİ
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız
becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. UYAP eğitim portalına İnternet sitesindeki adresi üzerinden
kullanıcı adı ve parolasını kullanarak giriş yapabildiniz mi?
2. Giriş yaptıktan sonra portal eğitimleri ekranlarına ulaşabildiniz
mi?
3. Portal eğitimleri üzerindeki ekran eğitimlerini yönergelere
uygun bir şekilde tamamlayabildiniz mi?
4. Eğitimleri tamamladıktan sonra güvenli çıkış işlemini
yapabildiniz mi?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
D
D

1
2
3
4
5
6
7

D
Y
Y
D
D

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Soyarak arama
duş sistemi
iki yıldan beş yıla kadar
hükümlü defteri
D
Y
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8

E
B
D
C
A
iki yıldan beş yıla
hükümlü
idare
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI
D
Y
D

1
2
3
4
5
6
7
8

Y
D
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI
D
Y

1
2
3
4
5
6
7

Y
D
D
D
Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-6’NIN CEVAP ANAHTARI
D
Y

1
2
3
4
5
6

Y
D
D
Y
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun



Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında
Yönetmelik



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



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



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



http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5275&Mevzua
tIliski=0&sourceXmlSearch= (Erişim Tarihi: 05.12.2017/10.20)
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1721.pdf
(Erişim
Tarihi:
05.12.2017/13.26)
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8345&MevzuatIliski
=0&sourceXmlSearch=h%C3%BCk%C3%BCml%C3%BC(Erişim
Tarihi:
06.12.2017/17.02)
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/27545/mod_resource/content/0/8.%
20hafta.pdf (Erişim Tarihi: 06.12.2017/09.12)
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