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Nöbet görevini yerine getirmek
Genel Amaç
Uygun ortam ve gerekli araç gereç sağlandığında mevzuata
uygun olarak nöbet görevini yerine getirebileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Mevzuata uygun nöbet devir işlemlerini yapabileceksiniz.
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Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ

Ceza infaz kurumlarında nöbet görevi; infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve
koruma memurlarının titizlik ve önemlilik arz eden en önemli görevlerindendir.

İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları, vardiya hizmetleri
sırasında ya da vardiya dışında görevlendirilmeleri durumunda, kendilerinin sorumluluğuna
verilen nöbet yerlerinde görevlerini yerine getirirler.

İdare tarafından uygun görülmesi durumunda her zaman sayım yapılabilir.
Olağanüstü durumlarda kurum müdürünün talebi, Cumhuriyet Başsavcısının oluru ile dış
güvenlik görevlileri sayımlara katılabilir. Sayıma girmeden önce; sayım ekipleri toplanır,
nöbeti teslim eden vardiya müdürü bir brifing ile nöbetinde görülen önemli bilgileri nöbeti
teslim alan vardiya ile paylaşır. Sayım ekibinde yer alan personel arasında görev bölümü
yapılarak sayıma girilir.

Ceza infaz kurumlarında kötü yönetim, otorite boşluğu, siyasi belirsizlikler vb.
nedenlerden kaynaklanan olumsuzluklardan yararlanarak; tutuklu ve hükümlüler bir araya
gelerek idareye karşı isyan ve ayaklanma, personeli rehin alma eylemleri, firar, açlık grevi
gibi eylemlerde bulunabilirler. Bu gibi hâllerde infaz ve koruma memurları gerekli
müdahaleyi anında yapmalıdır.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda nöbet devir
işlemlerini yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Vardiya değişiminde bilgi paylaşımına ait bilgileri kaynak kitap, dergi ve internet
sitelerinden araştırınız.

1. PERSONEL NÖBET DEVRİ
İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının normal mesai
haricînde vardiya sistemi uygulanır.

1.1. Gündüz Mesai Sistemi
İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının, zorunlu hâller
dışında, günde sekiz saat çalışmaları ve haftada iki gün tatil yapmaları esastır.

1.2. Vardiya Sistemi
İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları, vardiya hizmetleri
sırasında ya da vardiya dışında görevlendirilmeleri durumunda, kendilerinin sorumluluğuna
verilen nöbet yerlerinde görevlerini yerine getirirler. Belirlenen nöbet yerleri ve burada
görev yapacak infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının isimleri,
hazırlanan vardiya çizelgeleri ve nöbet cetvellerinde gösterilir. Vardiyalarda çalışma saat ve
istirahat saatleri kurum müdürlüklerince ayarlanmakta olup değişkenlik gösterebilmektedir.
Örneğin; günde gündüz 12 saat çalışıp 24 saat istirahat, akşam 12 saat çalışıp 48 saat
istirahat yapan vardiyaların bulunduğu kurumlar mevcuttur. Ayrıca hazırlanan nöbet
çizelgeleri içtüzüğe uygun olmalıdır. (Tüzük 46/6)
Sayımlar, Tüzük’ün 22 nci maddesinde belirtilen görevliler tarafından, dörtlü vardiya
hizmetinin uygulandığı kurumlarda sabah, akşam ve gece olmak üzere günde üç kez, diğer
vardiya hizmetlerinin uygulandığı kurumlarda ise her vardiya değişiminde yapılır.
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1.3. Çalışma Saatleri
Çalışma saatleri 3’lü ve 4’lü vardiya sistemi uygulanan yerlerde değişiklik
göstermektedir. Personel yetersizliği nedeniyle, dörtlü vardiya sisteminin uygulanmadığı
kurumlarda, kurum amirinin önerisiyle, mahallindeki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
uygulanacak vardiya sistemine uygun çalışma saatleri belirlenir.

1.4. Vardiya Değişiminde Sayım
Sayım, kurumda barındırılan tutuklu/hükümlülerin görevli güvenlik ve gözetim
servisi tarafından tek tek sayılması demektir. Sayarken tutuklu/hükümlünün sağ olduğuna
(yaşıyor olması), koğuş ve oda içinde herhangi bir değişikliğin olup olmadığına, dikkat
edilmelidir.
İdare tarafından uygun görülmesi durumunda her zaman sayım yapılabilir.
Olağanüstü durumlarda kurum müdürünün talebi, Cumhuriyet Başsavcısının oluru ile dış
güvenlik görevlileri sayımlara katılabilir. Sayıma girmeden önce; sayım ekipleri toplanır,
nöbeti teslim eden vardiya müdürü bir brifing ile nöbetinde görülen önemli bilgileri nöbeti
teslim alan vardiya ile paylaşır. Sayım ekibinde yer alan personel arasında görev bölümü
yapılarak sayıma girilir. Sayımlarda dikkat edilmesi gereken kurallar aşağıda açıklanmıştır:
 Sayımlar, teslim alan ve teslim eden personeller tarafından bizzat yerinde yapılır.
 Sayımlarda insan onuruna saygı esas alınır.
 Sayımlar, aceleci ve telaşlı bir şekilde değil, ama seri bir şekilde yapılmalıdır.
 Sayımı ekibi, tutuklu ve hükümlüleri bizzat görerek sağlıklı ve yaşıyor olduklarından
emin olunmalıdır.
 Sayım esnasında dikkat ve gözlem en önemli güvenlik unsurudur.
 Sayımlarda, herhangi bir firar, saldırı, rehin alma gibi olağanüstü durumlara karşı
önlem alınmalıdır.
 Sayım için girilen odanın sayımı tamamlanmadan başka bir odaya geçilmemelidir.
 Sayım ekiplerinde görev alan personel, sayım için oda ve koğuşlara girdiğinde, aynı
zamanda havalandırma ve koğuşun içine göz atarak olumsuz herhangi bir durumun
olup olmadığını da test etmelidir.
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 Sayım için girilen odada bulunan hükümlü ve tutukluların hal ve hareketlerindeki
değişikliklere dikkat edilmelidir.
 Sayımlarda elde edilen istihbarat bilgileri değerlendirilmeli ve zaman geçirilmeden
müdahale edilmelidir.
 Sayımlarda, personel ile tutuklu ve hükümlüler arasında tahriklere ve sürtüşmelere
meydan verilmemelidir.
 Sayımı alınan oda ve kısımların kapılarının kapatılmasına dikkat edilmeli,
 Sayım bitiminde yoklama defteri ile alınan sayım karşılaştırılarak sayımın kayıtlara
uygunluğu kontrolü yapılmalı, sayım kayıtlara uygun ise sayım defteri imzalanarak
nöbetlerin teslimi yapılmalıdır.

1.4.1. Olağan Sayım
İdare tarafından uygun görülmesi durumunda, her zaman sayım yapılabilir. Ceza
infaz kurumlarının yönetimi ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki Tüzük’ün
22. maddesine göre sayımda aşağıdaki hususlara dikkat edilir;
 Müdürü bulunan ve vardiya sistemi uygulanan kurumlarda, sabah ve akşam
sayımları, nöbetçi ikinci müdürün başkanlığında, sorumlu infaz ve koruma
başmemuru, vardiya infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları
tarafından yerine getirilir. Gece sayımları, nöbetçi ikinci müdürün başkanlığında,
bulunmaması hâlinde, bu konuda görevlendirilen infaz koruma başmemuru
başkanlığında, vardiya infaz ve koruma başmemurları tarafından yapılır. Sayımlarda
nöbetçi infaz ve koruma memurları da hazır bulunur.
 Müdürü bulunmayan kurumlarda yapılan sabah, akşam ve gece sayımları, sorumlu
infaz ve koruma başmemuru veya görevlendirilen infaz koruma başmemuru
başkanlığında, vardiya infaz ve koruma başmemurları ve nöbetçi infaz ve koruma
memurları tarafından yerine getirilir.
 Sayımlar, sayım defterine göre yapılır. Mevcudun tam olup olmadığı deftere işaret
konulmak suretiyle kontrol edilir ve sayım katılan görevliler tarafından isim
yazılarak imzalanır.
 İdare tarafından uygun görülmesi durumunda, her zaman sayım yapılabilir.
Olağanüstü durumlarda, kurum müdürünün talebi, Cumhuriyet Başsavcısının oluru
ile dış güvenlik görevlileri sayımlara katılabilir.
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 Sayımlar, yatma planları da göz önünde bulundurularak, oda veya koğuşlarda
yapılır. Sayımın yapılış şekli, kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde,
koğuş veya odada bulunan hükümlülerin sayısı dikkate alınarak idare tarafından
belirlenir.
Arama ve sayımlar sırasında insan onuruna saygı esas alınır.

1.4.2. Olağandışı sayım
Olağanüstü durumlarda, kurum en üst amirinin talebi, Cumhuriyet Başsavcısının oluru
ile dış güvenlik görevlileri sayımlara katılabilir. Dış güvenlik görevlileri genelde askeri
birliklerden oluşur. Dış güvenlik görevlileri içerideki herhangi olumsuz bir durumda (isyan,
rehin alma, firar, firara teşebbüs) iç güvenlik ve gözetim servisinin olayları bastırmada
yetersiz kalması durumunda, kurum müdürü tarafından talep edilmesi ve durumun derhal
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi gerekir. Gerektiğinde iç güvenlik ve dış güvenlik
güçleri birlikte aramalara katılırlar. Olağandışı sayımlarda aşağıdaki hususlara dikkat
edilmelidir.
 Cezaevinde yapılan genel ve kısmi aramalardan sonra, isyan, rehin alma, toplu
kavgalarda veya firar ihbarı alındıktan sonra sayımın tam olup olmadığından emin
olmak için blok sayım ekipleri oluşturularak cezaevinin genel sayımı yapılmalıdır.
 Özellikle firar ihbarlarında, sayım alınırken sayım ile beraber bina araması da
yapılmalıdır.
 Cezaevinde sayımların alınması; hem temel güvenlik önlemleri açısından hem de
disiplin kuralları açısından çok önemlidir.
 Cezaevinden firar olup olmadığı sağlıklı sayımın yapılması ile tespit edilir.
Sayımlarda biçimsellikten ziyade o koğuş veya bölümde bulunması gereken tutuklu
ve hükümlülerin şahıs ve sayı olarak tespiti önemlidir.

1.5. Vardiya Değişiminde Bilgi Paylaşımı
Sayıma girmeden önce; sayım ekipleri toplanır, nöbeti teslim eden vardiya müdürü,
vardiya başmemuru bir brifing ile nöbetinde görülen önemli bilgileri nöbeti teslim alan
vardiya ile paylaşır.
Sayım ekipleri; sayım ekibi ikinci müdür başkanlığında nöbeti teslim alacak infaz ve
koruma başmemuru, koğuş nöbetçi infaz koruma memuru ve blokta görevli diğer infaz ve
koruma memurlarından oluşur.
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NÖBET VE VARDİYA ÇİZELGESİ
Örnek Nu.:
D-1

Sayfa Nu. :................

Sıra
Nu.

1. Vardiya
(A)
Adı Soyadı

2. Vardiya
(B)
Adı Soyadı

3. Vardiya
(C)
Adı Soyadı

4. Vardiya
(D)
Adı Soyadı

Nöbetçilerin
Adı Soyadı

1

Ahmet ÇAL

ALİ GÜL

Mehmet TAŞ

Tugrul AK

Halil KAYA

2

Recep
YİLMAZ

Necdet ÇİM

Selim KARA

Mert ASYA

Kaan BAL

3

Ozan IŞIK

Kenan ÇÖL

Anıl TOK

Selami SAY

Ege SOYLU

4

Oğuz AYAZ

Asım OCAK

Berat OFLAZ

Murat İKLİM

Ali MIZRAK

5

Tarih

Vardiya Saati

Vardiya Saati

Vardiya Saati

İzinli
Vardiya

........./.........

........./.........

........./.........

........./.........

Kurum En Üst Amiri
...../..../20..
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Vardiya

1.5.1. Oda ve Koğuş Değişiklikleri
Oda ve koğuşlarda oluşan olay ve sorunlu kişiler hakkında nöbet değişimi sırasında
görevi devir alan infaz koruma memuruna gerekli bilgiler verilir. Hükümlü ve tutukluların
koğuşlarda sorun çıkarması durumunda oda ve koğuşları değiştirilir. Oda ve koğuş
değişiklikleri aşağıda belirtilen hâller meydana gelirse yapılır.
 Odada kargaşa çıkaranlar olduğunda değişiklik yapılır.
 Psikolojik problemi olanlar tespit edildiğinde değişiklik yapılır.
 Kişisel sorun çıkaranlar tespit edilerek oda ve koğuş değişikliği yapılır.
Hükümlü ve tutuklulardan sorun çıkaranlarla ilgili idare ve gözlem kurulunda görüşme
yapılır. Bu görüşme sonucunda koğuş veya oda değişikliğine karar verilir.

1.5.2. Kurum İçi Revir
Hükümlü ve tutuklulardan revire gidenler ve hastaneye sevk olanlar hakkında nöbet
değişimi sırasında görevi devir alan infaz koruma memuruna gerekli bilgiler verilir. Her
kurumda bir revir bulunur. Revir, cezaevi tabibinin sorumluluğunda faaliyet gösterir. Kurum
revirinde bulundurulması gerekli tıbbi araç ve gereçler ile kurum revirinin çalışma esas ve
usulleri Kurum İç Yönetmeliği’nde gösterilir.
Kanun hükümlerine ve durumlarına göre, 5275 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinin
dördüncü fıkrasının uygulanamadığı hâllerde, gebe olan kadın hükümlülerin bulunduğu
kurumlarda, doğum öncesi ve doğum sonrası her türlü bakım ve tedavi için özel bir yer
ayrılır. Doğumun kurum dışında bir sağlık kuruluşunda gerçekleşmesi için gerekli tedbirler
alınır. Ancak, doğum, kurumda gerçekleşmişse çocuğun kurumda doğduğu, doğum belgesine
işlenmez.
Hükümlünün sağlık nedeniyle bir hastaneye sevkine gerek duyulduğunda durum,
cezaevi tabibi tarafından bir raporla derhâl kurum en üst amirine bildirilir. (Madde 115 /1)

1.5.3. İşyurtları ve Atölyeler
Hükümlü ve Tutuklulardan işyurtlarına ve ötölyelere gidenler hakkında nöbet
değişimi sırasında görevi devir alan infaz koruma memuruna gerekli bilgiler verilir. Cezaevi
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tabibi tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu belirlenen meslek sahibi olmayan
hükümlüler ile meslek sahibi olan istekliler, kurum imkânları ölçüsünde, belirlenen ücret
karşılığında atölye veya işyurtlarında çalıştırılabilirler (Tüzük Madde 96/1) . Hükümlüler
kurum içinde çalıştırılabildiği gibi kurum dışında da çalıştırılabilir (Tüzük Madde 97).
Açık kurumlarda bulunanlar ile kapalı kurumlarda bulunup da açık kuruma ayrılmaya
hak kazanmış hükümlüler, kurum dışındaki iş alanlarında çalıştırılabilir.
Açık kurumda bulunanlar, kurum görevlileri gözetiminde; kapalı kurumda bulunanlar
ise, iç ve dış güvenlik görevlilerince alınacak tedbirler altında çalıştırılır.
Kapalı kurumda bulunan hükümlülerden, açık kuruma ayrılmaya hak kazanmış ve
haklarında açık kuruma ayrılma konusunda idare ve gözlem kurulunca karar alınmış olanlar,
açık kuruma nakil istememeleri hâlinde kurum dışındaki adalet hizmetine tahsis edilen
yerlerde iç güvenlik görevlileri nezaretinde çalıştırılabilir.
Çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin, kurum dışında çalıştırılmaları sırasında
kurum görevlilerinin gözetim ve muhafazası aranmaz.

Resim 1.1: İşyurtlarındaki elemeği görüntüleri
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1.5.4. İnfaz Kurumu Dışındaki Yer Değişiklikleri
Tutuklu/hükümlülerin mahkeme sevkleri, sağlık kurumları, il dışı nakil ve sevkleri gibi
eşitli nedenlerle infaz kurumu dışındaki yerlerle sevkleri olabilir. Bu durumdaki tutuklu ve
hükümlüler için görevi devir alan nöbetçi infaz koruma memuruna gerekli bilgiler verilir.
1.5.4.1. Mahkeme Sevkleri
Tutuklu/hükümlülerin mahkemece çağrılması işine celp denir. Celp yazısına istinaden
mahkemenin ya da savcılığın isteği gün ve satte hazır edilmek üzere tutuklu/hükümlü dış
güvenlik görevlilerine teslim edilir. Ceza infaz kurumundan mahkemeye sevk olunan ve geri
gelmeyen tutuklu ve hükümlülerle ilgili bilgileri nöbeti devir alan infaz koruma memuruna
bildirilir.
Tutuklular, öncelikle yargılandıkları mahkemenin bulunduğu yerdeki kapalı ceza infaz
kurumlarında veya mahkemenin yargı çevresi içindeki kapalı ceza infaz kurumlarında, kapalı
ceza infaz kurumu bulunmuyor ise suçları itibariyle konumlarına uygun en yakın kapalı ceza
infaz kurumlarında barındırılacaktır.
Tutuklulardan, yargılandıkları mahkemenin yargı çevresi dışındaki kapalı ceza infaz
kurumunda bulunanlar Cumhuriyet Başsavcılığınca Bakanlık’tan izin alınmaksızın
yargılandıkları yer mahkemesinin bulunduğu kapalı ceza infaz kurumuna resen sevk
edilecektir. Ancak; bazı yer mahkemelerinin yargı alanı çevresinde ceza infaz kurumu
bulunmaması veya kapatılmış olması nedeniyle, tutuklunun yargılandığı yer Cumhuriyet
Başsavcılığı ile temasa geçilip, gönderileceği kurumun tespit edilmesinden sonra sevk
gerçekleştirilecektir.
Birden fazla suçtan değişik yer mahkemelerinde yargılanan veya başka suçtan
hükümlü veya hükümözlü olanların, suç ve yargılama yeri nedeniyle nakilleri için
Bakanlık’tan izin istenecektir.
Yargılandığı yer kapalı ceza infaz kurumundan disiplin, güvenlik, asayiş ve sağlık
nedenleriyle başka kapalı ceza infaz kurumuna nakledilenlerin, suç ve yargılama yeri
nedeniyle geldikleri kurumlara tekrar nakilleri için Bakanlık’tan izin istenecektir.
Tutuklulara tahsis edilen kapalı ceza infaz kurumları ile kalabalık kapalı ceza infaz
kurumlarından yapılan toplu sevkler nedeniyle veya ekli (1) sayılı listenin (C) bölümünde
sayılan ceza infaz kurumlarından ceza süreleri itibariyle resen başka kurumlara nakledilen
hükümözlülerin suç ve yargılama yeri itibariyle geldikleri kuruma nakilleri için Bakanlık’tan
izin istenmeyecektir.
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Beşinci fıkrada belirtilen nedenlerle nakledilen hükümözlülerden kendi istekleri
üzerine başka ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılanların, suç ve yargılama yeri nedeniyle
ilk nakledildikleri kuruma nakilleri için Bakanlık’tan izin istenmeyecektir.
Ekli (1) sayılı listenin (B) ve (D) bölümlerinde sayılan ceza infaz kurumlarında
kalmakta iken kendi istekleri üzerine başka ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılan
hükümözlülerin, suç ve yargılama yeri nedeniyle ilk geldikleri kuruma tekrar nakilleri için
Bakanlık’tan izin istenmeyecektir.
Haklarındaki soruşturma evrakı veya dava dosyasının görevsizlik veya yetkisizlik
kararı verilerek yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya mahkemelere gönderilmesi
hâlinde tutuklular yargılanacakları mahkemeden duruşmaları için müzekkere gelinceye kadar
bulundukları kapalı ceza infaz kurumunda barındırılacaktır. Ancak; ağır ceza
mahkemelerinin görevine giren suçlardan tutuklu olup, müdürü bulunmayan kapalı ceza
infaz kurumunda bulunanlar derhâl bağlı ağır ceza merkezi kapalı ceza infaz kurumuna
nakledilecektir.
Çocuk tutuklular müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında barındırılmayacak,
derhâl bağlı oldukları ağır ceza merkezi kapalı ceza infaz kurumuna nakledilecek ve
duruşmalarına bu kurumlardan gidip gelmeleri sağlanacaktır.
Yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında barındırılmaları gerekli olan
tutukluların suç ve yargılama yeri nedeniyle nakilleri için Bakanlık’tan izin istenecektir.
Ancak; Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250 nci maddesince yetkili ağır ceza mahkemelerince
yargılanan ve yargı çevresi içinde bulunan ceza infaz kurumlarındaki tutukluların nakilleri,
Bakanlıkça yetki verilen Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinatörlüğünde yapılacaktır.
Herhangi bir nedenle başka ceza infaz kurumlarına nakledilen hükümözlü ve tutuklular
ile hükümlü olup başka suçtan yargılamaları devam edenlerin nakledildikleri kurum,
nakleden kurum tarafından mahkemelerine de bildirilecektir.
Yapılacak nakle esas olmak üzere, hükümlü veya tutukluların duruşmaya
istendiklerine ilişkin mahkeme müzekkereleri, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, hükümlü
veya tutuklunun bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilecektir. Hükümlü
veya tutuklu başka kuruma nakledilmiş ise müzekkere mahkemesine iade edilmeyerek,
nakledildikleri kuruma gönderilecek, ayrıca; mahkemesi de bilgilendirilecektir.
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1.5.4.2.Sağlık Kurum Sevkleri
Kurum revir ünitesinde muayenesi yapılan tutuklu/hükümlünün kurum tabibince
hastaneye sevkinin uygun görülmesi durumunda, ilgili sevk yazısına, kurum
müdürlüğünün üst yazısının eklenmesi ile, kurum tarafından hazır edilen araç ve evrak
işlemlerinin takip etmesi için bir infaz koruma memuru görevlendirilerek, dış güvenlik
güçlerine teslim edilir.
Hastaneye sevki zorunlu görülen hükümlü, öncelikle kurumun bulunduğu yer veya
buraya en yakın tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinin hükümlü koğuşuna
yatırılır.
Bu hastanelere gönderilen hükümlülerin başka yerlerdeki tam teşekküllü devlet veya
üniversite hastanelerine sevki, sağlık kurulu raporuyla, acil ve yaşamsal tehlikesi bulunması
hâlinde, varsa biri hastalığın uzmanı olmak üzere iki uzman hekim tarafından verilip,
başhekim tarafından onaylanan ve hastalığın sebebi, tedavinin hangi sebeple bulunduğu
hastanede gerçekleştirilemediği, hastaya nerede ve ne tür bir tedavi gerektiğini açıkça
belirten bir raporla mümkündür. Bu durumda da en yakın ve hükümlü koğuşu bulunan devlet
veya üniversite hastaneleri tercih edilir.
Hükümlünün bu hastanelerde kontrol ve tedavisinin devam edip etmeyeceğinin sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilmesi gerekir; aksi hâlde hükümlü ait olduğu kuruma iade
edilir.
Hükümlü, acil veya yaşamsal bir sağlık sorunu nedeniyle, muayene, teşhis ve tedavi
amacıyla, kurumun bulunduğu yerdeki sağlık kuruluşuna geciktirilmeksizin nakledilir.
Bunun için;
 Sağlık sorununun ortaya çıktığı anda kurumda cezaevi tabibinin görevli olması
hâlinde, bu görevlinin raporu alınır.
 Kurumda cezaevi tabibi bulunmaması durumunda, sağlık sorununun ortaya çıktığı
anda kurumda bulunan en üst yetkilinin yazılı izni, aranır.
 Hükümlünün, gönderildiği sağlık kuruluşundan, acil ve yaşamsal olarak başka bir
sağlık kuruluşuna nakli gerektiğinde ikinci fıkra hükmü uygulanır. Bu hâllerde
Bakanlık’tan izin alınmaz, ancak, yapılan işlem en seri haberleşme araçlarıyla
Bakanlk’a bildirilir.
Hükümlü, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilemez. Acil hâllerin
varlığı hâlinde Bakanlık’a bilgi verilir.
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Hükümlü, sağlık nedenleriyle bulunduğu kurumda kalmasının uygun olmadığı, cezaevi
tabibinin önerisi ve kurum en üst amirinin isteği üzerine alınacak sağlık kurulu raporuyla
belirlendiği takdirde, başka kurumlara nakledilebilir.

Resim 1.2: İşyurtlarındaki elemeği görüntüleri

1.5.4.3. İl Dışı Nakil ve Sevkleri
Hükümlülerin nakilleri ceza infaz kurumlarının tahsisi, nakil işlemleri ve diğer
hükümlen hakkında 45/1 nu.lı genelgede aşağıda görüldüğü gibi açıklanmıştır;
Hükümlüler, kendi istekleri veya toplu sevk, disiplin, asayiş ve güvenlik, hastalık,
eğitim, öğretim, suç ve yargılama yeri nedenleriyle başka bir kuruma nakledilebilirler.
Hükümlü nakilden önce aranır ve cezaevi tabibince, yoksa diğer bir resmî hekime
muayene ettirilir; muayene sonucu yola çıkarılamayacağı anlaşılanlar, kurumun en üst
amirince derhâl resmî bir sağlık kuruluşuna sevk edilir. Mazeretinin, biri hastalığın uzmanı
olmak üzere en az iki uzman hekimin imzaladığı ve hastane başhekiminin onayladığı resmî
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rapor ile belgelenmesi hâlinde nakil, mazeret ortadan kalkıncaya kadar geri bırakılır ve
durum Bakanlık’a bildirilir.
Hükümlülerin nakil işlemleriyle ilgili esas ve usuller Bakanlık tarafından belirlenir.

1.5.4.4. Hükümlülerin Kendi İstekleri ile Nakilleri
Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan
nakledilebilmeleri için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir.

başka

kurumlara

 Gitmek istedikleri kurumlardan durumlarına uygun en az üç yeri belirten bir dilekçe
vermeleri,
 Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri,
 Koşullu salıverilmelerine beş aydan az süre kalmamış olması,
 İyi hâl göstermeleri, disiplin cezası almamış veya kaldırılmış olması,
 İstekte bulunulan kurumda yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunması ve
tutukevi olmaması,
 Mahkûmiyet sürelerine uygun hükümlülerin barındırıldığı bir kurum olması,
 Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması, gerekir.
Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, eğitim öğretim veya hastalık nedeniyle
nakil hariç, bir yıl kalmak zorundadırlar. Çocuklar bakımından bu süre altı ay olarak
uygulanır.

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

Bu hükümlüler nakledildikleri kurumlarda, mahkeme kararı, kurum güvenliği, can
güvenliği veya hastalık sebepleriyle nakil hariç, altı ay kalmak zorundadırlar.
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1.5.4.6.Hükümlülerin Zorunlu Nedenlerle Nakilleri
Kurumların elverişsiz ve yetersiz kalması, kapsama gücünün aşılması, kullanılamaz
hâle gelmesi, asayiş, güvenlik, doğal afet, yangın ve büyük onarım gibi zorunlu nedenlerle
başka kurumlara nakledilmeleri gerekli görülen hükümlüler, yargı çevresi dışında
Bakanlıkça belirlenen ve konumlarına uygun olan diğer kurumlara nakledilebilirler.

1.5.4.7.Hükümlülerin Eğitim ve Öğretim Nedenleri İle Nakilleri
Hükümlüler, eğitim ve öğretim nedeniyle; nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul
etmeleri, eğitimini sürdürdüğüne dair eğitim kurumundan belge ibraz etmeleri, talep edilen
kurumda yer, kapsama gücü ve sınıfının uygun bulunması, tutuklulara tahsis edilmiş
olmaması, daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum olmaması, talep
ettikleri ceza infaz kurumunda güvenlik riski oluşturmaması, koşuluyla, süreli veya daimi
olarak Bakanlıkça başka bir ceza infaz kurumuna nakledilebilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı’na veya Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı okullara kayıtlı olan
hükümlü ve tutukluların yıl sonu, ara ve bütünleme gibi okullarında yapılan sınavlarına;
kapalı ceza infaz kurumlarında kalanların dış koruma görevlileri, açık ceza infaz kurumu ve
çocuk eğitimevi hükümlüleri ile bu kurumlarda kalmaktayken sınava katılmak amacıyla
kapalı ceza infaz kurumlarına nakledilenlerin iç güvenlik görevlileri nezaretinde katılmaları
sağlanacaktır.
1.5.4.8.Ceza İnfaz Kurumlarının İç Hizmetlerinde Çalıştırılacak Hükümlülerin
Nakilleri
Bulundukları kapalı ceza infaz kurumunda iyi hâlli oldukları idare ve gözlem kurulu
kararıyla tespit edilen hükümlüler, istekleri hâlinde, kurum iç hizmetlerinde çalıştırılmak
üzere yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarına Bakanlıkça nakledilebilecektir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Nöbet devir işlemlerini yapınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Sayım ile ilgili bilgi alınız.

 Ceza infaz kurumunda çalışan infaz
koruma memurlarının nöbet sırasında
sayım işlemlerini araştırıp sınıfınızdaki
arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Görev yeri hakkında sözlü ve yazılı
bilgi alınız.

 Araç ve gereci eksiksiz teslim alınız.

 Nöbet devri ile ilgili sınıfınızda uygulama
yapınız. Bilgi paylaşımının gerçekleşmesi
hâlini canlandırınız.

 Nöbet sırasında araç ve gerecin teslim
edilmesi olayında dikkat edilmesi
gereken hususları inceleyiniz. Bununla
ilgili uygulama yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
1. Olağanüstü durumlarda, kurum müdürünün talebi, Cumhuriyet Başsavcısının
oluru ile …………………….görevlileri sayımlara katılabilir.
2. Cezaevinde sayımların alınması; hem temel güvenlik önlemleri açısından hem
de …………………………açısından çok önemlidir.
3. Sayım ekibi ……………..başkanlığında nöbeti teslim alacak infaz ve koruma
başmemuru, koğuş nöbetçi infaz koruma memuru ve blokta görevli diğer infaz
ve koruma memurlarından oluşur.
4. Hükümlü ve tutuklulardan sorun çıkaranlarla ilgili ……………………..
kurulunda görüşme yapılır. Bu görüşme sonucunda koğuş veya oda değişikliğine
karar verilir.
5.

Hükümlünün sağlık nedeniyle bir hastaneye sevkine gerek duyulduğunda
durum, cezaevi ……………tarafından bir raporla derhâl kurum en üst amirine
bildirilir.
6. Açık kurumlarda bulunanlar ile kapalı kurumlarda bulunup da açık kuruma
ayrılmaya hak kazanmış hükümlüler, kurum dışındaki ………………………
çalıştırılabilir.
7. Hükümlü, dışında özel sağlık kuruluşlarında……………………………... Acil
hâllerin varlığı hâlinde Bakanlık’a bilgi verilir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
8. Hükümlülerin nakil işlemleriyle ilgili esas ve usuller aşağıdaki kurumlardan
hangisi tarafından belirlenir?
A) Adalet Bakanlığı
B) Sağlık Bakanlığı
C) Milli Eğitim Bakanlığı
D) Milli Savunma Bakanlığı
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9.

Hükümlülerin, eğitim ve öğretim nedeniyle nakilleri aşağıdakilerden hangisi
değildir?
A) Nakil giderlerini peşin olarak ödemeyi kabul etmeleri
B) Daha önce disiplin nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları kurum
olmaması
C) Eğitimini sürdürdüğüne dair eğitim kurumundan belge ibraz etmeleri
D) Tutuklulara tahsis edilmiş olmaması

10. Hükümlülerin zorunlu nedenlerle nakilleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Asayiş
B) Güvenlik
C) Eğitim
D) Doğal afet

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

AMAÇFAALİYETİ–2
RENME
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda zor kullanma
hâlleri ile disiplin işlemlerini açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Acil durumlar, önleme ve müdahale yöntemleri hakkında internetten araştırma
yapınız.

2. ZOR KULLANMA HÂLLERİ İLE
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
Ceza infaz kurumlarında beklenilmeyen, olması istenmeyen olağanüstü hâllere (firar,
firara teşebbüs, isyan, rehin alma, sayım vermeme gibi) acil hâller denmektedir.
Fiziki ve mimari yapısı ceza infaz kurumuna uygun olmayan ya da tip ceza infaz
kurumu ama kalabalık koğuş sisteminde olan cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü güvenliğini,
personel güvenliğini ve bina güvenliğini sağlamak çok zordur.
Ceza infaz kurumunun iç hâkimiyeti tutuklu ve hükümlülerin elinde ise o ceza infaz
kurumunda her an olağanüstü durumlar yaşanabilir. Bu tür ceza infaz kurumlarında
programlı bir çalışma sistemi oluşturulmadığı gibi, personel arasında düzenli çalışma
yöntemi de yoktur, ast-üst ilişkileri zayıf, verilen emirler tam anlamıyla yerine getirilemez
durumdadır.
Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre ceza infaz kurumunun yönetilmemesi,
görevinin kötüye kullanılması gibi durumlar acil durum hâllerinin yaşanmasına zemin
oluşturmaktadır.
Kurum en üst amiri, Cumhuriyet Başsavcısına bilgi vermek suretiyle önceden
hazırlanan olağanüstü hâl planlarına göre kurumun fiziksel özelliği ve mevcudunu
değerlendirerek, yılda en az iki kez olmak üzere uygun gördüğü zamanlarda diğer kamu
görevlilerinin katılımıyla; isyan, firar, yangın ve benzeri olaylara karşı tatbikat yaptırır.
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2.1. Acil Durumun Mahiyeti
 Tutuklu ve hükümlülerin grup oluşturarak rant sağlamaları,
 Tutuklu ve hükümlüler arasında kavgaların yaşanması,
 Adam öldürme olayları,
 Ceza infaz kurumunda uyuşturucu kullanma veya satma,
 Kumar oynama veya oynatma,
 Yangın çıkartma,
 Cinsel saldırılarda bulunma,
 Kendilerine yönelik saldırılar (intiharlar),
 Sayım vermeme veya sayımlarda zorluk çıkarma durumları,
 Arama yaptırmama veya aramalarda görevlilere zorluk çıkarma,
 Toplu olarak slogan atma veya pankart asma eylemleri,
 Örgüt adına veya çıkar amaçlı olarak tutuklu ve hükümlüleri sorgulamak, tecrit etmek
veya cezalandırmak,
 Mahkeme, hastane, olay tespit tatbikatları ve ceza infaz kurumundan başka ceza infaz
kurumuna çıkan sevklere gitmemek, gitmek isteyenleri engellemek,
 İzinsiz olarak siyasi içerikli etkinlikler düzenleme, tek tip elbiseler giyerek tören
düzenlemeleri veya tiyatro çalışmaları yapmaları ceza infaz kurumunda görülen
olağanüstü acil durumlardır.

2.2. Müdahale Yöntemleri
Ceza infaz kurumlarında meydana gelebilecek acil hâllerde, durumun önem ve
gerekliliğine göre, iç güvenlik görevlileri ile dış güvenlik görevlileri birlikte hareket ederler.
Durumdan mutlaka Cumhuriyet Başsavsılığı haberdar edilir.
Ceza infaz kurumunda meydana gelen olaylarda uzlaşma sağlanamazsa ve olaylar
devam ediyorsa inzibati müdahaleler kaçınılmaz olur. Zor kullanmak sureti ile yapılacak
müdahalelerde, öncelikle ceza infaz kurumu güvenlik personeli aracılığı ile yapılmalıdır.
Olayın boyutu büyük ise dışarıdan takviye güvenlik birimleri ceza infaz kurumuna çağırılır.
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Olayların bastırılması için destek amacıyla dışarıdan bazı kurumlardan yardım talep
edilir. bunlar jandarma, emniyet,il sağlık müdürlüğü, itfaiye, belediye gibi birimleridir.
Güvenlik birimleri müdahale için ceza infaz kurumuna girdiklerinde istenmeyen daha
büyük vahim sonuçlar çıkabilir.

2.3. Müdahale Etmede Amaç
Genel kamu güvenini ve güvenliğini sağlamak, olaylarda rehin kalan veya mağdur
edilen personelin güvenliğini sağlamak, olaylara karışmayan hükümlü ve tutukluların
güvenliğini sağlamak, ceza infaz kurumunun bina, atölye, elektronik cihazları, ambar,
kantin, revir, mutfak, ve tüm demirbaş eşyayı korumak ve kurtarmak, ceza infaz kurumunun
düzen ve denetimini sağlamak, eyleme katılanların tespitini yapmak, bu kişiler hakkında
gerekli adli ve idari işlemlerde bulunmak için müdahale edilir.
Olayların bitirilmesi için öncelikle eylem yapan kişi veya gruplarla diyalog olanakları
kullanılır taviz ve zayiat verilmeden olayları bitirilmesi amaçlanmalıdır.

2.4. Tutuklu ve Hükümlülerin Acil Durum Çıkarmadaki Amaçları
Öncelikle hedef alınan rejimi ve siyasi iktidarı yıpratmak, mevcut otoriteyi sarsmaktır.
İçerde ve dışarda kamuoyunun dikkatini ceza infaz kurumuna çekmek, davalarının
duyurulmasını sağlamak ve dikkatleri savundukları davanın üzerine çekmektir.
Oluşturdukları kargaşa ortamı ile toplumun direnme gücünü kırarak kendi davalarına karşı
olumsuz
duyarlılıkları
ortadan
kaldırmak
ve
kitleleri
itaate
zorlamak,
Kısmi güç ve otorite sağladıkları toplumda kendilerine taraftar katılımı ve kitle desteği
sağlamaktır.
 Ceza infaz kurumu personelini korkutarak sindirmek, personele istediklerini
yaptırabilmek,
 Ceza infaz kurumunun idaresinde, yönetiminde ve alınan kararlarda kendilerine de
danışılmasını ve söz sahibi olmalarını sağlamak,
 Tutuklu ve hükümlüler üzerinde baskı oluşturarak bunları amaçları doğrultusunda
kullanabilmek,
 Gruplar oluşturarak tutuklu ve hükümlüler üzerinden çıkar sağlamak, ceza infaz
kurumunu rant sağlama merkezi hâline getirmek,
 Kamuoyuna seslerini duyurmak, medyatik olma ve liderlik vasfını elde etme hevesine
kapılmak,
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 Ceza infaz kurumunda istedikleri gibi; blok, kısım ve koğuşlara girip çıkma hareket
serbestliğini elde etmek,
 Ceza infaz kurumunda yatan özel güvenlikli kişilere, hasımlarına, itirafçı ve yüz kızartıcı
suçlardan yatan tutuklu ve hükümlülere zarar vererek, kamuoyuna kendilerinin temiz,
dürüst, namuslu ve adalet sağlayıcı kişiler olduğunu imajını vermek,
 Ceza infaz kurumunda ve dışarıdaki örgüt arkadaşlarına moral vermek, örgütüne eleman
ve sempatizan kazandırmak,
 Örgütün varlığını duyurma ve gücünü göstermek,
 Kaos ortamını yaratarak devletin otoritesini sarsmak,
 Örgüt üyeleri üzerinde otorite kurmak, eğitmek ve disiplin sağlamak,
 Özellikle siyasi suçlularının ceza infaz kurumu dışında gerçekleştirdikleri eylemlerin bir
devamı olarak ceza infaz kurumunda da bu tür eylemleri yapacaklarını kamuoyuna
yansıtmak,
 Olağanüstü durumları yaratıp ve bu ortamdan yararlanarak firar ortamlarını hazırlamak,
 Dışarıdan ve ceza infaz kurumu içerisinden kolayca yasak madde ve malzeme temin
etmek,
 Düşmanlık, hasımlık ve kin duyguları ile alacak verecek işlerinin hesaplaşmasını
yapmak,
 Örgüt ve mahkûm birlikteliğini oluşturarak ceza infaz kurumu yönetimine karşı güç
birliğini sağlamak,
 Tutuklu ve hükümlüler ceza infaz kurumunu işgal ederek kantini, doktor odalarını, idare
binasını, işyurtlarını ve mutfağı yağmalarlar. Olağanüstü durumlarda kullanmak üzere
araç-gereç ve gıda maddelerini temin ederler.
Adli tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumunda çıkardıkları olağanüstü durumlar
planlı, programlı ve organize edilmiş olaylar değildir. Basit sebeplerle, ani hareket ve
güdümlerle meydana getirilen olaylardır. Olaylar, bina, tutuklu ve hükümlüler ile personel
güvenliği üzerinde olumsuz derecede risk oluşturur.
Terör suçlusu tutuklu ve hükümlülerin çıkardıkları olaylarda, genel amaçları
isteklerini kabullendirmek, daha fazla taviz koparmaktır. Çıkardıkları acil durumların
önceden organizasyonunu yaparak, planlı ve programlı eylemler yaparlar, dışarıdan
müdahale edilmediği sürece personel, tutuklu ve hükümlüler ile bina üzerinde risk oranı
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düşüktür. Ancak dışarıdan bir müdahale söz konusu olduğu zaman adli tutuklu ve
hükümlülerden daha riskli ve daha tehlikeli durumlar ortaya çıkacaktır.

2.5. Acil Durumlara Karşı Önlemler
Ceza infaz kurumlarında meydana gelebilecek acil durumlara karşı birtakım
önlemlerin alınması gerekir, bu önlemler acil durum öncesi ve acil durum ortaya çıktıktan
sonraki önlemlerdir.

2.5.1. Önceden Alınması Gereken Önlemler
 Tutuklu ve hükümlüler, oda seçici komisyonu tarafından özel konumlarına (cinsiyet
ayırımı, hükümlü-tutuklu ayırımı, suç ayırımı, sağlık durumu, psikolojik durumu,
dışarıdaki konumu, eğitim durumu, ceza süresi, hasımlık durumu, sosyo ekonomik
durumu) göre koğuş ya da odalara yerleştirilmeli,
 Sağlıklı gözetimler yapılmalı, risk durumları yüksek olan tutuklu ve hükümlüler özel
olarak takip edilmeli,
 İstihbarat bilgileri elde edilmeli ve alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda zaman
geçirmeden müdahale imkânları sağlanmalı,
 Personelin iletişim imkânları yaygınlaştırılmalı,
 Tutuklu ve hükümlülerin, ceza infaz kurumu güvenliğini bozucu toplantı, misafirlik ve
grup oluşumlarına meydan verilmemeli,
 Ceza infaz kurumuna giriş - çıkışlar ile genel ve kısmi aramalar sağlıklı yapılmalı, yasak
eşyanın bulundurulmasına ve ceza infaz kurumuna girmesine müsaade edilmemeli,
 Tutuklu ve hükümlüye fazladan para verilmemeli, kontrolsüz para girişi engellenmeli,
 Ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler, risk ve tehlikelilik durumuna
göre sınıflandırılmalı, bu durumlarına göre takip edilmeli ve gözetlenmeli,
 Oda ve bloklar arasında idarenin inisiyatifi dışında, tutuklu ve hükümlülerin birbirleri ile
iletişim, haberleşme ve temasları engellenmeli,
 Psikopat, şizofren, ruh hastası ve diğer tutuklu ve hükümlüler ile ilgili servis elemanları
görüşmeler yaparak sorunları ile ilgilenilmeli,
 Ekip çalışmasına önem verilmeli, tutuklu ve hükümlüler ile birebir iletişimlere
girilmemeli,
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 Tutuklu ve hükümlü sirkülâsyonu personel nezaretinde, kontrollü olarak yerine
getirilmeli,
 Tutuklu ve hükümlü sayımları sağlıklı yapılmalı,
 Oda veya koğuşlara, eşya genelgesine uygun ölçüde eşya verilmeli, fazla miktarda eşya
ve malzeme bulundurulmasına müsaade edilmemeli,
 İletişim tekniklerini, araçlarını ve güvenlik sistemlerini yerine ve zamanına göre iyi
kullanılmalı,
 Tutuklu ve hükümlü hakları korunarak infaz hizmetleri aksatılmadan yerine getirilmeli,
 Oda ve blok kapıları sürekli kontrol altında tutulmalı, giriş ve çıkışlar personel gözetimi
ve nezaretinde yapılmalı,
 Personel organizasyonu ve kontrolü iyi yapılmalı, disiplin ve ödül işlemleri yürütülmeli,
 Tutuklu ve hükümlüler arasında dil, din, ırk, mezhep, suç, cinsiyet, milliyet, maddiyat,
siyasal ve fikri kanaat, milli ve sosyal köken, bir azınlığa mensup olma, doğum ve
benzeri nedenlerle ayırımcılık yapılmamalıdır.

2.5.2. Olağanüstü Durum Meydana Geldikten Sonra Alınacak Önlemler

 Olayın çıktığı blok ve kısımlarda gerekli güvenlik tedbirleri alınır, bu tedbirler
olayın kapsamı ve önemine göre artırılır.
 Olay tüm boyutlarıyla silsile yolu izlenerek kurum amirlerine ve diğer üst mercilere
bildirilir.
 Görevde olmayan personel göreve çağırılır, dış güvenliğin sıkı kontrol altına
alınması için jandarmaya ve emniyete bilgi verilir, olayın durumuna göre itfaiye ve
sağlık kuruluşlarından yardım talep edilir.
 Tüm giriş ve çıkış kapıları kontrol altına alınır, diğer blok ve kısımlar güvenlik altına
alıp olayların genişlemesine meydan verilmemelidir.
 Rutin olarak yürütülen faaliyetler durdurulur, tüm blok ve odaların kapıları kapalı ve
kilitli tutulur.
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 Yağmalama ve kundaklama durumlarına karşı; ceza infaz kurumunun kantin, revir,
doktor muayene odaları, depo, yemekhane, elektrik ve elektronik malzemelerin
bulunduğu yerlerde güvenlik tedbirleri artırılır.
 Güvenlik sistemlerinden yararlanılır, yangın vb. gibi durumlarda kısmi ya da genel
olarak elektrikler kesilir.
 Olaylara karışmayan tutuklu ve hükümlülerin güvenliği için önlemler alınır, olaylara
karışmamaları konusunda desteği alınır.
 Olayın gelişimi ve durumuna göre plan ve program geliştirilir, müdahale için gerekli
personel ve teçhizat hazır bulundurulur.
 Eylem yapan grup veya örgüt liderleri ile irtibat kurularak talepleri öğrenilir,
olayların bitirilmesi konusunda uyarılar yapılır.
 Eylemcilerin ellerinde bulunan delici, kesici ve patlayıcı aletler dikkate alınarak, zor
kullanma planları yapılır.
 Eylemi sona erdirmek için yardımcı malzeme, alet ve edevat hazır bulundurulur.
 Olay hakkında ayrıntılı tutanak düzenlenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Zor kullanma hâlleri ile disiplin işlemlerini açıklayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler


 Olağanüstü durumlara karşı önceden
tedbir alınız.





Sınıfınızda bir grup oluşturunuz.
Olağanüstü durumlara karşı alınacak
önlemler ile ilgili bir olayı sınıfta
canlandırınız.



Olağanüstü hâllerde
olaya dair
ayrıntılı
bilgiyi
ilgili
amirlere
verilmesine dair ayrıntıları gözden
geçiriniz.



Olağanüstü hâllerde
olaya ait
müdahale
yöntemleriyle
ilgili
ayrıntıları gözden geçiriniz.

Sıralı amirlere bilgi veriniz.

Müdahale yöntemlerini uygulayınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek için aşağıdaki boş
bırakılan yerlere uygun cümleler yerleştirerek kendinizi değerlendiriniz.
1. Ceza infaz kurumlarında beklenilmeyen, olması istenmeyen olağanüstü hallere
…………………….denmektedir.
2. Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre ceza infaz kurumunun
…………….., görevin kötüye kullanılması gibi durumlar acil durum hâllerinin
yaşanmasına zemin oluşturmaktadır.
3. Ceza infaz kurumlarında meydana gelebilecek acil hallerde, durumun önem ve
gerekliliğine göre, iç güvenlik görevlileri ile dış güvenlik görevlileri ………..
hareket ederler.
4. Öncelikle hedef alınan ……………….. iktidarı yıpratmak, mevcut otoriteyi
sarsmaktır.
5. Ceza infaz kurumlarında meydana gelebilecek acil durumlara karşı birtakım
önlemlerin alınması gerekir, bu önlemler acil ……………… ve acil durum ortaya
çıktıktan sonraki önlemlerdir.
6. Ekip çalışmasına önem verilmeli, tutuklu ve hükümlüler ile …………..iletişimlere
girilmemelidir.
7. İstihbarat bilgileri elde edilmeli ve alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda zaman
geçirmeden ……… imkânları sağlanmalıdır.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
8. Olağanüstü durum meydana geldikten sonra alınacak önlemler aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Rutin olarak yürütülen faaliyetler durdurulur, tüm blok ve odaların
kapıları kapalı ve kilitli tutulur.
B) Ekip çalışmasına önem verilmeli, tutuklu ve hükümlüler ile birebir
iletişimlere girilmemeli
C) Tutuklu ve hükümlü sirkülasyonu personel nezaretinde, kontrollü olarak
yerine getirilmeli
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D) Tutuklu ve hükümlü hakları korunarak infaz hizmetleri aksatılmadan
yerine getirilmeli
9. Acil duruma müdahale etmede amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Personelin iletişim imkânlarını yaygınlaştırmak
B) Olaylarda rehin kalan veya mağdur edilen personelin güvenliğini
sağlamak
C) Tutuklu ve hükümlüye fazladan para verilmemeli, kontrolsüz para girişi
engellenmeli
D) Tutuklu ve hükümlü sayımları sağlıklı yapılmalı
10. Acil durumlara karşı önceden alınması gereken önlemler aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Genel kamu güvenini ve güvenliğini sağlamak
B) Olaylarda rehin kalan veya mağdur edilen personelin güvenliğini
sağlamak
C) Olaylara karışmayan hükümlü ve tutukluların güvenliğini sağlamak
D) Personelin iletişim imkânları yaygınlaştırılmalı

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.

26

ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ETİ–2

AMAÇ
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda İsyan ve
ayaklanma tedbirlerini açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ceza infaz kurumunda isyan ve ayaklanmada alınacak tedbirlerini
kütüphanelerden araştırınız.



5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’da isyan
ve ayaklanma hakkında internetten araştırma yapınız.



5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’da firar,
firara teşebbüs, isyan, rehin alma, sayım vermeme durumlarında uygulanan
disiplin kurallarıyla ilgili araştırma yapınız.

3. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA İSYAN
VE AYAKLANMA
Kötü yönetim, otorite boşluğu, siyasi belirsizlikler vb. nedenlerden kaynaklanan
olumsuzluklardan yararlanarak; ceza infaz kurumunda en az üç ve daha fazla tutuklu ve
hükümlünün bir araya gelerek idareye karşı başlattığı şiddet hareketleridir.

3.1. Ceza İnfaz Kurumlarında İsyan ve Ayaklanma
Sayım vermeme, kapı ve şebeke arkalarına barikatlar kurma, ceza infaz kurumuna ait
demirbaş eşya ve malzemeleri kırma, yakma, yıkma ve tahrip etme, ellerindeki delici, kesici,
yakıcı ve patlayıcı madde ve malzemeleri personele karşı kullanma suretiyle başlattıkları
eylemlerdir.
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3.2. Ceza İnfaz Kurumlarında İsyan ve Rehin Alma Belirtileri
Dışarıdan içeriye yasak madde ve malzeme taleplerinin olması veya gayri resmî olarak
içeri sokma girişimlerinde bulunulması, avukatların çok sık olarak örgüt liderleri ile
görüşmesi, ranza ve soyunma dolapları gibi demirbaşların yerlerinden çıkarılması veya
içlerinin boşaltılması, tutuklu ve hükümlülerin çeşitli bahanelerle keyfi olarak sorun
yaratması, arama ve sayımlarda personelin sık sık tehdit ve takip edilmesi, örgüt
sorumlularının sık sık bir araya gelerek, tartışmaları, plan ve programlar yapmaları, tutuklu
ve hükümlülerin kapı ve şebekelere nöbetçiler yerleştirmesi, ceza infaz kurumunda çok
belirgin bir şekilde sessizliğin olması, üst düzeydeki örgüt elemanlarının idareye görünecek
şekilde göz önünde çok dolaşmaması ceza infaz kurumunda bir isyan veya rehin alma
belirtisi olarak sayılabilir.

3.3. Personeli Rehin Alma Eylemleri
Cezaevlerinde, daha çok siyasi suçlusu tutuklu ve hükümlülerin başvurdukları bir
eylem şeklidir. Ceza infaz kurumunda, koridor, oda veya koğuşların kapı veya şebekelerine
barikatlar kurarak bir kısım personeli zorla ellerinde tutmalarıdır.
Personeli rehin tutmaktaki amaç, eylemi yapan gruplar dışarıdan yapılabilecek
müdahalelere karşı kendilerini güvenceye almak, rehin alınan personeli kullanarak idareci ve
yöneticilere taleplerini zorla kabullendirmek ve ceza infaz kurumu yönetimlerinde tavizler
elde etmektir.

3.4. Ceza İnfaz Kurumlarında Firar
Hürriyeti bağlayıcı cezaların infazında tutuklu ve hükümlülerin kanun dışı yolları
kullanarak hazırladıkları plan ve yöntemlerle ceza infaz kurumundan kaçmalarına firar denir.

3.4.1. Firar Yöntemleri
Ceza infaz kurumlarından muhtemel firar etme yöntemleri aşağıda sıralanmıştır.
 Tünel kazarak,
 Çatıya çıkarak,
 Pencere demir ve korkuluklarını keserek,
 Duvar delerek,
 Ziyaretler sırasında yer değiştirerek,
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 Sahte kimlik ve tahliye evrakları düzenleyerek,
 Personel ihmali sonucu çıkış kapılarını kullanarak, eşyanın içine gizlenerek,
 Personeli ilaç, uyuşturucu, delici, kesici ve patlayıcı araç-gereç ve maddeler ile
uyutarak ya da etkisiz hâle getirerek,
 Dışarıdan ceza infaz kurumuna sabotaj düzenleyerek,
 Ceza infaz kurumunda olağanüstü durumlar meydana getirip bu kargaşadan
yararlanarak,
 Hava (helikopter, balon vb.) araçlar ile,
 İnfaz ve koruma memurları, emniyet, jandarma, itfaiye gibi resmî kurum
personelinin üniformasını giyerek cezaevlerinden firar edebilirler.

3.4.2. Firar Öncesi Belirtiler
 Koğuşlarda, çöp içinde veya koridorlarda toprak, taş, beton parçası gibi emarelerin
bulunması,
 Tutuklu ve hükümlülere ait elbiseler üzerinde topraklı veya çamurlu ayakkabı ve
elbiselerin görülmesi,
 Tutuklu ve hükümlülerin sık sık olağanüstü durumlar yaratması,
 Koğuş veya bahçe kapılarına tutuklu ve hükümlülerden nöbetçi koyulması, gözetim
yerlerinde görevli personelin izlenmesi veya tehdit edilmesi,
 Koğuş nöbetçisini oyalayarak dikkatini başka yönlere çekmek asli görevini
engellemek,
 Tutuklu ve hükümlülerin, personele bol ikramlarda bulunmaları,
 Koğuşlarında yüksek seste müzik dinlenilmesi veya eğlenceler düzenlenerek gürültü
yapılması,
 Dışarıdan bol miktarda kablo, hortum, deri giyecek, torba, poşet, ampul, ip ve kazı
aletleri gibi tünel kazmakta kullanılan araç ve gereçlerin talep edilmesi veya ceza
infaz kurumuna sokmaya çalışmaları,
 Koğuşlarına merdiven istenilmesi, kazakların sökülerek elde edilen ipler ile kalın
sicim ipler elde edilmesi,
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 Tutuklu ve hükümlüler tarafından koğuşlarının sık sık yıkanması,
 Sayımlarda, sayım ekibine özellikle lider durumundaki tutuklu ve hükümlülerin
nezaret etmesi veya sayım ekibine yardımcı olunması,
 Tutuklu ve hükümlülerde sevinç, heyecan ve duygusallık gibi hâllerin görülmesi,
 Ceza infaz kurumuna demir testere, uyku ilacı, bol miktarda para, delici, kesici ve
patlayıcı madde sokulması veya sokulmaya çalışılması,
 Resmî üniforma, bayan elbisesi ve peruk gibi şekil değiştirici eşyanın ceza infaz
kurumuna sokulması veya sokma girişiminde bulunulması,
 Özellikle geceleri hasta numarasını yaparak acil olarak hastaneye gitme imkânını
elde etmeleri,
 Kanalizasyon ve logarlardan akan suyun bulanık veya çamurlu akması,
 Tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumunda kullanılmayan veya kör yerler
denilen yerlere yönelmesi veya ilgi duyması,
 Belli zamanlarda koğuşlarda bulunan eşyanın yerlerinin değiştirilmesi (buzdolabı,
ranza, masa, soyunma dolapları vb.),
 Tutuklu ve hükümlülerin saç, sakal veya bıyıklarında değişiklikler yapılması,
 Ekmek içi, sabun, diş macunu ve yumurta gibi malzemelerin belirgin bir şekilde
fazla tüketilmesi,
 Tünelden çıkan toprak kokusunu yok etmek için çok sarımsak tüketmeleri,
 Tutuklu ve hükümlülerin diz ile kol dirseklerinde soyulma ve ellerinde
nasırlaşmanın görülmesi,
 Tutuklu ve hükümlülerin bel ve karın ağrısı, boyun tutulması gibi şikâyetlerle
doktora çıkmaları,
 Lider konumundaki tutuklu ve hükümlülerin zayıflamak için belirgin bir şekilde spor
yapmaları,
 Lider konumundaki tutuklu ve hükümlülerin gündüzleri sürekli uyuyor olması,
 Tutuklu ve hükümlü sevk taleplerinin hep aynı ceza infaz kurumuna yönelik olması,
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 Tutuklu ve hükümlülerin personel ile birebir iletişim kurmaktan kaçınmaları,
ceza infaz kurumunda bir firar belirtisi olarak değerlendirilmelidir.

3.4.3. Firar Eylemlerinin Amaçları
Terör suçlarından yatan tutuklu ve hükümlülerin amaçları; örgütüne, sempatizanlarına
ve kamuoyuna güçlü ve kararlı olduklarını göstermek, örgüt elemanlarına cesaret vermek,
dışarıdaki bazı eylemlere katılmak, yönetmek veya organizasyonunu yapmak, devletin ve
ceza infaz kurumu yönetiminin imajını zedelemek ve küçük düşürmek, firar ederek yönetim,
personel ve kamuoyu üzerinde tehdit unsuru oluşturmaktır.
Adli tutuklu ve hükümlüler; dışarıda alacak-verecek işlerini halletmek, yarım kalmış
işlerini tamamlamak, ceza infaz kurumunda can güvenliğinin sağlanamayacağı endişesini
taşımaları, ceza infaz kurumunda bulunmanın yarattığı psikolojik rahatsızlık ortamından
uzaklaşma istekleri, dışardan tutuklu ve hükümlüye para ve eşya gelmiyorsa, tutuklu ve
hükümlü düşmanlık ve öç alma duygularına sahip ise, dışarıda özgürce bir yaşam hasretinde
ise firar etmek isteyebilirler.

3.5. Ceza İnfaz Kurumunda Açlık Grevi
Tutuklu ve hükümlüler istek ve taleplerini yerine getirebilmeleri için mevcut
uygulamalara karşı yemek almama, yemek yememe gibi toplu olarak ceza infaz kurumu
idaresine ve yönetime karşı başlattıkları bir eylem şeklidir.
Açlık grevleri; personel, mahkûm ve binaya karşı bir şiddet unsurunu teşkil etmez,
tamamı ile duygusallığı ön planda tutan, kamuoyunun, sivil toplum örgütlerinin, ziyaretçi ve
örgüt sempatizanlarının girişimleri ile talep ettikleri hak ve tavizlerin koparılmasına yönelik
bir eylem şeklidir. Pasif direniş olarak değerlendirilen açlık grevlerine karşı müdahale
yöntemleri;

3.5.1. Açlık Grevi Çeşitleri
Süreli açlık grevleri, dönüşümlü açlık grevleri, süresiz açlık grevleri, ölüm oruçları,
olmak üzere dörde ayrılır.

3.5.2. Açlık Grevlerine Başlama Nedenleri

 Protesto amacıyla yapılan açlık grevleri,
 Destek amacıyla yapılan açlık grevleri,
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 Talepli açlık grevleri, olmak üzere üç nedenle açlık grevlerine başlarlar.
Açlık grubuna giren örgütler, elde etmek istedikleri hak ve tavizlerin, kendileri
açısından önemli durumu göz önüne alınır, girecekleri açlık grevi çeşidini davanın
önemliliğine göre belirlerler. Kendileri için önemli olarak görülen sorunların
kazanılmasında, süresiz açlık grevini ve bunun devamı olan ölüm orucu eylemlerini seçerek
açlık grevine girerler.
Kendilerini fazla ilgilendirmeyen veya önemli görmedikleri talep ve sorunları için,
sadece yönetime karşı tepkilerini belirtmek, eylemlerinin yankı bulmasını, ses getirmesini
sağlamak için tutuklu ve hükümlüler dönüşümlü açlık grevleri veya süreli açlık grevleri
eylemleri ile açlık grevine girerler.
 Siyasi suçluların açlık grevi nedenleri;


Belli bir amaç hedeflemiş olmaları, aralarında sıkı grup ilişkilerinin olması,
merkezi bir konumda olma istekleri,



Teslimiyetçi mantığını kabullenmemeleri, adli suçlu tutuklu ve hükümlülerle
eşdeğerde görünmek istememeleri,



Cezaevleri ile ilgili çıkarılan; kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerle
haklarının kısıtlandığını ileri sürerek,



Kendilerine zulüm ve işkence yapıldığı, ceza infaz kurumunda yaşam
koşullarının kötü olduğunu, sağlık koşullarının bozulduğunu ileri sürmeleri,



Cezaevleri arasındaki uygulamaların farklı oluşundan dolayı, bazı
cezaevlerinde verilen tavizlerin kendilerine de sağlanması isteklerinin olması,



Sevk, arama ve sayımlarda tutuklu ve hükümlülerin personel veya jandarma
ile yaşanan sürtüşmelere bir tepki olarak,



Önemli siyasal ve toplumsal olaylar karşısında seslerini duyurabilmek,
varlıklarını ve eylemlerini gündemde tutmak,



Güvenlik güçlerin örgütlerine karşı yaptıkları operasyonlara bir tepki
göstermek,



Ceza infaz kurumunun fiziki ve mimari yapısına karşı çıkarak, yaşam
koşullarının kısıtlandığını, kendilerinin tecrit edildiğini ve izolasyona tabi
tutulduklarını ileri sürmek,
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Ceza infaz kurumu dışında veya diğer cezaevlerinde eylem yapan örgüt
arkadaşlarına destek vermek,



Ceza infaz kurumunda kendilerine yeteri ilgi gösterilmediği için, ceza infaz
kurumu ile ilgili alınan kararlarda görüşlerinin alınmamasına bir tepki vermek,



Örgüt arkadaşlarını ve sempatizan durumundaki kişilerin örgüte bağlılıklarını
ölçmek, bu kişileri pratik usullerle denemek ve militan durumuna getirmek,

için açlık grevine girerler.
Açlık grevleri ceza infaz kurumu yönetiminde büyük boşluklar oluşturur. Koğuş
kapılarının kapatılmaması, örgüt elemanlarının her zaman bir arada olma imkânı, iç ve dış
haberleşmenin denetlenmemesi, üst aramaları ile genel ve kısmi aramalarının istenilen
düzeyde yapılamaması gibi zafiyetler meydana gelir.

3.5.3. Müdahale Hâlleri
Pasif direniş olarak değerlendirilen açlık grevlerine karşı müdahale yöntemleri;
Tutuklu ve hükümlülerin açlık grevine girmeleri ile ilgili olarak, 5.2.2003 tarih 4806 sayılı
Kanun ile; Türk Ceza Kanunu İle Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkındaki
Kanun’un 4. maddesine göre aşağıda belirtildiği gibi müdahale edilmelidir;
 Tutuklu ve hükümlülerin, dağıtım işlerini reddetmesi


Bu hareketlerinin kötü sonuçları ile bırakacağı bedensel ve ruhsal hasarlar
konusunda kurum tabibince bilgilendirilirler.



Psiko-sosyal servis birimince de bu hareketlerinden vazgeçirmeleri yolunda
çalışmalar yapılır.



Bu çalışmalardan sonuç alınmaması hâlinde, beslenmelerine kurum
tabibince belirlenen rejime göre uygun ortamda başlanır.

Beslenmeyi reddederek açlık grevi veya ölüm orucunda bulunan tutuklu ve
hükümlülerden;


Alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara rağmen hayatî tehlikeye girdiği
veya bilincinin bozulduğu tabipçe belirlenenler hakkında isteklerine
bakılmaksızın tedavileri kurumda yapılır.



Kurumda olanak bulunmadığı taktirde, derhâl hastaneye kaldırılmak
suretiyle muayene ve teşhise yönelik tıbbi araştırmalar yapılır.
33



Tedavi ve beslenme gibi tedbirler, sağlık ve hayatları için tehlike
oluşturmamak şartıyla uygulanır.



Herhangi bir sağlık sorunu olup da tedaviyi reddeden tutuklu ve
hükümlülerin sağlık ve hayatlarının ciddi tehlike içinde olması durumunda
isteklerine bakılmaksızın kurum revirine veya hastaneye kaldırılarak
tedavileri yapılır.



Tutuklu ve hükümlülerin sağlıklarının korunması ve tedavilerine yönelik
zorlayıcı tedbirler, onur kırıcı nitelikte olmamak şartıyla uygulanır.

UYGULAMA FAALİYETİ
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UYGULAMA FAALİYETİ–3
UYGULAMA
İsyan ve ayaklanma tedbirlerini uygulayınız.
İşlem Basamakları

 İsyan ve ayaklanma belirtilerini tespit
ediniz.

 İsyan ve ayaklanmayı önlemeye yönelik
tedbirler alınız.

 İsyan ve ayaklanmayı önleyiniz.

 Firarı önleme tedbirlerini alınız.

 Açlık grevlerinin nedenlerini araştırınız.

Öneriler
 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki
Kanun’da isyan ve ayaklanma hakkında
internetten araştırma yapınız.

 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki
Kanun’da yeralan firar, firara teşebbüs,
isyan, rehin alma, sayım vermeme
durumlarınde uygulanan disiplin
kurallarıyla ilgili araştırma yapınız.

 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki
Kanun’da isyan ve ayaklanma hakkında
internetten araştırma yapınız.
 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki
Kanun’da isyan ve ayaklanma hakkında
internetten araştırma yapınız.
.

 Açlık grevini önleyiniz.

 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki
Kanun’da isyan ve ayaklanma hakkında
internetten araştırma yapınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
1. Cezaevlerinde, …………….daha çok siyasi suçlusu tutuklu ve hükümlülerin
başvurdukları bir eylem şeklidir.
2. Hürriyeti bağlayıcı cezaların infazında tutuklu ve hükümlülerin kanun dışı yolları
kullanarak hazırladıkları plan ve yöntemlerle ceza infaz kurumundan kaçmalarına
……….denir.
3. ………..tutuklu ve hükümlüler istek ve taleplerini yerine getirebilmeleri için
mevcut uygulamalara karşı yemek almama, yemek yememe gibi toplu olarak ceza
infaz kurumu idaresine ve yönetime karşı başlattıkları bir eylem şeklidir.
4. Lider konumundaki tutuklu ve hükümlülerin gündüzleri sürekli …………olması,
fırar öncesi belirtilerdendir.
5. Terör suçlarından yatan tutuklu ve hükümlülerin amaçları ;örgüt elemanlarına ……..
vermektir.
6. Dışardan tutuklu ve hükümlüye…………. ve eşya gelmiyorsa, adli tutuklu ve
hükümlülerin firar nedeni olabilir.
7. Tünelden çıkan toprak kokusunu yok etmek için çok ………….tüketirler.
8. Tutuklu ve hükümlülerin, dağıtım işlerini reddetmesi hâlinde,bu hareketlerinin kötü
sonuçları ile bırakacağı bedensel ve ruhsal hasarlar konusunda
………bilgilendirilirler.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
9. Açlık grevi çeşitleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Süreli açlık grevleri
B) Devamlı açlık grevleri
C) Dönüşümlü açlık grevleri
D) Süresiz açlık grevleri
10. Açlık grevlerine başlama nedenleri aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Protesto amacıyla yapılan açlık grevleri
B) Destek amacıyla yapılan açlık grevleri
C) Talepli açlık grevleri
D) Davetli açlık grevi

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek için aşağıdaki sorulara
doğru (D), yanlış(Y) olarak cevap veriniz.
1. (…) Sayımlar, teslim alan ve teslim eden personeller tarafından bizzat yerinde yapılır.
2 (…)Özellikle firar ihbarlarında, sayım alınırken sayım ile beraber bina araması
yapılmaz.
3
(…) Hükümlü ve tutukluların koğuşlarda sorun çıkarması durumunda oda ve koğuşları
değiştirilmez.
4

(…) Her kurumda bir revir bulunur.

5

(…) Hükümlüler kurum içinde çalıştırılabildiği gibi kurum dışında da çalıştırılabilir

6

(…) Hükümlü, acil hâller dışında özel sağlık kuruluşlarında tedavi edilebilir.

7
(…) Sağlıklı gözetimler yapılmalı, risk durumları yüksek olan tutuklu ve hükümlüler
özel olarak takip edilmelidir.
8
(…) Olağanüstü durum meydana geldikten sonra olay hakkında ayrıntılı tutanak
düzenlenmez.
9
(…) Üst düzeydeki örgüt elemanlarının idareye görünecek şekilde göz önünde çok
dolaşmaması, isyan ve rehin alma belirtisidir.
10 (…) İnfaz ve koruma memurları, emniyet, jandarma, itfaiye gibi resmî kurum
personelinin üniformasını giyerek cezaevlerinden firar edemezler.

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 modüle geçebilirsiniz.
Öğretmeninizle iletişime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
ODÜL DE CEVAP ANAHTARLARI
Öğrenme Faaliyeti 1- Cevap Anahtarı

Öğrenme Faaliyeti 2- Cevap Anahtarı

1

Dış Güvenlik

1

Acil durum

2

Disiplin kuralları

2

Yönetilmemesi

3

2.müdür

3

Birlikte

4

İdare ve gözlem

4

Rejimi ve siyasi

5

tabibi

5

Durum öncesi

6

İş alanların

6

Birebir

7

Tedavi edilemez

7

Müdahale

8

A

8

A

9

B

9

B

10

C

10

D

Modül Değerlendirme Cevap Anahtarı

Öğrenme Faaliyeti 3-Cevap Anahtarı
1

Rehin alma

1

D

2

Firar

2

Y

3

Açlık grevi

3

Y

4

Uyuyor

4

D

5

Cesaret

5

D

6

Para
6

Y

7

Sarımsak

8

Kurum tabibince

7

D

9

B

8

Y

10

D

9

D

10

Y
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu
 Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun
 1721 Sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun
 4806 sayılı Türk Ceza Kanunu
 5275 sayılı Kanun
 http://www.cte.adalet.gov.tr/
 http://www.adalet.gov.tr/blink/birimcte.html
 http://www.ankaracocukvegenclik.adalet.gov.tr/
 http://www.ankarace.adalet.gov.tr/u_mucadele.htm
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