CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE
TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve
tutuklularõn dõşarõdaki yakõnlarõyla telefon görüşmesi yapmalarõna ilişkin esas ve usulleri
düzenler.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönetmelik, Ceza İnfaz Kurumlarõ ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve
Cezalarõn İnfazõna Dair Tüzük’ün 155/A maddesine ve geçici 3 üncü maddesine dayanõlarak
hazõrlanmõştõr.
Tanõmlar
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;
Tüzük
:Ceza İnfaz Kurumlarõ ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezalarõn
İnfazõna Dair Tüzük’ü,
Kurum

:Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini,

İdare

:Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini,

ifade eder.
Esaslar
Madde 4- Hükümlü ve tutuklularõn Tüzük’ün 152 nci maddesinde sayõlan yakõnlarõyla
telefonla görüşmeleri aşağõdaki esaslara göre gerçekleştirilir:
a) Kõnama cezasõ dõşõnda disiplin cezasõ almamõş hükümlü ve tutuklular, idarenin
kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilen telefonlardan yararlandõrõlõrlar.
Kurum personeli bu telefonlarõ kullanamaz.
Hükümlü ve tutuklular, bu telefonlardan yakõnlarõna telefon açma hakkõna sahip olduklarõ
konusunda bilgilendirilirler.
b) Kõnama dõşõnda disiplin cezasõ bulunan hükümlü ve tutuklular, bu cezalarõ
kaldõrõlmadõkça telefonla konuşma hakkõndan yararlandõrõlmazlar.
c) Hükümlü ve tutuklularõn telefonla konuşma gün ve saatleri, kurumda bulunan telefon
adedi, başvuru sõrasõ ve sayõsõ, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alõnarak belirlenir.
Konuşma süresi 10 dakikayõ geçemez. Bu süre sonunda konuşma kendiliğinden kesilir. Ölüm,
ağõr hastalõk, doğal afet, yangõn ve benzeri durumlarda, idarenin izni olmak ve bu maddenin
(e) bendindeki esasa bağlõ kalõnmak şartõyla telefon sõrasõnda değişiklik yapõlabilir ve
hükümlü veya tutukluya o haftaya ait konuşma hakkõ sõrasõ gelmeden kullandõrõlabilir. Eğer
bu hak daha önce kullanõlmõşsa, bir sonraki haftaya ait konuşma hakkõ öne alõnabilir.
d) Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü veya tutuklu tarafõndan karşõlanõr.
Görüşme için kullanõlan telefon kartlarõ kurum kantininde satõlõr. Tam teşkilatlõ olmaya
kurumlarda telefon kartlarõ görevli memurlar aracõlõğõyla temin edilir ve satõlõr.
e) Her hükümlü ve tutuklu, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde eşi, çocuklarõ,
torunlarõ, anasõ, babasõ, büyük babasõ, büyük annesi, kardeşi, amcasõ, halasõ, teyzesi, dayõsõ
kayõnbabasõ, kaynanasõ, kardeşinin çocuklarõ, kayõnbiraderi, baldõzõ, görümcesi, bacanağõ,
eltisi, gelini veya damadõndan birisi ile haftada bir defa telefon görüşmesi yapabilir.

f) Hükümlü ve tutuklular, yukarõda sayõlan yakõnlarõndan hangisiyle telefon görüşmesi
yapmak istiyorsa, bir ay içinde o kişilerle olan akrabalõk bağlarõnõ, telefon numaralarõ ve açõk
adreslerini örneği Ek-1’de bulunan formu doldurarak belgeleriyle birlikte idareye verirler. Bu
bilgilerde değişiklik olduğu takdirde durum aynõ şekilde idareye bildirilir. İdare gerekli
gördüğü takdirde, masrafõ hükümlü ve tutukludan alõnmak suretiyle formdaki bilgilerin
doğruluğunu araştõrõr.
Söz konusu bilgiler, Ek-2’de örneği bulunan deftere kaydedilir. Bu deftere ayrõca telefon
görüşmesi yapmak isteyen hükümlü ve tutuklularõn disiplin cezasõ olup olmadõğõ; varsa
kaldõrõlõp kaldõrõlmadõğõ yazõlõr. Bu defter, infazdan sorumlu katip veya memur tarafõndan
tutulur. Defterin sayfalarõ numaralanõr ve mühürlenir; kaç sayfadan ibaret olduğu Cumhuriyet
başsavcõsõ veya cezaevinden sorumlu Cumhuriyet savcõsõ tarafõndan tasdik olunur. Defterler,
hükümlü ve tutuklular için ayrõ ayrõ düzenlenir ve her an denetime hazõr halde bulundurulur.
Hükümlü veya tutuklular tarafõndan önceden idareye bildirilmemiş ve deftere kaydõ
yapõlmamõş olan kişilerle telefon görüşmesi yaptõrõlmaz. Ölüm ve telefon numarasõ
değişikliğinin belge ile ispatlanmasõ dõşõnda, defterde değişiklik ve silinti veya kazõntõ
kapõlamaz.
g) Telefonla konuşmak isteyen hükümlü veya tutuklular, Ek-3’te bulunan formu
doldurarak idareye verirler. Bu formlar, Hükümlü veya tutuklu telefon görüşme defteri ile
karşõlaştõrõlõr; telefon etmeye engel halleri bulunup bulunmadõğõ yönünden infazdan sorumlu
katip veya memur ile bu işle görevli 2 nci müdür tarafõndan kontrol ve tasdik edilerek infaz ve
koruma başmemurluğuna verilir.
Sõrasõ gelen hükümlü veya tutuklular, görevli infaz ve koruma başmemur ve
memurlarõndan oluşan 3 kişilik bir ekip tarafõndan oda veya koğuşundan alõnarak telefon
başõna getirilir. Hükümlü veya tutuklu, konuşmasõna kendi adõnõ soyadõnõ söyleyerek başlar.
Görüştüğü kişinin adõnõ, soyadõnõ ve telefon numarasõnõ tekrar etmesini isteyerek konuşmasõna
devam eder. Bu işlemin yapõlmasõ zorunlu olup, konuşma bittikten sonra, formun konuşmanõn
yapõldõğõna ilişkin bölümü doldurularak, konuşmayõ yapan hükümlü veya tutuklu ile görevli
memur tarafõndan imzalanõr. Bu formdaki bilgiler, Ek-2’deki deftere kaydedilmek üzere
idareye verilir.
h)Hükümlü ve tutuklulara dõşarõdan telefon açõlmak suretiyle görüşme yaptõrõlmaz
Telefon Görüşmesi Yaptõrõlmayacak Haller
Madde 5- Bu Yönetmelik ile hükümlü ve tutuklulara tanõnan telefonla görüşme hakkõ
aşağõdaki hallerde kullanõlamaz:
a) Genel ve kõsmi aramalar sõrasõnda,
b) Yemek dağõtõm saatlerinde,
c) Kurum asayiş ve güvenliğini bozucu her türlü toplu hareket ve olaylar sõrasõnda.
Yürürlük
Madde 6- Bu Yönetmelik, yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanõ yürütür.

EK-1
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU TELEFON GÖRÜŞME BİLDİRİM FORMU
........................................................... CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Telefon görüşmesi yapmak istediğim akrabalarõma ait ( ) kişilik liste aşağõda sunulmuştur.
Vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, gerekli işlemin yapõlmasõnõ arz
ederim.
..../..../.....
Adõ ve Soyadõ
İmza

SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

YAKINININ ADI VE
SOYADI

YAKINLIK
DERECESİ

AÇIK ADRESİ

TELEFON
NUMARASI

EK – 2
HÜKÜMLÜ/TUTUKLUNUN ADI VE SOYADI:
HÜKÜMLÜ/TUTUKLU TELEFON GÖRÜŞME DEFTERİ
TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPABİLECEĞİ YAKINLARI
SIRA NO

YAKINININ ADI VE
SOYADI

YAKINLIK
DERECESİ

AÇIK ADRESİ

TELEFON
NUMARASI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EK –2
HÜKÜMLÜ/TUTUKLU TELEFON GÖRÜŞME DEFTERİ
GÖRÜŞME LİSTESİ
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

KONUŞMA
TARİHİ

KONUŞMA
SAATİ VE
SÜRESİ

DİSİPLİN CEZALARI
KONUŞULAN
KİŞİ

TÜRÜ

VERİLDİĞİ KALDIRILDIĞI
TARİH
TARİH

EK –3
HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU TELEFON GÖRÜŞME TALEP FORMU
............................. CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE
Bu haftaki telefonla konuşma hakkõmõ ................... numaralõ telefon abonesi olan akrabam
............... ile görüşerek kullanmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.
...../...../.....
Adõ ve Soyadõ
İmza

İNFAZ VE KORUMA BAŞMEMURLUĞUNA
Hükümlünün/tutuklunun yukarõda belirtilen numarayla telefon görüşmesi yapmasõna engel
hali bulunmaktadõr / bulunmamaktadõr.
...../...../.....
Adõ ve Soyadõ
İmza
İnfaz Katibi veya Memuru

2. Müdür

Adõ ve Soyadõ

Adõ ve Soyadõ

İmza

İmza

İNFAZ BÜROSUNA
Hükümlü/tutuklu ................. - ................. saatleri arasõnda yukarõda belirtilen
akrabasõyla ................. dakika süreyle telefon görüşmesi yapmõştõr.
...../...../.....

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

İnfaz Koruma Memuru veya Başmemuru
Adõ ve Soyadõ
İmza

Hükümlü/Tutuklu
İmza

