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B) Unvan değişikliği sınavı için:

1) Öğretmen kadroları için:

30 soru bu konulardan;

50 soru öğretmenlik mesleği genel konularından;

1. Program Geliştirme,

2. Öğretim Yöntem ve Teknikleri,

3. Gelişim Psikolojisi,

4. Öğrenme Psikolojisi,

5. Rehberlik,

6. Ölçme ve Değerlendirme,

7. Eğitim Psikolojisi,

8. Sınıf Yönetimi,

olmak üzere toplam 80 soru

Öğretmen Unvanında Unvan Değişikliği Sınavında Yer 

Alacak Alan Bilgisi Sorularının Konu Dağılımı

Alacak Alan Bilgisi Sorularının Konu Dağılımı

1) Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik, 

Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 28/3/2020 Sayısı: 2324 

Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi: 29/3/2020 Sayısı : 

31083

2) 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkın-

da Kanun,

29/12/2004 tarih ve 25685 sayılı

3) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 27/07/2007 

tarih ve 46/1 sayılı Genç ve Yetişkin Hükümlü ve Tutukluların 

Eğitim ve İyileştirme İşlemleri ve Diğer Hükümler,

27/07/2007 tarih ve 46/1 sayılı Genelge

4) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün Ceza İnfaz 

Kurumları Kütüphane ve Kitaplık Yönergesi,

12/07/2005 tarihli

5) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 01/01/2006 

tarih ve 51 sayılı Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim Öğ-

retim Faaliyetleri konulu Genelgesine göre “çocuk hükümlü 

ve tutukluların örgün ve yaygın eğitimleri”,

01/01/2006 tarih ve 51 sayılı Genelge

6) Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında 

Yönetmelik

30.03.2013 Resmî Gazete Sayısı: 28603

7) Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 

2007/12226 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

23/06/2007 tarih ve 26561 sayılı

8) Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı İş Birliği 

Protokolü

03 Aralık 2019 tarihli

9) Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Mesle-

ki Eğitim İş Birliği Protokolü,

Kasım 2018 tarihli

10) 09/02/2017 tarihli Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü 

ve Tutuklu olarak bulunan adayların Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlara 

başvurusu, sınava alınması ve sınav görevlilerinin görev ve 

işlemleri hakkında protokol.

11/03/2019 tarihli

11) Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eği-

tim-Öğretim İş Birliği Protokolü

Mart 2020 tarihli

12) Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri İle Hükümlülerin 

Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

29.12.2020 Resmî Gazete Sayısı: 31349
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DİKKAT

Bilindiği üzere, 4/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne yönelik 
“Bakanlar Kurulu, Başbakan” ibarelerine yönelik düzenlemeler yer aldı.

Söz konusu düzenlemeyle;

“Yürütme maddeleri

MADDE 72 – (1) Yürürlükte bulunan kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile 10/5/2018 tarihli ve 7142 sayılı 
Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerin yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu 
ve bakanlara yapılmış olan atıflar Cumhurbaşkanına yapılmış sayılır.

Tüzükler, Bakanlar Kurulu kararları ve yönetmelikleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanun Hük-
münde Kararname ile değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş olan tüzükler, 
nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten 
kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür.” hükümlerine yer verilmiştir.

T.C. anayasasının Geçici 21’inci maddesinde ise “Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuru-
luna verilen yetkiler, ilgili mevzuatta değişiklik yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır” hükmüne 
yer verilmiştir.

Diğer taraftan, kitabımızda, Sahil Güvenlik Komutanlığı Yükselme Sınavına yönelik yer verilen konular 
http://www.mevzuat.gov.tr/ internet adresinden güncel olduğu düşünülerek aynısına yer verilmiştir. Ancak, bazı 
mevzuatlarda “Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlık isimleri” gibi ibarelerin güncellenmediği görülmüştür.

Okuyucularımızın, kitapta yer alan bazı mevzuatlarda ve çıkmış sorularda “Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakan-
lık isimleri” gibi ibarelerin yer alması halinde yukarıdaki kanun hükmünün göz önüne alınarak değerlendirmeleri 
gerekmektedir...
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1. 

BÖLÜM

CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE

GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ceza infaz 
kurumlarının yönetimine, ceza ve güvenlik tedbir-
lerinin ne şekilde yerine getirileceğine ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1930 tarihli ve 
1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi 
Hakkında Kanun, 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı 
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Ku-
rumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenme-
si Hakkında Kanun, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu ve 13/12/2004 tarihli 
ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfa-
zı Hakkında Kanunun 121 inci maddesi ile 1 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, 
İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve 
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi hükümlerine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar

MADDE 3– (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakan: Adalet Bakanını,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Genel Müdür: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdü-
rünü,

ç) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Mü-
dürlüğünü,

d) Cezaevi tabibi: Ceza infaz kurumlarında görev ya-
pan hekimleri,

e) Kurum: Ceza infaz kurumlarını,

f) Ceza infaz kurumları: Kapalı, yüksek güvenlikli 
kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı, gençlik kapalı, 
açık ceza infaz kurumları ile gözlem ve sınıflandır-
ma merkezleri ve çocuk eğitimevlerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnfazın Dayanağı, İzlenmesi ve İnfaz Ku-
rumları

İnfazın dayanağı ve izlenmesi

MADDE 4– 

(1) Mahkûmiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz 
olunmaz.

(2) Mahkeme, kesinleşen ve yerine getirilmesini 
onayladığı ceza ve güvenlik tedbirine ilişkin hükmü 
Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Kesinleşen 
mahkûmiyet kararlarının infazı Cumhuriyet savcısı 
tarafından izlenir ve denetlenir. Bu kapsamda;

a) Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği 
Cumhuriyet savcısı; kurumun mevzuata göre yö-
netilmesini ve infaz hizmetlerinin temel insan hak-
larına uygun olarak yerine getirilmesini ister ve 
denetler. Görüş ve önerilerini denetleme defterine 
yazar, gerekli gördüğü durumlarda Bakanlığa bilgi 
verir.

b) Kurumda çalışan tüm görevliler, Cumhuriyet baş-
savcısının veya görevlendireceği Cumhuriyet sav-
cısının istediği her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdür.

Hapis cezalarının infaz edileceği kurumlar

MADDE 5 – 

(1) Hapis cezaları, 5275 sayılı Kanunun 8 ilâ 15 inci 
maddelerinde türleri sayılan ve nitelikleri belirtilen 
ceza infaz kurumlarında infaz olunur.

(2) Kurumların, hangi tür olarak kullanılacağı ihtiyaca 
göre Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) Kurumlar, Bakanlıkça ihtiyaç bulunan yerlerde ayrı 
ayrı veya bir arada kurulabilir. Bir arada kurulma 
durumunda, müdür ve personeli ayrı veya aynı 
olabilir. 

Ancak çocuk eğitimevleri, müdür ve personeli ayrı 
olacak şekilde diğer kurumlardan ayrı yerlerde kuru-
lur.
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CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA VE
GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİK

Çıkmış Soru

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Gü-
venlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğe 
göre aşağıdaki kurum türlerinden hangisi müdür 
ve personeli ayrı olacak şekilde diğer kurumlar-
dan ayrı yerlerde kurulur?

A) Gözlem ve sınıflandırma merkezleri
B) Açık ceza infaz kurumlan
C) Çocuk eğitimevleri
D) Çocuk kapalı

Cevap C

(4) Eylem ve tutumları nedeniyle tehlikeli hâlde bulu-
nan ve özel gözetim ve denetim altında bulundu-
rulmaları gerekli olduğu saptananlar ile bulunduk-
ları kurumlarda düzen ve disiplini bozanlar veya 
iyileştirme tedbir, araç ve usûllerine ısrarla karşı 
koyanlar, idare ve gözlem kurulunun kararı ve Ba-
kanlık onayı ile yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz 
kurumlarına gönderilirler. Yüksek güvenlikli kurum-
larda kalmakta olup kanun hükümlerine göre etkin 
pişmanlık hükümlerinden yararlanan hükümlüler, 
ceza süresine bakılmaksızın, Bakanlık onayı ile 
diğer kurumlarda barındırılabilir.

(5) 5275 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamın-
daki gençlerin cezaları, gençlik kapalı kurumları-
nın güvenlikli bölümlerinde yerine getirilir. Bu hü-
kümlüler, kendilerine özgü kurumun bulunmadığı 
hâllerde yüksek güvenlikli kapalı kurumların kendi-
lerine ayrılan bölümlerine yerleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Personel

MADDE 6 – (1) Kurumlar, yönetim bakımından müdü-
rü bulunan ve bulunmayan olmak üzere ikiye ayrılır. 
Müdürü bulunmayan kurumların amiri, idare memu-
rudur.

(2) Müdürü bulunan kurumlarda; bir müdür ve yeteri 
sayıda ikinci müdür ile hükümlü ve tutuklu sayısına ve 
kurumların önem ve niteliğine göre, imkanlar ölçüsün-
de aşağıda sayılan personel bulundurulabilir:

a) Yönetim servisinde: İdare memuru, ambar memuru 
ve cezaevi katibi.

b) Güvenlik ve gözetim servisinde: İnfaz ve koruma 
başmemuru ile infaz ve koruma memuru.

c) Teknik serviste: Mühendis, mimar, tekniker, teknis-
yen, teknisyen yardımcısı.

ç) Psiko-sosyal yardım servisinde: Psikolog ve sosyal 
çalışmacı, sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı.

d) Sağlık servisinde: Cezaevi tabibi, diş tabibi, eczacı, 
veteriner, diyetisyen, sağlık memuru ve hayvan sağlık 
memuru.

e) Eğitim ve öğretim servisinde: Öğretmen ve kütüp-
haneci.

f) İşyurdu servisinde: İşyurdu müdürü, sayman, vez-
nedar, tahsildar, işyurdu ambar memuru, satınalma 
memuru, bütçe, pazarlama ve benzeri işlerden so-
rumlu görevliler, işçi statüsünde çalışan personel ile 
gerektiğinde bütçeden aylık alan kadrolu personel.

g) Yardımcı hizmetler servisinde: Santral memuru, 
gemi adamı, şoför, kaloriferci, aşçı ve hizmetli.

(3) Kurumlarda, ikinci müdürler ile diğer personel nö-
bet ve vardiya yöntemiyle çalıştırılabilir. Nöbet ve var-
diya çizelgeleri kurum müdürlüğünce düzenlenir.

Çıkmış Soru

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza  ve Gü-
venlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında  Yönetmeliğe 
göre aşağıdakilerden hangisi yönetim  servisinde-
ki görevlilerden biri değildir? 

A) Cezaevi kâtibi 
B) İdare memuru 
C) Ambar memuru 
D) İnfaz ve koruma başmemuru 

Cevap D

Müdürün görevleri

MADDE 7– 

(1) Müdür, kurumun en üst amiri olup, aynı zamanda 
işyurdunun da müdürüdür. Görevlerinden dolayı sıralı 
amirlerine karşı sorumludur. Müdürün görevleri şun-
lardır:

a) Kurum personeli üzerinde mevzuatın öngördüğü 
şekilde gözetim ve denetim hakkını kullanmak.

b) Kurum personeline verilen yazılı veya sözlü emir-
lerin yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve denet-
lemek.

c) Mevzuat ve yetkili mercilerce verilen emirler çerçe-
vesinde kurumun genel idare ve işyurduna ait hesap 
işlerinin yürütülmesini ve denetimini yapmak.

ç) Hükümlülerin iyileştirilmesi, bilgilerinin artırılması, 
atölye çalışmaları, kişisel uğraşlarının düzenlenmesi 
ve geliştirilmesinin sağlanması bakımından mevzuat 
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hükümlerini uygulamak ve sağlık durumlarıyla yakın-
dan ilgilenmek.

d) Kamu kurum ve kuruluşları ile bakanlıklar tarafın-
dan istenilen istatistiki bilgi ve belgelerin hazırlanma-
sını sağlamak ve Cumhuriyet başsavcılığına sunmak.

e) Haftada en az bir defa olmak üzere gündüzleri, on 
beş günde en az bir defa olmak üzere de geceleri ku-
rumun bütün faaliyetlerini tetkik ederek, işlerin mev-
zuat ve emirler çerçevesinde yürüyüp yürümediğini 
denetlemek ve aldığı sonuçları ve gördüğü eksiklikleri 
denetleme defterine kaydetmek ve takip etmek.

f) Kurum hizmetleriyle ilgili genel ihtiyaçları, öncelik-
leri, bir sonraki yılda yapılacak işleri belirlemek ve bu 
konularla ilgili tahmini gider verilerini hazırlayarak Ba-
kanlığa sunmak.

g) Asayiş, güvenlik, sağlık ve benzeri konularda orta-
ya çıkan sorunlarla ilgili gecikmeksizin önlem almak, 
önlemlerin yetersiz kalması hâlinde, durumu derhal 
Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla Bakanlığa bildir-
mek.

ğ) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

İkinci müdürün görevleri

MADDE 8 –

(1) İkinci müdür, müdürün yardımcısı olup müdür ta-
rafından kendisine verilen işleri yürütür ve müdürün 
yokluğunda kendisine vekâlet eder. Birden fazla ikinci 
müdürün bulunması hâlinde, kimin vekâlet edeceği 
Cumhuriyet başsavcısının görüşü alınarak Bakanlık-
ça belirlenir.

(2) İkinci müdürler arasındaki iş bölümü kurum müdü-
rü tarafından yapılır ve kendilerine yazılı olarak tebliğ 
edilir.

(3) Nöbet veya vardiya sırasında görevli ikinci müdür; 
kurum müdürü veya vekâlet eden diğer ikinci müdü-
rün yokluğunda veya acil ve zorunlu hâllerde, kurum 
müdürünün yetkilerini kullanır.

Çıkmış Soru

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza  ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yö-
netmeliğe göre birden fazla ikinci müdürün 
bulunması halinde, müdürlüğe kimin vekalet 
edeceği aşağıdakilerden hangisi tarafından 
belirlenir?
A) Bakanlık 
B) Genel müdür
C) Cumhuriyet savcısı
D) Cumhuriyet başsavcısı

Cevap A

Yönetim servisi

MADDE 9 – (1) Yönetim servisi; kurumun personel 
işlemleriyle hükümlü ve tutuklular hakkındaki her türlü 
idari ve mali hizmetlerin yürütüldüğü servistir. Yöne-
tim servisinde; idare memuru, ambar memuru ve ce-
zaevi katibi görev yapar.

(2) İdare memuru; müdürü bulunan kurumlarda ku-
rum müdürü ve ikinci müdürlerden sonra gelen yö-
netici personeldir. İdare memuru, amirlerinin talimatı 
ile sayman ve ambar memurunun görevleri dışında 
kalan bütün idari işleri ve yöneticilikte yetiştirilmek 
amacıyla farklı servislerde kendisine verilen diğer iş-
leri yapar.

(3) Ambar memuru; ambara gelen malzemeyi teslim 
alır, giriş çıkış kayıtlarını tutar, muhafaza ve kontrolü-
nü sağlar.

(4) Cezaevi katibi; kurumun yazı işlerini ve müdürün 
kendisine verdiği diğer işleri yapar.

Güvenlik ve gözetim servisi

MADDE 10– 

(1) Güvenlik ve gözetim servisi; kurumun güvenliği, 
düzeni ve disiplininden sorumludur. Güvenlik ve gö-
zetim servisinde; infaz ve koruma başmemurları ile 
infaz ve koruma memurları görev yapar.

(2) Kurum müdürü tarafından seçilen bir infaz ve ko-
ruma başmemuru “sorumlu infaz ve koruma başme-
muru” olarak görev yapar.

(3) Sorumlu infaz ve koruma başmemuru, kurumun 
güvenlik ve gözetiminden, bu serviste görev yapmak-
ta olan, infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve 
koruma memurlarının sevk ve idaresi ile organizas-
yonundan sorumludur. Güvenlik ve gözetim servisinin 
nöbet cetvellerini düzenler ve bunları kurum müdürü-
ne onaylatır. Müdürün bulunmaması durumunda ikin-
ci müdür ya da idare memuru onay makamıdır.

(4) İnfaz ve koruma başmemuru, kurumdaki güvenlik, 
düzen ve disiplinin sağlanması için infaz ve koruma 
memurlarının sevk ve idaresinden sorumlu olup, bu 
hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında kurum mü-
dürü, ikinci müdür veya bu amirlerin bulunmadığı 
kurumlarda idare memurunun vermiş olduğu emirle-
rin yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlar. Bu 
görevlerini yerine getirirken, sorumlu infaz ve koruma 
başmemurunun talimatına göre hareket ederler.

(5) İnfaz ve koruma memuru, kurumun güvenlik, dü-
zen ve disiplininin sağlanması, hükümlülerin kurum 
içindeki hareketlerinin takip ve kontrolü ile gözetimi 
ve kurumun temiz tutulması ile hükümlülerin iç yöner-
gelere uygun surette hareket etmelerini sağlamakla 
görevli olup, müdür ve ikinci müdür veya bunların bu-
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lunmadığı yerlerde idare memuru ile infaz ve koruma 
başmemuru tarafından verilen görevleri yapar.

(6) Güvenlik ve gözetim servisinde görev yapanlar, 
aşağıdaki görevleri düzenli olarak yerine getirir:

a) Sayım:

1) Müdürü bulunan ve vardiya sistemi uygulanan ku-
rumlarda, 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 geti-
rilir. Gece sayımları, nöbetçi ikinci müdürün başkanlı-
ğında, bulunmaması hâlinde, bu konuda görevlendiri-
len infaz koruma başmemuru başkanlığında, vardiya 
infaz ve koruma başmemurları tarafından yapılır. Sa-
yımlarda nöbetçi infaz ve koruma memurları da hazır 
bulunur.

2) Müdürü bulunmayan kurumlarda yapılan sabah, 
akşam ve gece sayımları, sorumlu infaz ve koruma 
başmemuru veya görevlendirilen infaz koruma baş-
memuru başkanlığında, vardiya infaz ve koruma baş-
memurları ve nöbetçi infaz ve koruma memurları tara-
fından yerine getirilir.

3) Sayım sırasında mevcudun tam olup olmadığı 
kontrol edilir ve sayım defteri sayıma katılan görevliler 
tarafından isim yazılarak imzalanır.

4) Güvenlik ve gözetim servisi personeli, elektronik 
ortamda sayım gerçekleştirilen kurumlarda, Bakan-
lıkça belirlenen esaslar dahilinde görevlerini yürütür.

b) Nöbet: 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.

(7) İyileştirme çalışmaları kapsamında; güvenlik ve 
gözetim servisi görevlileri, topluma kazandırma ça-
lışmalarına katkı sağlar ve buna ilişkin programlarda 
öğreticilik yapabilecek ya da bilgi, meslek ya da sanat 
nedeniyle o hizmete katkıda bulunabilecek olanlar, 
vardiyada ya da vardiya dışında iyileştirme çalışma-
larında ve kurslarda görevlendirilebilir.

(8) İnfaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma 
memuru, kurumun güvenliğini bozan firara teşebbüs, 
isyan, rehin alma, saldırı, yasaya veya düzenlemelere 
dayalı bir emre karşı aktif veya pasif fiziki direnme gibi 
olaylar ile 5237 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde-
ki meşru savunma ve zorunluluk hâli ortaya çıktığın-
da kurum en üst amirinin izni ile zor kullanabilir. Acil 
hâllerde tehlikenin ortadan kaldırılması amacıyla izin 
alınmaksızın da zor kullanılabilir. Durumu derhal en 
üst amire iletir. Zor kullanan personel gerekenden faz-
la kuvvet kullanamaz.

(9) Çalışma süreleri ve izinler: İnfaz ve koruma baş-
memurları ile infaz ve koruma memurlarının, zorunlu 
hâller dışında, günde sekiz saat çalışmaları ve hafta-
da iki gün tatil yapmaları esastır.

(10) Çalışma saatleri ve tatil günleri, hazırlanan vardi-
ya çizelgesinde gösterilir.

(11) Personel yetersizliği nedeniyle, dörtlü vardiya 
sisteminin uygulanmadığı kurumlarda, kurum amirinin 
önerisiyle, mahallindeki Cumhuriyet başsavcılığı tara-
fından uygulanacak vardiya sistemine uygun çalışma 
saatleri belirlenir.

Teknik servis

MADDE 11 – 

(1) Teknik servis; kurumun araç ve gereçleri ile bi-
nanın bakım, onarım ve tamirat işlerinin yapımı, kul-
lanımı, sürekli çalışır durumda olmalarının takibi ve 
sağlanması gibi teknik işleri yapar. Teknik serviste; 
mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, teknisyen yar-
dımcısı ve benzeri personel çalışır.

(2) Bu serviste görev yapan personel, genel idare 
veya işyurdu faaliyetleri ile ilgili olarak çalıştıkları iş 
kolunun bütün gereklerini yerine getirmekle sorumlu 
olup, çalışmalarını en az üç ayda bir raporla kurum 
idaresine bildirir.

Psiko-sosyal yardım servisi

MADDE 12 – 

(1) Psiko-sosyal yardım servisi; personel ve hüküm-
lülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin 
koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan 
ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik 
destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin 
bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme 
nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yar-
dımcı olan, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal 
yaşamla uyumlaşmalarını sağlayan ve bireyin yeni-
den suç işlemesini engelleyecek önlemleri alan ve 
bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi 
dahilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapan 
servistir. Psiko-sosyal yardım servisinde; psikolog, 
sosyal çalışmacı, sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı 
görev yapar.

(2) İyileştirme programları kapsamında spor alanla-
rı, çok amaçlı salon, kütüphane ve iş atölyelerinden 
yararlanma, meslek edinme kursları gibi faaliyetlere 
katılabilecek durumdaki hükümlüler ile kurumun iç 
hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlüleri belirleyerek 
idare ve gözlem kuruluna sunar.

(3) Psiko-sosyal yardım servisi, hükümlülerin gözlem 
ve sınıflandırma formunu düzenler, ayrıca servisin ça-
lışmalarıyla ilgili olarak üç ayda bir raporla kurum en 
üst amirine bildirir.




