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Tutuklulara Yönelik
Bilgiler

Cezaevinde kimler görev yapmaktadır?
Yönetici veya müdür, cezaevinin yönetiminden sorumlu kişidir. Bizler bu kitapta
yönetici sözcüğünü kullanacağız.
Cezaevi görevlileri – cezaevindeki pek çok işte görev alan ve en sık göreceğiniz
görevli personeldir.
Suçlu nezaretçisi – mahkumiyet planınız dahilindeki hedeflerinize ulaşmanıza
yardımcı olmak için sizinle ilgilenen suçlu sorumlusuyla birlikte çalışacaktır.

Kişisel memurlar – size yardımcı olacak ve gelişiminiz konusunda rapor
hazırlayacak cezaevi görevlileridir. Bu görevliler mahkumiyet planınız hususunda
sizinle birlikte çalışabilirler.
Gözetim memuru – cezaevinden ayrıldıktan sonra yeniden suç işlememeniz için
size yardımcı olmak için sizinle birlikte çalışacak olan görevlidir.
Psikologlar- hakkınızda değerlendirmeler yapar ve suç teşkil eden davranışlarla ilgili
kurslar düzenlemek üzere diğer görevli personelle birlikte çalışır.
Din görevlileri – dini görevlerinizi yerine getirmenize yardımcı olurlar. Bu görevliler,
bir dizi farklı dinin mensupları olacaktır. Bu kişilerle ayrıca kendinizi nasıl hissetiğiniz
hakkında da görüşebilirsiniz.
Eğitim ve seminer personeli – ders ve seminer çalışmalarını yürütmektedir.
Sağlık personeli – hemşireler, doktorlar, diş hekimleri vs.’den oluşmaktadır.
CARAT çalışanları – tutuklulara uyuşturucu problemleri konusunda yardımcı
olmaktadır.
IMB üyeleri – cezaevlerinin adil bir şekilde yönetilip yönetilmediğine dair kontroller
gerçekleştiren kişilerdir. Bu kişiler, yerel bölgenin gönüllü çalışanlarından
oluşmaktadır.
Resmi cezaevi ziyaretçileri – kendilerini ziyaret edecek çok sayıda kimsesi olmayan
tutukluları ziyaret edebilecek yerli halktan gelen kişilerdir.
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Bu kitap hakkında
Bu kitap aşağıdakine benzer konularda cezaevinde kalmakla ilgili olarak bilmeniz
gereken temel hususları açıklamaktadır:

9 Cezaevi kuralları ve cezaevinde davranış şekilleri.
9 Sahip olduğunuz haklar.
Bu kitapta açıklanan herhangi bir konu hakkında tereddütleriniz mevcutsa, bir
cezaevi görevlisine danışın.

Bu kitap kime yöneliktir?
Bu kitap, 18 yaş veya üzerindeki genç suçlular da dahil olmak üzere erkek tutuklulara
yöneliktir.

Bu kitap ne hakkındadır?
• Kitapta cezaevi yaşamı konusunda bilmeniz gerekenler açıklanmaktadır.
• Her cezaevinde kurallar ve davranış şekilleri farklılık gösterebilir. Bazen cezaevi
kuralları hızla değişebilir. Kurallarda sizi etkileyen herhangi bir değişiklik
yapıldığında bu değişiklikten haberdar edileceksiniz.
• Cezaevi kütüphanesinde cezaevi kurallarının suretleri bulunmaktadır.
• Kütüphaneye gidemediğiniz durumlarda bile bu kuralları görme talebinde
bulunabilirsiniz.

Bu kitabın sureti nereden temin edilebilir?
• Cezaevi kütüphanesinden.
• Kitabı kütüphaneden temin edememeniz halinde, cezaevi personeli bu kitabın
veya kitabın bir kısmının kopyasını alabilir.
• Eğer elinizde kitabın basılı bir kopyası varsa, kitabın sizde kalmasına veya kitabı
koğuşunuzdaki başka kişilerle paylaşmanıza izin verilebilir.
• Eğer kitabın bir kopyası sizde bulunuyorsa, bunun bir başka kopyasını edinmek
kolay olmayacağı için lütfen kitabınızı özenle saklayın.
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Cezaevine ilk varışınız esnasında
Bu bölümde, cezaevine ilk varışınız esnasında neler olacağı
açıklanmaktadır.
9 Cezaevinin kabul alanına götürüleceksiniz.
9 Uyuşturucu veya alkol kullanıyorsanız ve bu konuda yardıma ihtiyacınız varsa
personeli bu konuda bilgilendirin.

9 Cezaevi personeli, sizinle birlikte hangi kıyafetleri giyeceğinizi belirleyecektir. Eğer
hüküm giymiş bir tutukluysanız cezaevi elbisesi giymeniz gerekebilir.

9 Bir cezaevi personeli, sizinle birlikte yanınızda getirdiğiniz şeylerin bir listesini
yapacaktır. Bazı eşyalarınızı muhafaza edebilirsiniz. Bunun dışındaki her şey sizin
için güvenli bir yerde saklanacaktır. Cezaevinden ayrılırken tehlikeli ve kanuna
aykırı olanlar dışındaki (örn. bıçak veya uyuşturucu) her şey size iade edilecektir.

9 Bir cezaevi görevlisi sizi arayacaktır. Tüm beden aranması yapılmasını sizin için
zor hale getiren tıbbi bir probleminiz varsa, doktora görünme talebinde
bulunabilirsiniz.

9 Bir sağlık probleminiz varsa bir doktora veya hemşireye görünme talebinde
bulunabilirsiniz. İlaç kullanıyorsanız veya uyuşturucu veya alkol probleminiz varsa
doktora veya hemşireye bu konuda bilgi verin . Ayrıca moralinizin bozuk olduğunu
düşünüyorsanız veya bazı konular hakkında endişeniz varsa doktor veya
hemşireyi bu konuda da bilgilendirin.

9 Ailenize telefon etmenize izin verilecektir. Size ayrıcaailenizin ziyaretlerini ne
şekilde ayarlamanız gerektiği hususunda da bilgi verilecektir.

9
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Şahsınıza ait bir cezaevi numarası verilecektir.
Yatıp uyuyacağınız hücreye götürüleceksiniz.
Dilerseniz banyo yapabilir veya duş alabilirsiniz.
Diğer personelle tanışacaksınız. “Kişisel memur” olarak adlandırılan bir görevliyle
bir mülakât yapabilirsiniz. .

9 Görevli personel, parmak izinizi alabilir ve fotoğrafınızı çekebilir.
9 Personel, cezaevi yaşamı ve yapmanız gerekenler hakkında size daha fazla bilgi
verecektir.
Buna ‘tanıtım süreci’ denmektedir.
More
information
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Daha ayrıntılı bilgi
Uyuyacağınız yer (hücreniz)
• Kalacağınız hücreyi bir başkasıyla paylaşmanız gerekebilir. Bu durumda cezaevi
personeli, hücrenizi paylaşabileceğiniz en uygun insanın kim olduğuna karar
verecektir. Bu konuda herhangi bir sorununuz olduğu takdirde personeli
bilgilendirebilirsiniz. Sigara içmiyorsanız hücrenizi sigara içen bir tutukluyla
paylaşmanız istenmeyecektir. Bir sorununuz olduğu veya kendinizi güvende
hissetmediğiniz takdirde personeli bilgilendirin.
• Bazı cezaevlerinde tutukluların cezaevinde kalmaya alışmalarını sağlayabilmek
için ilk geceyi geçirebilecekleri özel bir bölüm bulunmaktadır.

Aşağıdaki durumlarda ne yapılmalıdır?
Cezaevine geldiğinizde moraliniz bozuksa veya kendinizi endişeli hissediyorsanız
Eğer kendinizi böyle hissediyorsanız bunu biriyle konuşmanız önem taşımaktadır.
Bu konuda şu kişilerle konuşabilirsiniz:

9 Cezaevi personeli. Size tahsis edilmiş bir kişisel memur bulunabilir. Ya da
cezaevinin sizin bulunduğunuz bölümünden (buna kanat (wing)veya kat aralığı
(landing) denir) sorumlu olan görevliyle de konuşabilirsiniz.
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Sağlık kontrolünüzü gerçekleştiren doktor veya hemşire
Din görevlisi
Dinleyici veya koğuş arkadaşı olarak adlandırılan bir tutuklu
Samaritans adı verilen hayırseverler derneğinden birisi.

Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız veya başka kişiler hakkında
endişeliyseniz
• Yukarıdaki listede yer alan herhangi bir kişiyle görüşün.
Bir avukatla görüşmeniz gerektiğinde – Mahkemeden ayrılmadan önce görüşme
şansınız olmadıysa
• Kabul alanındaki cezaevi görevlisinden avukatınızla bir görüşme ayarlamak
konusunda size yardımcı olmasını isteyin.
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Hüküm giymemiş tutuklular
Hüküm giymemiş tutuklular kimlerdir?
9 Hüküm giymemiş tutuklular, davaları için mahkemeye çıkmayı bekleyen tutuklulardır.
9 Hüküm giymemiş tutuklara suçlu olmadıkları düşünülerek muamele edilmelidir.
Bunun nedeni, suçları dolayısıyla yargılanmak üzere mahkemeye çıkmamış
olmalarıdır.

9 Hüküm giymiş tutukluların yapmasına izin verilmeyen ancak hüküm giymemiş
tutukların yapabileceği bazı şeyler bulunmaktadır. Örneğin hüküm giymemiş
tutuklular, oy kullanabilir ve genellikle kendi kıyafetlerini giyebilirler.

9 Yine de hüküm giymemiş tutuklular, diğer tutukluların uyduğu kuralların pek çoğuna
uymalıdır.

Hüküm giymemiş bir tutuklu olarak, aşağıdaki konularda yardım ve destek
almalısınız:
• Kefalet talebinde bulunmak
• Evinizi ve işinizi muhafaza etmek
• Dava duruşmanız için gerekli hazırlığı yapmak
• Aileniz ve arkadaşlarınızla temas halinde olmak
• Yasal olduğu müddetçe bir iş ile ilgilenmeye veya bir işyeri işletmeye devam
etmek
• Mevcut problemlerinizle ilgili olarak yardım almak
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Hüküm giymemiş bir tutukluysanız kefalet talebinde
bulunmak
Kefalet talebinde bulunmak, mahkemeye çıkmak için beklerken tahliye talebinde
bulunmanız anlamına gelir.
Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 6100 ve 6101’de daha ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.
Her iki yönetmeliğin de birer kopyası kütüphanede bulunmaktadır.

Kefalet talebinde bulunma
Temel hususlar

9 Bir mahkeme veya nöbetçi hakim kefalet talebini bir kez red etmiş olsa bile, aynı
mahkemeden veya nöbetçi hakimden birden fazla kez kefalet talebinde
bulunabilirsiniz. Ancak bunu, onlara kefalet karşılığında serbest bırakılmanız için
yeni bir neden göstermek suretiyle yapabilirsiniz.

9 Kefalet talebinde bulunurken, mahkemeye kefalet karşılığında serbest bırakılmanız
için mümkün olan her türlü nedeni öne sürmelisiniz.

9 Eğer mahkeme kefalet talebinizi reddederse, tekrar kefalet talebinde bulunmadan
önce talebinizin reddedilme gerekçelerini inceleyin. Kefalet talebinizin neden
reddedildiğinden emin değilseniz kefalet bürosu görevlisine, hukuki hizmetler
görevlisine veya avukatınıza danışın.

9 Kefalet talebinde bulunma hususunda yardıma ihtiyaç duyduğunuz takdirde kefalet
bürosu görevlisine danışabilirsiniz. Barınma konularıyla ilgili olarak size yardımcı
olmak üzere “Clearsprings” adında bir program mevcuttur.

9 Hukuki yardım başvurusunda bulunmak için yardıma ihtiyaç duyduğunuz takdirde
(hukuki danışmanlık veya temsil giderlerini karşılamaya yardımcı olacak para için )
hukuki hizmetler görevlisiyle görüşün.

9 Mahkemenin sizi kefalet karşılığında serbest bırakabilmesi için önce bir ikamet
adresi göstermeniz gerekmektedir.
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İkamet adresi
• Kefalet talebinde bulunuyorsanız, kefalet karşılığında serbest bırakılmanız
durumunda mahkemeye bir ikamet adresi göstermeniz gerekecektir. Bu adres,
kendi ev adresiniz olabileceği gibi arkadaşlarınızın veya ailenizin adresi de olabilir.
(Öncelikle arkadaşlarınız veya aileniz, mahkemeye onlarla birlikte yaşamanızın bir
sorun yaratmayacağını bildirmek durumundadır.)
• Eğer kalacak bir yeriniz yoksa, kefalet bürosu görevlisinden veya hukuki hizmetler
görevlisinden yardım isteyiniz. Bu görevliler, size yurt gibi kalacak bir yer bulmanız
konusunda yardımcı olabilirler.

Duruşmanız Magistrates Sulh Mahkemesi’nde görülecekse
Davanızla ilgili olarak Magistrates Sulh Mahkemesi’ne her çıkışınızda kefalet
talebinde bulunabilirsiniz. Veya avukatınızdan sizin adınıza kefalet talebinde
bulunmasını isteyebilirsiniz.
1. Kefalet talebinde bulunmak için bazı formları doldurmanız gerekmektedir.
Avukatınız veya hukuki hizmetler görevlisi, size bu konuda yardımcı olacaktır.
2. Eğer mahkeme kefalet karşılığında serbest bırakılmanıza karar vermezse, size
bunun nedenini açıklayan bir mektup gönderilecektir. Tekrar kefalet talebinde
bulunmak istemeniz halinde yararlı olabileceğinden dolayı bu mektubu saklayınız.
3. Eğer Magistrates Sulh Mahkemesi kefalet talebinizi kati surette reddederse, bunu
bildirmek için size “Sertifika” olarak adlandırılan bir sayfalık bir belge
gönderecektir.
4. Magistrates Sulh Mahkemesi, tüm hususları değerlendirdiklerini beyan ederek
size bu sertifikayı gönderirse, kefalet talebinde bulunmak için sertifikayı Kraliyet
Ağır Ceza Mahkemesi’ne (Crown Court) gönderebilirsiniz.
5. Kraliyet Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebinizi reddetmesi durumunda, kefalet
talebinde bulunmak için durumu “Yüksek Mahkeme Nöbetçi Hakimi”ne yazıyla
bildirebilirsiniz.
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Eğer duruşmanız Kraliyet Ağır Ceza Mahkemesi’nde (Crown Court)
görülecekse
1. Davanızı Kraliyet Ağır Ceza Mahkemesi’ne (Crown Court) sevk eden Magistrates
Sulh Mahkemesi katibine durumu yazılı olarak bildirebilir ya da avukatınızdan
bunu sizin adınıza yapmasını isteyebilirsiniz.
2. Avukatınızdan doğrudan Kraliyet Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmasını
isteyebilirsiniz.
3. Avukat tutmak için yeterince paranız yoksa ve hukuki destek alamıyorsanız, Kamu
Avukatı olarak adlandırılan görevliden size yardımcı olmasını isteyebilirsiniz.
Bunun için ne yapmanız gerektiği konusunda hukuki hizmetler görevlisine danışın.
Kamu Avukatı ve diğer hukuki konularla ilgili olarak daha ayrıntılı bilgiyi Cezaevi
İç Hizmet Yönetmeliği 2600’den edinebilirsiniz. Cezaevi kütüphanesinden bu
yönetmeliğin bir kopyasını edinebilirsiniz.

Magistrates Sulh Mahkemesi’nin ve Kraliyet Ağır Ceza Mahkemesi’nin
talebinizi reddetmesi durumunda
Yüksek Mahkeme Nöbetçi Hakiminden kefalet talebinde bulunabilirsiniz.
Aşağıda Nöbetçi Hakimden kefalet talebinde bulunmak için izlemeniz gereken
prosedür açıklanmaktadır:

1. Avukatınızdan sizin adınıza kefalet talebinde bulunmasını isteyebilirsiniz. Eğer bir
avukat tutmuşsanız, ona sizin adınıza kefalet başvurusu yapması için bir ücret
ödemeniz gerekecektir.

2.

Avukat tutmak için yeterli paranız yoksa ve hukuki destek alamıyorsanız, Kamu
Avukatı’ndan sizin adınıza kefalet başvurusunda bulunmasını talep edebilirsiniz.
Sahip olduğunuz para miktarını bildirmek için bir form doldurmanız gerekecektir. Bu
formu doldurmanızdaki amaç, Kamu Avukatı’na, avukat tutacak yeterli paraya sahip
olmadığınızı ispat edebilmektir.
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Eğer mahku edilmek üzere Kraliyet Ağır Ceza Mahkemesi’ne
çıkarılıyorsanız
Ceza mahkemesinden kefalet talebinde bulunabilirsiniz. Kraliyet Ağır Ceza
Mahkemesi kefalet talebinizi reddederse, Yüksek Mahkemenin Nöbetçi Hakiminden
kefalet talebinde bulunabilirsiniz.

Kefalet talebiniz kabul edildiğinde izlenecek prosedür nedir?
Kefalet talebinizin kabul edilmesi halinde uymanız gereken bazı kurallar
bulunmaktadır.
Örneğin
• Tekrar mahkemeye gelmeniz istendiğinde, gelmemek için çok iyi bir mazeretiniz
olmadıkça mahkemeye gelmelisiniz.

• Belirli bir adreste yaşamak, her gün polis karakoluna gitmek veya bir elektronik
izleme künyesi takmak gibi belirli şeyler yapmanız gerekebilir.

• Mahkemeye gelmemeniz halinde belirli bir para cezasını ödemeyi kabul eden
arkadaşlar veya akrabalar bulmak zorunda kalabilirsiniz. Bu kişiler kefil olarak
adlandırılmaktadır.

Kurallara uymamanız durumunda tekrar tutuklanabilir veya bir suçla itham
edilebilirsiniz. Mahkemeye dönmediğiniz takdirde kefil gösterdiğiniz arkadaşlarınız
veya akrabalarınız, ödemeyi kabul ettikleri paranın tamamını ödemek veya kendileri
hapse girmek durumunda kalabilir.

Kefiller
• Kefiller, kefalet karşılığında serbest bırakılmanızı takiben mahkemeye çıkmanız
gereken bir zamanda mahkemeye çıkmamanız durumunda, belirli bir para
cezasını ödemeyi kabul eden arkadaşlarınız veya aile bireylerinizdir.
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Aileniz veya arkadaşlarınız nasıl kefil olabilir?
Magistrates Sulh Mahkemesi’nde yargılanırken kefalet talebinizin
kabul edileceğini düşünüyorsanız
Kefil gösterdiğiniz arkadaşlarınızın veya aile bireylerinizin mahkemede sizinle birlikte
hazır bulunmalarını temin edin. Kefalet talebiniz kabul edilirse ve mahkeme kefil
gösterdiğiniz kişilerin kefilliğini kabul ederse, o andan itibaren serbest
bırakılacaksınız.

Kefalet talebiniz siz mahkemede değilken kabul edilirse

1. Arkadaşlarınız veya aile bireyleriniz kefil olmaya uygun olup olmadıklarının kontrol
edilebilmesi için mahkemeye veya polis karakoluna gitmelidir. Gerekli olması
halinde ödemeleri gereken parayı ödeyebileceklerini gösteren bazı belgeleri de
yanlarında birlikte götürmelidirler.

2. Arkadaşlarınızın veya aile bireylerinizin kefil olmayı kabul ettiklerine dair bir belge
imzalaması gerekecektir.

3. Mahkeme veya polis karakolu, arkadaşlarınızın veya aile bireylerinizin kefilliğini
kabul ederse kendilerine “Sertifika” olarak adlandırılan bir belge verecektir.

4. Arkadaşlarınız veya aile bireyleriniz, serbest bırakılabilmeniz için sertifikayı
cezaevine götürmelidir. Bunun amacı mahkemenin veya polisin kendilerinin
kefilliğini kabul ettiğini cezaevine ispat edebilmektir.
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Kefalet talebinizin kabul edilmesi halinde cezaevinden ulaşım

• Kefalet talebinizin kabul edilmesi ve mahkemeden eve gidebilmek için yol
paranızın olmaması halinde, sizi mahkemeye getiren görevli personel “seyahat
pasosu” adlı bir olanaktan faydalanmanız hususunda size yardımcı olabilir. Bu
paso kefalet süreniz müddetince ikamet edeceğiniz adrese ücretsiz seyahat
edebilmenize imkan veren bir biletten ibaret olacaktır.
• Ayrıca sizi cezaevine götüren görevli personelden de seyahat pasosu alabilirsiniz.
Veya cezaevindeyseniz ve mahkemeye de bir video bağlantısı aracılığıyla
konuştuysanız, bu yardımı cezaevi personelinden de talep edebilirsiniz.

Mahkemeye çıkmaya hazırlanmak
Mahkemedeki duruşmanıza çıkmaya hazırlanmak ve avukat bulmak konusunda
yardım almak için cezaevinin hukuki hizmetler görevlisiyle görüşmelisiniz.

1. Duruşmanız esnasında dinlenecek şahit göstermek
• Duruşmanızda ifade verecek şahitlerin bulunması konusunda yardım almak için
avukatınıza danışın.
• Eğer bir avukatınız yoksa, hukuki hizmetler görevlisinden yardım talebinde
bulunabilirsiniz.
• Hukuki hizmetler görevlisi sizin adınıza şahit bulamaz. Ancak arkadaşlarınıza
veya aile bireylerinize, sizin adınıza şahit bulmaları için mektup yazmanız
konusunda size yardımcı olabilirler.
• Sizin adınıza şahit bulmaya çalışmaları için polisten de yazılı olarak yardım talep
edebilirsiniz. Ancak polis, bu kişilerin duruşmaya geleceğine dair garanti veremez.
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2. Hukuki işlerinize yardımcı olması için bilgisayar kullanmak
• Bu amaçla kendi şahsi bilgisayarınızı kullanamazsınız.
• Hukuki işlerinizde faydalanmak için cezaevinin bilgisayarını kullanmak istiyorsanız,
cezaevi yöneticisinden izin istemelisiniz.
• Cezaevi yöneticisi, duruşmanızın daha adil bir şekilde yürütülmesi için bilgisayara
ihtiyacınız olduğunu düşünürse, cezaevine ait bir dizüstü bilgisayar kullanmanız
için gerekli düzenlemeyi yapacaktır.
• Cezaevi yöneticisinin cezaevine ait bir dizüstü bilgisayar kullanmanıza izin
vermesi halinde bazı kurallara uymanız gerekecektir.
• Daha ayrıntılı bilgi, Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 2/2001’den edinilebilir.
Kütüphanede bu yönetmeliğin bir sureti bulunmaktadır.

3. Eşyalarınız
• Serbest bırakılma ihtimaliniz bulunduğu için mahkemeye kişisel eşyalarınızı da
götürün. Serbest bırakıldıktan sonra cezaevinde eşyalarınız kalmışsa, eşyalarınızı
alabilmek için cezaeviyle irtibata geçmeniz gerekecektir.

Hüküm giymemiş tutukluların bilmesi gereken diğer hususlar
Sağlığınız
• İstememeniz halinde cezaevi sağlık personelinden NHS (Ulusal Sağlık Servisi)
hizmeti alma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.
• Özel bir doktor veya diş hekiminden sağlık hizmeti alabilirsiniz; ancak bu hizmetin
bedelini sizin ödemeniz gerekecektir.
• Özel sağlık hizmeti almak istemeniz halinde, bu talebinizi cezaevinin sağlık
personeline iletin. Sağlık görevlileri ve cezaevi yöneticisi, genellikle bu isteğinizi
kabul edecektir.
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Oy kullanma
Cezaevinde aşağıdaki durumlarda da oy kullanabilirsiniz:
• Hüküm giymemişseniz
• Hüküm giymiş ancak henüz ceza almamışsanız
• Para cezası ödemediği veya mahkemenin emrine itaat etmediği için (bu
“mahkemeye itaatsizlik” olarak adlandırılmaktadır) cezaevine girmiş bir adli
tutukluysanız

Oy kullanabilmeniz için isminizin seçmen kütüğünde bulunması gerekmektedir.
Eğer isminiz seçmen kütüğünde yoksa
1. Bir form doldurmanız ve bu formu cezaevi dışından “Seçmen Kütüğü Kayıt
Memuru” olarak adlandırılan görevliye göndermeniz gerekecektir. Formların
gönderileceği adresler, Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4650’de bulunmaktadır.
Kütüphanede bu yönetmeliğin bir sureti bulunmaktadır.
2. Kişisel memurunuzdan veya başka bir cezaevi görevlisinden formu talep edebilir
veya oy kullanma ile ilgili olarak daha fazla bilgi isteyebilirsiniz.
3. Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4650’de oy kullanmaya dair daha detaylı bilgi
bulunmaktadır. Bu yönetmelikte, posta ile oy kullanma (oyunuzu posta ile
göndermeniz) veya vekaleten oy kullanma (başkasının sizin adınıza oy
kullanması) ile ilgili detaylı bilgiler de bulunmaktadır.
4.

Çalışma ve maaş alma
• İstemediğiniz takdirde cezaevinde çalışmak zorunda değilsiniz.
• Çalışmak istemeniz, ancak yapacak bir işiniz olmadığı takdirde, her hafta
ihtiyaçlarınızı satın alabilmeniz için size az miktarda bir para ödenecektir.
• Size önerilen bir işi kabul etmemeniz halinde, cezaevinden herhangi bir para
ödemesi almanız mümkün değildir. Bu durumda size başka bir iş de teklif
edilmeyebilir.
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Adli tutuklular
Adli tutuklular, aşağıdaki nedenlerle cezaevine konan kişilerdir:
o Çocuklarının bakımı için nafaka ödememek
o Para cezalarını veya borçlarını ödememek
o Tanıdıkları birinin kefalet karşılığında serbest bırakılması ve mahkemeye
çıkmaması halinde ödemeyi kabul ettikleri parayı ödememek
o Mahkeme emrine itaat etmemek

Adli tutuklulara genellikle aynen hükümlü tutuklulara davranıldığı gibi davranılır.
Ancak bazı farklılıklar mevcuttur. Örneğin eğer adli bir tutukluysanız

• Ziyaretler, mektuplar ve telefon görüşmeleri bakımından hüküm giymemiş
tutuklularla aynı haklara sahipsinizdir. Bkz. Sayfa 40.

• İstemediğiniz takdirde başka tutuklularla kaynaşma zorunluluğunuz
bulunmamaktadır.

• Kendi giysilerinizi giyebilirsiniz. Eğer yeterli miktarda giysiniz yoksa, cezaevi
personelinden giysi talep edebilirsiniz.

• Cezaevine mahkemeye itaatsizlik veya para cezası ödememe suçundan
girmişseniz, oy kullanmanıza izin verilebilir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi
Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4650’de bulunabilir. Kütüphanede de bu
yönetmeliğin bir sureti bulunmaktadır.
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Adli tutuklu olmak konusunda bilmeniz gereken diğer
hususlar
Cezaevinden erken tahliye edilme
• Cezaevine girme sebebinize bağlı olarak cezaevinden erken tahliye edilmeniz
mümkün olmayabilir. Hakkınızda verilen hapis cezasının tamamını çekmek
durumunda da kalabilirsiniz. Cezaevi personeli, serbest bırakılacağınız günü
hesaplarken bu konuyu değerlendirecektir.
• Aşağıdaki durumlarda kişisel memurunuza, başka bir cezaevi görevlisine veya
şartlı tahliye bürosu personeline danışın:
o Erken tahliye edilip edilmeyeceğiniz konusunda emin değilseniz
o Erken tahliye edilmeniz gerektiğine, ancak cezaevi personelinin tahliye
edilme gününüzü hesaplarken bunu göz önünde bulundurmadığına
inandığınız durumlarda.

Mahkemeye itaatsizlik suçundan cezaevine gönderilme kararını
temyiz etmek
• Mahkemeye itaatsizlik, mahkemenin emirlerine uymamış olma anlamına
gelmektedir. Mahkemeye itaatsizlik suçundan cezaevine girmişseniz kararı
temyize götürebilirsiniz. Kararın temyiz edilmesi için başvuruda bulunmak,
mahkemenin vermiş olduğu kararı değiştirmek anlamına gelir.
• Bunu nasıl yapacağınız konusunda bilgi almak için öncelikle cezaevindeki hukuki
hizmetler görevlisine danışmalısınız.

Eğer cezaevine Magistrates Sulh Mahkemesi kararıyla
gönderilmişseniz
• Hakkınızdaki cezai karar verildiği andan itibaren 21 gün içinde Kraliyet Ağır Ceza
Mahkemesi’ne temyiz başvurusunda bulunabilirsiniz veya avukatınızın sizin
adınıza bunu yapmasını isteyebilirsiniz.

Eğer cezaevine Kraliyet Ağır Ceza Mahkemesi veya Eyalet Asliye
Mahkemesi (County Court) kararıyla gönderilmişseniz
• Hakkınızdaki cezai karar verildiği andan itibaren 14 gün içinde Sivil Temyiz
Mahkemesi’ne temyiz başvurusunda bulunabilirsiniz veya avukatınızın sizin
adınıza bunu yapmasını isteyebilirsiniz.
Civil Appeal Court
Royal Courts of Justice
Strand
London
WC2N 2LL
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Göçmenlik tutukluları
Göçmenlik Tutukluları. Göçmenlik tutukluları, Birleşik Krallık (İngiltere, İskoçya, Galler
ve Kuzey İrlanda) kökenli olmayan kişilerdir.
Bu kişiler, genellikle göçmenlik kanunlarını ihlal ettikleri veya bir suç işlemiş olmaları ve
o anda geldikleri ülkeye geri gönderilip gönderilmeyecekleri (sınır dışı edilip
edilmeyecekleri) kararının bekleniyor olması gerekçesiyle cezaevine konmuş kişilerdir.
Göçmenlik tutuklarının akıbetiyle ilgili kararları Sınır ve GöçmenlikGöçmenlikAcenteliği
verir.
Sınır ve Göçmenlik Acenteliği. Bu Acentelik, hükümet adına görev yapan bir grup
kişiden oluşmaktadır. Bu görevliler, çalışmak, yaşamak üzere veya seyahat amacıyla
ülkeye gelen kişilerin yönetiminden sorumludur.

9 Sınır ve GöçmenlikGöçmenlik Acenteliği, siz cezaevindeyken sizinle irtibat
halinde olacaktır. Siz cezaevindeyken onlar davanızla ilgileniyor olacaktır.

9 Cezaevindeyken hüküm giymemiş tutuklularla aynı kurallara uymak durumunda
olacaksınız. Daha detaylı bilgi için sayfa 7’ye dönün.

9 Bir avukattan yardım almaya çalışmalısınız. Eğer avukatınız yoksa Göçmenlik
Danışma Servisi olarak adlandırılan grupla irtibata geçin. Göçmenlik Danışma
Servisi’nin adresini sayfa 20’de bulabilirsiniz. Avukatınızla telefon, posta
hatta faks yoluyla irtibata geçebilirsiniz. Yahut avukatlarınız sizi cezaevinde
ziyaret edebilir.

9 İhtiyaç duymanız halinde aşağıdaki kişilere danışın:
o Varsa kişisel memurunuza
o Bulunduğunuz koğuştan sorumlu cezaevi görevlisine
o Cezaevinde “ırk eşitliği görevlisi” olarak adlandırılan kişiye
o Bulunduğunuz cezaevinde olması halinde yabancı uyruklu tutuklu
koordinatörü olarak adlandırılan kişiye.

9 İhtiyaç duymanız halinde sizin için bir tercüman temin edilebilir. (Bu kişi, İngilizce
dilinde söylenenleri anlamanıza yardımcı olacak kişidir).

9 Daha ayrıntılı bilgiyi Yabancı Uyruklu Tutuklulara Yönelik Bilgi ve Kılavuz
olarak adlandırılan broşürde bulabilirsiniz. Kütüphanede bu broşürün bir sureti
bulunmaktadır.
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Davaya bakan personelle iletişim
• Sınır ve Göçmenlik Acenteliğinde görev yapan kişiler, cezaevinde kaldığınız süre
boyunca sizinle irtibatta olacaktır. Bu kişiler, bulunduğunuz cezaevinde görev
yapıyor olabilir veya sizinle görüşmek üzere bulunduğunuz cezaevine gelebilir.
• İhtiyaç duymanız halinde bu kişilerle siz de irtibata geçebilirsiniz.
• Avukatınızdan, bir cezaevi görevlisinden veya cezaevi yöneticisinden davanıza
bakan göçmenlik bürosu personeliyle irtibata geçmesini isteyebilirsiniz.

Kefalet karşılığı serbest bırakılma talebinde bulunmak
(davanız görülürken tutuksuz olarak yargılanma talebinde
bulunmak)
• Cezaevinden kefalet karşılığında serbest bırakılma talebinde bulunabilirsiniz.
• Kefalet karşılığında serbest bırakılma talebinde bulunmak için IS 91R olarak
adlandırılan bir form doldurmanız gerekmektedir.
• Bu formda, kefalet karşılığında serbest bırakılmak konusunda daha ayrıntılı bilgi
bulunmaktadır.
• Kefalet talebinde bulunmak için aşağıdakilerden de yardım talebinde
bulunabilirsiniz:
o Göçmenlik Danışma Servisi olarak adlandırılan grup (bu kuruluşla ilgili
detayları sayfa 20’de bulabilirsiniz)
o Bulunduğunuz cezaevinde görev yapan veya bulunduğunuz cezaevini ziyaret
eden göçmenlik bürosu görevlileri
o Avukatınız veya cezaevinde sizinle ilgilenen görevli personel. Bu kişiler de
davanıza bakan göçmenlik bürosu görevlileriyle irtibata geçebilir.
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Size yardımcı olabilecek kişiler
1. Göçmenlik Danışmanlık Servisi
Bu kişiler, göçmenlik tutuklularına ücretsiz danışmanlık ve yardım sunmaktadır.
Immigration Advisory Service (Göçmenlik Danışmanlık Servisi)
Head Office
3rd Floor
County House
190 Great Dover Street
London
SE1 4YB
Genel telefon hattı: 0207 967 1200
Destek hattı: 0207 967 1299 (çalışma saatleri süresince).
Faks: 0207 403 5875
2. Gözaltı Danışma Servisi
Bu kişiler, size göçmenlik tutukluluğu durumunda yapılacaklarla ilgili olarak
danışmanlık ve yardım sunabilir. Bu görevliler bir avukat görmeniz hususunda size
yardımcı olabilir ve cezaevlerini sıkça ziyaret ederler.
Detention Advice Service (Gözaltı Danışma Servisi)
Unit B3
62 Beechwood Road
London
E8 3DY
Telefon:

0207 254 6888

Faks:

020 7254 8555
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3. Birleşik Göçmen Refahı Konseyi (JCWI)
Konsey görevlileri, göçmenlik tutuklularına yardım sunmakta, bilgi ve danışmanlık
hizmetleri sağlamaktadır.
Joint Council for the Welfare of Immigrants (Birleşik Göçmen Refahı Konseyi)
115 Old Street
London
EC1 9RT
Telefon 020 7251 8706
Faks 0207 251 8707
Bir ilticacıysanız (ülkesinde tehlikede olduğu için ülkesini terk eden ve Birleşik
Krallık’ta kalıp kalamayacağına dair karar verilmesini bekleyen biriyseniz)
aşağıda bilgileri verilen merkezle irtibata geçebilirsiniz:

4. Mülteci Hukuk Merkezi (RLC)
Refugee Legal Centre (Mülteci Hukuk Merkezi)
Nelson House
153-157 Commercial Road
London
E1 2DA
Telefon
Faks

0207 780 3200
0207 780 3201

İrtibata geçmek için aşağıdaki telefon numaralarını da arayabilirsiniz:
1. 0800 592 3333 veya 0207 780 3333 no’lu ücretsiz danışma hatlarını
arayabilirsiniz.
Bu numaralara Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 10:30-13:00 ve 14:00-16:30
saatleri arasında ulaşabilirsiniz.
2. Acil bir durumda derhal biriyle görüşmeniz gerektiğinde 07831 598057 no’lu
telefonu arayabilirsiniz.
Bu numaraya hafta içi ve hafta sonu 18:00-08:00 arasında ulaşabiliriz.
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Hakkınızda verilen hükmü veya mahkumiyet
kararını temyiz etmek
Yararlı olabilecek bazı terimler
Hüküm giymek. Şahsınıza yüklenen suçun mahkemece sabit bulunması
Hakkınızda verilen mahkumiyet kararı. Hüküm giydiğiniz takdirde mahkemenin
şahsınıza verilmesini uygun gördüğü ceza.
Temyiz başvurusunda bulunmak. Mahkemenin hakkınızdaki hükmünü veya
mahkumiyet kararını değiştirmek için itiraz başvurusunda bulunmak.
Hakkınızdaki hükmü ve mahkumiyet kararını değiştirmek için talepte
bulunabilirsiniz. Bu süreç “temyiz” olarak adlandırılmaktadır. Temyiz başvurusunda
bulunup bulunamayacağınız ve hangi konularda temyiz yoluna başvurabileceğiniz
konusunda avukatınıza danışabilirsiniz.

Temel hususlar
• Temyiz başvurusunda bulunmadan önce dikkatlice düşünün. Bazen temyiz sonucu
lehinize olmadığı takdirde mahkeme, temyiz başvurusunda bulunmak için cezaevinde
kaldığınız sürenin mahkumiyet sürenize eklenmesine karar verebilir.
• Herhangi bir karar vermeden önce avukatınıza veya dava avukatına danışın.
• Temyiz başvurunuzu kısa bir süre içinde yapmak durumunda kalabilirsiniz. Genellikle
hakkınızdaki hüküm veya mahkumiyet kararının verilmesinden itibaren 28 gün içinde
temyiz başvurusunda bulunma zorunluluğunuz vardır. Bu tarihten sonra da temyiz
başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu konuda bilgi almak için avukatınıza danışabilirsiniz.
• Cezaevinde bulunan hukuki hizmetler görevlisiyle görüşmeyi talep edebilirsiniz. Hukuki
hizmet görevlileri nasıl temyiz başvurusunda bulunacağınızı açıklayacaktır.
• Temyiz başvurusunda bulunduğunuzda, bunun için gerekli olan parayı temin etmeniz
gerekecektir. Hukuki Hizmet Yardımı olarak adlandırılan para yardımını almak için
başvuruda bulunabilirsiniz.
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Bir temyiz başvurusu nasıl yapılabilir
1. Avukatınıza veya barrister adı verilen dava avukatınıza danışın. Eğer onlarla
mahkemede görüşme fırsatınız olmadıysa, cezaevi yöneticisinden avukatınız veya
dava avukatınızla ziyaret görüşmesi yapma talebinde bulunun .
Avukatınız veya dava avukatınız
• Temyiz sürecinin lehinize sonuçlanma ihtimalinin ne olduğunu açıklayacak
• Temyiz başvurusunda bulunmaya karar vermeniz halinde gerekli formları
dolduracaktır.
2. Hukuki hizmetler görevlisiyle görüşme talep edin. Hukuki hizmetler görevlisi,
temyiz başvurusunda bulunmak için ne yapmanız gerektiğini açıklayacaktır.
3. Hukuki hizmetler görevlisi, hangi formları doldurmanız gerektiğini ve formların
nereye gönderileceğini bildirecektir. Bu, duruşmanızın Magistrates Sulh
Mahkemesi’nde veya Kraliyet Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüş olmasına göre
farklılık gösterebilir.
4. Temyizin olumlu sonuçlanma ihtimali varsa, temyiz için ödemeniz gereken parayı
almak üzere başvuruda bulunabilirsiniz. Almak için başvuruda bulunmanız gereken
bu para Hukuki Hizmet Yardımı olarak adlandırılmaktadır.
Davanızla ilgili olarak alacağınız Hukuki Hizmet Yardımı (para), fiilen temyiz
başvurusunda bulunmak için değil, sadece temyiz başvurusunun ne şekilde
yapılması gerektiği konusunda danışmanlık hizmeti alabilmeniz için sağlanmaktadır.

Aşağıdaki durumlarda yapmanız gerekenler
Avukatınızı veya dava avukatınızı değiştirmeniz gerektiğinde
• Mevcut avukatınızla veya dava avukatınızla görüşün ve kendilerini neden
değiştirmek istediğinizi açıklayın. Avukatınız, Hakime değişikliğin sizin için uygun
olup olmadığını soracaktır.
• Veya ücretini ödeyerek kendi tercih ettiğiniz bir avukat veya hukuki danışman
tutabilirsiniz.
Temyizin sonuçlanmasını beklerken kefalet karşılığında serbest bırakılmak
istiyorsanız
• Form B olarak adlandırılan formu doldurmanız ve bu formu Temyiz
Mahkemesi’ne göndermeniz gerekmektedir.
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Temyiz başvurunuzun reddedilmesi halinde (bu olumlu
sonuçlanmaması anlamına gelmektedir)
• Ceza Davaları İnceleme Komisyonu olarak adlandırılan gruptan davanızı
incelemesini talep edebilirsiniz.
• Bu komisyon, hata yapıldığını düşündükleri davaları incelemektedir. Bu davaları
yeniden Temyiz Mahkemesi’ne gönderebilirler.
• Komisyon görevlilerine duruşmada veya temyiz duruşmasında söz edilmeyen
yeni bilgileri veya delilleri sunma zorunluluğunuz olacaktır.
• Bir avukattan yardım alabilirsiniz.
• Hukuki Hizmetler Yardımı’ndan faydalanabilirsiniz. Bu parayı alabilmek için CDS1
ve CDS2 olarak adlandırılan formları doldurmanız gerekecektir.
• Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4400’ün 3. bölümünde daha detaylı bilgi
bulunmaktadır. Cezaevi kütüphanesinde bu yönetmeliğin bir sureti bulunmaktadır.
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Cezaevinde ne kadar kalacağınızın
hesaplanması
Temel hususlar
• Cezaevinde ne kadar kalacağınıza mahkeme karar vermektedir, ancak ayrıntılı
hesaplama zaman almaktadır.
• Cezaevine girdiğinizde mahkumiyetinizin ne zaman biteceği tarafınıza bildirilecektir.
Eğer cezaevi, mahkumiyet sürenizin ne kadar olacağı konusunda bilgi bekliyorsa,
size verilen bilginin geçici olduğu söylenebilir. Bu, size belitilmiş olan sürenin
değişebileceği anlamına gelmektedir.
• Eğer cezaevi kurallarına uymazsanız, cezaevinde kalma süreniz uzayabilir.
Kurallara uymadığınız için cezanıza eklenen süre, mahkumiyetinizin bir parçası
değildir. Daha detaylı bilgi için sayfa 83’e bakınız.
• Cezaevinde kalacağınız süreyi anlayabilmek için yardıma ihtiyaç duyduğunuz
takdirde kişisel memurunuzla veya başka bir cezaevi görevlisiyle görüşebilirsiniz.

Mahkumiyet süreniz hakkında – bu,

topluma tehlike arz eden suçlular
için verilen ömür boyu hapis veya belirsiz süreli mahkumiyet cezalarını
kapsamamaktadır.
Cezaevinde kalacağınız süre aşağıdaki etmenlerin değerlendirilmesiyle
hesaplanır.
• Hakkınızda mahkumiyet kararının verildiği tarih
• Mahkumiyetinizin süresi
• Suçu işlemiş olduğunuz tarih
• Suçun işlenme tarihi 4 Nisan 2005’ten önceyse, cezaevi idaresi soruşturma
dönemi boyunca cezaevinde tutuklu olarak kaldığınız süreyi cezanıza karşılık
sayacaktır.
• Suçun işlenme tarihi 4 Nisan 2005’ten sonraysa, mahkeme cezaevine soruşturma
dönemi boyunca cezaevinde tutuklu olarak kaldığınız süreyi cezanıza karşılık
saymamasını emredebilir.
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Cezaevinde ne kadar kalacaksınız?
Bu süre suçun işlenme tarihine bağlıdır. Sayfa 145’te başlangıç bölümünde ayrıntılı
bilgi bulabilirsiniz.

Yetişkinlere verilen 12 aya kadar hapis cezaları
• Tahliyeniz herhangi bir şarta bağlı olmayacaktır (Buna AUR denir).
• Bir suçlu sorumlusunun denetimi altında olmayacaksınız.
• Bir bildirim aracılığıyla tarafınıza bilgi verilecektir. Bu bildirimde AUR’nin ne
anlama geldiği açıklanacaktır ve bu bildirimi imzalama zorunluluğunuz olacaktır.

4 Nisan 2005 tarihinden önce işlenen suçlar
Mahkumiyet süreniz 1 yıldan az ise
• Cezanızın yarısını çekmiş olduğunuzda herhangi bir şartlı tahliye izin belgesi
gerekmeksizin serbest bırakılacaksınız (21 yaşından küçük olmamanız
koşuluyla).
Mahkumiyet süreniz 1 yıldan fazla ve 4 yıldan az ise
• Cezanızın yarısını çekmiş olduğunuzda serbest bırakılacaksınız.
• Bu durumda, şartlı tahliye izin belgenizde belirtilen kurallara uyduğunuzu temin
edecek olan bir gözetim birimi görevlisiyle görüşme zorunluluğunuz olacaktır.
• Şartlı tahliye izin belgenizin süresi, cezanızın dörtte üçü bittiğinde dolacaktır.
Mahkumiyet süreniz 4 yıl veya bundan daha uzun süreli ise
• Cezanızın yarısını çekmiş olduğunuzda şartlı tahliye başvurusunda
bulunabilirsiniz.
• Şartlı tahliye talebiniz kabul edilirse, gözetim biriminden bir görevli serbest
kalmanızdan sonra sizi denetlemeye devam edecektir.
• Şartlı tahliye talebiniz kabul edilmezse, 13 aydan az cezanız kalmadığı müddetçe
her yıl yeniden şartlı tahliye başvurusunda bulunabilirsiniz.
• Şartlı tahliye talebiniz kati surette reddedilirse, mahkumiyet süreniz dolmadan
serbest bırakılacaksınız. Serbest bırakılacağınız bu gün, Şartlı Erken Tahliye
Tarihi olarak adlandırılmaktadır. Sizinle birlikte çalışacak ve şartlı tahliye izin
belgenizde belirtilen kurallara uyup uymadığınızı denetleyecek bir gözetim birimi
görevlisiyle görüşmeniz gerekecektir.

26

4 Nisan 2005 tarihinden önce işlenen suçlar hakkında ayrıntılı bilgi
Süresi Uzatılan Mahkumiyet Süreleri
• Bir cinsel suç veya şiddet suçu dolayısıyla mahkumiyet süreniz uzatılmış olabilir.
• Cezaevinden çıkma tarihiniz, hakimin cezaevinde ne kadar süre kalacağınıza dair
verdiği karara bağlıdır.
• Şartlı tahliye edildiğiniz takdirde, daha uzun süreli bir tahliye izin belgesi verilecektir.
• Şartlı tahliye talebiniz kabul edilmezse, her yıl yeniden talepte bulunabilirsiniz.
• Aksi takdirde, mahkumiyet sürenizden önce serbest bırakılacaksınız. Serbest
bırakılacağınız gün, Şartlı Erken Tahliye Tarihi olarak adlandırılmaktadır. Sizinle birlikte
çalışacak ve şartlı tahliye izin belgenizde belirtilen kurallara uyup uymadığınızı
denetleyecek bir gözetim birimi görevlisiyle görüşmeniz gerekecektir.

4 Nisan 2005’te veya sonraki tarihlerde işlenen suçlar
Mahkumiyet süreniz 1 yıldan fazla ancak 4 yıldan az ise
• Cezanızın yarısını çekmiş olduğunuzda serbest bırakılacaksınız.
• Sizinle birlikte çalışacak ve şartlı tahliye izin belgenizde belirtilen kurallara uyduğunuzu
temin edecek olan bir gözetim birimi görevlisiyle görüşme zorunluluğunuz olacaktır.
Süresi uzatılan mahkumiyet
• Mahkumiyet süreniz uzatılmışsa, şartlı tahliye edilebilmek için başvuruda bulunma
zorunluluğunuz olacaktır. Mahkumiyetinizin hapis cezası kısmını çektikten sonra bu
başvuruda bulunabilirsiniz.
• Şartlı tahliye talebiniz kabul edilmezse, her yıl yeniden talepte bulunabilirsiniz.
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1 Ekim 1992 tarihinden önce işlenmiş suçlar
• Mahkumiyet cezanızın üçte 1’ini çekmiş olduğunuzda şartlı tahliye başvurusunda
bulunabilirsiniz.
• Şartlı tahliye başvurunuz kabul edilirse, cezanızın üçte ikisi kalmışken şartlı tahliye
izin belgesi alarak serbest bırakılacaksınız.
• Şartlı tahliye başvurunuz kabul edilmezse, 13 aydan az cezanız kalmadığı müddetçe
her yıl yeniden şartlı tahliye başvurusunda bulunabilirsiniz. Şartlı tahliye talebiniz kati
surette reddedilirse, cezanızın üçte 2’sini çektikten sonra tahliye edileceksiniz.
• Şartlı olarak tahliye edilmişken bir başka suç işlerseniz, tüm mahkumiyet süreniz
boyunca cezaevinde kalmak durumunda kalabilirsiniz.

Sayfa 141’de şartlı tahliye izin belgesiyle serbest bırakılmak ve şartlı
tahliye hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
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Çözüme kavuşturulacak konular – cezaevinin
dışında
1. Çocuklar veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler
• Çocuklarınızın veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin bakımıyla ilgili konuları
çözüme kavuşturmanız gerekliyse, cezaevi personeline bunu derhal bildiriniz.
Nafaka Dairesi Ödemeleri
• Çocuklar için nafaka ödemesi yapıyorsanız, Nafaka Dairesi’ne (Child Support
Agency) cezaevinde olduğunuzu bildirmeniz gerekmektedir.
• Nafaka Dairesi’ne bu durumu 1 hafta içerisinde bildirmeniz gerekmektedir. Bu
konudaki bir değişikliği Nafaka Dairesi’ne bir hafta içinde bildirmemek suç teşkil
etmektedir.
• Çalışmamanız veya herhangi bir sosyal yardım ödeneği almamanız halinde
çocuklar için nafaka ödeme zorunluluğunuz bulunmamaktadır.
Bildirimlerinizi Nafaka Dairesi’nin aşağıdaki adresine posta yoluyla ulaştırabilirsiniz:
Child Support Agency
National Helpline
PO Box 55
Brierly Hill
DY5 1YL
Telefon: 08457 138 924
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2. Sosyal Yardım Ödenekleri
Halihazırda sosyal yardım ödeneği almaktaysanız
• Gerekli düzenlemeleri yapmaları için yerel İş ve Sosyal Yardım Büronuzla
(Jobcentre Plus) görüşün. Ya da ailenizden birinden bunu sizin adınıza
yapmasını isteyin.
• Cezaevinde kalış süreniz 21 günü geçmişse, alabileceğiniz tek ödenek Konut
Yardımı olacaktır.
• İş ve Sosyal Yardım Büronuzdan sosyal yardım ödeneği alacağınız olduğunu
düşünüyorsanız, onlarla posta yoluyla iletişime geçmeli ve parayı cezaevine
göndermelerini isteyebilirsiniz. Büro, gerekli tutarı cezaevi yöneticisi adına
kesilmiş bir çek yoluyla gönderecektir. Bu tutar daha sonra sizin özel nakit
hesabınıza yatırılacaktır.
• Eğer bu ödemeyi alamazsanız, bu tutarı tahliye edildiklten sonra da talep
edebilirsiniz.
Eğer çalışıyorsanız
• Cezaevinde bulunduğunuz veya dava aşamasındaki tutukluluk halinizin
devam ettiği dönemde aileniz aldığınız ödenekleri talep etmek durumunda
kalabilecektir. .
• Aileniz en kısa zamanda yerel İş ve Sosyal Yardım Bürosu’yla irtibata
geçmelidir.
İş ve Sosyal Yardım Bürosu’yla en kısa zamanda irtibata geçin. Aksi takdirde,
halihazırda veya sizin tahliye edilmenizden sonra siz veya aileniz, ödeneklerinizi
almakta sorun yaşayabilirsiniz.

3. Kira veya konut kredisi ödemek
• Siz veya aileniz, kira veya konut kredisi ödemelerine destek amacıyla Konut Yardımı
alabilirsiniz.
• Bu konu, hüküm giymiş olup olmadığınıza veya dava aşamasındaki tutukluluk halinizin
Kira edip
ödemeleri
– yapılması
gerekenler
devam
etmediğine
bağlı olacağından
bu konuda danışmanlık almak yararlı
olacaktır.
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Mal sahibinize veya emlak acentesine cezaevinde olduğunuzu bildirin. Onlara şu
konularda bilgi verin:
• Cezaevinde ne kadar kalacağınız
• Evinizle ilgilenecek bir kimsenin olup olmadığı
Eğer daha önce ailenizle birlikte yaşamakta ve zaten Konut Yardımı alıyorsaydanız
• Konut Yardımı Dairesi’ne (Housing Benefit Office) cezaevinde olduğunuzu yazılı
olarak bildirin.
• Cezaevinde bulunduğunuz sürede aileniz, almış olduğunuz sosyal yardım
ödeneklerini kendi üzerlerine devralmak için Konut Yardımı Dairesi’ne yazılı
bildirimde bulunabilir.
Ailenizin Konut Yardımı almaya başlaması gerekiyorsa
• Aileniz, Konut Yardımı talebinde bulunmak için Konut Yardımı Dairesi’ne yazmalıdır.
Eğer daha önce yalnız olarak yaşıyorsaydınız
• Soruşturma sürecinizde tutuklu olarak cezaevinde 52 haftadan uzun bir süre
geçirmemişseniz veya cezaevinde 13 haftadan fazla kalmayacaksanız Konut
Yardımı talebinde bulunabilirsiniz.
• Eğer zaten Konut Yardımı almıyorsaydanız, Konut Yardımı talebinde bulunmak için
olan gerekli formu yerel belediyenizden bir yazı ile isteyiniz.

Kiranızı ödeyemiyor ve konut yardımı alamıyorsanız
• Evinizi mal sahibine veya emlak acentesine iade etmek isteyebilirsiniz. Bu, onlara
yüklü miktarda borçlanmaktan daha iyi olabilir.
• Mal sahibiniz, cezaevinden çıktığınızda size yaşamanız için başka bir yer bulmayı
kabul edebilir.
•

Öncelikle NACRO’ya veya Vatandaş Danışma Bürosu’na danışın.

•

Bu kurumlar cezaevini ziyaret edebilir. Aksi takdirde 0800 0181 259 no’lu
telefondan NACRO’yu arayabilirsiniz.
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•

Konut krediniz

Aşağıdaki durumlarda siz veya aileniz konut kredinizin faiz kısmını ödemek için
yardım alabilirsiniz
• Ailenizle yaşamışsanız ve onlar aynı evde kalmaya devam ediyorlarsa
• Hüküm giymemişseniz veya cezanızın belirlenmesini bekliyorsanız ve kendi
başınıza bir ev alıyorsanız

Yapılması gerekenler

9 Sizin veya ailenizin Konut Yardımı talebinde bulunmak istemesi halinde siz veya
aileniz, yerel İş ve Sosyal Yardım Bürosu’na yazılı bildirimde bulunmalısınız.

9 Kredi almış olduğunuz Konut Kredisi kurumuna, Şirkete, bankaya veya konut yapı
kooperatifine cezaevinde olduğunuzu bildirin.

9 Ayrıca bu kurumlara o andan itibaren ne yapıp ne yapamamayı düşündüğünüzü de
açıklayın. Örneğin konut kredinizin yalnızca faiz kısmını ödemek istiyorsanız veya hiç
ödeme yapamayacağınızı düşünüyorsanız ilgili kurumları bu konu hakkında da
bilgilendirin.

9 Ödemeleri bir süreliğine durdurabilir veya evinizi satabilirsiniz.
Konut Yardımları Ne Şekilde Ödenecek
Eğer evinizi 2 Ekim 1995 tarihinden önce aldıysanız
• 1. – 8. Hafta
• 9. – 27. Hafta
• 27. Haftadan itibaren

Konut giderleri için herhangi bir para almayacaksınız.
Konut giderlerinizin yarısını alacaksınız
Konut giderlerinizin tamamını alacaksınız.

Eğer evinizi 2 Ekim 1995 tarihinden sonra aldıysanız
• 1. – 39. Hafta
• 39. Haftadan itibaren

Konut giderleri için herhangi bir para almayacaksınız.
Konut giderleri nizin tamamını alacaksınız.
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4. Belediye Vergisi
Yapılması Gerekenler

9 Belediyenize cezaevinde olduğunuzu bildirin. Bu durumda belediye vergisini ödeme
zorunluluğunuz bulunmayabilir veya aileniz daha düşük miktarda belediye vergisi
ödeyebilir.

9 Cezaevine girdiğinizde belediye vergisi hakkında bir broşür alacaksınız. Broşür ile
birlikte bazı formlar olmalıdır.. Belediyenizle iletişim kurmak için bu formları doldurun.

5. Su, doğal gaz, elektrik ve telefon faturaları
Cezaevindeyken bu faturaları ödemek için herhangi bir yardım alamazsınız.
Yapılması gerekenler

9 İlgili şirketlere mektup yazarak cezaevinde olduğunuzu bildirebilirsiniz. Bu kurumlara
mektup yazmak için cezaevi personelinden yardım isteyebilirsiniz.

9 Bu kurumlara faturalarınızı cezaevinden çıktığınızda ödeyip ödeyemeyeceğinizi
sorabilir veya doğal gazın, suyun ve elektriğin kesilmesini talep edebilirsiniz.

6. Sosyal Sigorta (National Insurance)
Cezaevine girmeden önce Sosyal Sigorta Primi ödemişseniz
• Cezaevinde olduğunuz süre boyunca size herhangi bir Sosyal Sigorta ödemesi
yapılmayacaktır.
• Ancak 16-18 yaşları arasındaysanız vergi kredisi (tax credit) yardımı
alacaksınız.
• Ayrıca 60-65 yaşları arasındaysanız da vergi kredisi yardımı alabilirsiniz.
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Sosyal Sigorta (National Insurance) prim ödemeleriniz
Cezaevindeyken
Aşağıdaki primleri ödeyemezsiniz
• 1. ve 2. Sınıf olarak adlandırılan Sosyal Sigorta primi türleri (bir işte çalışırken
ödenmesi gereken primler).
• Ancak cezaevindeyken, özel bir proje kapsamında çalışıyorsanız bu primi
ödeyebilirsiniz. Örneğin toplum bünyesindeki çalışmalarınızın karşılığında bir
ücret alıyorsanız.

Aşağıdaki primleri ödeyebilirsiniz
• 3. sınıf olarak adlandırılan Sosyal Sigorta primi türü.
• Eğer bu tür Sosyal Sigorta primi ödemelerini durdurursanız, emekli maaşınız
veya ölüm yardımınız etkilenebilir. Bu, mahkumiyetinizin ne kadar uzun olduğu
gibi şeylere bağlıdır.
Ayrıntılı bilgi almak için İş ve Sosyal Yardım büronuzla irtibata geçebilir veya
aşağıdaki adrese yazabilirsiniz.
HM Revenue & Customs
National Insurance Contributions Office
Benton Park View
Newcastle on Tyne
NE98 1ZZ
Telefon 0845 302 1479
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7. Devletten aldığınız Emeklilik Maaşı
Aşağıdaki durumlarda devletten emekli maaşı alamazsınız
• Mahkumiyet cezası almışsanız
• Dava aşamasındaki tutukluluk haliniz devam ediyorsa veya duruşmanızın
görülmesini bekliyorsanız
Aşağıdaki durumda emekli maaşı alabilirsiniz
• Mahkumiyet cezası almadan serbest bırakılmanız halinde. Emekli maaşınızı
tahliye edildiğinizde alabilirsiniz.

Eşinizin veya birlikte yaşadığınız bir kişinin olması halinde
• Eşiniz veya birlikte yaşadığınız kişi, “bakmakla yükümlü olunan kişiye
ödenen tazminat” olarak adlandırılan primi almadıkları müddetçe, siz
cezaevindeyken de emekli maaşını almaya devam edeceklerdir.
• Bu konuyla ilgili olarak bir şüphelerinin olması halinde konuyu İş ve Sosyal Yardım
Bürosuyla netleştirmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için posta yoluyla Emeklilik Servisi’yle irtibata geçebilirsiniz
National Pension Centre
Tyneview Park
Whitley Road
Benton
Newcastle-upon-Tyne
NE98 1BA
Telefon: 0845 6060 265
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8. Gelir vergisi
• Cezaevinde kaldığınız süre boyunca vergi yükümlülüğünüz ile ilgili olarak sürekli
takipte olmanız önem taşımaktadır.
• Vatandaş Danışma Bürosu (Citizens Advice Bureau) gibi bir kurum, bulunduğunuz
cezaevine gelip vergi konularını çözümlemenize yardımcı olabilir.
Yapılması gerekenler

9 İhtiyaç duyduğunuz takdirde vergi dairenizle irtibata geçin. Vergi dairenize Sosyal
Sigorta (National Insurance) Numaranızı ve mümkünse referans numaranızı bildirin.

9 Hangi vergi dairesine bağlı olduğunuzu bilmiyorsanız yerel vergi dairesine danışın.
9 Size herhangi bir beyanname gönderilmişse bu beyannameleri doldurmanız
gerekecektir. Herhangi bir geliriniz varsa vergi dairesine bu geliri bildirme
zorunluluğunuz vardır.

9 Sizin adınıza bir başkası da vergi dairesiyle irtibata geçebilir. Ancak bunu kabul
ettiğinize dair yazılı bir bildirimde bulunmanız gerekecektir.

9 İşvereniniz cezaevinde kaldığınız süre boyunca işinizi sizin için tutuyorsa, işinizin
muhafaza edildiğine dair elinizde bir belge bulunması açısından kendisinden bunu
yazıyla size bildirmesini isteyin.

9 Cezaevinde kaldığınız süre boyunca da vergi indirimlerinizi alabilirsiniz.
Vergi indiriminiz, her yıl aldığınız ve de üzerinden vergi ödemek zorunda olmadığınız
gelir tutarıdır.
Aşağıdaki konularda bilgi edinmek için bağlı olduğunuz vergi dairesiyle irtibata
geçmelisiniz

9 Çocuk Vergi Kredisi yardımını (Child Tax Credit) eşinizin veya birlikte yaşadığınız
kişinin (çalışıyorlarsa) adına aktarıp aktaramayacağınız.

9 Ödediğiniz banka veya konut kredisi faizlerinden alınan vergiyi geri alıp
alamayacağınız. Bunun için bir form doldurmanız gerekecektir.

9 5 Nisan’dan itibaren ödediğiniz gelir vergisini geri alıp alamayacağınız (bir işiniz
olması ve P45 olarak adlandırılan belgenin bulunması halinde)

9 Veya kendiniz adına çalışıyorsanız (serbest meslek) danışmanlık almak için
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Cezaevindeyken size yardım edebilecek kişiler
• Cezaevinde kaldığınız süre içindeki sorunlarınız hakkında cezaevi personeliyle
görüşebilirsiniz.
• Ancak size yardımcı olabilecek başka kişiler de bulunmaktadır.
• Cezaevi personeli size başka kimlerin yardımcı olabileceğini bildirecektir.
Cezaevi koğuşunuzdan bu konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Aşağıda size yardımcı olabilecek kişilerin bir listesi bulunmaktadır.
Sonraki
sayfada
size
yardımcı olabilecek
diğer
kişiler de
Moraliniz
bozuksa,
endişe
hissediyorsanız
veya biriyle
konuşmak
istiyorsanız şu
sıralanmaktadır.
kişilerle görüşebilirsiniz:
9 Din görevlisi veya diyanet işleriyle ilgili diğer görevliler.
9 Samaritans hayırseverler vakfı. Samaritans hayırseverler vakfıyla görüşmek
isterseniz, bu isteğinizi cezaevi personeline bildirin. Samaritans hayırseverler vakfı
görevlileri, moraliniz bozuk olduğunda, endişe hissettiğinizde veya kendinize zarar
verebileceğinizi veya kendinizi öldürebileceğinizi düşündüğünüzde sizin özel olarak
görüşebileceğiniz kişilerdir. Samaritans hayırseverler vakfı görevlilerine 7 gün 24 saat
ulaşabilirsiniz. Bir Samaritan Hayırsever Vakfı üyesiyle şahsen görüşebilir, özel olarak
telefon görüşmesi yapabilir (yerel numaralarını sormak durumunda olacaksınız) veya
aşağıdaki adresten ona yazabilirsiniz.
Chris
PO Box 9090
Stirling
FK8 2SA
9 Dinleyici veya koğuş arkadaşı olarak adlandırılan diğer tutuklular. Dinleyiciler,
başkalarını dinlemek konusunda eğitim almış ve moraliniz bozuk olduğunda veya
kendinizi üzgün hissettiğinde size destek olabilecek tutuklulardır. Kendinize veya bir
başkasına zarar vereceğinizi düşünmedikleri müddetçe sizin kendilerine
anlattıklarınızı cezaevi personeliyle paylaşmayacaklardır. Bazı cezaevlerinde koğuş
arkadaşları da bulunmaktadır. Koğuş arkadaşları, biriyle konuşmaya ihtiyaç
duyduğunuzda sizi dinleyecek tutuklulardır. Koğuş arkadaşları, gerek duydukları
takdirde kendilerine anlattıklarınızı cezaevi personeliyle paylaşacaktır.
9 Resmi cezaevi ziyaretçileri. Bu kendilerini ziyaret edecek çok sayıda kimsesi
olmayan veya cezaevi dışından biriyle konuşmak isteyen tutukluları ziyaret edebilecek
yerli kişilerdir. Bu kişilerden birinin sizi ziyaret etmesini istiyorsanız cezaevi ziyaretleri
resmi irtibat sorumlusu olarak adlandırılan görevliyle konuşun.
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Size yardımcı olabilecek diğer kişiler
Biri size zarar veriyor veya size karşı şiddet uyguluyorsa
9 Derhal cezaevi personelinden herhangi bir görevliyle görüşün. Size yardımcı
olacaklardır.
Diğer hususlarda yardım
9 Diğer kurumlar da tutuklulara yardımcı olmaktadır. Örneğin Vatandaşlık Danışma
Bürosu (Citizens Advice Bureau), para konusunda ve hukuki konularda yardım sağlar.
Adsız Alkolikler ve Narkotik Derneği (Alcoholics/Narcotics Anonymous), uyuşturucu ve
alkol problemleri konusunda yardım sağlar. Bulunduğunuz cezaevinde ne gibi
yardımlar alabileceğiniz konusunda cezaevi personelinize danışın.
9 The New Bridge Foundation (New Bridge Vakfı) Bu kurum, tutuklulara yardım
sağlayan, bunun için kendilerini cezaevinde ziyaret eden ve cezaevi sonrası
yaşantılarına kendilerini hazırlamaları konusunda onlara yardımcı olan bir kurumdur.
Bir gönüllünün bulunduğunuz cezaevine gelmesini istiyorsanız bu isteğinizi cezaevi
personeline bildirin. Ya da aşağıdaki adresten New Bridge Foundation ile irtibata
geçebilirsiniz.
The New Bridge Foundation
27a Medway Street
London
SW1P 2BD
Telefon: 0207 976 0779
Cezaevindeki problemlerinizle ilgili olarak görüşmeniz gereken kişiler
9 Bağımsız İzleme Kurulu. Bu kişiler, cezaevlerinin iyi ve adilane bir şekilde
yönetildiğinden emin olmak için cezaevlerini denetlemektedir. Cezaevi bünyesinde
görev yapmamaktadırlar. Kendileri, o bölgede gönüllü olarak çalışan görevlilerdir.
Cezaevi yaşantısıyla ilgili bir şikayetiniz olduğunda cezaevine bir sonraki
ziyaretlerinde Bağımsız İzleme Kurulu’ndan bir görevliyle veya tüm Kurul üyeleriyle
görüşmeyi talep edebilirsiniz. Bunun için özel bir form doldurmanız gerekmektedir.
Bulunduğunuz koğuşta Bağımsız İzleme Kurulu hakkında bir form ve broşür
bulunmaktadır.
9 Şikayetinizi cezaevi personeline veya Cezaevi ve Şartlı Tahliye Ombüsmanına da
iletebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için sayfa 115’e bakın.
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Aile ve arkadaşlarınızla temas halinde kalma
Bulunduğunuz cezaevi, aile ve arkadaşlarınızla temas halinde kalma konusunda size
yardımcı olmalıdır.
Cezaevinde
• Mektup yazabilir
• Telefon görüşmesi yapabilir
• Ziyaret kabul edebilirsiniz .
Gerektiği takdirde bir cezaevi görevlisinden yardım isteyebilirsiniz.

Aile ve arkadaş ziyaretleri
Temel hususlar (bunların devamı sonraki sayfada yer almaktadır)

9 Normalde birinin sizi cezaevinde ziyaret etmesinden önce Ziyaret Hükmü (Visiting
Order) adı verilen bir formu doldurma zorunluluğunuz bulunmaktadır (hüküm giymemiş
veya adli bir tutuklu değilseniz)

9 Ziyaretler cezaevinde bir salonda gerçekleşir. Cezaevi personeli, size salonun hangi
tarafında oturacağınızı bildirecektir.

9 Ziyaret tarihlerine ve saatlerine her cezaevinin yöneticisi karar verecektir. Doğal olarak
resmi tatillerde (Noel ve Paskalya tatili gibi) ziyaret gerçekleştirilmemektedir.

9 Çocukların sizi ziyaret edip edemeyeceğine cezaevi personeli karar verecektir. Bu,
işlediğiniz suç ve cezaevindeki davranışlarınız gibi hususlara bağlıdır. Cezaevi
personeli, size bunun mümkün olup olmadığını bildirecektir.
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9 Her bir ziyarette çocuk sayısında kısıtlama olmaksızın en fazla 3 yetişkinin
bulunmasına izin verilmektedir. Hepsi aynı zamanda ziyaret etmelidir. Ve hepsinin
isimleri Ziyaret Hükmünde bulunmalıdır.

9 Genellikle çocukların yanında bir yetişkin bulunmalıdır. Ancak 16-18 yaş arasındaki
ergenler, bazı cezaevlerinde ziyarete yalnız başına gelebilirler..

9 Sizi kimin ziyaret edeceğini bilmeniz yararlı olacaktır. Aynı gün bir başka grup
ziyaretçiniz gelmeye karar verirse, diğer grubun sizi görmesine izin verilmeyebilir.

9 Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4410’da daha detaylı bilgi bulunmaktadır.
Kütüphanede bu yönetmeliğin bir sureti bulunmaktadır.

Hüküm giymemiş ve adli tutuklular
9 Ailenizin sizinle görüşme tarihini ayarlamak için genellikle cezaevini araması gerekecektir..
Bir Ziyaret Hükmü formu doldurma zorunluluğunuz yoktur.

9 Genellikle haftada 3 ziyarete izin verilmektedir. Bu ziyaretlerin her biri 1 saat sürebilir.
Ziyaretlerden biri hafta sonunda gerçekleştirilebilir.

9 Bazı cezaevlerinde daha çok günde daha kısa süreli ziyaretlere izin verilebilir.
9 İzin verilen ziyaret sayısı daha fazla olabileceği gibi ziyaret süreleriniz de daha uzun
olabilir. Bu, davranışlarınıza ve bulunduğunuz cezaevine göre değişmektedir. Sayfa 64’e
bakınız.

9 Her bir ziyarette çocuk sayısında kısıtlama olmaksızın en fazla 3 yetişkinin bulunmasına izi
verilmektedir.

9 Ziyaretçilerinizin arasında 13-19 yaş arasında gençler bulunuyorsa, bu konuyu cezaevi
personeliyle görüşün. Bazı cezaevleri 13-19 yaş arasındaki gençleri yetişkin olarak kabul
etmektedir.

9 Başka bir cezaevinde hüküm giymemiş tutuklu durumunda olan bir aile ferdinizi ziyaret
edebilirsiniz. Bu, ancak iki kişinin de birden bir ay daha cezaevinde kalma ihtimali olan
durumlarda mümkündür. Böyle bir isteğiniz varsa cezaevi personeline danışın.
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Tüm diğer mahkumlar için
9 Her 4 haftada bir en az 2 ziyaret hakkınız bulunmaktadır. Bu ziyaretlerin süresi 1 saat
olacaktır.
9 Cezaevindeki davranışlarınıza bağlı olarak izin verilen ziyaret sayısı arttırılabilir. Sayfa
64’e bakın.

Bir ziyaret nasıl ayarlanır
1. Ziyaret Hükmü adı verilen bir formu doldurun. Size her 2 haftada bir yeni bir
Ziyaret Hükmü temin edilecektir.
2. Forma sizi ziyaret etmesini istediğiniz kişilerin isimlerini yazın. Ayrıca sizi
ziyaret etmesini istediğimiz çocukların ismini de forma dahil edin.
3. Ziyaret Hükmünü görmek istediğiniz kişilerden birine gönderin.
4. Ziyaretinize gelen kişiler bu formu yanlarında getirmelidir.

Ziyaretler hakkındaki diğer bilgiler
Başka bir cezaevinde bulunan bir aile ferdininizi ziyaret etmek
Başka bir cezaevinde bulunan yakın bir aile ferdinizi ziyaret edebilirsiniz. Her 3 ayda
bir kez bunun için başvuruda bulunabilirsiniz. Bu ziyaret için hem sizin hem aile
ferdinizin Ziyaret Hükmü formunu doldurması gerekecektir. Ziyaretin ayarlanması
süreci biraz zaman alabilir.
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Ailenizden veya arkadaşlarınızdan çok uzakta bulunan bir cezaevine
nakledildiğiniz takdirde
• Ziyaret haklarınızı biriktirebilirsiniz. En az 3, belki de en fazla 26 ziyaret hakkınızı
biriktirebilirsiniz. Bunlara birikmiş ziyaretler adı verilmektedir. Bu ziyaretlerin
nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi almak için cezaevi personeline
danışabilirsiniz. Cezaevlerinin yoğun iş yükü altında olması nedeniyle bu
ziyaretlerin gerçekleşmesi için beklemek zorunda kalabilirsiniz.
• Ayrıca cezaevi yöneticisinden kısa bir süre için ailenize veya arkadaşlarınıza
yakın bir cezaevine sevk edilmeyi talep edebilirsiniz. Bulunduğunuz cezaevinde 6
ay kaldıktan sonra bu talepte bulunabilirsiniz.
• Sevk edildiğiniz cezaevinin ziyaret kurallarına uyma zorunluluğunuz olacaktır.
• Eski cezaevine döndüğünüzde yine ziyaret hakkınızı biriktirmeye başlayabilirsiniz.

Ziyaretçilerin seyahat masrafları için yardım
• Ziyaretinize gelen kişiler, sizi ziyarete gelirken yaptıkları seyahat masrafları için
para yardımı alabilir. Bu yardımı alabilmek için 18 yaşını geçmiş olmaları, bazı
sosyal yardım ödenekleri alıyor olmaları ve çok yüksek bir gelire sahip olmamaları
gerekmektedir.
• Cezaevlerine Destekli Ziyaret Uygulaması (Assisted Prison Visits Scheme) olarak
adlandırılan bir fondan parayı talep edebilmeleri için bir form doldurmaları
gerekecektir.
• Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4405’te ve ziyaretlerin gerçekleştirildiği salonda
bu konuyla ilgili bilgi bulunmaktadır.
• Formu cezaevinden, ziyaretçi merkezinden, ziyaretlerin gerçekleştirildiği salondan
temin edebileceğiniz gibi aşağıdaki adreste bulunan Cezaevlerine Destekli Ziyaret
Ünitesi’yle irtibata geçerek de edinebilirsiniz.
Assisted Prison Visits Unit
PO Box 2152
Birmingham, B15 1SD
Telefon: 0845 300 1423 veya 0121 626 2000
(Pazartesi-Cuma 10:15-11:45 ve 14:15-15:45)
Metin telefonu: 0845 304 0800 (Aynı saatler arasında)
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Mektuplar
Temel Hususlar

9 Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4411’de mektuplarınızda yer alabilecek ve de
alamayacak hususlar açıklanmaktadır. Bu kuralları bilmeniz gerektiğinden dolayı,
cezaevi yönetmeliği kurallarının neyi emrettiğinden emin değilseniz, cezaevi
personelinden size yardımcı olmasını isteyin.

9 Haftada 1 kez ücretsiz mektup gönderebilirsiniz. Bu pul ücreti ödemeyeceğiniz
anlamına gelmektedir. Hüküm giymemiş bir tutukluysanız, haftada 2 ücretsiz mektup
gönderme hakkınız bulunmaktadır.

9 Ceza almanız halinde de bu hakkınız etkilenmeyecektir.
9 Yolladığınız diğer mektupların ücretini ödeme zorunluluğunuz bulunmaktadır.
9 Bir kişi herhangi bir nedenden dolayı sizi ziyarete gelemiyorsa, sizi ziyaret etmesi
yerine o kişiye ücretsiz bir mektup gönderebilirsiniz.

9 Özel veya acil bir durum nedeniyle bir mektup göndermeniz gerekirse ekstra bir
ücretsiz mektup hakkınız olacaktır. Örneğin acilen başka bir cezaevine sevk
edilirseniz ve bunu ailenize haber vermeniz gerekliyse.

Mektuplarınızın gizlilik derecesi nedir?
• Göndermiş olduğunuz ve aldığınız tüm mektuplar, cezaevi görevlileri tarafından
açılacaktır. Bunun amacı, mektupların içinde izin verilmeyen herhangi bir şeyin
bulunup bulunmadığını kontrol etmektir. Bu kontrol, avukatlardan, mahkemelerden
ve diğer bazıkurumlardan gelen şahsa özel gizlilik ilkeli mektupları
kapsamamaktadır. Sayfa 47’ye bakınız.
• Cezaevi personeli mektupların çoğunu okumamaktadır. Ancak zaman zaman az
sayıdaki bazı mektupları okuyabilmektedirler.

43

Mektuplar hakkında ayrıntılı bilgi
• Aşağıdaki durumlarda cezaevi personeli tüm mektuplarınızı okuyabilir
° A kategorisindeki bir tutukluysanız
° Cezaevi personeli cezaevinden firar edebileceğinizi düşünüyorsa
° Çocuklar için tehlikeli olabileceğinizi düşünmeleri halinde (bu konu her 6 ayda
bir kontrol edilecektir)
° Taciz suçu nedeniyle tutuklu olarak yargılanıyor olmanız veya hüküm giymiş
olmanız halinde
° Bir men cezası almanız veya hakkınızda tedbir kararı verilmiş olması
durumunda (bu konu her 6 ayda bir kontrol edilebilir)
° Cezaevi personelinin herhangi bir nedenden dolayı mektupta yer alan bilgilerin
cezaevi ve başkaları için tehlike unsuru oluşturduğunu düşünmesi halinde

Telefon görüşmeleri
Temel hususlar (bu hususların devamı sonraki sayfada yer almaktadır)

9 Cezaevi personeli, aramak isteyebileceiğiniz telefon numaralarının bir listesini
yazmanız için size bir form verecektir. Bu numaralar, aile fertlerinizin, arkadaşlarınızın
ve avukatınızın telefon numaraları gibileri olabilir.

9 Bu numaları cezaevi personelinin onaylaması gerekecektir. Bazı durumlarda cezaevi
personelinin onayını almadan bir numarayı aramanız gerekebilir. Bu, ait olduğunuz
güvenlik kategorisinin ne olduğuna bağlıdır.

9 Cezaevi personeli, size PIN numarası olarak adlandırılan bir şifre numara verecektir.
Her telefon görüşmenizden önce bu numarayı tuşlamanız gerekmektedir.

9 Telefonu kullanma konusundaki kurallara uyduğunuzu beyan eden bir belge imzalama
zorunluluğunuz olacaktır.
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9 Kontör satın alarak telefon görüşmelerinizin bedelini ödeme zorunluluğunuz
bulunmaktadır. Bu, görüşmeden önce peşinen para ödemeniz anlamına
gelmektedir. Telefon görüşmesi yaptığınız her sefer, görüşmenin bedeli kontörden
düşülür.

9 Şahsınıza ait nakit parayla veya kazandığınız parayla cezaevi kantininden kontör
satın alabilirsiniz.

9 Cezaevinde kaldığınız süre içindeki davranışlarınıza bağlı olarak daha uzun süreli
telefon görüşmeleri yapmanıza izin verilebilir. Sayfa 64’e bakınız.

9 Acil olarak avukatınızla görüşmeniz gerektiğinde veya başka önemli bir nedenden
ötürü daha özel bir ortam sağlayacak olan bir telefonu kullanmayı talep
edebilirsiniz. Bunu yapıp yapamıyacaığnıza cezaevi yöneticisi karar verecektir.
Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4440’ın 4. Bölümü’nde konuyla ilgili bilgi yer
almaktadır. Kütüphanede bunun bir sureti bulunmaktadır.

Aileniz veya arkadaşlarınız başka bir ülkede yaşıyorsa
• Yaptığınız diğer telefon görüşmelerinin yanı sıra, genellikle başka bir ülkede
yaşayan ailenizle her ay yapacağınız 1 telefon görüşmesi ücretsiz olacaktır.
Bu görüşmelerin süresi 5 dakika olabilir. Eğer aileniz veya arkadaşlarınız bir
önceki ay içerisinde sizi ziyaret etmişlerse, bu ücretsiz telefon görüşmesi
hakkınız olmayacaktır.
• Yabancı uyruklu kişiler (Birleşik Krallık pasaportu olmayan kişiler) veya yakın
aile fertleri başka bir ülkede olan tutuklular, kendilerine ait nakit paralarının
daha büyük bir bölümünü bu ülkede bulunan aile fertleri veya arkadaşlarıyla
yapacakları telefon görüşmelerine harcayabilir.

Telefon görüşmelerinizin gizlilik düzeyi nedir?
• Eğer yüksek veya özel risk sınıfındaki bir A kategorisi tutuklusuysanız, cezaevi
personeli tüm telefon görüşmelerinizi dinleyebilir.
• Aksi takdirde cezaevi personeli bazı telefon görüşmelerinizi dinleyebilecektir.
• Cezaevi personeli telefon görüşmesinde her iki tarafı da dinleyebilmektedir.
Ayrıca telefon konuşmalarını ellerinde bir kopyası bulunması amacı ile banda
da kaydedebilirler.
• Cezaevi personeli, bunun bulunduğunuz cezaevinde olup olamayacaığına dair
tarafınıza bilgi verecektir.
• Söylememeniz gereken bir şey söylediğinizde cezaevi personeli telefon
görüşmenizi kesebilir.
• Cezaevi personeli, avukatınızla veya diğer özel kurumlarla yaptığınız telefon
görüşmelerini dinlemeyecektir.

45

Evlilik veya eşcinsel evliliği
• Cezaevindeyken evlenmek veya eşcinsel evliliği yapmak amacıyla başvuruda
bulunabilirsiniz.
• Başvuruda bulunmak için bir talep formunu doldurun veya bu isteğinizi cezaevi
yöneticisine hitaben yazıya dökün ve bunların ilgili mercilere iletilmesi için
cezaevi personeline verin.
• Cezaevi yöneticisi, düğünün veya nikah töreninin cezaevinde mi yoksa
yakınlardaki bir evlendirme dairesinde mi gerçekleşeceğine dair karar
verecektir.
• Gerekli düzenlemeleri yapmak siz ve eşinizin sorumluluğunda olacaktır.
Örneğin doğru kişilerle irtibata geçmek, gerekli formları doldurmak ve ödemeniz
gereken ücretleri ödemek sizin sorumluluğunuzdur.
• Cezaevinin din görevlisi, bazı düzenlemeleri yapmanız konusunda size
yardımcı olabilir.

Ayrıntılı bilgi
• Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4450’de evlenme konusunda daha ayrıntılı
bilgi bulunmaktadır.
• Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4445’te eşcinsel evliliği konusunda daha
ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.
Kütüphanede de bu yönetmeliklerin bir sureti bulunmaktadır.
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Avukatınız ve diğer resmi görevlilerle temas
Avukatınıza, mahkemelere ve diğer resmi kurumlara
yolladığınız ve onlardan gelen mektuplar
• Çok iyi bir gerekçeleri olmadıkça cezaevi personeli, hukuki konularda avukatınıza
veya mahkemelere göndermiş olduğunuz mektupları açmayacak ve okumayacaktır.
Buna 39 Sayılı Kural kapsamındaki postalar adı verilmektedir.
• Bu, Cezaevleri ve Gözetim Dairesi Ombüsmanı, milletvekiliniz ve Samaritans
Hayırseverler Vakfı gibi diğer kurumlara gönderilen mektuplar için de geçerlidir. Bu
kurumların bir listesi için Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4411’e bakınız.
Kütüphanede bu yönetmeliğin bir sureti bulunmaktadır.

Avukatınıza, mahkemeler veya diğer resmi kurumlara mektup
göndermek
Mektubu göndermeleri için cezaevi personeline teslim etmeden önce zarf üzerine
isim ve adresin yanı sıra aşağıdakileri de yazmalısınız
• Avukatınıza veya mahkemelere gönderdiğiniz mektupların zarfının üzerine ‘Prison
Rule 39’ (39 Sayılı Cezaevi Kuralı) yazmalısınız.
• Diğer resmi kurum görevlilerine gönderdiğiniz mektupların zarfının üzerine
‘Confidential Access’ (Gizlilik Erişimi) yazmalısınız.

Avukatınızdan, mahkemelerden veya diğer resmi kurumlardan
mektup almak
Mektubu gönderen kişi, zarfın üzerine şunları yazmalıdır:
• Adınız ve cezaevi numaranız
• Kendilerinin adresi ve telefon numarası
• 39 Sayılı Cezaevi Kuralı veya Gizlilik Erişimi
• bunun sonrasında avukatınız zarfa imza atmalıdır. Ardından bu zarfı başka
bir zarfın içine koymalı ve bu zarfa cezaevi yöneticisinin adını ve adresini
yazmalıdır. Ya da bunun yerine mektuba kısa bir not da ekleyebilir.
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• mektup hukuki bir konu hakkındaysa zarfın üzerine ‘Prison Rule 39’ (39
• Sadece
Sayılı Kural) yazmalısınız.
• Mektubun içine göndermenizin yasak olduğu hiçbir şey koymamalısınız.
• Cezaevi personeli, bir sorun olduğunu düşünürse mektubu sizin huzurunuzda
açabilir. Öncelikle cezaevi yöneticisine veya müdürüne bunu yapıp
yapamayacaklarını sormak zorundadırlar.

Avukatınızın veya diğer resmi görevlilerin ziyaretleri ve telefon
görüşmeleri
• Avukatınız veya diğer resmi görevliler (hukuk görevlileri vs.) sizi cezaevinde
ziyaret edebilir.
• Bu kişilerin sizi ziyaretinde bir cezaevi görevlisi de bulunacaktır. Ancak bu görevli,
ne konuştuğunuzu duyamayacak bir uzaklıkta duracaktır.
• Cezaevi personeli, avukatınızla veya diğer hukuk görevlileriyle yaptığınız hiçbir
telefon görüşmesini dinlemeyecektir.

Gazete, TV, radyo veya dergilerle irtibat
Aşağıdaki koşullara tâbi olarak gazete, TV, radyo veya dergi gibi kurumlarla yazılı
olarak irtibata geçebilirsiniz
° işlediğiniz veya bir başkasının işlemiş olduğu suçla ilgili olarak bir yazı
yazmadığınız müddetçe (suçlar, verilen hükümler, adalet sistemi,
mahkumiyet kararları veya cezaevi hizmetleri hakkında ciddi birşeyler
söylemek isteyen yazılarınız hariç)
° söz ettiğiniz kişinin kim olduğunu belirtecek şekilde bir tutuklu veya cezaevi
üyesi hakkında yazmadığınız müddetçe. Örneğin bir kişinin ismini
veremezsiniz.
° Mektup kurallarına uyduğunuz müddetçe
° Yaptığınız şey karşılığında para almadığınız müddetçe (bu kural, hüküm
giymemiş tutukluları kapsamamaktadır).
Gazetecilerle telefon görüşmesi yapıp yapamayacağınız veya onların sizi ziyaret edip
edemeyeceği konusunda cezaevi yöneticisine veya müdürüne danışma
zorunluluğunuz vardır.
Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4470’de bulunabilir.
Kütüphanede bu yönetmeliğin bir sureti bulunmaktadır.
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Cezaevi Yaşamı
Cezaevi numaranız
Cezaevine ilk girişinizde size şahsınıza ait bir cezaevi numarası verilecektir. Başka
bir cezaevine sevk edilseniz bile bu numara aynı kalacaktır. Bu numara, cezaevi
personeline sizinle ilgili bilgilerin ve size ait eşyaların kaydını tutmaları konusunda
yardımcı olacaktır.

Cezaevi kayıtlarınız
Cezaevi kayıtlarınız, cezaevinin kağıt üzerinde ve bilgisayar ortamında tuttuğu
hakkınızdaki bilgilerdir.
Bu bilgiler arasında şunlar yer almaktadır:

°

isminiz ve doğum tarihiniz

°

hangi hücrede bulunduğunuz

°

mahkemeye çıktığınız tarihle ilgili bilgiler

°

cezaevinde bulunduğunuz süre zarfında mahkemenin hakkınızda vermiş
olduğu kararlar

°

sağlığınızla ilgili bilgiler

°

eğitim veya çalışma durumunuzla ilgili bilgiler

Cezaevi İç Hizmet Yönetmelikleri (PSO) ve Cezaevi İç Hizmet
Talimatları (PSI)
Bu belgelerde cezaevi yönetmeliği (kuralları) ve cezaevlerinin çalışma şekilleri
açıklanmaktadır.
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Cezaevi personeli hakkınızdaki bilgiler ile ne yapar

9 Cezaevi personeli, hakkınızdaki bilgileri saklı tutacaktır. Ancak bu bilgileri polis
teşkilatındaki veya mahkemelerdeki görevliler gibi kişilerle paylaşmak durumunda
kalabilirler.

9 Cezaevinin kayıtlarında saklanan hakkınızdaki bilgileri görme hakkınız
bulunmaktadır. Eğer cezaevi kayıtlarında saklanan hakkınızdaki tüm bilgileri
görmek isterseniz, bunun karşılığında £10 ödemeniz gerekecektir.

9 Bunun için ‘Subject Access Request Form’ (Veri Erişim Talep Formu) olarak
adlandırılan bir form doldurma zorunluluğunuz bulunmaktadır. Bunu bir cezaevi
görevlisinden talep edebilirsiniz. Ya da bu isteğinizi iletmek üzere kağıt üzerine bir
not da yazabilirsiniz.

9 Formu veya notunuzu disiplin/göz altı birimine veya personel departmanına
göndermeniz gerekmektedir.

9 Yasalara göre cezaevi, sizinle ilgili bazı bilgileri sizden uzak tutmak zorundadır.
Örneğin bir suçun aydınlatılmasında kullanılmakta olan bilgiyi size veremezler.

9 Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 9020’de ayrıntılı bilgi bulunmaktadır.
Kütüphanede bu yönetmeliğin bir sureti bulunmaktadır.

9 Cezaevinin hakkınızdaki bilgiler ile ne yaptığına dair bilgi alabilmek için aşağıdaki
adrese yazınız:
The information manager
H M Prison Service
Room 330
Bell House
John Islip Street
London
SW1P 4LH
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Güvenlik kategoriniz
Yararlı olabilecek bazı terimler
Açık cezaevleri. Açık cezaevleri, hareket ve eylem özgürlüğünüzün diğer cezaevlerine
oranla daha fazla olduğu cezaevleridir. Bu cezaevlerinde anahtarlarının sizde
bulunduğu kendinize ait bir hücre bulunabilir. Cezaevi personeli güvenilir bir tutuklu
olduğunuzu düşünüyorsa, açık cezaevine konabilirsiniz.
Kapalı cezaevleri. Cezaevlerindeki pek çok kişi, kapalı cezaevlerinde bulunmaktadır.
Bu cezaevleri güvenlidir ve tutukluların bu cezaevlerinden firar etmeleri mümkün
değildir.

Sizin güvenlik kategoriniz nedir?
• Bulunduğunuz güvenlik kategorisi, ne tür bir tutuklu olduğunuza göre belirlenir.
• Cezaevi personeli, başkalarına zarar verip veremeyeceğinizi, cezaevinden firar
etmeye teşebbüs edip edemeyeceğinizi ve cezaevinden firar etmeniz halinde ne
derece tehlike arz edebileceğiniz konularını değerlendirecektir.
• Cezaevi personeli bulunmanız gereken güvenlik kategorisinin ne olduğuna karar
verecek ve bu kararlarını bilahare size bildirecektir.
• Yüksek güvenlik kategorisindeyseniz (A veya B gibi) diğer tutuklulara oranla
cezaevinde daha az hareket özgürlüğünüz olacaktır. Cezaevi personelinin sizin
üzerinizdeki denetimi daha fazla olacaktır ve firar etme ihtimalinize karşı sizi daha
sıkı bir kontrole tâbi tutacaklardır.
• Genç tutukluların güvenlik kategorileri yetişkin tutuklularınkinden farklıdır.
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Yetişkinlerin güvenlik kategorileri aşağıdaki şekildedir
1. A Kategorisi. Bu cezaevi personelinin cezaevi dışındaki birisine zarar
verebileceğinizi ve/veya firar etmeye çalışabileceğinizi düşündükleri durum
olup, firar etmenizi önlemeye yönelik her türlü tedbir alınacaktır.
2. B Kategorisi. Cezaevi personelinin size hiç bir şekilde firar etme şansının
verilmemesi gerektiğini düşündükleri durumdur.
3. C Kategorisi. Cezaevi personelinin firar etmeyeceğinizi, ancak açık bir
cezaevine konulacak kadar da güvenilir olmadığınızı düşündükleri durumdur.
4. D Kategorisi. Cezaevi personelinin açık bir cezaevine konabilecek kadar size
güvenebileceklerini düşündükleri durumdur.

Genç suçluların güvenlik kategorileri aşağıdaki şekildedir
1. A Kategorisi. Bu cezaevi personelinin birisine zarar verebileceğinizi
düşündükleri durum olup, ıslahevinden firar etmenizi önlemeye yönelik her türlü
tedbir alınacaktır.
2. Kısıtlı Statüsü. Cezaevi personelinin ıslahevinin güvenli bir bölümünde
kalmanız gerektiğini düşündükleri durumdur.
3. Kapalı Koşullar. Cezaevi personelinin çok fazla risk oluşturmadığınızı
düşünmekle birlikte açık bir ıslahevine yerleştirilmenizin güvenli olmadığını
düşündükleri durumdur.
4. Açık koşullar. Cezaevi personelinin açık bir ıslahevine konabilecek kadar size
güvenebileceklerini düşündükleri durumdur.
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Doğruluğundan emin olmak amacı ile güvenlik kategorinizin kontrol
edilmesi
Cezaevi personeli doğru güvenlik kategorisinde bulunuyor olmanız ile ilgili olarak
düzenli kontroller yapacaklardır. Daha güvenli veya daha tehlikeli bir duruma ulaşmıx
olduğunuzu düşündüklerinde kategoriniz değiştirilecektir.
• Almış olduğunuz ceza 1 yıl ile 4 yıl arasında ise
Cezaevi personeli, güvenlik kategorinizi 6 ayda bir gözden geçirecektir.
• Almış olduğunuz ceza 4 yıldan uzun ise
Cezaevi personeli, güvenlik kategorinizi her yıl kontrol edecektir.
• A kategorisi tutuklu iseniz
Güvenlik kategoriniz, Cezaevleri Dairesi GenelMüdürlüğü tarafından kontrol
edilecektir.
• D kategorisi tutuklu iseniz
Cezaevi personelinin güvenlik kategorinizi çok sık olarak kontrol etmesine gerek
bulunmamaktadır.
Hatalı olduğunu düşündüğünüz takdirde güvenlik kategoriniz hakkında şikayette
bulunabilirsiniz. Bkz. sayfa 110.

Cezanızı nerede çekeceksiniz
9 Cezanızı sizi mahkum eden mahkemeye yakın yerel bir cezaevinde veya
ıslahevinde çekmeye başlayacaksınız.

9 Kısa bir mahkumiyet cezası almış iseniz, cezanız tamamlanana kadar aynı
cezaevinde kalmanız mümkün olabilecektir.

9 Daha uzun bir mahkumiyet cezası almış iseniz, kısa bir süre sonra başka bir
cezaevine nakledileceksiniz.

9 Gideceğiniz cezaevini siz belirleyemezsiniz. Ancak cezaevi personelinden
arkadaşlarınıza veya ailenize yakın bir cezaevine nakledilmenizi talep edebilirsiniz.
Bu konuda size yardımcı olabileceklerdir.

9 Başka bir cezaevine nakledilmek isteyen çok sayıda tutuklu bulunduğundan dolayı
başka bir cezaevine nakledilebilmek için uzun bir süre beklemeniz gerekebilecektir.
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Farklı Tipteki Cezaevleri
1. Yerel Cezaevleri
• Aşağıda belirtilen durumlarda ilk olarak yerel bir cezaevine veya ıslahevine
gönderileceksiniz

°
°

Yeni hüküm giymiş veya mahkum olmuşsanız
Tutuklu olarak yargılanıyor olup duruşmaya çıkmayı bekliyorsanız.

• Güvenlik kategoriniz burada belirlenecektir.
• Bu cezaevinde kalmaya devam edebilir veya başka bir cezaevine ya da ıslahevine
nakledilebilirsiniz. Bu durum mahkumiyet cezanızın uzunluğuna bağlı olarak
belirlenecektir.
• Tüm yerel cezaevleri kapalı cezaevleridir.

2. Eğitim cezaevleri
• Yerel bir cezaevine yerleştirildikten kısa bir süre sonra bir eğitim cezaevine
nakledilebilirsiniz.
• Eğitim cezaevleri, açık olabilecekleri gibi kapalı da olabilmektedirler.
• Bu cezaevlerinde tahliye edilmeniz sonrasında başka bir suç işlemenizi önlemeye
yardımcı olacak kurslara katılabilecek, ve de çeşitli eğitimler alabileceksiniz. Bu
kurslara veya eğitimlere katılabilmek için bir süre beklemeniz gerekebilecektir.

3. Islahevleri
• Bu kurumlar, bir suç işlemiş olan 15-21 yaşları arasındaki gençlere yöneliktir.
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Cezaevi tipleri hakkında ayrıntılı bilgiler

4. Yüksek Güvenlikli Cezaevleri
• Bunlar kendilerine A veya B güvenlik kategorisi verilmiş olan tutuklular içindir.
• Şu anda 8 adet yüksek güvenlikli cezaevi bulunmaktadır. Bu cezaevleri aşağıda
belirtilmektedir : Belmarsh, Frankland, Full Sutton, Long Lartin, Manchester,
Wakefield, Whitemoor ve Woodhill.

5. Özel şirketler tarafından yönetilen cezaevleri
(Sözleşmeli Cezaevleri olarak da adlandırılmaktadır)
• Bu tip cezaevleri, özel şirketler tarafından yönetilmektedir.
• Bu tip cezaevlerinde kalan tutuklular, diğer cezaevlerinde kalan tutuklularla aynı
haklara sahiptirler ve aynı kurallara uymaları gerekmektedir.
• Bu tip cezaevlerinde çalışan personelden bazıları diğer cezaevlerinden farklıdır.
Örneğin özel cezaevleri, cezaevi yöneticisi tarafından değil, bir cezaevi müdürü
tarafından yönetilmektedir.
• Cezaevi görevlileri ise cezaevi koruma memurları olarak adlandırılmaktadır.
• Şu anda 11 adet özel cezaevi bulunmaktadır. Bu cezaevleri aşağıda
belirtilmektedir: Altcourse, Ashfield, Bronzefield (kadınlar için), Doncaster,
Dovegate, Forest Bank, Lowdham Grange, Parc, Peterborough (kadınlar ve
erkekler için), Rye Hill ve The Wolds
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Cezaevlerinde bulundurmanıza izin verilen ve verilmeyen
eşyalar
Temel Hususlar

9 Cezaevinde çok fazla sayıda eşya bulundurmanıza izin verlmemektedir.
9 Bulundurmanıza izin verilmeyen eşyalarınızdan bazılarını sizi görmeye gelen
ziyaretçilerinize vermelisiniz.

9 Üzerinizde bulunan kıymetli eşyalarınızı cezaevi dışına göndermeniz veya
ziyaretçilerinize vermeniz akıllıca olacaktır. Çünkü, cezaevi personelinin yapmış
olduğunun ispat edilebildiği olan durumlar dışında, eşyalarınızın kaybolması ya da
kırılması ile ilgili olarak cezaevinin yapabileceği pek birşey yoktur.

9 Üzerinizde bulundurmanıza veya ziyaretçilerinize vermenize müsade edilmeyen her
türlü eşya ağzı kapalı torbalara yerleştirilecek ve siz ayrılana kadar cezaevinin içinde
veya dışında güvenli bir yerde muhaza edilecektir.

9 Aşağıda belirtilen durumlarda cezaevi personeli, bir form imzalamanızı isteyecektir
(şahsi eşya kartı)
° cezaevine ilk intikal ettiğinizde cezaevi personelinin hangi eşyalarınızı torbalara
yerleştirdiklerini gördüğünüzü ve torbaların ağzının sizin önünüzde kapandığını teyit
etmek amacı ile
° başka bir cezaevine nakledildiğinizde veya buradan ayrılırken eşyalarınızla ilgili
herhangi bir sorun bulunmadığını teyit etmek amacı ile
° cezaevinden tahliye edilirken tüm eşyalarınızı teslim aldığınızı teyit etmek amacı ile.

9 Cezaevinden tahliye edilirken bulundurmanıza izin verilmeyenler ve yasalara aykırı
olanlar dışında kalan tüm şahsi eşyalarınız size iade edilecektir.
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Hücrenizde bulundurmanıza izin verilen eşyalar
• Hücrenizde 2 kutuya sığacak kadar eşya bulundurmanıza izin verilmektedir.
• Bunlara ek olarak aşağıda belirtilen eşyaları da bulundurabileceksiniz
° müzik dinleyebileceğiniz bir cihaz veya stereo alet.
° daha büyük bir eşya. Örneğin gitarınız.
° bulundurmanıza izin verilen hukuki belgeler.
• Cezaevi personeli gerektiğinden fazla ya da bulundurmanıza izin verilmeyen eşyaları
bulundurup bulundurmadığını tespit etmek amacı ile sık sık kontroller yapacaktır.
• Hücrenizde bazı eşyaları bulundurma hakkını kazanmanız gerekebilecektir. Bkz. sayfa
64.

Hücrenizde bulundurmanıza izin verilen eşyaların listesi aşağıda yer almaktadır. Bu
listenin içeriği her cezaevi için farklı olabileceği gibi güvenlik kategorinize bağlı olarak
da farklılık gösterebilecektir.

Aşağıda belirtilen eşyaları bulundurmanıza izin verilecektir
9 Gazete, kitap ve dergi.
9 Müzik dinleyebileceğiniz bir cihaz ve kulaklıklar.
9 Bilgisayar ve bilgisayar için gerekli olan disket gibi malzemeler.
9 Tütün içmek için gereken eşyalar. Hüküm giymiş tutukluların 62.5 gram açık
tütün, 80 adet sigara veya puro veya hem sigara hem puro bulundurmalarına
izin verilmektedir.
Hüküm giymemiş tutukluların 137.5 gram açık tütün veya 180 adet sigara
bulundurmalarına izin verilmektedir. Sadece hücrenizde sigara içmenize izin
verilmektedir.

9 Elektronik oyunlar da dahil olmak üzere bazı oyunlar.
9 Hobilerinizle ilgili eşyalar. Örneğin sanat veya yazı yazmak ile ilgili.
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Hücrenizde bulundurmanıza izin verilen diğer eşyalar
9 1 adet kuş kafesi ve küçük bir kuş (cezaevinin kafes içinde bulunan kuşlara izin
vermesi koşuluyla, çünkü birçok cezaevinde buna izin verilmemektedir).

9 Bir kol saati.
9 Bir elektrikli traş makinesi.
9 Engelli iseniz size yardımcı olabilecek aletler.
9 Pil.
9 Kişisel temizlik malzemeleri (diş fırçası, diş macunu ve deodorant).
9 Alyans veya işlemesiz başka bir yüzük.
9 Kolye veya künye.
9 Dini inancınızla ilgili kitaplar ve diğer eşyalar. Ve tütsü.
9 Fotoğraflar ve resimler (camsız bir çerçeve içerisinde bulunmak koşuluyla).
9 Tebrik kartları (üzerlerinde herhangi bir kaplama veya dolgu malzemesi
bulunmayan doğum günü tebrik kartları gibi).

9 Takvim, günlük ve ajanda.
9 Adres defteri.
9 Pul ve zarf.
9 İlaç (hücrenizde hangi ilaçları bulundurabileceğiniz personel tarafından
bildirilecektir).
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Başka bir cezaevine nakledilirken geceyi biryerde geçirmeniz
gerektiğinde
Aşağıda belirtilen eşyaları yanınıza almanıza izin verilecektir: sabun, el bezi, tarak,
diş fırçası, diş macunu, jilet, traş kremi, şampuan, deodorant, radyo, kitap, kalem ve
kağıt. Bu eşyaların güvenliğinden siz kendiniz sorumlu olacaksınız.

Paranız
Temel Hususlar

9 Cezaevinde bulunduğunuz süre içerisinde arkadaşlarınız veya ailenizin üyeleri size
para gönderebileceklerdir.

9 Bu para, sizin şahsi paranız olarak adlandırılmaktadır.
9 Bu para size doğrudan verilmeyecektir. Sizin adınıza cezaevi yönetimi tarafından
muhafaza edilecektir.

9 Bu parayı harcamanıza izin verilecektir. Harcamanıza izin verilecek tutar, cezaevinde
gösterdiğiniz iyi hal ve davranışlara bağlı olarak belirlenecektir.

9 Örneğin hüküm giymiş bir tutuklu iseniz, haftada £4.00, £15.50 veya £25.50
harcamanıza izin verilecektir. Bu tutarlar, hal ve davranışınıza bağlı olarak
belirlenmektedir.

9 Hüküm giymemiş bir tutuklu iseniz, hal ve davranışlarınıza bağlı olarak haftada
£22.00, £47.50 ya da £51.00 harcamanıza izin verilecektir.

9 64. sayfada bu konuda daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
9 Cezaevi yöneticisi zaman zaman kendi paranızdan daha yüksek tutarlarda
harcamanıza izin verebilecektir. Örneğin hukuki işlemler için gerek duyduğunuzda
veya yabancı uyruklu bir tutuklu iseniz ve başka bir ülkede bulunan ailenizi aramanız
gerekiyor ise.
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Arkadaşlarınız veya aileniz size cezaevine nasıl para gönderebilir?
• Çek veya posta havalesi göndermeleri gerekmektedir. Bu çekler veya posta
havaleleri, HM Prison Service adına düzenlenmeli ve cezaevi yöneticisine
gönderilmelidir.
• Nakit para göndermeleri gerektiği takdirde, zarfın içinde ne kadar para
bulunduğunu belirten bir not yazıp mektuba eklemeleri gerekmektedir.
• Zarfın üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır

°
°

gönderen kişinin adı ve adresi
sizin adınız ve cezaevi numaranız.

Cezaevi kantini
• Cezaevi kantininden her hafta tütün, pil, şekerleme ve kişisel temizlik malzemeleri
(diş fırçası ve deodorant gibi) gibi ürünleri satın alabilirsiniz.
• Her cezaevi kantininde farklı ürünler bulunabilecektir.
• Cilt veya saç bakımınız için özel bir ürüne ihtiyaç duyduğunuz takdirde bu ürünleri
sizin adınıza sipariş edip edemeyeceklerini kantine sorabilirsiniz.
• Posta siparişi yoluyla dışarıda bazı firmalardan alışveriş yapmanız mümkün
olacaktır (yani satın aldığınız ürün satıcı şirket tarafından size posta ile
gönderilecektir). Bu konu hakkında cezaevi personelinden bilgi alabilirsiniz.

Sigara kullanımı
• Cezaevi içerisinde sigara içmeniz izin verilen tek yer hücrenizdir. Sigara
içerken hücrenizin kapısını kapalı durumda tutmanız gerekecektir.
• Sigara kullanmıyorsanız sigara kullanan bir kişi ile aynı hücreyi paylaşmak
zorunluluğunuz bulunmamaktadır.
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Sigara kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler
Aşağıda belirtilen durumlarda sigara içmenize kesinlikle izin verilmeyecektir
• 18 yaşının altındaki kişilerin kaldığı yerlerde
• cezaevi hizmet araçlarında
• çok sayıda yatak bulunan hücrelerde (koğuşlarda)
• cezaevi personelinin sigara içmenizin mümkün olmadığını belirttiği hücrelerde
veya alanlarda.
Sigarayı bırakmak istiyorsanız sağlık personelinden bu konuda yardım talebinde
bulunabilirsiniz.

Yemekler
• Cezaevleri sizlere sundukları yemeklerin belirli bir kalitede olmasını sağlamak için
çeşitli kontroller yapmakla yükümlüdür. Örneğin size verilen yiyeceklerin sağlıklı,
güvenilir ve miktar olarak da yeterli olmasını sağlamaları gerekmektedir.
• Yiyeceklerle ilgili bir sorununuz varsa mutfak personeli ile görüşebilirsiniz.
• Yemeklerden önce, yemek istediğiniz yiyecekleri bir menüden seçebileceksiniz.
Bu menüde aşağıda belirtilen yiyecekler yer almalıdır
•
•
•
•
•

içinde et veya balık bulunan bir yemek
vejetaryen yemeği
vegan yemeği
İslam dini kurallarına göre hazırlanmış helal yemekler
Yahudi dini kurallarına göre hazırlanmış koşer yemekler

• Patates yerine pirinç pilavı yemeği tercih edebilirsiniz.
• Sağlığınız nedeniyle özel gıdalar almanız gerekiyor ise, sağlık personeli size bu
konuda bilgi verecektir.
• Dini bir bayram veya etkinlik için gerektiğinde cezaevi size dininizle ilgili özel
gıdalar temin edebilecektir.
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Kıyafetler
Hüküm giymiş tutuklular
• Cezaevi tarafından verilen kıyafetleri giymeniz gerekmektedir. Bu kıyafetler, iç
çamaşırlarından, çoraplardan ve gömleklerden oluşmaktadır.
• Cezaevi personeli bu giysilerin temiz olmasını, iyi durumda bulunmasını ve sizi
sıcak ve sağlıklı tutmasını sağlamakla yükümlüdür.
• Cezaevi personeli size sık sık temiz kıyafet vermekle yükümlüdür.
• Bazı cezaevlerinde, hal ve davranışlarınızın iyi olması koşuluyla kendi
kıyafetlerinizi bazen giymenize izin verilebilmektedir. Bkz. sayfa 64.
Hüküm giymemiş tutuklular
• Cezaevinde giyilebilecek türden ve de temiz ve tertipli olmaları koşuluyla kendi
kıyafetlerinizi giyebilirsiniz.
• Ancak aşağıda belirtilen durumlarda cezaevi tarafından temin edilen kıyafetleri
giymeniz gerekmektedir.
° A güvenlik kategorisinde bulunan bir tutuklu iseniz.
° cezaevi yöneticisi firar etme riskinizin bulunduğunu düşünüyor ise. Bu
durumda, firar etmeye çalıştığınız takdirde personelin sizi daha kolay
fark etmesini sağlayacak kıyafetler giymeniz gerekebilecektir.
° mahkemeye gidiyor iseniz. Bu durumda cezaevi personeli diğer
insanların sizi bu kıyafetler içerisinde görmemeleri için gerekli her türlü
önlemi alacaklardır.
•

Aileniz ve arkadaşlarınız size kıyafet getirebilecek ve sizdeki kıyafetleri yıkamak
amacı ile alabileceklerdir.

•

Aşağıda belirtilen durumlarda kendi kıyafetlerinizi giymeniz gerekmektedir
° mahkemedeyken
° hüküm giymemiş olduğunuz takdirde cezaevinden ayrılırken.

•

Yeteri kadar kendinize ait kıyafetiniz olmadığı takdirde cezaevi personelinden
kıyafet talep edebilirsiniz.
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Yatak takımları – yatak çarşafları ve battaniyeler
• Yatak takımlarınız
° temiz ve yeteri kadar iyi durumda olmalıdır
° sıcak olmalıdır.
• Şilteler ve yatak takımları haftada en az 1 saat havalandırılmalıdır.
• Cezaevinde bir çamaşırhane bulunmaktadır (kıyafetlerinizi burada
yıkayabilirsiniz). Haftada bir kez, kıyafetlerinizi ve yatak takımlarınızı burada
yıkamanıza izin verilmelidir.

Banyo, duş ve tuvaletler
• Tuvaletlerden ve lavabolardan istediğiniz an yararlanmanıza izin verilmelidir.
• Haftada en az 3 kez sıcak suyla banyo yapmanıza veya duş almanıza izin
verilmelidir.
• Kendi imkanlarınızla satın almanız mümkün değilse, cezaevi personeli size
kişisel temizlik malzemeleri (diş macunu, diş fırçası ve deodorant gibi) temin
edilebilecektir.

Havalandırmaya çıkma
• Tüm tutukluların her gün 30 dakika ile 1 saat arasında açık havaya
çıkmalarına izin verilmelidir. Havalandırma süresi, içinde bulunduğunuz
cezaevine bağlı olarak farklılıklar gösterebilecektir.
• Bazı durumlarda havalandırmaya çıkmanıza izin verilmeyebilecektir. Örneğin
hava koşulları kötü ise veya içeride kalmanızı gerektirecek başka bir neden
varsa.
• Yürüyüş gibi bazı egzersizleri yapmanıza izin verilmelidir. Cezaevinde ne tür
egzersizleri yapabileceğiniz cezaevi personeli tarafından size bildirilecektir.
• Çoğu cezaevinde hücrenizin dışında vakit geçirebilmenizi sağlamak amacı ile
Beden Eğitimi (spor faaliyetleri gibi) ve diğer faaliyetler için zaman
ayrılmaktadır.
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•
Teşvikler ve kazanılmış ayrıcalıklar (IEP olarak da
adlandırılmaktadır)
Bu, aşağıdakileri yapmanız halinde elde edebileceğiniz veya yapabileceğiniz ek
şeyler hakkındadır
• kurallara uyduğunuz takdirde
• cezaevindeki işlerde çalıştığınız veya mahkumiyet planınız gibi diğer
faaliyetlere katıldığınız ve bunları gerektiği şekilde yaptığınız takdirde
• size verilebilecek veya yapabileceğiniz ekstra ayrıcalıklar bulunduğunuz
cezaevine bağlı olarak farklılıklar gösterebilecektir.
Örneğin, kurallara uymanız ve cezaevinde bulunduğunuz süre içerisinde kendinize
faydalı olabilecek faaliyetlerde bulunmanız halinde, aşağıdaki ayrıcalıklardan
yararlanmanıza izin verilebilecektir
• paranızın daha büyük bir tutarını harcamanıza
• arkadaşlarınız ve aileniz tarafından daha sık ziyaret edilmenize
• daha fazla para kazanmanıza
• hücrenizde bir televizyon bulundurmanıza
• kendi kıyafetlerinizi giymenize
• hücrenizin dışında daha fazla vakit geçirmenize.
Ancak kurallara uymadığınız takdirde bu ayrıcalıklar sizden geri alınabilecektir.
Sistem nasıl çalışır
Cezaevi personeli, davranışlarınıza bağlı olarak sahip olabileceğiniz veya
yapabileceğiniz ekstra ayrıcalıkları size bildirecektir. 3 farklı IEP düzeyi
bulunmaktadır.
Temel düzey. Temel düzeyde iseniz, mektup alma ve ziyaret edilme gibi, yasalar
tarafından öngörülen belirli haklara sahip olmanıza izin verilecektir.Bunların dışında
size ekstra herhangi bir hak tanınmayacaktır.
Standart düzey. Daha fazla sayıda mektup almanıza ve daha sık ziyaret edilmenize
izin verilecektir. Hücrenizde televizyon bulundurmanıza ve paranızın daha büyük bir
kısmını harcamanıza da izin verilebilecektir.
İleri düzey. Daha fazla sayıda ekstra haktan yararlanmanıza izin verilecektir.
Örneğin daha fazla sayıda ziyaretçi kabul etmenize, hücrenizde televizyon
bulundurmanıza ve paranızın daha büyük bir kısmını harcamanıza izin
verilebilecektir.
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Sağlığınız
Temel hususlar – bir sonraki sayfada devam etmektedir.
Bedensel sağlığınız

9 Tutuklular, cezaevi dışında bulunan herkesin alabildiği aynı sağlık bakımı hizmetlerini
alabilirler.

9 Cezaevinde sağlık bakım hizmetleri için ayrılmış bir bölüm bulunmaktadır. Cezaevinde
bir revir de bulunabilecektir.

9 Cezaevinde bir sağlık ekibi görevlidir. Bu ekipte doktorlar, hemşireler ve diş hekimleri
gibi size sağlık bakım hizmeti sunan kişiler yer almaktadır.

9 Cezaevinde sağlık bakım hizmetlerine ilişkin çok çeşitli bilgiler almanız mümkün
olacaktır.

9 Tüm sağlık personeli, cezaevi dışında görev yapan meslektaşları ile aynı yüksek
standartlarda eğitim almışlardır.

9 Aşağıda belirtilen durumları cezaevi personeline bildirmeniz gerekmektedir
° uyuşturucu madde veya alkol bağımlılığınız varsa
° HIV virüsü taşıyorsanız veya AIDS iseniz
° ilaç kullanmanız gerekiyorsa.
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Ruhsal Sağlığınız
Cezaevinde bulunan birçok insanın ruh sağlığı gereksinimleri bulunmaktadır. Cezaevinde
bu konuda size yardımcı olabilecek kişiler vardır.
Aşadağı belirtilen hususları sağlık personeline bildirmeniz gerekmektedir

9 Bir doktor veya hemşire tarafından verilen psikiyatri tedavisi görmüşseniz, ya da ruh
hastalıkları nedeniyle hastanede yatmışsanız.

9 Sivil hayatta ruh sağlığınız ile ilgili ilaçlar kullanıyor idiyseniz.
9 Kendinizi endişeli veya üzgün hissediyorsanız.
9 Moraliniz bozuksa veya depresyon geçiriyorsanız.
9 Korku veya kaygı hissediyorsanız.
9 Uyuma güçlüğü çekiyor veya kendinizi çok yorgun hissediyorsanız.
9 İnsanların sizin hakkınızda konuştuklarını düşünüyorsanız.
9 Kafanızın içinde sesler duyuyorsanız.
9 Kendinizi çok öfkeli hissediyorsanız.
9 Kafanız karışıksa veya unutkanlık çekiyorsanız.
9 Sürekli aynı konuları tekrar tekrar düşünüyorsanız.
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Cezaevi Sağlık Personeli
Cezaevinde görev yapan sağlık personelinden bazıları aşağıda belirtilmektedir
• doktorlar
• hemşireler
• diş hekimleri
• eczacılar (eczanede görev yapmakta olan bu kişiler doktorunuz tarafından
yazılan reçetedeki ilacı size vereceklerdir)
• uyuşturucu ve alkol sorunları olan kişilere yardımcı olmakla görevli personel
• ruh sağlığınızla ilgili sorunlar konusunda size yardımcı olmakla görevli
personel. Bu görevliler, psikiyatristler ve psikologlar olarak adlandırılmaktadır
• cinsel ve genel sağlığınız konusunda size yardımcı olmakla görevli personel

Bir doktora veya hemşireye görünmek
• Koğuşunuzla ilgilenen cezaevi görevlisine bir doktora veya hemşireye görünmek
istediğinizi söyleyiniz. Hemşireler ve eczacılar sağlık sorunlarınızın büyük bir
kısmıyla bir doktora görünmenize gerek kalmadan ilgilenebileceklerdir. Ancak
yine de sağlığınız konusundaki endişeleriniz devam ettiği takdirde bir doktora
görünme talebinde bulunabilirsiniz.
• Gördüğünüz doktorun, hemşirenin ya da diğer sağlık ekibi mensuplarının sağlık
sorununuzla ilgili olarak söylediklerinden memnun kalmadıysanız, sağlık ekibinde
görevli başka bir personel ile görüşme talebinde bulunabilirsiniz.
• Sağlık sorununuzun cezaevinin sağlık personeli tarafından çözülmesinin mümkün
olmadığı durumlarda aşağıda belirtilen çözümlerden biri uygulanacaktır
° cezaevi, dışarıdan uzman bir sağlık görevlisinin cezaevine gelip sizi
görmesini sağlayabilir.
° ihtiyaç duyduğunuz sağlık bakım hizmetlerini alabilmenizi sağlamak amacı
ile başka bir cezaevine nakledilebilirsiniz.
° cezaevinin dışındaki bir hastaneye götürülebilirsiniz. Bu durumda cezaevi
halen sizden sorumlu olmaya devam edecektir.
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Bir diş hekimine veya göz doktoruna görünmek
• Bir diş hekimine veya göz doktoruna görünmek istediğiniz takdirde bu talebinizi
cezaevi personeline bildiriniz.
• Tıbbi olmayan nedenler dışında alacağınız tüm tedaviler ücretsizdir.
• Gerekli görüldüğü takdirde gözlük ve diğer aparatlar bedelsiz olarak temin
edilecektir.

İlaçlar
• Cezaevine gelirken yanınızda getirmiş olduğunuz ilaçlarısaklamanıza izin
verilmeyecektir.
• Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız bunu resepsiyon personeline, bir doktora veya
sağlık ekibinin bir mensubuna belirtiniz.
• Gerek duyduğunuz tüm ilaçların reçeteleri cezaevinde görevli doktorlar tarafından
düzenlenecektir. Bu ilaçları cezaevi eczanesinden temin etmeniz mümkün
olacaktır.
• Bu aşamadan sonra ilaçları saklamanıza izin verilecektir. Bunu yapıp
yapamayacağınıza cezaevi personeli karar verecek ve size bildirecektir.
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Sağlık kayıtlarınız (sağlık sorunlarınızın ve aldığınız sağlık
bakım hizmetlerinin hem yazılı hem de bilgisayar kayıtları
sağlık personeli tarafından tutulmaktadır)

• Cezaevine girdiğinizde cezaevi yönetimi genellikle sizin için yeni bir sağlık kaydı
tutmaya başlayacaktır. Çoğu durumda cezaevi dışındaki eski sağlık kayıtlarınız
cezaevinin elinde mevcut olmayacaktır.

• Cezaevi doktorları, gerek duydukları takdirde eski sağlık kayıtlarınızdan bilgi
alabileceklerdir. Ancak bunun için öncelikle sizin onay vermeniz gerekmektedir.

• İstediğiniz takdirde sağlık kayıtlarınızı görmeyi talep edebilirsiniz. Çoğu durumda
cezaevinin sağlığınıza ilişkin olarak tuttuğu kayıtları görmenize izin verilecektir.
Ancak bazı bilgileri görmenize izin verilmemesi de mümkün olabilecektir.

• Sağlık kayıtlarınızı görmek istediğinizi sağlık ekibine mensup bir görevliye
bildiriniz. Ya da sağlık kayıtlarınızı görmek istediğinizi belirten bir form
doldurabilirsiniz.

• Talep ettiğiniz bilgiler en geç 40 gün içerisinde cezaevi personeli tarafından temin
edilmelidir. Sağlık kayıtlarınızın başka bir cezaevinde bulunması durumunda bu
kayıtlar bulunduğunuz cezaevine gönderilecektir.

• Herhangi bir doktorun aksi yönde görüş bildirdiği durumlar dışında, doktorların
sağlığınıza ilişkin olarak mahkemeye ya da Şartlı Tahliye kuruluna sundukları bilgileri
görmeniz mümkün olabilecektir.
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Sağlık Sorunları ve Hastalıklar
HIV ve AIDS
• AIDS hastalığına genellikle HIV adını taşıyan bir virüs neden olmaktadır (İnsan
İmmün Yetmezlik Virüsü).
• İnsanların AIDS’e yakalanabilmeleri için önce HIV’e maruz kalmaları
gerekmektedir.
• AIDS daha sonraki aşamalarda, bir insan vücudunun artık hastalanmayı
engeleyemediği durumlarda ortaya çıkmaktadır.
• HIV taşıyan insanlar sağlıklı görünebilir ve kendilerini sağlıklı hissedebilirler.
Ancak yine de HIV’i diğer insanlara bulaştırabilirler.

HIV / AIDS hastalığına nasıl yakalanabilirsiniz?
• HIV taşıyan bir kişinin kanı ya da menisi vücudunuza girdiği takdirde HIV size de
bulaşabilecektir.
• HIV genellikle aşağıda belirtilen şekillerde bulaşmaktadır
° korunmasız cinsel ilişki yoluyla
° bir başka kişinin kullandığı iğneyi veya şırıngayı kullanma yoluyla (örneğin
uyuşturucu madde enjekte etmek, dövme yaptırmak ya da kulağınızı veya
vücudunuzun başka bir bölgesini küpe takmak amacı ile deldirmek gibi).
Şırınga, uyuşturucu madde enjekte etmek için kullanılan iğneler ve diğer
malzemeler için yaygın olarak kullanılan bir isimdir.
HIV aşağıda belirtilen günlük olağan davranışlarla bulaşmaz:
• başka bir kişi ile konuşarak
• Başka bir kişinin elini sıkarak
• yanından geçerken başka bir kişiye dokunarak
• Aynı tabağı, bıçağı ya da çatalı kullanarak
• aynı tuvaleti kullanarak
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• Şifa ve ilaç
• HIV’in veya AIDS’in tedavisi yoktur. Ancak HIV virüsünü ve AIDS hastalığının
ilerlemesini kontrol altına almak için kullanabileceğiniz çeşitli ilaçlar bulunmaktadır.

Neler yapabilirsiniz
Kendinizi HIV / AIDS’den korumak için
x

Korunmasız cinsel ilişkiye girmeyin.

x

Her ne sebeple olursa olsun bir başkasının kullandığı iğneleri kullanmayın.

HIV/AIDS’e yakalandığınızdan kuşkulanıyorsanız

9 Sağlık ekibinin herhangi bir görevlisi ile özel olarak konuşabilirsiniz.
9 Veya bir danışman ya da cezaevinde görev yapan Bulaşıcı Hastalıklar Yönetim
Ekibinin bir üyesi ile görüşme talebinde bulunabilirsiniz.

9 Cezaevinde HIV tahlili yaptırabilirsiniz. Bu tahlilin sonuçları gizli tutulmaktadır.
9 Gerektiğinde cinsel ilişkide kullanmak için sağlık ekibinden prezervatif, diğ koruyucu
(oral seks için) ya da kayganlaştırıcı talebinde bulunabilirsiniz. HIV bulaşma riskinin
bulunduğuna ya da gerekli olduğuna inandıkları takdirde, sağlık ekibi görevlileri bu
malzemeleri size vermek zorundadır.

9 Herhangi bir nedenle bir başkasının kullandığı bir iğneyi ya da şırıngayı kullanmanız
gerektiği takdirde, bir sağlık ekibi görevlisine danışınız. Size bu iğneleri ya da
şırıngaları temizlemenize yardımcı olacak birğey verebileceklerdir.

71

Hepatit B ve Hepatit C
• Bu virüsler, diğer insanlardan bulaşmaktadır. Bu virüsler cinsel ilişki veya başka
bir kişinin kanı vasıtasıyla bulaşmaktadır.
• Hepatit B’nin aşısı vardır ancak Hepatit C’nin aşısı yoktur. Aşı virüsün size ilk
ağamada bulaşmasını önleyecek bir maddedir.
• Hepatit B veya Hepatit C virüsünün bulaştığından kuşkulanıyorsanız veya bu
konuda ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız bir sağlık ekibi görevlisine danışabilirsiniz.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve enfeksiyonlar – birisi ile
cinsel ilişki yoluyla yakalanabileceğiniz hastalıklar. Zührevi
Hastalıklar olarak da adlandırılmaktadır
• Cinsel yolla bulaşan az sayıda hastalık ve enfeksiyon bulunmaktadır. Klamidya ve
genital herpes bunların örnekleri arasında yer almaktadır.
• Hiç vakit kaybetmeden sağlık personeline göründüğünüz takdirde bu hastalıkların
ve enfeksiyonların tedavisi mümkündür.

• Çoğu cezaevinde cinsellikle ilgili her türlü sağlık sorunu için görünebileceğiniz özel
sağlık personeli bulunmaktadır. Ancak doktorların ve diğer sağlık personelinin
birçoğu da cinsel yolla bulaşan hastalıkları tedavi edebilmektedir.
• Cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığınızdan kuşku duyuyorsanız bir sağlık
ekibi görevlisi ile görüşünüz. Bu konuşmaları mahremiyet ilkesi çerçevesinde özel
olarak yapabilirsiniz.
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Uyuşturucu Madde ve Alkol sorunları
Temel Hususlar

9 Uyuşturucu maddeler ya da alkol ile ilgili sorunlarınız varsa yardım almak amacı ile
vakit kaybetmeden bir sağlık ekibi görevlisi ile görüşünüz.

9 Bu kişiler gerekli türden yardımı almanızı sağlayacaklardır.
9 Cezaevinde alkol veya uyuşturucu madde kullanımınından vazgeçmenizi sağlayacak
çok çeşitli yardımlar alabilirsiniz.

9 Diğer tutuklular sizi uyuşturucu madde ya da alkol kullanmaya zorluyor veya cezaevine
bu tür maddeler getiriyorlar ise durumu kişisel memurunuz ya da başka bir cezaevi
görevlisine açıklayınız.

Uyuşturucu madde tahlili yapılması
Cezaevi personeli, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığınızı tespit etmek amacı
ile size bir tahlil uygulayabilecektir. Bu tahlil, idrarınızdan alınacak bir örnekte
uyuşturucu madde kullandığınızı gösteren herhangi bir belirtinin bulunup
bulunmadığının kontrol edilmesi suretiyle yapılacaktır.
• Aşağıda belirtilen durumlarda size uyuşturucu madde tahlili yapılabilecektir
° cezaevi personeli tarafından belirlenmeniz durumunda. Cezaevi personeli
her ay rastgele belirleyecekleri az sayıda tutuklu üzerinde uyuşturucu
madde tahlili yapmaktadır.
° cezaevi personelinin uyuşturucu madde kullandığınızı düşünmeleri
durumunda
° geçmişte yoğun bir şekilde uyuşturucu kullandığınız ve cezaevinde
bulunduğunuz sırada da A sınıfı uyuşturucu madde kullandığınızın tahlliller
ile tespit edilmesi durumunda. Bu durumda sık sık tahlile tâbi tutulmanız
mümkün olabilecektir.
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Uyuşturucu Tahlili Hakkında ek bilgiler
• Cezaevi personeli, belirli faaliyetlerde bulunmanıza izin vermeden önce
uyuşturucu kullanmadığınızdan emin olmak isteyecektir. Örneğin kısa bir
süreliğine cezaevinden ayrılmanıza izin vermelerinden ya da insanların size
güvenmesini gerektiren bir işte çalışmanıza izin vermelerinden önce gibi.
• Başka bir cezaevine nakledildiğinizde ya da cezaevine ilk geldiğinizde de
uyuşturucu madde tahlili yapılabilecektir.

Uyuşturucu madde tahlili nasıl yapılır?
1. Cezaevi personeli tahlilin nasıl yapılacağını ve uyuşturucu tahlili yapmalarının
nedenlerini size açıklayacaktır.
2. Tahlil amacı ile idrar örneğinizi cezaevi personeline vermeniz gerekecektir.
3. Bu işlemi mahremiyet içerisinde tek başınıza yapabilirsiniz ancak idrar örneğiniz
üzerinde herhangi bir oynama yapmamanız için bu işlem sırasında cezaevi
personeli sizi görebilmelidir.
4. İdrarınızdan alınan örnek, uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının kontrolü
amacı ile laboratuvar adı verilen bir yerde tahlil edilecektir.
5. Tahlil sonuçları en kısa süre içerisinde cezaevi personeli tarafından size
bildirilecektir.
6. Sonuçlar uyuşturucu madde kullandığınızı gösteriyor ise, bu durum cezaevi
personeli tarafından sağlık ekibine bildirilecektir. Bunun amacı ise tahlil
sonuçlarını etkileyebilecek herhangi bir ilaç kullanıyor olup olmadığınızı
öğrenmektir. Cezaevi personeli durumu sağlık ekibine bildirmeden önce sizin
onayınızı almalıdır.
7. Tahlil sonuçları uyuşturucu madde aldığınızı gösteriyor ise, uyuşturucu madde
kullanma suçunu işleyip işlemediğinizi beyan etmeniz gerekecektir. Bu konuda
ifade vermek üzere yargılanmanız söz konusu olabilecektir (aşağıda bu konu
hakkında daha ayrıntılı bilgiler yer almaktadır).
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Uyuşturucu madde kullanma suçunu işlemediğinizi söylediğiniz
takdirde
• İlk tahlilin sonuçlarının doğru mu yoksa yanlış mı olduğunun tespit edilmesi için bir
tahlil daha yapılacaktır.
• Sonucun yine aynı çıkması durumunda örneği yeniden tahlil edilmesi amacı ile
cezaevi dışındaki bir laboratuvara gönderebilirsiniz.
• Tahlil sonuçları uyuşturucu madde kullandığınızı gösterdiği takdirde ya da ücretini
ödemek suretiyle dışarıda ek bir tahlil yapılmasını istemeniz durumunda cezaevi
personeli size bir takım belgeler verecektir. Bu belgeler şunlardır
° Zorunlu Uyuşturucu Madde Tahliline ilişkin olarak Tutukluları Bilgilendirme
° Zorunlu Uyuşturucu Madde Tahlili Örneğinin Bağımsız bir kuruluş tarafından
Analiz Edilmesi konusunda Avukatların ve tutukluların bilgilendirilmesi.

Uyuşturucu madde kullanma suçunu işlediğinizi söylediğiniz ya da
tahliller halen uyuşturucu madde kullandığınızı gösterdiği takdirde
1. Eğer uyuşturucu madde kullanmış iseniz, bu Cezaevi’nin 51(9) sayılı Kuralını
veya 55(10) sayılı Genç Suçlular Kuralını ihlal etmişsiniz anlamına gelmektedir
2. Bu durum, genellikle hakkınızda bir suçlama yapılmasına ve bu suçtan
yargılanmanıza neden olacaktır. Bu yargılama, cezaevi müdürü ya da cezaevi
dışından gelen bir yargıç ile suçlu olup olmadığınızın belirlenebilmesi amacı ile suç
ile ilgili olarak aranızda bazı konuşmalar yapacak olmanızdan ibarettir.
3. Suçlu bulunmanız halinde cezaevi, atılacak en iyi adımın hangisi olduğunu
belirleyecektir. Size bir ceza verilebilecek veya tanınan bir takım
ayrıcalıklardanmahrum bırakılmanız söz konusu olabilecektir. Ya da uyuşturucu
madde bağımlılığı sorununuzun çözümlenmesi amacı ile yardım almak için ilgili bir
kuruluşa gönderilmeniz de mümkün olabilecektir. Örneğin CARAT adındaki kuruluşa
gönderilebilirsiniz (Danışmanlık, Değerlendirme, Yönlendirme, Tavsiye ve Bakım).
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Personelin uyuşturucu tahlili yapmasını istemek (gönüllü uyuşturucu
tahlili)
İstediğiniz takdirde uyuşturucu tahlili yapılması talebinde bulunabilirsiniz. Bunu
uyuşturucu kullanmayı bırakmak istemeniz halinde isteyebilirsiniz. Uyuşturucu
kullanmayı bırakacaığnızı belirtmeniz halinde cezaevi personeli, size yardımcı olmak
için her türlü çabayı gösterecektir.
Bu durumda atabileceğiniz 2 adım bulunmaktadır
1. Cezaevinin gönüllü uyuşturucu madde tahlili ünitesine gitme talebinde
bulunabilirsiniz. Burası , uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak isteyenlerin
yardım almak için kalabilecekleri, cezaevi dahilindeki güvenli bir bölümdür.
Cezaevinin bu bölümünde kalmak için uyulması gereken birtakım kurallara uymayı
kabul ettiğinizi belirtmek amacı ile bir form imzalamanız gerekecektir. Birtakım
uyuşturucu madde tahlillerinin yapılmasına da izin vermeniz gerekecektir.
2. Ancak cezaevinin başka bir bölümüne taşınmak zorunda kalmadan da uyuşturucu
maddelerden uzak durma konusunda yardım almanız mümkün olabilecektir.
Gönüllü uyuşturucu tahlili programına dahil olma talebinde bulunabilirsiniz. Bu
programa katılmak için uyulması gereken birtakım kurallara uymayı kabul ettiğinizi
belirtmek amacı ile bir form imzalamanız gerekecektir. Birtakım uyuşturucu madde
tahlillerinin yapılmasına da izin vermeniz gerekecektir.

9 Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için belirli kurallara uymayı kabul ettiğinizi
belirtmek amacı ile bir form imzalamanız gerekecektir.

9 Uyuşturucu kullanmaya devam ettiğinizin tespit edilmesi halinde ne gibi işlemler
yapılacağı bu formda açıklanmaktadır.

9 Uyuşturucu kullanmaya devam ettiğinizin tespit edilmesi halinde herhangi bir ceza
almayacaksınız. Ancak bu durumda cezaevi personeli sizi cezaevinin o bölümünden
başka bir bölümüne nakletmek gibi çeşitli önlemlere başvurabilecektir.
• Bazı cezaevlerinde, uyuşturucu tahlili yaptırmayı kabul eden ve bu tahliller
sonucunda uyuşturucu kullanmadığı tespit edilen tutuklulara ayrıcalık adı verilen
ek haklar tanınmaktadır. Örneğin bu kişilerin daha fazla ziyaretçi kabul etmelerine
ya da paralarının daha büyük bir kısmını harcamalarına izin verilebilmektedir.

•

Bu konuda cezaevi personelinden bilgi alabilirsiniz. Bir takım kurallara uymayı ve
uyuşturucu kullanmamayı kabul ettiğinizi belirtmek amacı ile bir form imzalamanız
gerekecektir. Bu formda, yapmanız gerekenler ve uyuşturucu kullanmaya devam
ettiğinizin tespit edilmesi halinde ne gibi işlemler yapılacağı açıklanmaktadır.
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Uyuşturucu ve alkol sorunları ile ilgili alabileceğiniz yardımlar
Tüm tutuklular, alkol veya uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için yardım alabilir
Bu konuda yardım alabileceğiniz kişi ve kuruluşlar aşağıda açıklanmaktadır
1. Sağlık ekibi. Uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığından kurtulmanızı sağlamak
konusunda size yardımcı olmak için sağlık ekibi her türlü çabayı gösterecektir.
2. Bu konuda kendi koğuşunuzda yardım alabileceğiniz gibi, cezaevinin gönüllü
uyuşturucu madde tahlili ünitesi adındaki bölümüne nakledilerek de yardım
almanız mümkün olacaktır. Bkz. sayfa 76.
3. CARAT hizmeti (Danışmanlık, Değerlendirme, Yönlendirme, Tavsiye ve Bakım).
Bu kuruluş, cezaevi dışındaki kişilerden oluşabileceği gibi cezaevi görevlilerinden
de oluşabilmektedir. Bu kişiler, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmaları
konusunda tutuklulara yardımcı olmaktadırlar. Cezaevine intikal ettiğiniz andan
itibaren istediğiniz zaman bir CARAT görevlisi ile görüşebilirsiniz. Bu kişiler, size
uyuşturucu kullanmayı bırakmanız konusunda yardımcı olmak amacı ile sizinle
birlikte bir plan yapacaklardır.
4. Uyuşturucu rehabilitasyon programları. Size yardımcı olan CARAT görevlisi,
yardım almak için başvurabileceğiniz diğer kaynaklar konusunda sizi
bilgilendirecektir. Ancak bu tür kaynaklardan yardım alabilmeniz için önce ilgili
CARAT görevlisinin onay vermesi gerekmektedir. Bu tür yardımları alabilmek için
başka bir cezaevine nakledilmeniz gerekebilecektir.
Bu tür yardımlardan faydalanırken uyuşturucu madde tahliline tabi tutulmanız
gerekebilecektir. Uyuşturucu madde kullanmaya devam ettiğinizin tespit edilmesi
halinde bu yardımları almanız kesilebilecektir.
• Uyuşturucu madde kullanımı konusunda size yardımcı olan kişiyle konuşmaktan
çekinmeyiniz. Sizin tarafınızdan kendilerine aktarılan bilgilerin hangilerini gizli
tutacaklarını, hangilerini diğer görevlilere açıklamak zorunda olduklarını size
bildireceklerdir.
• Ailenizin fertlerinden birinin uyuşturucu madde kullanması konusunda veya
uyuşturucu madde bağımlılığınızın ailenizin fertlerini ne şekilde etkilediği konusunda
birtakım endişeleriniz varsa, bu konularda CARAT görevlisi ile görüşebilirsiniz. İlgili
CARAT görevlisi, ailenizin yardım veya bilgi almasını sağlamak için gerekli
girişimlerde bulunacaktır.
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Dini inancınız
9 Cezaevinde dini inançlarınızın gereklerini yerine getirmenize olanak sağlanacaktır.
9 Cezaevine intikal ettiğinizde cezaevi personeline dini inançlarınızdan
bahsedebilirsiniz. Dini inançlarınızın gereklerini yerine getirmeniz için size yardımcı
olacaklardır.

9 Cezaevi yönetimi dini inançlarınızın gereklerini yerine getirmenizi sağlayacak bir yer
temin etmekle sorumludur. Örneğin dua etmenizi veya dini toplantılara katılmanızı
sağlayacak bir yer.

9 Tüm cezaevlerinde dini inançlarınızın gereklerini yerine getirmenize yardımcı olacak
kişilerden oluşan bir ekip bulunmaktadır. Bu ekip din görevlileri ekibi olarak
adlandırılmaktadır.

9 Dini inancınız olmasa bile bir din görevlisi ile görüşme talebinde bulunabilirsiniz. Din
görevlileri kendileri ile konuşmak isteyen tüm tutukluları dinlemek için orada
bulunmaktadırlar. Örneğin moraliniz bozulduğunda ya da herhangi bir konu sizi
endişelendirdiğinde.

9 Cezaevi yönetimi, dua ve dini törenlerin ve dini bayramların saatlerine ve tarihlerine
dikkat edecektir.

9 Dininize ait törenlere istediğiniz zaman katılmanız mümkün olacaktır. Örneğin tecrit
ünitesinde veya firar listesinde ya da hastanede bulunsanız bile bu törenlere
katılabilirsiniz. Törene katılma talebinizi törenden önce din görevlisine iletmeniz
gerekmektedir.

9 Cezaevinde dini ihtiyaçlarınızın karşılanmadığını düşünüyorsanız bu konuda bir din
görevlisi veya çeşitlilik memuru adlı kişi ile görüşebilirsiniz.

9 Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4550’de bu konuda ayrıntılı bilgi yer almaktadır.
Kütüphanede bu yönetmeliğin bir sureti bulunmaktadır.
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Dini inançlarınızın gereklerini yerine getirmenize yardımcı olacak
kişiler
• Din görevlileri ekibi, farklı dinlere mensup olan ve dini inançlarınızın gereklerini
yerine getirmenize yardımcı olmakla görevli kişilerden oluşmaktadır.
• Her cezaevinde farklı ekipler görev yapmaktadır, ancak bu ekipler genellikle
aşağıda belirtilen dinlere ve inançlara mensup din görevlilerinden oluşmaktadır
°

İngiliz Anglikan Kilisesi

°

Katolik Kilisesi, Metodist Kilisesi ve Bağımsız Kiliseler

°

İslam

°

Budizm

°

Yahudi

°

Hinduizm

°

Sih mezhebi

Gerektiğinde diğer dinlere ve inançlara mensup kişiler de cezaevine getirtilebilecektir.
Rastafaryanizm, cezaevinde bir din olarak tanınmamaktadır. Ancak eğer bir
rastarafaryan iseniz, din görevlileri ekibi size yardımcı olmaya çalışacaktır.
Vejeteryan veya vegan gıdalar yemenize veya kitaplar gibi ihtiyaç duyacağınız
malzemeleri temin etmenize yardımcı olacaklardır.

Cezaevi personeline dini inancınız hakkında bilgi verilmesi
• Cezaevinde bulunduğunuz süre içerisinde bir dinin gereklerini yerine getirmek
istiyorsanız bunu cezaevine ilk geldiğinizde cezaevi personeline belirtmelisiniz.
Böylelikle cezaevi personeli, dini inançlarınızın gereklerini yerine getirmenizi temin
edeceklerdir.
• Cezaevine ilk geldiğinizde hangi dini inanca mensup olduğunuz size sorulacaktır.
Sahibi bulunduğunuz dini inancı söyleyebilirsiniz veya herhangi bir dini inanç
taşımadığınızı belirtebilirsiniz.
• Bu işleme dini inancınızın kaydedilmesi denmektedir.
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• Dini inançlarınızın gereklerinin yerine getirilmesi
• Cezaevinde dini törenlere veya faaliyetlere katılmak istiyor iseniz, kaydettirdiğiniz
dine ilişkin törenlere katılmanız mümkün olacaktır.
• Cezaevine ilk varışınızın hemen sonrasında dini inancınızın doğru bir şekilde
kaydedilip kaydedilmediğini ve herhangi bir dini ihtiyacınız bulunup bulunmadığını
öğrenmek amacı ile bir din görevlisi sizi ziyaret edecektir.

Dini inancınızı değiştirmek istediğiniz takdirde
• Kaydettirmiş olduğunuz dini inancı değiştirerek başka bir dini inanca kaydolmanız
mümkündür.
• Başka bir dini inancı kaydettirmek istediğinizi belirten bir formu doldurup
imzalamanız gerekmektedir.
• Din görevlileri ekibi seçmiş olduğunuz yeni inançla ilgili doğru din görevlisini
bulmanıza yardımcı olacaktır.

Dini inancınızı değiştirmeden başka bir dine ait din görevlisi ile
görüşme talebinde bulunmanız durumunda
Aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde bu tür bir talepte bulunmanız mümkün
olacaktır:

° cezaevi yöneticisi ile din görevlilerinin samimi olarak başka bir dini inanç
hakkında bilgi edinmek ya da bu dini inancın gereklerini yerine getirmek
istediğinize kanaat getirmeleri halinde

° cezaevi yöneticisi ile din görevlilerinin bu talebi herhangi bir sorun çıkartmak
için değil iyi niyetle yaptığınıza kanaat getirmeleri halinde.
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Dini törenlere veya diğer dini faaliyetlere katılmak
• Cezaevi yönetimi dini törenler için her hafta en az 1 saat süre tahsis etmelidir.
• Dini törenlerin, toplantıların veya faaliyetlerin tarihleri ve saatleri, din görevlileri
ekibi tarafından size bildirilecektir.
• Kaydettirilmiş dine ilişkin olarak düzenlenen törenlere katılmanız mümkün
olabilecektir.
• Boş yer bulunması kaydıyla, dini inancınızla ilgili diğer gruplara veya
faaliyetlere katılmanız da mümkün olabilecektir.
• Cezaevi yönetimine herhangi bir dini inanç taşımadığınızı belirtmiş olsanız dahi
dini törenlere katılmanız mümkün olabilecektir.
• Farklı bir dine ait törenlere katılmanız da mümkündür. Ancak bu talebinizle ilgili
olarak önce bağlı olduğunuz din görevlisi ile görüşmeniz gerekecektir.
• Bazen günlük spor egzersizleri ya da ziyaretçi kabulü gibi diğer faaliyetler,
önemli dinsel faaliyetlerle aynı zamana rastlayabilecektir. Bu tür durumlarda
cezaevi personeli, arzu ettiğiniz dini törene katılmanız konusunda size yardımcı
olabilecektir.

Din görevlisi sizin için ne yapabilir
• Din görevlileri, cezaevi dışındaki dünya ile temasta olmanızısağlayabileceklerdir.
Örneğin bağlı bulunduğunuz kiliseden, camiden, tapınaktan veya cemaatten bir
din görevlisinin sizi cezaevinde ziyaret etmesini sağlayabileceklerdir.
• Din görevlileri ayrıca ailenizle irtibatınızı sürdürmenize de yardımcı
olabileceklerdir. Bu amaçla ailenizle veya gözetim servisi ile işbirliği
yapabileceklerdir.
• Başka bir ülke vatandaşı iseniz (yabancı uyruklu tutuklu) din görevlisi, vatandaşı
olduğunuz ülkede bulunan ailenizle irtibat kurmanıza yardımcı olabilecektir.
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Diğer yardımlar. Örneğin şartlı olarak tahliye edilmenizin sağlanması
konusunda
• Din görevlisinden, cezaevinde kaldığınız süre içerisinde hakkınızda düzenlenen
raporlara ilişkin olarak yazılı veya sözlü bir yorumda bulunmasını talep
edebilirsiniz.
• Cezaevi personeli, sizin hakkınızda, davranışlarınız ve yaptığınız işler ya da
eğitsel çalışmalar gibi konuları içeren raporlar düzenleyeceklerdir. Hakkınızda
verilecek kararlarda bu raporlardan faydalanılacaktır. Örneğin Şartlı Tahliye
Kurulu, şartlı olarak tahliye edilip edilemeyeceğinize karar verebilmek için bu
raporları inceleyecektir.
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Cezaevi Kuralları
Temel Hususlar
• Cezaevi Kuralları, tüm cezaevlerinde geçerli olmakla birlikte cezaevi yöneticisi
yerel kurallar da belirleyebilecektir.
• Cezaevi Kurallarını çiğnediğiniz takdirde bir suç işlemiş sayılacaksınız.
• Bir suç işlediğiniz takdirde hakkınızda bir kovuşturma açılması ve
cezalandırılmanız söz konusu olabilecektir.
• Cezaevi’nin 51 sayılı Kuralında ve 55 sayılı Genç Suçlular Kuralında bu
suçlardan bahsedilmektedir.
• Cezaevi Kurallarını anlamanız pek kolay olmayabilir. Bu kurallar hakkında bilgi
almak için Cezaevi Disiplin Rehberine başvurabilirsiniz. Bu Rehber, ayrıca Cezaevi
İç Hizmet Yönetmeliği 2000 olarak da adlandırılmaktadır. Tüm koğuşlarda ve
kütüphanede bu kitabın bir nüshası bulunmaktadır.

İzleyen sayfalardaki herhangi bir fiili yaptığınız takdirde
Cezaevi Kullarını çiğnemiş ve suç işlemiş sayılacaksınız.
Başka bir kişiyi incitecek, tehdit edecek veya ona zarar verecek
davranışlarda bulunmak
• Herhangi bir kişiye hakaret etmeniz veya vurmanız ya da onunla kavga etmeniz
halinde.
• Irkı nedeniyle herhangi bir kişiye hakaret etmeniz veya vurmanız halinde (bir
kişinin cildinin rengi, geçmişi veya ait oldukları kültür gibi unsurlar ırk olarak
değerlendirilmektedir).
• Başka bir kişinin moralini bozacak, onu tehdit edecek ya da korkutacak herhangi
bir söz söylemeniz ya da davranışta bulunmanız halinde. Bu davranışı özellikle bu
kişinin ırkından dolayı yapmanız durumunda.
• Herhangi bir kişiyi isteği dışında diğer insanlardan uzak tutmanız halinde. Örneğin
kilitli bir yere kapatmanız durumunda.
• Başka bir kişiyi tehlikeye atacak veya onun sağlığına zarar verecek şekilde
davranmanız halinde.
• Cezaevinde veya ıslahevinde çalışan veya bu kurumları ziyaret eden herhangi bir
kişiye kaba davranışlarda bulunmanız halinde.
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Cezaevi personelinin görevlerini yerine getirmelerini engelleyecek
davranışlarda bulunmak
• Cezaevinde çalışan herhangi bir kişinin cezaevi içerisinde gitmesi gereken yere
gitmesini engellemeniz halinde. Örneğin herhangi bir kişinin hücrenize girmesini
engellemek amacı ile barikat kurmanız durumunda.
• Cezaevinde çalışan herhangi bir kişinin görevini yerine getirmesini engellemeniz
halinde.

Cezaevinden firar etmek
• Cezaevinden veya nezarethaneden firar etmeniz halinde. Örneğin bir
refakatçinizin elinden kaçıp kurtulmanız durumunda.
• Kısa süreliğine cezaevi dışına izne gönderildiğinizde geri dönmemeniz halinde. Bu
durum firari olmak olarak adlandırılmaktadır.

Uyuşturucu Madde ve Alkol
• Zorunlu idrar tahliline tâbi tutulmanız üzerine alınan sonuçlarda, kısa bir süreliğine
cezaevi dışına çıktığınızda kullanmış olsanız dahi, yasaklı uyuşturucu madde
kullanmış olduğunuzun belirlenmesi halinde.
• Alkol kullanma alışkanlığına sahip olmanız veya alkol kullandıktan sonra sarhoş
olarak bulunmanız halinde.

Cezaevine veya ıslahevine zarar vermek
• Binanın herhangi bir bölümünü kundaklamanız veya içinde bulunan herhangi bir
şeyi yakmanız halinde.
• Binanın herhangi bir bölümüne veya bina içinde bulunan ve size ait olmayan
herhangi bir şeye zarar vermeniz veya herhangi bir şeyi tahrip etmeniz halinde.
• Duvarlara herhangi bir kişiyi kızdıracak, tehdit edecek veya korkutacak herhangi
bir şeyi asmanız, yazmanız veya resim olarak çizmeniz halinde.
• Veya yukarıda belirtilen fiillerden herhangi birini bir kişinin ırkı nedeniyle yapmanız
halinde.

84

Bulundurmanıza izin verilen ve verilmeyen eşyalar
• Bulundurmanıza izin verilmeyen bir eşyayı bulundurmanız halinde. Örneğin cep
telefonu, bıçak veya uyuşturucu madde gibi.
• Herhangi bir eşyadan bulundurmanıza izin verilenden daha yüksek miktarda
bulundurmanız halinde.
• Ziyaretçilerinizden, cezaevinde bulundurmanıza izin verilmeyen herhangi bir
eşyayı veya maddeyi kabul etmeniz halinde. Örneğin uyuşturucu madde gibi.
• Herhangi bir kişiye, bulundurmanıza izin verilmeyen bir şeyi satmanız veya
vermeniz halinde.
• Herhangi bir kişiye, sadece sizin bulundurmanıza izin verilen bir şeyi satmanız
veya vermeniz halinde.
• Size ait olmayan herhangi bir şeyi cezaevinden ya da başka bir kişiden almanız
veya çalmanız halinde.

Cezaevinin olmamanız gereken bir bölümünde bulunmak
• Bulunmanız gereken bir yeri terk etmeniz halinde.
• Gitmemeniz gereken bir yere gitmeniz halinde.

Cezaevi personelinin yapmanızı talep ettiği bir şeyi yapmamak
• Yapmanız talep edilen bir işi düzgün yapmamanız veya hiç yapmamanız halinde.
• Uymanız gereken bir talimata veya kurala uymamanız halinde.
• Cezaevi kurallarından herhangi birini ihlal etmeniz veya bir başkasının ihlal
etmesine yardımcı olmanız halinde.

Kısa süreliğine cezaevinden ayrıldığınızda kuralları ihlal etmek
• Kısa bir süre için izinli olarak cezaevinden ayrıldığınızda kuralları ihlal etmeniz
halinde. Bu konu Cezaevi’nin 9 sayılı Kuralında ve 5 sayılı Genç Suçlular
Kuralında ele alınmaktadır.
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Cezaevi kurallarının ihlal etmek
Cezaevi kurallarını ihlal ettiğiniz takdirde bir suç işlemiş sayılırsınız.

Bir suç işlediğinizde ne tür işlemler uygulanır?
1. Eğer bir cezaevi görevlisi suç işlediğinizi düşünüyorsa, bu suçun ne olduğunu
derhal (veya 48 saat içinde) size bildirecektir. Size bu suçun niteliğinin açıklandığı bir
form verilecektir.
2. Bir duruşmaya katılmanız gerekecektir (yargılama olarak da adlandırılmaktadır).
Bu duruşmada, cezaevi personeli işlemiş olduğunuz suça ilişkin olarak sizinle
görüşecek ve bu suçu neden işlediğinizi soracaktır. Bu duruşma, cezaevi yöneticisi
veya cezaevi dışından gelen ve bağımsız yargıç olarak adlandırılan bir kişi tarafından
yönetilecektir.
3. Bu duruşmada söz konusu suçu işleyip işlemediğinizi belirtmeniz gerekecektir.
4. Cezaevi yöneticisi veya bağımsız yargıç, söz konusu suçu işleyip işlemediğinize
karar verecektir. Bu kararı, sizi ve olayın ne şekilde gerçekleştiğini bilen diğer kişileri
dinledikten sonra vereceklerdir.
5. Suçlu bulunmanız halinde size bir ceza verilecektir. Verilebilecek cezaların listesi
87. sayfada yer almaktadır. Suçsuz bulunmanız halinde ise başka herhangi bir işlem
yapılmayacaktır.
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Cezalar
Temel Hususlar

9 Alabileceğiniz cezalar Cezaevi’nin 55 ve 55A sayılı Kuralları ile 60 ve 60A sayılı
Genç Suçlular Kurallarında açıklanmaktadır.

9 Alacağınız cezanın düzeyi, işlediğiniz suçun ciddiyet derecesine bağlıdır.
9 Suçun ciddi bir suç olduğunu düşündüğü takdirde cezaevi yönetimi polise
başvurabilecektir.

9 1’den çok suç işlemeniz halinde her bir suç için ayrı olarak cezalandırılabilirsiniz. Bu
cezalar birbiri ardına uygulanabilecektir.

9 İşlemiş olduğunuz suçun ciddiyet derecesine bağlı olarak cezaevinde kalma süreniz
ek hapis cezası olarak uzatılabilecektir.

9 Ancak size süre uzatımı cezası verilmesi durumunda, her bir suç için verilebilecek ek
hapis cezasının süresi en fazla 42 gün olabilecektir.

9 Uyarı dışındaki cezalar 6 aya kadar askıya alınacaktır. Yani, cezanız ancak bu süre
içerisinde bir başka suç işlemeniz halinde uygulanacaktır.

9 Cezaevi yöneticisi, süre uzatımı dışında uygun gördüğü başka bir cezayı da
verebilecektir.

9 Diğer cezaların yanı sıra, süre uzatımı cezasını verebilecek tek kişi bağımsız yargıçtır
(bölge yargıcı).
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Bir suç işlediğiniz takdirde alabileceğiniz cezalar aşağıda
açıklanmaktadır
• Bir uyarı cezası alabilirsiniz.
• Bazı ayrıcalıklarınız (örneğin hücrenizde TV bulundurmak) en fazla 42 günlüğüne,
ve genç suçlular için de en fazla 21 günlüğüne geri alınabilir.
• En fazla 84 günlük kazancınız veya genç suçlular için en fazla 42 günlük
kazançları durdurulabilir. Ancak bu süre içerisinde aileniz ile irtibat kurmanızı
sağlamak amacı ile posta pulu almanıza ve telefonla arama yapmanıza yetecek
kadar para verilecektir.
• En fazla 35 gün süreyle diğer tutuklardan ayrı bir hücrede kilit altında
tutulabileceksiniz. Bu süre, 18 yaşının üzerindeki genç suçlular için 16 gündür. Bu
ceza, hücre hapsi olarak adlandırılmaktadır. Bu cezayı çekmeye başlamadan
önce sağlık durumunuzun müsait olup olmadığının belirlenmesi için bir doktor ya
da hemşire tarafından muayene edilmeniz gerekecektir.
• En fazla 21 gün boyunca diğer tutuklularla birlikte çalışmanız engellenebilecektir.
• Eğer tutuklu konumunda yargılanmayı bekliyorsanız, tanınmış olan ayrıcalıklar geri
alınabilecektir.
• En fazla 28 gün süreyle bulunduğunuz koğuştan veya yaşam biriminden
çıkartılabilirsiniz. Bu süre, genç suçlular için en fazla 21 gündür.
Aşağıda belirtilen cezalar, sadece genç suçlular için geçerlidir
• En fazla 21 gün boyunca faaliyetlere katılmaktan men edilebilirsiniz.
• En fazla 21 gün boyunca günde 2 saat fazladan çalışma cezasına çarptırılabilirsiniz.

Süre uzatımı
• Suçun ciddiyet derecesine bağlı olarak diğer cezaların yanı sıra, cezaevinde
kalma süreniz en fazla 42 güne kadar uzatılabilecektir.
• Süre uzatımı, mahkeme tarafınca verilen mahkumiyet cezanızın bir parçası
olmamakla birlikte cezaevinde daha uzun süre kalmanız anlamını taşımaktadır.
• Süre uzatımı cezası sadece bağımsız yargıçlar (bölge yargıçları) tarafından
verilebilecektir.
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Süre uzatımı hakkında daha ayrıntılı bilgiler
• Eğer tutuklu konumda yargılanmayı bekliyorsanız, süre uzatımı ancak suçlu
bulunmanız ve cezalandırılmanız yönünde bir mahkeme kararı çıkması halinde
geçerli olacaktır.
• Müebbet hapse mahkum hükümlülere, kamu düzeninin korunması amacı ile
cezaevinde bulundurulan tutuklulara, adli tutuklulara ve göçmenlik işlemleri
sonuçlanana kadar cezaevinde tutulan yabancı uyruklu kişilere süre uzatımı
cezası uygulanmayacaktır.

Cezaevinde Yargılama – duruşma olarak da adlandırılan
Temel Hususlar

9 İşlenen suça ilişkin olarak bir cezaevi duruşmasına katılmanız gerekecektir.
9 Bu duruşma, bir cezaevi yönetcisi veya cezaevi dışından bir bölge yargıcı tarafından
yönetilecektir (bağımsız yargıç olarak adlandırılmaktadır).

9 Bu duruşma genellikle, işlediğinizi düşündükleri suçun cezaevi personeli tarafından
size bildirilmiş olan tarihi izleyen gün gerçekleştirilecektir.

9 Duruşmaya hazırlanmak için size en az 2 saat süre tanınacaktır.
9 Duruşma tamamlanana kadar diğer tutuklulardan ayrı tutulabilirsiniz.
9 Gerçekleşen olay hakkındaki düşüncelerinizi söyleme fırsatı tanınacaktır.
9 Duruşmada ifade vermek üzere tanık çağırmanız mümkün olacaktır.
9 Diğer insanlardan yardım almanız mümkün olacaktır. Örneğin bir avukattan veya
McKenzie friend olarak adlandırılan bir kişiden. Bkz sayfa 94.

9 Neler olup bittiğini anlamadığınız ya da soru sorma ihtiyacı hissettiğiniz takdirde bir
cezaevi görevlisi veya avukatınız ile görüşebilirsiniz.
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Duruşma öncesinde ne tür işlemler yapılacaktır?
 Hakkınızda bir rapor düzenlenecektir. Bu raporda bir cezaevi görevlisi hangi suçu
işlediğinizi ilişkin düşündüklerini açıklayacaktır.

 Bir cezaevi görevlisi, işlediğinizi düşündükleri suçun niteliğini derhal (veya 48 saat
içinde) size bildirecektir.

 Duruşma, genellikle bu işlemin ertesi günü yapılmaktadır (Pazar gününe veya
Resmi Tatil gününe denk gelmemesi koşuluyla).

 Duruşmaya hazırlanmak için size en az 2 saat süre tanınacaktır.
Duruşmadan önce size 2 adet form verilecektir
1. Form 1127A. Bu formda cezaevi görevlisinin işlediğinizi düşündüğü suç
açıklanmaktadır. Bu formda yazılı olan hususları anlamadığınız takdirde bu
durumu belirtmeniz gerekmektedir.
2. Form 1127C. Bu formda duruşmada neler olacağı açıklanmaktadır.
Bu formun üzerine
• gerçekleşen olay hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz.
Düşüncelerinizi formun arka yüzüne yazınız. Gerektiği takdirde daha
fazla kağıt talebinde bulunabilirsiniz.
• bu aşamada kim olduklarını biliyorsanız, duruşmaya katılmasını
istediğiniz tanıkların adlarını yazınız. Arzu ettiğiniz takdirde tanık olarak
kimlerin dinlenmesini istediğinizi duruşma sırasında da belirtebilirsiniz.
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Duruşmalar hakkında daha ayrıntılı bilgiler
• Sağlığınızın duruşmaya katılmaya elverişli olup olmadığını belirlemek amacı ile
duruşma öncesinde sağlık durumunuzun bir doktor veya hemşire tarafından
kontrol edilmesi talebinde bulunabilirsiniz.
•

Duruşma tamamlanana kadar diğer tutuklulardan ayrı tutulabilirsiniz.

Duruşmadan önce yapılması gereken işlemler
9 Duruşmada söylemek istediklerinizi kafanızda tasarlayınız.
9 Gerçekleşen olayı gören başka bir kişinin mevcut olup olmadığını hatırlamaya
çalışınız. Bu kişiler, duruşmada sizin için tanıklık yapabileceklerdir.

9 Duruşma öncesinde Cezaevi Disiplin Rehberini incelemeniz faydalı olabilecektir.
Bu belge PSO 2000 olarak da adlandırılmaktadır. Koğuşunuzda ve kütüphanede
bunun bir nüshası mevcuttur. Kütüphaneye ulaşmanız mümkün değilse bu rehberin
bir kopyasını görmeyi isteyebilirsiniz.

9 Duruşmadan önce Cezaevi Disiplin Rehberini inceleme fırsatı bulamadığınız
takdirde duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini talep edebilirsiniz.

9 Okumakta veya yazmakta zorluk çekiyorsanız veya anlamadığınız herhangi bir
husus varsa, bir cezaevi görevlisinden veya avukatınızdan yardım isteyebilirsiniz.

Duruşma sırasında gerçekleştirilecek işlemler nelerdir?
1. Cezaevi yöneticisi şunları kontrol edecektir:
• 1127A ve 1127C formlarına sahip olup olmadığınızı
• duruşmaya neden katıldığınızı ve duruşmada neler olacağını anlayıp
anlamadığınızı.
• duruşmaya yeterince hazırlanıp hazırlanmadığınızı. Örneğin neler
söyleyeceğinizi tasarlayıp tasarlamadığınızı.
• hukuki danışmanlık veya tercüman gibi bir yardıma ihtiyaç duyup
duymadığınızı.
2. Bir görevli size isnat edilen suçu okuyacaktır. İsnat edilen suç, cezaevi
personelinin işlediğinizi düşündüğü suç anlamında kullanılmaktadır.
3. Yapılan suçlamayı kabul edip etmediğiniz size sorulacaktır.
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Suçu kabul etmeniz halinde
• Hakkınızda rapor düzenleyen cezaevi görevlisi, gelişen olayların açıklandığı bir
yazılı ifadeyi okuyacaktır.
• Daha sonra bu okunan hususlar hakkındaki düşüncelerinizi açıklamanız
istenecektir. Bu aşamada soru da sorabilirsiniz.
• Cezaevi görevlisinin söylediklerine katılmadığınız takdirde bunu açıkça
belirtmeniz gerekmektedir. Cezaevi görevlisinin söylediklerine katılmadığınız
takdirde tanık çağırma talebinde de bulunabilirsiniz.
• Katılmadığınızı söylediğiniz tüm hususlar cezaevi yöneticisi tarafından
incelenmelidir.
• Cezaevi yöneticisi, bulguların gerçeği yansıttığına ve incelenecek başkaca bir
husus bulunmadığına kanaat getirebilecektir. Bu durumda cezaevi yöneticisi,
cezanın hafifletilmesi için bir beyanda bulunmak isteyip istemediğinizi size
soracaktır. Bu aşamada işlemiş olduğunuz suçun ciddiyetini hafifletecek her türlü
konuyu cezaevi yöneticisine iletebilirsiniz.
• Bu aşamanın ardından bir cezaevi personeli, cezaevine intikal ettiğiniz günden bu
yana sergilediğiniz tutum ve davranışlar ve daha önce katıldığınız duruşmalar
hakkında bilgi verecektir.
• Verilen bilgiler hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi açıklayabilirsiniz.
• Daha sonra cezaevi yöneticisi, kararlaştırılan cezayı size bildirecektir. Bu cezanın
açıklandığı formun bir sureti size verilecektir. Bu form Form 256D olarak
adlandırılmaktadır.
• Duruşmanın herhangi bir aşamasında cezaevi yöneticisi işlemiş olduğunuz suçun
süre uzatımı cezası almanızı gerektirdiğine kanaat getirmesi halinde, davanıza
bakmak üzere bağımsız bir yargıcın görevlendirilmesini talep edecektir.
• Bağımsız yargıç ile görüşmek için en fazla 28 gün beklemeniz gerekecektir.

92

Suçu kabul etmemeniz veya ne tür bir cevap vermeniz
gerektiğinden emin olmamanız halinde
• Hakkınızda rapor düzenleyen cezaevi görevlisi, gelişen olayların açıklandığı bir
yazılı ifadeyi okuyacaktır.
• Bu aşamada okunan hususlar hakkındaki düşüncelerinizi açıklayabilir veya soru
sorabilirsiniz.
• Cezaevi yöneticisi, cezaevi görevlisine bir takım sorular yöneltecektir. Tanıkları
dinlemek de isteyebilecektir.
• Cezaevi yöneticisinin yanı sıra siz de tanığa soru yöneltebilirsiniz.
• Daha sonra size isnat edilen suç (cezaevi görevlilerinin işlediğinizi düşündükleri
suç) ve sunulan kanıtlar hakkındaki düşüncelerinizi açıklamanız istenecektir.
• Talep ettiğiniz takdirde savunmanıza yardımcı olmak amacı ile tanık çağırmanıza
olanak sağlanacaktır (cezaevi yöneticisinin tanık çağırmanıza izin vermemek için
çok iyi bir gerekçesi olduğuna inandığı durumlar dışında).
• Cezaevi yöneticisinin ve cezaevi görevlisinin yanı sıra siz de tanığa soru
yöneltebilirsiniz.
• Suçlu olmadığınıza inanmanızı sağlayan temel nedenleri açıklamanıza olanak
sağlanacaktır.
• Daha sonra cezaevi yöneticisi, vermiş olduğu kararı size açıklayacaktır. Bu karar
nihai karar olarak adlandırılmaktadır. Cezaevi yöneticisi, ancak suçu işlediğinizden
son derece emin olduğu takdirde sizi suçlu bulabilecektir.
• Suçlu bulunmanız halinde cezaevi yöneticisi cezanızın ne olduğunu size
söyleyecektir. Daha sonra cezaevi yöneticisi, bu cezanın ne olduğunu açıklayan
formun bir suretini size verecektir. Bu form Form 256D olarak adlandırılmaktadır.
• Duruşmanın herhangi bir aşamasında cezaevi yöneticisi işlemiş olduğunuz suçun
süre uzatımı cezası almanızı gerektirdiğine kanaat getirmesi halinde, davanıza
bakmak üzere bağımsız bir yargıcın görevlendirilmesini talep edecektir.
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Duruşma sırasında alabileceğiniz diğer yardımlar
Duruşma sırasında aşağıda belirtilen yardımları alabilirsiniz
• hukuki danışmanlık
• hukuki temsil (duruşmaya size vekaleten bir avukatın katılması)
• bir arkadaşınızın veya danışmanın duruşmaya katılması (bu kişi ‘McKenzie
friend’ olarak adlandırılmaktadır). Bu kişi duruşmaya katılarak sizin adınıza
notlar alabilecek ve size tavsiyelerde bulunabilecektir. Ancak bu kişi sizi temsil
edemeyecek ve ancak cezaevi yöneticisi izin verdiğinde konuşabilecektir.
Herhangi bir din görevlisi, bir cezaevi görevlisi ya da başka bir tutuklu, sizin için
‘McKenzie friend’ olabilecektir.

Duruşma bir cezaevi yöneticisi tarafından yönetiliyor ise
Hukuki danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bu hizmeti telefonla, mektupla ya da
avukatınızın sizi ziyareti sırasında alabilirsiniz.
Cezaevi yöneticisinin aşağıda belirtilen nedenlere bağlı olarak hukuken temsil
edilmenize izin verdiği durumlar dışında hukuki temsil hakkınız bulunmamaktadır
° işlenen suçun ciddiyet derecesi ve alabileceğiniz cezanın düzeyine göre
° ortaya çıkabilecek muhtemel hukuki sorulara göre
° olan biteni ne derece kavradığınıza göre
° duruşmanın gidişatını yavaşlatabilecek veya sorun çıkartabilecek etkenlere
göre. Örneğin diğer tutuklulardan ayrı tutulmanız nedeniyle savunmanızı
hazırlamakta sorun yaşamanız durumunda.
Bu tür bir duruşmada genellikle bir ‘McKenzie friend’ veya bir hukuk müşaviri
bulundurmanıza izin verilmeyecektir.
Ancak neler olup bittiğini kavrayamadığınız ya da vakanın zor olduğu, veya cezaevi
yöneticisinin bu izni vermenin doğru ve adil olduğunu düşündüğü durumlarda bir
‘McKenzie friend’ ya da bir hukuk müşavirinin duruşmaya katılmasına izin
verilebilecektir.
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Duruşma bağımsız bir yargıç tarafından yönetiliyor ise
(bölge yargıcı)
• Daima hukuki temsil alma hakkınız olacaktır (sizi temsil etmek üzere bir avukat
duruşmaya katılacaktır).
• Cezaevi yöneticisi veya sosyal hizmetler görevlisi hukuki temsil konusunda
karşılaşabileceğiniz sorunların çözülmesi için size yardımcı olabileceklerdir.

Duruşmanın veya cezanın incelenmesi talebinde bulunmak
9 Duruşmanın hatalı bir şekilde gerçekleştirildiğine ya da aldığınız cezanın hak
ettiğinizden çok daha yüksek olduğuna inanıyorsanız, yeniden bir inceleme
yapılması talebinde bulunabilirsiniz.

9 Duruşmanın hatalı bir şekilde gerçekleştirildiğini düşündüğü takdirde cezaevi
yöneticisi bu konu ile ilgilenecektir.

9 Aldığınız süre uzatma cezasının iade edilmesi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Duruşma hatalı bir şekilde gerçekleştirilmesi ya da aldığınız
cezanın çok ağır olduğuna inanmanız halinde neler yapılır ?
1. Cezaevi yöneticisinin duruşmanın hatalı bir şekilde gerçekleştirildiğini
düşünmesi durumunda
Duruşma bir cezaevi yöneticisi tarafından yönetilmiş ise
• Cezaevi yöneticisi duruşmanın sonucunu değiştirebilecektir. Örneğin suçlu
bulunmuş olmanız hususunu ve almış olduğunuz cezayı değiştirebilecektir.
Duruşma bağımsız bir yargıç tarafından yönetilmiş ise (bölge yargıcı)
Cezaevi yöneticisi
• davayı incelemesi talebiyle kıdemli bölge yargıcına iade edebilecektir.
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2. Duruşmanın hatalı bir şekilde gerçekleştirildiğine ya da aldığınız
cezanın çok ağır olduğuna inanıyorsanız.
Duruşma bir cezaevi yöneticisi tarafından yönetilmiş ise
• Koğuşunuzdan sorumlu bir cezaevi görevlisinden ADJ1 Formu talebinde
bulununuz.
• Formu doldurup duruşmanın gerçekleştirildiği tarihi izleyen 6 hafta içerisinde
cezaevi yöneticisine gönderiniz.
• Davanız ile ilgili kararı bölge yöneticisi olarak adlandırılan bir kişi verecektir.
• Bölge yöneticisi duruşmanın hatalı bir şekilde gerçekleştirildiğini düşündüğü
takdirde, suçlu bulunmuş olmanız hususunu ve almış olduğunuz cezayı
değiştirebilecektir.
Duruşma bağımsız bir yargıç tarafından yönetilmiş ise (bölge yargıcı)
• Duruşmanızın incelenmesini istemenizin nedenlerini düz bir kağıda yazarak
cezaevi yöneticisine iletiniz. ADJ1 Formunu doldurmayınız. Cezaevi yöneticisine,
duruşma tarihini izleyen 14 gün içerisinde yazmanız gerekmektedir.
• Yazmış olduğunuz başvuru incelenmesi için kıdemli bölge yargıcı sıfatını taşıyan
bir yargıca gönderilecektir. Bu yargıç, Westminster Magistrates Sulh Ceza
Mahkemesi’nde görev yapmaktadır.
• Kıdemli bölge yargıcı size verilen cezayı değiştirme yetkisine sahiptir. Ancak suçlu
bulunmuş olmanız hususunu değiştiremeyecektir.

Bu gelişmelerin ardından sonuçtan hala memnun değilseniz
• Davanızın Cezaevleri ve Gözetim Daireleri Ombüsmanı olarak adlandırılan bir
kişi tarafından incelenmesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu kişi cezaevi için
çalışmamaktadır. Bu kişinin görevi, tutukluların cezaevi yaşantısı hakkında
yaptıkları şikayetleri incelemektir.
• Ombüsmana yazarak davanızı incelemesini talep edebilirsiniz. Ya da
avukatınızdan sizin adınıza bunu yapmasını talep edebilirsiniz.
• Ombüsman, ilk olarak konuyu siz ve cezaevi yöneticisi arasında çözmeye
çalışacaktır.
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Ombüsman hakkında ayrıntılı bilgi
• Bu girişimi başarısız olduğu takdirde ombüsman bir rapor yazarak neler yapılması
gerektiğini düşündüğünü açıklayacaktır.
• Duruşma tekrarlanmayacaktır. Ancak ombüsman cezaevi yönetiminin sizi suçlu
bulmuş olmasını veya almış olduğunuz cezayı değiştirmesini önerebilecektir.
Ombüsmanın adresi aşağıda yer almaktadır
Prisons and Probation Ombudsman
Ashley House
2 Monck Street
LONDON
SW1P 2BQ

Yargı denetimi
• Bir yargıcın davanızı incelemesini talep edebilirsiniz. Ancak buna izin verilmemesi
de mümkündür. Bu nedenle, yukarıda açıklanan yöntemler vasıtasıyla bir
şikayette bulunmak en iyi çözüm olacaktır.
• Davanızın bir yargıç tarafından incelenmesini istiyorsanız, bu talebinizi
avukatınıza yazılı olarak iletiniz.

Süre uzatma cezasının iade edilmesi
• Verilen süre uzatımı cezasının bir kısmının iade edilmesini talep edebilirsiniz.
• Normal koşullar altında uzatılan gün sayısının en fazla yarısının iade edilmesi için
başvuruda bulunabilirsiniz.
• Süre uzatma cezasının iade edilmesine ilişkin başvuruyu, herhangi bir suçu
işlemekten suçlu bulunduğunuz en son tarihten, ya da süre uzatma cezasının iade
edilmesine ilişkin olarak daha önce yapmış olduğunuz en son başvuru tarihinden
6 ay sonra yapabilirsiniz.
• Genç suçlular için bu süre 4 ay olacak uygulanacaktır.
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Süre uzatma cezasının iade edilme başvurusu nasıl yapılmalıdır?
• Bu konuyu koğuşunuzdan sorumlu bir cezaevi personeli ile görüşünüz. Bu kişi
verilmiş olan süre uzatma cezasının iptalinin mümkün olup olmadığını araştıracaktır.
• Daha sonra verilmiş olan süre uzatma cezasının iade edilmesini isteme
nedenlerinizi yazılı olarak açıklamanız talep edilecektir.
• Bu aşamada koğuşunuzdan sorumlu bir cezaevi personeli sizin hakkınızda bir
rapor yazarak cezaevi yöneticisine gönderecektir. Ayrıca işlemiş olduğunuz
suçlara ilişkin bilgiler de bu raporla birlikte iletilecektir.
• Verilen süre uzatma cezasının tümünün iade edilmesi mümkün olmayabilecektir.
Ancak ileride verilen süre uzatma cezasının bir kısmının daha iade edilmesi için
yeniden başvuruda bulunmanız mümkün olabilecektir.

Tecrit, hücrenizin aranması ve cezaevi personelinin cezaevi
güvenliğini sağlamak amacı ile yapabilecekleri diğer işlemler

9 Cezaevi personelinin cezaevinde olup biteni kontrol altında tutabilmek için
alabilecekleri başka önlemler de bulunmaktadır.

9 Bu önlemler cezalandırmak amacı ile kullanılamaz. Ancak ve sadece diğer insanların
zarar görmelerini önlemek ve cezaevinin güvenliğini sağlamak amacı ile kullanılabilir.

9 Bu önlemler hemen hemen hiç kullanılmamaktadır.
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Tecrit (daha ayrıntılı bilgi için 45 Sayılı Cezaevi Kuralına başvurunuz
Tecrit nedir?
• Diğer tutuklulardan ayrı bir yerde tutulmanız tecrit olarak adlandırılmaktadır.
• Tecride konulup konulmamanıza ilişkin karar, cezaevi yöneticisi tarafından
verilmektedir.
• Bu durumda, cezaevinin, tecrit ünitesi olarak adlandırılan bir bölümüne
nakledilmeniz söz konusu olacaktır. Diğer tutuklulardan ayrı bir yerde
tutulacaksınız. Ancak tecritte bulunan diğer tutuklularla aynı yere yerleştirilmeniz
de mümkün olacaktır.
• Bu durumda çalışmanız mümkün olmayacak ve hücrenizde diğer tutuklulardan
daha uzun bir süre kalmanız gerekebilecektir.
Tecride alınma nedenleri?

• Tehlikede olduğunuzu düşündüğünüzde veya cezaevi personeli tehlikede
olduğunuzu düşündüğünde. Örneğin, işlemiş olduğunuz suçun türü nedeniyle size
zarar verebileceklerini düşündüğünüz durumlarda diğer tutuklularla bir arada
kalmak istemeyebilirsiniz. Örneğin bir cinsel taciz suçu işlemiş iseniz. Avukatınız
veya polis görevlileri, size bu konuda bilgi vermiş olabileceklerdir.

• Cezaevi personelinin, diğer kişileri tehlikeye atacağını veya cezaevinde bulunan
diğer kişiler için sorun yaratacağını düşündükleri davranışlar içerisinde
bulunmanız halinde.

Ne kadar süre tecritte tutulacaksınız
• Cezaevi yöneticisi ilk başta sizi 3 gün için tecride alabilecektir.
• Bu ilk tecridin ardından en fazla 1 aylık bir süre için tecride alınmanız mümkün
olabilecektir. Daha sonra da her seferinde en fazla 1 ay süreyle tecride
alınabilirsiniz.
• 21 yaşın altındaki tutuklular, en fazla 14 gün süre ile tecride alınabileceklerdir..
• İlk 3 günün ardından cezaevi yöneticisi tecridin devam etmesi gerekip
gerekmediğini belirlemek amacı ile en az her 14 günde bir durumu kontrol
etmelidir.

Tecrit altına alınmayı istemeniz halinde düşünülmesi gerekenler
9 Tecrit altına alınmak ciddi bir durumdur. Tecrite alınma talebinde bulunmadan önce
dikkatli bir şekilde düşünmeniz tavsiye edilmektedir.

9 Tecride alınmanız ancak cezaevi yöneticisinin doğru olanın bu olduğunu kabul
etmesiyle mümkün olabilecektir.

9 Tecride devam etmeniz halinde diğer tutuklular, sizin hakkınızda, koğuşa geri
dönmenizi daha da zorlaştıracak şeyler düşünmeye başlayabileceklerdir.

Tecrit altındayken alabileceğiniz yardımlar
Tecrit altındayken herhangi bir şey hakkında endişe duymanız halinde bir cezaevi
görevlisi veya cezaevi yöneticisi ile görüşünüz.
Aşağıda belirtilen görevliler tecrit ünitesini her gün ziyaret etmektedirler
• bir cezaevi görevlisi
• cezaevi yöneticisi
• bir doktor veya hemşire.
Aşağıda belirtilen görevliler de, her gün olmasa dahi tecrit ünitesini ziyaret etmektedirler
• din görevlisi
• Bağımsız İzleme Kurulu görevlisi (bu kişiler cezaevlerinin iyi ve adil bir şekilde
yönetilmelerini temin etmek amacı ile cezaevlerini kontrol etmekle görevlidir).

Özel hücre ve mekanik kısıtlama yöntemleri
Bu önlemlere nadiren başvurulmaktadır. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda cezaevi
personeli bu yöntemlere başvurabilecektir

°

şiddet içeren davranışlarda bulunuyorsanız

°

kendinize veya diğer insanlara zarar vermeniz, onları yaralamanız veya cezaevine
zarar vermeniz olasılığı mevcutsa.
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Özel hücre şiddet içeren davranışlarda bulunmanız halinde cezaevi personeli
tarafından kapatılıp kilit altında tutulacağınız bir hücredir. Bu hücrede hiç bir eşya
bulunmayabilir. Sakinleşene kadar bu hücrede tutulacaksınız.
Mekanik kısıtlama yöntemleri kendinize veya diğer insanlara zarar vermenizi
önlemek amacı ile vücudunuza takılan araçlardır. Kullanılacak olan mekanik
kısıtlama yöntemi, vücut kemeridir. Ucunda kelepçeler bulunan bu kemer
tutuklunun beline takılmaktadır.
• Özel bir hücreye kapatılmanız sakinleşmenize neden olmamışsa, size vücut
kemeri takılacaktır.
• Vücut kemeri sadece 17 yaşından büyük tutuklulara takılabilmektedir.
• Cezaevi personeli her 4 saatte bir durumunuzu kontrol edecektir.
• Bağımsız İzleme Kurulu’ndan bir görevli (bu kişiler cezaevlerinin iyi ve adil bir
şekilde yönetilmelerini temi etmek amacı ile cezaevlerini kontrol etmekle
görevlidir) 1 gün içinde sizi ziyaret edecektir. Bu kişi ayrıca mümkün olduğu
takdirde, cezaevi personeli durumunuzu kontrol ederken de yanınızda
bulunacaktır.
Temel Hususlar

9 Cezaevi personelinin sizi özel bir hücreye kapatabilmeleri veya vücut kemeri
takabilmeleri için cezaevi yöneticisinin onayını almaları gerekmektedir.

9 Cezaevi personeli ayrıca bu durumu sağlık personeline de bildirmelidir.
9 En kısa zamanda bir doktor veya hemşire sizi kontrol edecektir.
9 Bağımsız İzleme Kurulu’ndan bir görevli (bu kişiler cezaevlerinin iyi ve adil bir şekilde
yönetilmelerini temin etmek amacı ile cezaevlerini kontrol etmekle görevlidir) 1 gün
içersinde sizi ziyaret edecektir.

9 Bağımsız İzleme Kurulu, ayrıca cezaevi personelinin sizi özel bir hücreye kapatmakta
veya vücut kemeri kullanmakta haklı olup olmadıklarını da kontrol edecektir.

9 Personel sık sık durumunuzu kontrol edecektir. Tehlike yaratan davranışlarınız sona
erdiği anda cezaevi personeli, sizi özel hücreden alacak ve/veya vücut kemerini
çıkartacaktır.
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Cezaevinde İsyan çıkartmak
Cezaevinde gerçekleştirilen ciddi bir ayaklanmaya katılmanız halinde cezaevinde
isyan çıkartmakla suçlanabilirsiniz.
Cezaevinde isyan çıkartmak, sizin ve diğer tutukluların cezaevinin kontrolünü ele
geçirmeye ve cezaevi yöneticisi ile diğer cezaevi personelinin cezaevini
yönetmelerine engel olmaya yönelik davranışlarda bulunmaları anlamını
taşımaktadır.
Aşağıda belirtilen durumlarda cezaevinde isyan çıkartmakla suçlanabilirsiniz
• personelin veya diğer tutukluların zarar görmeleri halinde
• cezaevinin hasar görmesi halinde
• cezaevi yöneticisinin cezaevinin bir kısmının ya da tamamının kontrolünü
kaybetmesi halinde.
Cezaevinde isyan çıkartmakla suçlandığınız takdirde aşağıda belirtilen cezalar
uygulanabilecektir
• en fazla 10 yıla kadar hapis cezası
• ödemeniz gereken belirli bir para cezası
• veya her iki ceza birden.

Etrafınızda bulunan diğer tutuklular cezaevinde isyan çıkartmaya
başladıkları takdirde
• onlara katılmayınız
• isyanın çıkartıldığı yeri terk ediniz
• aksi takdirde cezaevi personeli sizin de isyana katıldığınızı düşünebilecek ve
sizi cezaevinde isyan çıkartmakla suçlayabilecektir.
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Hücrenizin ve eşyalarınızın aranması
• Cezaevi görevlileri cezaevinin güvenliğini sağlamak amacı ile her an hücrenizi
ve eşyalarınızı arayabilirler.
• Bu aramanın ne şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin bir kural bulunmamaktadır.
Bunlar bulunduğunuz cezaevinin koşullarına ve cezaevi personelinin sizin ne
kadar güvenli olduğunuzu düşünmelerine bağlıdır.

Hücreniz veya eşyalarınız ne şekilde aranacaktır?
• Hücrenizi aramadan önce cezaevi personeli hücrenizde sizi eksiksiz bir beden
aramasına tâbi tutacaktır.
• Üzerinizde veya hücrenizde bulundurmamanız gereken her şeyi cezaevi
personeline vermeniz gerekmektedir.
• Hücreniz aranırken cezaevi personeli sizi cezaevinin başka bir bölümüne
götürecektir.
• Cezaevi personeli incelemek amacı ile odanızdan bazı eşyalarınızı
alabilecektir. Bu eşyalar, röntgen cihazlarında daha yakından
incelenebilecektir.
• Cezaevi personeli şahsınıza ait hukuki dokümanları kontrol edecek, ancak
okumayacaktır.

Üzerinizin Aranması
Cezaevi personeli üzerinizi 2 farklı yöntemle arayabilecektir
1. Kıyafet üzerinden yoklanarak aranma
Bu yöntem kullanıldığı takdirde cezaevi personeli
• ayakkabılarınızı çıkartmanızı ve ceplerinizi boşaltmanızı isteyebilecektir
• ağzınızı, burnunuzu (burun deliklerinizi), kulaklarınızı ve saçlarınızı
arayabilecektir.

9 Cezaevi personeli her an bu yöntemle üzerinizi arayabilecektir.
9 Kadın personel de dahil olmak üzere herhangi bir cezaevi personeli bu yöntemle
üzerinizi arayabilecektir. Örneğin dini nedenlerle bu aramanın bir kadın tarafından
yapılmasını istemiyorsanız bu durumu cezaevi personeline bildirmeniz gerekmektedir.

9 Vücudunuzun giysilerinizin üzerinde aranması işlemi, cezaevinin bir bölümünden başka
bir bölümüne nakledilmenizden önce ve sonra da gerçekleştirilebilecektir.
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2. Komple beden araması
Bu yöntemde cezaevi personeli
• Kıyafetlerinizi arayabilecektir.
• Vücudunuzu arayabilecektir. Cezaevi personeli ayrıca makat veya üretim
organları bölgelerinde herhangi bir şey saklamadığınızdan emin olmak için
eğilmenizi de isteyebilecektir. Ancak bu işlem sırasında vücudunuza
dokunmamaları gerekmektedir.
• Bu arama sırasında bazı kıyafetleriniz devamlı olarak üzerinizde kalacaktır .
Cezaevi personeli çıkarttığınız kıyafetleri kontrol ettikten sonra bunları giymeniz ve
üzerinizdeki diğer giysileri çıkartarak cezaevi personeli tarafından kontrol
edilmelerini sağlamanız gerekmektedir.

Komple beden araması hakkında ayrıntılı bilgiler

9 Herhangi bir cezaevi görevlisi, kıdemli görevli, baş görevli ya da cezaevi yöneticisi
size komple beden araması yapabilecektir.

9 Bu arama daima erkek cezaevi personeli tarafından gerçekleştirilecektir.
9 Komple beden arama işlemi her an yapılabilir. Örneğin
• cezaevinden her ayrıldığınızda ve geri geldiğinizde
• hücreniz aranmaya başlanmadan hemen önce
• tecrit ünitesine nakledildiğinizde
• arkadaşlarınızı, ailenizi veya avukatınızı ziyaret ettikten sonra
• yüksek güvenlik gerektiren A kategorisi tutuklu iseniz her ziyaretin ardından.

9 Cezaevi personeli sizi komple beden aramasına tâbi tutmadan önce yapacakları
işlemleri size açıklayacaktır.

9 Komple beden araması işlemi güvenli ve usulüne uygun bir şekilde
gerçekleştirilmelidir.

9 Arama sırasında normalde sadece aramayı yapan cezaevi personeli orada hazır
bulunmalıdır.
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Cezaevinde size nasıl davranılmalı?
Cezaevinde size doğru ve usulüne uygun bir şekilde davranılması gerekmektedir.
Aksi takdirde bu konuda birtakım girişimlerde bulunabilirsiniz.
İlerleyen sayfalarda güvenliğinizi sağlamak için uygulanan çeşitli yasalar ve cezaevi
yönetiminin size doğru şekilde davranılıyor olmasını temin etmek için alması gereken
önlemler hakkında bilgiler yer almaktadır.

1998 tarihli İnsan Hakları Yasası
• Bu yasa, insan haklarına ilişkindir. Her birey hayatta kalmak veya adil bir şekilde
yargılanmak gibi çeşitli insan haklarına sahiptir.
• Sahip olduğunuz insan haklarının ihlal edildiğini düşündüğünü takdirde dava
açabilirsiniz.
• İnsan Hakları Yasası hakkında ayrıntılı bilgi almak için, İnsan Hakları Yasası
Kılavuzu kitapçığına ve de İnsan Hakları Yasası başlıklı bilgi paketine
başvurabilirsiniz. Her iki belge de kütüphanede mevcuttur.

Şiddet veya kabadayılık
• Tüm tutuklular, kendilerini emniyette hissetme hakkına sahiptir.
• Herhangi bir kişinin size karşı şiddet uygulaması veya kabadayılık taslaması
durumunda olayı derhal cezaevi personeline bildiriniz. Bu tür olayları cezaevi
görevlileri, din görevlileri veya eğitim personeli de dahil olmak üzere tüm cezaevi
personeline bildirebilirsiniz.
• İnsanların size vurmaları ya da sizi tehdit etmeleri gibi hareketler şiddet ve
kabadayılık tanımına uymaktadır (örneğin size zarar vereceklerini veya bir şey
yapacaklarını söylemeleri gibi).
• Bu tür bir durumla karşılaştığınızda personel size yardımcı olacaktır.
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Irk eşitliği – farklı ırklara mensup insanlar
• Bir kişinin ırkı, geçmişi, ait olduğu kültür ya da cilt rengi gibi çeşitli unsurlara bağlı
olarak farklılık gösterebilecektir.
• Yasalar uyarınca, cezaevleri tüm ırklara ait kişilere doğru ve adil bir şekilde
muamele edilmesini sağlamakla yükümlüdür. Cezaevi yöneticisi ve kıdemli
müdürler bunu sağlamakla görevlidir.
• Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 2800 farklı ırklara mensup kişilere doğru ve adil
bir şekilde davranılması için cezaevlerinin almaları gereken önlemleri
açıklamaktadır. Bu yönetmeliğin bir nüshası cezaevi kütüphanesinde mevcuttur.
• Bu konuda ayrıca cezaevinin farklı ırklara mensup kişilere doğru ve adil bir şekilde
davranılmasını sağlamaya yönelik planını da okuyabilirsiniz. Buna Irk Eşitliği
Eylem Planı denmektedir. .

Size nasıl davranılmalı?
Cezaevi yönetimi
• size doğru ve adil bir şekilde davranılmasını temin etmelidir
• dini inançlarınıza ve ait olduğunuz kültüre ilişkin faaliyetlerde bulunmanıza olanak
sağlamalıdır. Örneğin dini inançlarınıza uygun giysiler giymek, dini kitaplar
bulundurmak ve dini etkinliklere katılmak gibi.
• dini inançlarınıza ve ait olduğunuz kültüre uygun yiyecekler yiyebilmenize olanak
sağlamalıdır
• bu kitapçık gibi bilgi kaynaklarına kendi dilinizde erişebilmenize veya bir
tercümandan faydalanabilmenize olanak sağlamalıdır.
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Irkınız nedeniyle kötü bir muameleye maruz kaldığınızda ya da bir
başkasının bu nedenle kötü bir muameleye maruz kaldığını
gördüğünüzde ne yapmalısınız?

9 Konu ile ilgili olarak cezaevi personeli ile konuşabilir veya COMP 1 ya da Irkçılık
Vakası Bildirim formu adlarındaki formları doldurabilirsiniz.

9 Yukarıda belirtilen işlemleri gerçekleştiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, cezaevi
yöneticisi, bölge müdürü veya Bağımsız İzleme Kurulu ile özel bir görüşme talep
ederek bu olayları incelemelerini isteyebilirsiniz.

9 Bunun için COMP2 gizli erişim şikayet formunu doldurmanız gerekecektir. Bu
formu, gizli tutulacak olan ağzı kapalı bir zarfa yerleştirebilirsiniz.

9 Tüm bu işlemlerin ardınan alınan önlemler sizin için tatminkar değilse, Cezaevi ve
Şartlı Tahliye Ombüsmanı ile irtibat kurabilirsiniz.

9 Ya da Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu adındaki kuruluşa başvurabilirsiniz. Bu
komisyonun görevi, mensup oldukları ırk nedeniyle kendilerine kötü muamele
yapıldığını düşünen tutuklulara yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmaktır. Bu
komisyonun irtibat adresi aşağıda yer almaktadır.
The Equality & Human Rights Commission
3 More London Riverside
Tooley Street
London SE1 2RG
Telefon 0203 117 0235
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Bunlarla ilgili olarak kimlerden yardım alabilirsiniz?

Bu konularda aşağıda belirtilen kişilerden yardım alabilirsiniz

9 tüm cezaevi personeli
9 cezaevi ırk eşitliği sorumlusu
9 cezaevi Irk Eşitliği Eylem Ekibi
9 tutuklu temsilcileri. Bu kişiler, ırk konularına ilişkin toplantılara katılan ve bu
toplantılarda diğer tutukluların görüşlerini temsil eden tutuklulardır

9 cezaevi kabadayılığı önleme koordinatörü veya güvenli cezaevleri koordinatörü
9 Bağımsız İzleme Kurulu üyeleri (bu kişiler cezaevlerinin iyi ve adil bir şekilde
yönetilmelerini temin etmek amacı ile cezaevlerini kontrol etmekle görevlidir).
yabancı uyruklu bir tutukluysanız (yani Birleşik Krallık pasaportu taşımıyorsanız)
Bu konularda aşağıda belirtilen kişilerden yardım alabilirsiniz

9 cezaevi ırk eşitliği sorumlusu
9 cezaevi yabancı uyruklu tutuklular irtibat görevlisi
9 ülkenizin büyükelçiliği. Ülkenizin büyükelçiliğine yazarak yardım isteyebilir veya cezaevi
ırk eşitliği sorumlusundan ya da cezaevi yabancı uyruklu tutuklular irtibat görevlisinden
sizin adınıza ülkenizin büyükelçiliğine bu konuda başvuruda bulunmalarını
isteyebilirsiniz

9 bu konuda yazılı başvuruda bulunabileceğiniz adresler cezaevi kütüphanesinde
mevcuttur. Londra Diplomatik Misyon Listesi ya da Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği
4630 adlı belgelere başvurabilirsiniz.

9 ayrıca bu kitap gibi diğer bilgileri de çeşitli dillerde edinebilirsiniz.
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Engelli tutuklular
Engelli kişilere kötü muamelede bulunulmasını önlemeyi amaçlayan Engelli
Ayrımcılık Yasası adında bir yasa bulunmaktadır.
Cezaevi yönetimi bu yasaya uygun davranmalıdır. Cezaevi yönetimi
• cezaevi yaşamına katılmanızı sağlamak
• doğru ve adil bir şekilde muamele görmenizi sağlamak için gerekli her türlü
önlemi almalıdır.
Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 2855 adını taşıyan yönetmelikte bu konuda ayrıntılı
bilgiler bulunmaktadır. Bu yönetmeliğin bir nüshası kütüphanede mevcuttur.

Engelli bir tutuklu iseniz kimlerden yardım alabilirsiniz?

9 Kişisel memurunuz veya koğuş memurunuz. Engelinizle ilgili her türlü konuyu bu
kişilerle görüşebilirsiniz. Örneğin gerekli bilgilerin size başka bir şekilde aktarılmasını
istemeniz gibi.

9 Engelli tutuklularla irtibat sorumlusu adlı cezaevi görevlisi.
9 Sağlık ekibinden bir görevli.
9 Ya da cezaevi yöneticisine yazabilirsiniz (bunun için COMP1 formunu doldurmanız
gerekebilecektir)

9 Ya da Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu adındaki kuruluşa başvurabilirsiniz. Bu
komisyonun görevi, engelleri nedeniyle kendilerine kötü muamele yapıldığını düşünen
tutuklulara yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmaktır. Bu komisyonun irtibat adresi
aşağıda yer almaktadır
The Equality and Human Rights Commission
3 More London
Riverside
Tooley Street
London SE1 2RG
Telefon 0203 117 0235
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Şikayette ve Talepte bulunma

Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 2510 adlı yönetmelikte bu konuda ayrıntılı bilgiler
yer almaktadır. Bu yönetmeliğin bir nüshasını kütüphaneden temin edebilirsiniz.

Talepte bulunma (bir istekte bulunmanız anlamını taşımaktadır)
• İstediğiniz her an cezaevi görevlilerinden bir talepte bulunabilirsiniz.
• Ancak bazı talepleriniz için bir form doldurmanız gerekebilecektir. Cezaevi
görevlileri, talebinizi yerine getiremeyeceklerini düşünüyorlarsa, bunun nedenini
size açıklayacaklardır.

Bir şikayette nasıl bulunulur
• Cezaevinde size yalnış şekilde muamele edildiğini düşünüyorsanız bir şikayette
bulunabilirsiniz.
• Şikayetinizi sorunun oluştuğu tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yapmanız
gerekmektedir.
Şikayette bulunmak için
° şikayetinizi ilk olarak cezaevi personeline iletebilir
° ya da şikayetinizi cezaevi dışındaki kişilere iletebilirsiniz (örneğin bölgenizin
milletvekiline).
• Sorunu ilk olarak cezaevinde bulunan insanlarla çözmeye çalışınız. Cezaevi
dışındaki kişiler, kendilerine başvurduğunuzda, ilk olarak sorunu cezaevi personeli
ile çözmüş olmanızı bekleyeceklerdir.
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1. Aşağıda belirtilen konulara ilişkin şikayetler
• Yargılama süreci (duruşmalar).
• Sizin için belirlenmiş olan güvenlik kategorisi.
• Ölümcül bir hastalığa yakalanmış olmanız veya başka bir suç işleme olasılığınızın
çok düşük olması nedeniyle cezaevinden erken tahliye edilmenize ilişkin kararlar.
Bu durum insani nedenlerle tahliye olarak adlandırılmaktadır.

• Bu tür şikayetler mahfuz konular olarak adlandırılmaktadır. Bu tür konulara ilişkin
kararlar sadece bölge müdürü veya cezaevi dışındaki kişiler tarafından
verilebilmektedir.
• Mahfuz konuların listesi Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 2510 Ek H’da yer
almaktadır. Bu belge kütüphanede mevcuttur.
• Bu konular hakkındaki şikayetlerinizi veya taleplerinizi ancak bölge müdürüne
yazmak suretiyle yapabilirsiniz.
• Mektubunuzun eline ulaştığı tarihi takip eden 6 hafta içerisinde bölge müdürü ne
karar verdikleri hakkında size yazılı olarak bildirimde bulunacaktır.
• Yine de sonuçtan memnun değilseniz şikayetinizi Cezaevleri ve Gözetim Dairesi
Ombüsmanına veya avukatınıza iletebilirsiniz. Bkz. sayfa115.

2. Diğer konulara ilişkin şikayetler
Şikayette bulunma
1. Sorununuzu cezaevi personeline iletiniz. Sizden kişisel olarak sorumlu bir
gardiyan var ise, bu kişiyle görüşünüz. Sorununuz bu şekilde çözülebilecektir.

2. Sorununuzun bu şekilde çözülmemesi durumunda koğuş veya bölüm
sorumlusu ile görüşme talebinde bulunun.
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Şikayette bulunma konusunda ayrıntılı bilgiler
3. Bu yöntemin de bir işe yaramaması halinde, yazılı olarak şikayette
bulunabilirsiniz. Bunun için COMP 1 formunu doldurmanız gerekecektir. Formu
doldurduktan sonra şikayet kutusuna atmanız gerekmektedir. Formu
doğrudan bir cezaevi personeline vermeyiniz.

4. Bu form, cezaevi personelinin yapmış olduğunuz şikayet hakkındaki görüşleri
ile birlikte size geri gönderiilecektir. Bu yanıt 3 iş günü içerisinde elinize
geçmelidir.

5. Cezaevi personelinin verdiği yanıttan hoşnut kalmadığınız takdirde Comp 1A
formunu doldurarak şikayetinizin yeniden ele alınmasını talep edebilirsiniz.

Şikayetlerin daha gizli bir şekilde yapılması
• Şikayetinizi daha gizli bir şekilde yapmak istiyorsanız, COMP2 Gizli Şikayet
Erişim Formunu doldurmanız gerekecektir. Şikayetinizi neden gizlilik içinde
yapmak istediğinizi bu form üzerinde belirtiniz.
• Bu formu kapalı bir zarf içerisinde, cezaevi yöneticisine, Bağımsız İzleme
Kurulu başkanlık makamına veya bölge müdürüne gönderebilirsiniz.
• Ancak şikayetinizin cezaevi personeli ile görüşülemeyecek kadar ciddi veya
hassas bir konuyu içermesi halinde bu yönteme başvurmanız gerekmektedir.
• Formu gönderdiğiniz kişi, şikayetiniz ile ilgilenmenin en doğru yolunun hangisi
olduğuna karar verecektir. Şikayette bulunduğunuz kişi de dahil olmak üzere
başka kişilerle görüşmeleri gerekebilecektir.
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Personele ilişkin şikayetler
• Cezaevi personelinin cezaevi kurallarını ihlal ettiğini ya da size kötü davrandığını
düşünüyorsanız, şikayetinizi cezaevi yöneticisine veya bölge müdürüne
iletebilirsiniz. Özel cezaevlerinde cezaevi ceza infaz memurlarına ilişkin
şikayetlerinizi denetçiye iletmeniz gerekmektedir.
• COMP1 formunu veya kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaksa COMP 2
formunu doldurunuz. Personelin hatalı olduğunu düşündüğünüz davranışlarını bu
form üzerinde belirtiniz. Yaşanan olayı, bu olayın nerede yaşandığını ve varsa
olaya tanık olan kişileri form üzerinde belirtiniz.
• Şikayetiniz cezaevinin üst düzey bir yetkilisi tarafından incelenecektir. Bu kişi
sizinle, şikayet ettiğiniz kişi ile ve varsa tanıklarla görüşecektir.

Şikayetinizde haklı bulunduğunuz takdirde cezaevi yöneticisi
• Hakkında şikayette bulunduğunuz personel hakkında işlem başlatacaktır.
• Gerektiği takdirde polise haber verecektir.
• Verilen kararı size yazılı olarak bildirecektir. Bu işlem genellikle 2 hafta
sürmektedir. Şikayetinizi gizlilik içerisinde yapmış iseniz, yanıt bölge müdürü
tarafından yazılı olarak iletilecektir.

Yapmış olduğunuz bir şikayete ilişkin fikir değiştirmeniz halinde
• Fikrinizi değiştirmeniz halinde şikayetinizi her an geri alabilirsiniz.
• Durumu cezaevi personelinden birine açıklayın. Bu kişi sizden şikayetinizi geri
almak istediğinizi formun üzerine yazmanızı isteyecektir. .
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Cezaevinde bu konuda görüşebileceğiniz diğer kişiler
• Sorununuzu personel ile çözme girişiminde bulunduktan sonra şikayetinizi
Bağımsız İzleme Kurulu’na iletebilirsiniz. Bu kurul iyi ve adil bir şekilde
yönetildiklerinden emin olmak amacı ile cezaevlerini kontrol etmekle görevlidir.
• Bağımsız İzleme Kurulu’nda görev yapan kişiler, yerel toplumun üyeleri olan
gönüllülerdir. Bağımsız İzleme Kurulu hakkında bilgi alabileceğiniz bir kitapçık
koğuşunuzda mevcuttur.
• Bağımsız İzleme Kurulu’nun şikayetinizle ilgilenmesini talep etmek için bir form
doldurmanız gerekmektedir. Bu formu koğuşunuzdan temin edebilirsiniz.

Bağımsız İzleme Kurulu
• Cezaevi yöneticisinden şikayetinize yönelik olarak verilen karara ilişkin bir
açıklamada bulunmasını talep edebilecektir.
• Şikayetinize ilişkin olarak yapılabilecek diğer işlemler hakkında cezaevi
yöneticisine tavsiyelerde bulunabilecektir.
• Atlanmış ve gerektiği şekilde dikkate alınmamış bilgilere dikkat çekebilecektir.

Bağımsız İzleme Kurulu
• Cezaevi yönetimi tarafından verilmiş bir kararı değiştiremeyecektir.
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Şikayet konusunu cezaevi personeli ile çözme girişiminde
bulunduktan sonra şikayetinizi iletebileceğiniz cezaevi
dışındaki kişiler

1. Cezaevleri ve Gözetim Dairesi Ombüsmanı
• Şikayetinize konu olan sorunu cezaevi personeli ile çözme girişiminin ardından
alınan sonuçtan memnun değilseniz şikayetinizi yazılı olarak Cezaevleri ve
Gözetim Dairesi Ombüsmanı’na iletebilirsiniz.
• Ombüsman cezaevi için çalışmamaktadır. Bu kişinin görevi, tutukluların
cezaevindeki hayat hakkında yaptıkları şikayetleri incelemektir.
• Ombüsman, sadece sizin tarafınızdan gönderilen şikayetleri inceleyecektir.
• Şikayetinize ilişkin cevabın cezaevi personeli tarafından gönderildiği tarihi
izleyen 1 ay içerisinde ombüsmana yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir.
• Yazınızda olayı ombüsmana mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde anlatınız.
Ombüsman genellikle cezaevine gelip sizinle şahsen görüşemeyecektir. Bu
nedenle yazınızda konuyu tüm ayrıntılarıyla açıklamanız yararlı olacaktır.
• Ombüsman, genellikle şikayetinizi 12 hafta veya daha kısa bir süre içerisinde
inceleyecektir. Vermiş olduğu karar size yazılı olarak bildirilecektir.
• Ombüsman size doğru şekilde muamele edilmediğini düşünüyor ise, cezaevi
yöneticisinden verilen kararı değiştirmesini talep edebilecek ya da Cezaevleri
Dairesi başkanına yapılması gereken değişiklikler konusunda önerilerde
bulunabilecektir.
Ombüsmanın yazılı irtibat adresi aşağıda yer almaktadır
Prisons and Probation Ombudsman
Ashley House
2 Monck Street
London
SW1P 2BQ
Kütüphanede, Ombüsman ve şikayette bulunma prosedürü hakkında bir
yaprakçık bulunmaktadır.
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2. Sağlığa ilişkin şikayetler
• Sağlığınıza ilişkin bir şikayette bulunmak istiyorsanız ilk olarak cezaevi sağlık
ekibi ile görüşmeniz gerekmektedir.
• Bu görüşmeden bir sonuç alamadığınız takdirde şikayetinizi yazılı olarak bağlı
bulunduğunuz Temel Sağlık ve Bakım Hizmetleri Vakfına iletebilirsiniz. Temel
Sağlık ve Bakım Hizmetleri Vakıfları faaliyet gösterdikleri bölgede görev yapan
doktorlar, diş hekimleri ve göz doktorları gibi sağlık personeli tarafından
sunulan hizmetlerden sorumludur.
• Bu başvurunuzdan aldığınız sonuçtan da memnun değilseniz şikayetinizin
Sağlık komisyonu tarafından incelenmesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu
komisyon, sağlık hizmetlerinin usulüne uygun bir şekilde sunulmasını
sağlamakla görevlidir.
Şikayetinizi aşağıdaki adrese yazılı olarak iletebilirsiniz
Healthcare Commission
FREEPOST NAT 18958
Complaints Investigation Team
Manchester
M1 9XZ
• Sağlık Komisyonu tarafından verilen karardan da memnun kalmadığınız
takdirde, Parlamento ve Sağlık Hizmetleri Ombüsmanı’ndan şikayetinizle
ilgilenmesini talep edebilirsiniz. Yazılı talebinizi aşağıda belirtilen adrese
iletebilirsiniz
The Parliamentary and Health Service Ombudsman
Millbank Tower
Millbank
London
SW1P 4QP
• Sağlığınıza ilişkin bir şikayette bulunmak için yardım alma ihtiyacı hissettiğiniz takdirde
Şikayetlere ilişkin Bağımsız Danışmanlık Hizmetleri (ICAS) adlı kuruluştan yardım
isteyebilirsiniz.
• Bu kuruluşun irtibat bilgilerini cezaevi personelinden, cezaevi kütüphanesinden veya
0845 4647 numaralı telefonu aramak suretiyle NHS Direct’ten temin edebilirsiniz.
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3. Bölgenizin Milletvekili
• Evinizin bulunduğu bölgenin Milletvekiline yazabilirsiniz.
• Milletvekiline yazdığınız yazıda mutlaka ev adresinizi belirtiniz.
• Bölgenizin milletvekilinden şikayetinizi incelemeleri amacı ile Parlamento ve
Sağlık Hizmetleri Ombüsmanı’na iletmesini talep edebilirsiniz.

4. Avukatınız
Avukatınız yasalarla ilgili sorularınızda size yardımcı olacaktır.

5. Emniyet Müdürü
Bir suç işlendiğini düşünüyorsanız yazılı olarak yerel polis teşkilatına
başvurabilirsiniz. Mektubunuzu hangi adrese göndermeniz gerektiğini cezaevinde
görev yapan polis irtibat görevlisinden öğrenebilirsiniz.

6. Kraliçeye, parlamentoya veya bölgenizin Avrupa
Parlamentosundaki temsilcisine dilekçe gönderebilirsiniz.
Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 2510 adlı yönetmelikte bu konuda ayrıntılı bilgiler
yer almaktadır. Bu yönetmelikte kullanabileceğiniz bir dilekçe örneği de
bulunmaktadır.

7. Suça Bağlı Yaralanmalar Tazminat Kurulu.
Herhangi bir kişinin size karşı gerçekleştirdiği şiddet içeren bir suç nedeniyle
yaralanmanız halinde bu kuruluşa yazılı olarak başvurabilirsiniz. Bu kurul, şiddet
içeren suçlara bağlı olarak veya başka nedenlerle yaralanan kişilere tazminat (para)
sağlamakla görevlidir. Aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurabilirsiniz
CICA
Tay House
300 Bath Street
Glasgow
G2 4LN
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Tutuklu Yönetimi, mahkumiyet planlaması ve
tahliye edilmeye hazırlık
Tutuklu Yönetimi
Bu bölümde cezaevinde veya dışarıda toplum hayatında gözetim altında
geçireceğiniz zamanın ne şekilde yönetilmesi gerektiği açıklanmaktadır.
Tutuklu yönetimi, gelecekte suç işleme eğiliminizi azaltmaya yönelik çalışmaları
içermektedir.
Tüm suçlular için çeşitli aşamalar halinde uygulanmaktadır.

Değerlendirmeniz ve mahkumiyet planınız
Cezaevlerinde ve şartlı tahliye hizmetlerinde kısa adı OASys olan bir Suçlu
Değerlendirme Sistemi kullanılmaktadır.
Bu sistem, kişilerin neden suç işlediklerini ve suç işlemlerinin önüne geçmek için
neler yapılması gerektiğini öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.
Bu sistem, ayrıca kendinize veya başkalarına zarar verme eğilimi taşıyıp
taşımadığınızı tespit etmek ve bu eğiliminizi önlemek amacı ile size yardımcı olmak
için de kullanılmaktadır.
Cezaevinde 12 ay veya daha uzun bir süre kalacak olan herkes için OASys
üzerinden bir plan yapılmaktadır.
Yapılan değerlendirmeye sizin de katılmanız sağlanmakta ve yazılan her türlü bilgi
sizinle paylaşılmaktadır.
Bu değerlendirme bir eylem planının hazırlanmasında kullanılmaktadır. Bu eylem
planı, sizin mahkumiyet planınız olarak adlandırılmaktadır.
Mahkumiyet planınızda, zaman zaman gösterdiğiniz davranışları değiştirmek için
neler yapmanız gerektiği veya uyuşturucu madde yada alkol bağımlılığı sorunlarınız
ile ilgili olarak ne tür çözümler uygulanabileceği gibi konular yer alacaktır.
Mahkumiyet planınız birçok kararı etkileyecek olup mahkumiyetiniz süresince ve
tahliye edildikten sonra gerektiği şekilde değiştirilebilecektir.

118

Mahkum sorumlusu ve diğer personel
Mahkum sorumlusu gözetim dairesi biriminde çalışan bir görevlidir. Bu kişiler, toplum
içinde görev yapmakta ve hem cezaevinde bulunduğunuz süre içerisinde hem de
gözetim altında dışarı çıktıktan sonra size yardımcı olmaktadırlar.
Bu kişiler, gelecekte suç işleme eğiliminizi azaltmak amacı ile hayatınızda gerekli
değişiklikleri yapmanız konusunda size yardımcı olmaktadırlar.
Cezaevinde bulunduğunuz süre içerisinde kişisel memurunuz ile birlikte size bir
tutuklu nezaretçisi de atanabilecektir.
Bu kişiler, mahkumiyet planınızın hazırlanmasında size yardımcı olacaklardır.
Tutuklu nezaretçisi ve/veya kişisel memur, mahkum sorumlusu ile işbirliği içerisinde
çalışacaktır. Bazı cezaevlerinde tutuklu nezaretçisi ile kişisel memur aynı kişi
olacaktır.
OASys veya tutuklu yönetimi hakkındaki sorularınızı cezaevi personeline
yöneltebilirsiniz.

Kamu Düzeninin Korunması amacı ile çeşitli Kuruluşlar
arasındaki İşbirliği Programı (MAPPA)
Şiddet içeren suçlar ile cinsel içerikli suçları kontrol altına almak amacıyla polis,
gözetim dairesi birimi ve cezaevi yönetiminin işbirliği içerisinde bulunduğu bir
programdır. Bu işbirliği, halkın bu tür suçlara karşı korunması amacı ile
gerçekleştirilmektedir.
Bu programa dahil edildiğiniz takdirde size bilgi verilecektir.
Hakkınızda yapılan MAPPA değerlendirmesi, bir risk yönetimi planı hazırlanması
amacı ile kullanılacaktır. Bu değerlendirme sizin, çocuklar başta olmak üzere diğer
kişiler için bir risk unsuru oluşturup oluşturmadığınızın personel tarafından
belirlenmesine yardımcı olacaktır.
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Mahkumiyet Planınız
Planınızda hedefler bulunacaktır.
Bu hedefler, yapmak veya değiştirmek istediğiniz hususlarla ilgili olacaktır.
Örneğin eğitime ilişkin çeşitli hedefleriniz bu planda yer alabilecektir

9 okur yazarlık – okumayı ve yazmayı öğrenmek
9 temel matematik – aritmetik işlemlerini ve para idaresini öğrenmek
9 cezaevinden ayrıldıktan sonra iş bulmanızı kolaylaştırmak amacı ile yeni bir
beceri kazanmak

9 sınavlara girip gerekli diplomaları almak.

Mahkumiyet planınız dahilinde, neden suç işlediğinizi düşünmenize ve bu
davranışlarınızı değiştirmenize yardımcı olacak gruplara veya kurslara katılmanız söz
konusu olabilecektir.

Bazı örnekler
Karşılaştığınız olayları değerlendirmenize ve bu olaylar karşısında verdiğiniz tepkileri
kontrol altına almanıza yardımcı olacak çeşitli kurslara katılabilirsiniz. Örneğin
• Geliştirilmiş Düşünce Becerisi ve Bilişsel Beceri Artırma kursları. Bilişsel beceri,
düşünce tarzınız anlamını taşımaktadır.
• Öfke Kontrolü ve Öfke Yönetimini Öğrenme (CALM) adını taşıyan ve
duygularınızı kontrol etmenize yardımcı olacak kurslar.
• Cinsel Suç İşleyen Kişilere Yönelik Eğitim Programları (genellikle SOTP olarak
adlandırılmaktadır).
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Programlar Hakkında Ayrıntılı Bilgiler
Şiddet eğilimi taşıma probleminiz varsa, çeşitli programlar size yardımcı olabilecektir.
Örneğin
 Eşine ya da birlikte yaşadığı kişiye şiddet uygulayan bireylere yönelik Sağlıklı
İlişki Programı.
 Sık sık şiddete başvuran kişilere yönelik Bilişsel Öz Değişim Programı.
 Şiddet eğişimi taşıyan ve diğer gruplarda çözülemeyecek çeşitli sorunları
bulunan kişilere yönelik Chromis Programme.
 Cezaevinden ayrıldıktan sonra toplum hayatına entegre olmanızı sağlayacak
diğer programlar.

Eğitim
Tüm cezaevlerinde birer kütüphane ve eğitim departmanı bulunmaktadır.
Cezaevi kütüphanesini cezaevi dışındaki halk kütüphaneleri gibi kullanabilirsiniz.
 Kitap ödünç alabilir ve kitap siparişinde bulunabilirsiniz.
 Her hafta en az 20 dakika süreyle kütüphaneye gitme fırsatınız olacaktır.
 Birçok kütüphanede yabancı dilde yazılmış kitaplar da bulunmaktadır.
 Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 6710 adlı yönetmelikte bu konuda daha
ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

Öğrenim
Herhangi bir sınıfa kayıt olmadan önce, sizinle bir mülakat yapılacak ve okuma ya da
yazma gibi konularda ne tür bir desteğe ihtiyaç duyduğunuz tespit edilecektir. Bu
süreç, kendinize en uygun kursu belirlemenize yardımcı olacaktır.
Eğitim personeli ile birlikte üzerinde mutabakata vardığınız bir eğitim zaman çizelgesi
ve öğrenim planı hazırlanıp tarafınıza verilecektir.
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Öğrenim hakkında ayrıntılı bilgiler
Farklı konulardaki derslere girmeniz mümkün olacaktır. Örneğin
• okuma ve yazma
• matematik
• diğer dilleri konuşan insanlar için İngilizce dersleri
• sanat
• iktisat dersleri.
Tamamladığınız tüm dersler GCSE ya da NVQ gibi cezaevi dışında da kabul gören
diplomalar almanızı sağlayacaktır. Böylelikle arzu ettiğiniz takdirde öğreniminize
cezaevinden ayrıldıktan sonra da devam etmenize olanak sağlanmaktadır.
Açık Öğrenim Fakültesi (OU) uzaktan eğitim derslerine katılma konusunda gerekli
yardım sağlanacaktır.
21 yaşın üzerindeki tutuklulara her hafta en az bir saat süreyle spor etkinliklerine
veya Beden Eğitimi faaliyetlerine katılma imkanı sağlanacaktır.

Çalışma ve Eğitim
Eğitim
Cezaevleri Dairesi, Öğrenim ve Beceri Konseyi ile işbirliği içersinde çalışmaktadır.
Öğrenim ve Beceri Konseyi’nin, gerek cezaevinde kaldığınız süre içerisinde, gerekse
cezaevinden ayrıldıktan sonra size sunabileceği olanaklar hakkında daha ayrıntılı
bilgi alabilmek için cezaevi eğitim sorumlusuna başvurabilirsiniz.
Eğitim, bir iş bulmanıza yardımcı olacak beceriler kazanmanızı sağlayacaktır. Bu tür
bir eğitim mesleki eğitim olarak adlandırılmaktadır.
Mesleki eğitim genellikle öğrenim konusunda aldığınız derslerle de ilişkilidir.
Böylelikle bir eğitim kursuna katılarak çeşitli belgeler almanıza olanak
sağlanmaktadır.
Örneğin boya ve dekorasyon konusunda bir eğitim kursuna katılabilirsiniz. Aynı
zamanda GCSE veya Ulusal Mesleki Yeterlilik (NVQ) diploması almanıza yardımcı
olması amacı ile matematik ve okuma derslerine de katılabilirsiniz.
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Tüm cezaevlerinde, sunulan eğitim kursları hakkında bilgi veren bir eğitim ve
öğretim rehberi yer almaktadır.

Çalışma
Cezaevinde bulunduğunuz süre içerisinde yapacağınız temel faaliyetlerden birisi de
çalışmak olacaktır. Çalışma, cezaevinden ayrıldıktan sonra bir iş bulabilmenizi
kolaylaştıracak becerileri ve nitelikleri kazanmanıza yardımcı olacak en önemli
unsurlardan biridir.

Cezaevine gelmenizin hemen ertesinde size en uygun işin tespit edilebilmesi amacı
ile bir değerlendirmeye tâbi tutulacaksınız.

Cezaevinde genellikle sınai atölyelerde ve/veya zirai (çiftçilik) ünitelerde veya
bahçecilik ünitelerinde çalışma imkanı bulunmaktadır. Hem cezaevinde ihtiyaç
duyulan hem de dışarıya satılan çeşitli ürünlerin ve hizmetlerin üretiminde yer
alacaksınız.

Bu ünitelerde çalışmak aşağıda belirtilen sektöre ilişkin beceri ve deneyim
kazanmanıza yardımcı olacaktır
• tekstil
• mühendislik
• ahşap işleri
• matbaacılık
• veri girişi
• plastik kalıpçılık
• bilgisayar destekli tasarım
• toprak bakımı.
Cezaevinde yaptığınız çalışma karşılığında bir ücret alacaksınız. Çalışmak istemeniz,
ancak size uygun bir iş bulunmaması halinde de bir ücret alacaksınız. Bu durumda
çalıştığınızda alacağınız ücretin yarısı kadar bir ödeme yapılacaktır.
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Sosyal işler
Cezaevinin civarındaki sivil toplum için çalışma, dışarıda çalışma olarak
adlandırılmaktadır. Bu tür faaliyetler, cezaevinden ayrılmadan önce öz güven
kazanmanızı sağlayacaktır. Bu tür işler, ayrıca içinde bulunduğunuz topluma ve
sizinle birlikte yaşayan ve çalışan insanlara karşı sahip olduğunuz sorumluluk hissini
artıracaktır. Dışarıda çalışma aşağıda belirtilen faaliyetlerden oluşmaktadır
• çevre projeleri ile ilgili çalışmalar
• yaşlı insanlara yönelik çalışmalar
• engellilere yönelik çalışmalar
• spor faaliyetlerine yönelik çalışmalar.

İş Kulüpleri
Bazı cezaevlerinde, cezaevinden ayrıldıktan sonra iş bulmanıza yardımcı olacak iş
kulüpleri bulunmaktadır. İş kulüpleri, iş mülakatlarına hazırlanma ve iş arama gibi
konularda size yardımcı olacaktır.
İntikal ettiğiniz cezaevinde bir iş kulübü bulunup bulunmadığını cezaevi
personelinden öğrenebilirsiniz.
Birçok cezaevinde istihdam olanaklarına ilişkin olarak size danışmanlık hizmeti ve
destek sunma konusunda eğitimli personel görev yapmaktadır.

Gönüllülük işleri
Cezaevinde gönüllü dinleyici olarak görev yapmanız mümkün olacaktır.
Ya da toplantılarda diğer tutuklular adına konuşmak veya kilisede ya da
kütüphanede görevlilere yardımcı olmak gibi özel görevlerde de çalışabilirsiniz.
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Cezaevinden ayrılma hazırlığı
Cezaevinden ayrılmadan önce aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmanız
gerekecektir

9
9
9
9

Yaşayacağınız yer.
Sosyal hizmetlerden ne şekilde faydalanabileceğiniz.
Yaşayacak bir yer bulmanıza yardımcı olacak ödenekler hakkında bilgi edinmek.
Cezaevine girmeden önce bir yerde çalışıyor iseniz vergi beyannamesi düzenlemeniz
gerekip gerekmediği.
9 Cezaevine gelirken üzerinizde bulunan kıyafetlerin halen üzerinize uyup uymadığı.
9 Gözetim dairesi birimine görünmeniz gerekip gerekmediği ve cezaevinden bir izin
ruhsatı ile ayrılıp ayrılmadığınız.

Şahsi eşyalarınız
Cezaevinden ayrılırken, cezaevine intikal ettiğinizde üzerinde bulunan giysiler gibi
tüm şahsi eşyalarınız size iade edilecektir. Çoğu cezaevinde, ayrılmadan bir kaç gün
önce bu kıyafetleri denemenize izin verilecektir. Bu kıyafetlerin üzerinize uymaması
veya farklı bir mevsime ait olmaları durumunda, arkadaşlarınızdan veya ailenizden
size kıyafet getirmelerini isteyebilirsiniz.
Bunun mümkün olmaması halinde Cezaevi Hizmet Birimi size sivil kıyafetler
vermekle yükümlüdür. Bu kıyafetler, cezaevi dışında kullanabileceğiniz, üstünüze
uyan ve içinde bulunduğunuz mevsime uygun kıyafetlerdir.
Kıyafet talebinizi cezaevinden ayrılmadan birkaç gün önce yapınız.

Seyahat Pasosu
Evinize veya Birleşik Krallık’ta başka bir adrese gitmenize olanak sağlayacak bir
seyahat pasosu verilecektir. Bu paso ile trende veya şehir içi ya da şehirlerarası
otobüslerde seyahat edebilirsiniz.

125

Tahliye ödenekleri
Bunlar, Gelir Desteğinden (Income Support) veya İş Arayanlara Yönelik Ödenekten
(Jobseekers Allowance) faydalanmaya başlayana kadar geçiminizi sağlayacak
yardımlardır. Çok yüksek bir meblağ değildir – yaklaşık £46 tutarındadır.
Aşağıda belirtilen durumlarda size tahliye ödenek yardımında bulunulmayacaktır
• 18 yaşından küçük iseniz
• cezanız 14 gün veya daha kısa ise
• herhangi bir para cezasını ödemediğiniz için cezaevine girmiş iseniz
• adli bir tutuklu iseniz
• temyiz sürecinin sonuçlanmasını veya sınır dışı edilmeyi bekliyor iseniz
• cezaevinden çıktıktan sonra doğrudan hastaneye yatacak iseniz
• Birleşik Krallık dışında bir yerde yaşayacak iseniz
• Gelir Desteğinden (Income Support) faydalanmaya uygun değilseniz
• 14 günden daha kısa bir süre için geri çağrılmışsanız.
Cezaevi yöneticisi, size yaşayacak bir yer bulması için bir konut tedarikçisine (ev
sahibine) az bir miktar ödeme yapabilecektir.
Bu yardımın yapılması, tamamen cezaevi yöneticisinin inisiyatifinde olup, cezaevi
yönetimi kalmak için para talep ettiğiniz yerin uygun olup olmadığını kontrol
edecektir.

Konaklama
Cezaevinden serbest bırakıldığınızda evsiz kalacaksanız, konaklamanıza yardımcı
olacak kuruluşlara başvurabilirsiniz. Genellikle pansiyonlarda veya yurtlarda
konaklama imkanı bulunabilmektedir. Bir mahkum sorumlusuna bağlıysanız, bu
konuyu bu kişiyle de görüşebilirsiniz.
Cezaevinin toplumsal yaşama entegrasyon biriminden bu konuda yardım talebinde
bulunabilirsiniz.
Bazı cezaevleri NACRO Kolay Erişilebilen Hizmet Bilgileri Veri Tabanı’na erişim
sağlayabilmektedir. Bulunduğunuz cezaevinin böyle bir olanağa sahip olup
olmadığını öğreniniz. Bu bilgiler, bir bilgisayar aracılığı ile sunulmaktadır.

126

Konaklama hakkında ayrıntılı bilgiler
NACRO, cezaevinde bulunmuş kişilere yardımcı olan bir hayır kuruluşudur.
0800 0181 259 numaralı telefonu arayarak NACRO ile irtibata geçebilirsiniz.
Shelter evsizlere yardımcı olan bir hayır kuruluşudur.
0808 800 4444 numaralı telefonu arayarak Shelter ile irtibata geçebilirsiniz .

Parasal ve sosyal yardım ödenekleri
Sosyal yardım ödenekleri için İş ve Sosyal Yardım Bürosu vasıtasıyla başvuruda
bulunabilirsiniz.
Bulunduğunuz cezaevinde görev yapan İş ve Sosyal Yardım Bürosu (Jobcentre Plus)
ve Sosyal Yardım Destek Birimi (Benefit Surgery) danışmanlarından, cezaevinden
ayrılmadan önce sosyal yardım başvurusundan bulunmanıza yardımcı olmalarını
isteyebilirsiniz.
Cezaevinden ayrılmadan önce herhangi bir danışmanla irtibat kuramadığınız
takdirde, cezaevinde ayrılır ayrılmaz İş ve Sosyal Yardım Bürosu’nu ziyaret ediniz
veya telefonla arayınız.
• İş ve Sosyal Yardım Bürosu görevlilerine Freshstart Scheme (Yeni bir
Başlangıç Programı) kapsamında görev yapan bir danışman ile görüşmek
istediğinizi belirtiniz. Bu program, cezaevinde bulunmuş kişilere yönelik bir
programdır.
• Cezaevinden ayrıldığınız günden itibaren sosyal yardım ödeneği almaya hak
kazanabilmek için bu başvuruyu cezaevinden ayrıldığınız tarihi izleyen 7 gün
içerisinde yapmanız gerekmektedir.
İş ve Sosyal Yardım Bürosundaki (Jobcentre) randevunuza giderken aşağıda
belirtilen belgeleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir
 Pasaport, sürücü belgesi veya nüfus cüzdanı gibi bir kimlik belgesi.
 Sosyal Sigorta (National Insurance) numaranız.
 Cezaevi yönetimi tarafından kaleme alınmış resmi bir yazı.
Evinizin bulunduğu bölgeye dönmeyecekseniz veya bu belgeler arkadaşlarınızda ya
da ailenizdeyse, bu belgeleri nasıl temin edeceğinizi planlayınız. Bu işlemi
cezaevinden ayrılmadan önce mutlaka yapınız.
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Gelir vergisi
Bir önceki işinizden P45 formu almamışsanız cezaevinden ayrılmadan önce size
P80-1 Yurt İçi Gelirler Dairesi formu verilecektir.
Bu formu doldurup bir önceki işinizin bağlı olduğu vergi dairesine göndermeniz
gerekmektedir.
Bu formu Gelir Desteğinden (Income Support) veya İş Arayanlara Yönelik Ödenekten
(Jobseekers Allowance) faydalanabilmek için doldurmanız gerekecektir.
Serbest çalışacaksanız bulunduğunuz bölgedeki vergi dairesi ile irtibat kurmanız
gerekmektedir.

Yardım ödenekleri ve krediler
Gelir Desteğinden (Income Support) veya Gelire Bağlı İş Arayanlara Yönelik
Ödenekten (Jobseekers Allowance) faydalanacaksanız, Sosyal Bakım
Yardımı’ndan (Community Care Grant) da faydalanabilirsiniz.

Bu yardım, herhangi bir kıyafete veya mobilyaya sahip olmadığınız takdirde
verilecektir. Bu yardım hesaplanırken cezaevinde kaldığınız süre, kıyafetlerinizin
çalınmış, kaybolmuş veya hasar görmüş olup olmadığı veya aşırı derecede kilo
almanız veya vermeniz nedeniyle kıyafetlerinizin üzerinize uymaması gibi hususlar
dikkate alınacaktır.
Bu yardımı geri ödemeniz gerekmemektedir.

Diğer yardımlar
Sosyal Bakım Yardımı alamadığınız takdirde Kriz Kredisi (Crisis Loan) için
başvuruda bulunabilirsiniz. Bu kredinin geri ödenmesi gerekmektedir. Bu kredinin
geri ödemeleri, doğrudan alacağınız sosyal yardım ödeneklerinden kesilecektir.
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Sağlığınız
Sağlığınız ya da gördüğünüz tedavilere ilişkin herhangi bir endişe taşıyorsanız,
ayrılmadan önce bir doktora veya hemşireye görünme talebinde bulunabilirsiniz.
Sokakta satılan uyuşturucu maddelerin kullanılması her zaman çok tehlikelidir.
Cezaevinde bulunduğunu süre içerisinde yasa dışı uyuşturucu madde
kullanmışsanız, bu uyuşturucu maddelerin dışarıda satılanlardan daha zayıf
olacağını aklınızdan çıkartmayınız. Cezaevinden ayrıldıktan sonra sokaktan temin
edeceğiniz uyuşturucu maddeleri kullandığınız takdirde aşırı doz riski ile karşı
karşıya kalabilirsiniz.
Uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi görmekteyseniz, tedavinize devam etmenizi
sağlamak amacı ile bir uyuşturucu madde tedavi merkezine yönlendirileceksiniz.

Tahliye saati
Tahliye edileceğiniz gün cezaevini sabah saat 8.45’de terk etmeniz gerekecektir.
Tahliye tarihi Cumartesi veya Pazar gününe rastlıyor ise, bir önceki Cuma günü
tahliye edileceksiniz.
Tahliye tarihi resmi bir tatil gününe rastlıyor ise, resmi tatil gününden bir önceki iş
gününde tahliye edileceksiniz. Bu tarih genellikle Cuma gününe rastlamaktadır.
Şartlı olarak tahliye ediliyorsanız ve tahliye tarihi bir hafta sonuna rastlıyor ise
Pazartesi günü tahliye edileceksiniz. Tahliye tarihi resmi bir tatil gününe rastlıyor ise,
resmi tatilin ardından tahliye edileceksiniz. Bu tarih, genellikle Salı gününe
rastlamaktadır.

Ruhsat belgesi ve Gözetim
1 yıldan daha uzun bir süre için ceza almış iseniz ruhsat belgesi ile tahliye edilmeniz
gerekecektir. Genç suçluların 159. sayfaya başvurmaları gerekmektedir. 21 yaşın
altındaki genç suçluların da ruhsat belgesi almaları gerekmektedir. Ruhsat belgesi
üzerindeki talimatlara uymanız gerekmektedir. Örneğin belirli bir yerde kalmak ve
mahkum sorumlusuna görünmek gibi .
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Çıkışta tutuklanma
Cezaevinden tahliye edildiğinizde tutuklanma ihtimaliniz varsa, polis tarafından
bilmemeniz gerektiği konusunda uyarılma olmadığı müddetçe, cezaevinden
ayrılmadan önce cezaevi yöneticisi sizi bu konuda bilgilendirecektir. Cezaevi
yöneticisinin size bu durumdan bahsetmesi halinde, arkadaşlarınıza, ailenize ve
avukatınıza konu hakkında bilgi verebilirsiniz.

Suçluların Rehabilitasyonu Yasası
Bu yasa, sabıka kayıtlarının belirli bir süre sonra silinmesini öngörmektedir.
Bu süre rehabilitasyon süresi olarak adlandırılmaktadır.
• Rehabilitasyon süresi hüküm giydiğiniz tarihten itibaren başlayan sabit bir
süredir.
• Bu sürenin uzunluğu, işlediğiniz suça veya cezaevinde ne kadar kaldığınıza
değil, aldığınız cezaya bağlı olarak belirlenmektedir.
• Bir suçla ilgili sabıka kaydının silinmesi durumunda herhangi bir iş
başvurusunda bulunurken, sigorta yaptırırken veya cezai ya da adli yargı
süreçlerinde bu sabıkanızdan bahsetmeniz gerekmeyecektir.
• Bir suçla ilgili sabıka kaydı silindikten sonra ileride başka suçlardan hüküm
giyseniz bile bu sabıkanız artık kayıtlarda yer almayacaktır.

2 ½ yılı aşkın cezalara ilişkin sabıka kayıtları hiç bir zaman
silinmemektedir.
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Aşağıdaki tablolarda mahkumiyet süresine göre rehabilitasyon süreleri
belirtilmektedir. Aşağıda belirtilen süreler, cezaevinde yatarak tamamladığınız
cezaya ilişkin sürelerdir.

Mahkumiyet süresi

18 yaş ve üzerindeki
suçlular için
rehabilitasyon süresi

18 yaşın altındaki
suçlular için
rehabilitasyon süresi

2 ½ yıldan uzun

Sabıka kaydı hiç bir
zaman silinmeyecektir

Sabıka kaydı hiç bir
zaman silinmeyecektir

10 yıl

5 yıl

7 yıl

3 ½ yıl

5 yıl

2 ½ yıl

6 ay

6 ay

6 ay ile 2 ½ yıl arasında
6 ay veya daha kısa
Para cezaları, gözaltı,
kamu hizmeti cezaları,
tazminat, bileşik
mahkeme emirleri ve
sokağa çıkma yasağı
Ceza çekmeden
salıverme

Bazı cezalar için rehabilitasyon süresi farklılık gösterebilmektedir

Mahkumiyet süresi

18 yaş ve üzerindeki
suçlular için
rehabilitasyon süresi

18 yaşın
altındaki
suçlular için
rehabilitasyon
süresi

Gözaltı, gözetim, bakım emir,
şarta bağlı tahliye tahliye veya
kefaletle tahliye

1 yıl veya emrin sona erdiği
tarih (hangisi daha uzun ise)

1 yıl veya emrin
sona erdiği tarih
(hangisi daha uzun
ise)

Yoklama merkezi emri ,
hastaneye sevk emri
(kısıtlama emri olsun ya da
olmasın)

5 yıl veya emrin sona erdiği
tarihten 2 yıl sonrası ( hangisi
daha uzun ise)

emrin sona erdiği
tarihten 1 yıl
sonrası
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Silinmiş sabıka kayıtlarının beyan edilmesinin zorunlu olduğu
durumlar
Belirli mesleklere mensup iseniz silinmiş sabıka kayıtlarınızı beyan etmeniz
gerekmektedir.
•
•
•
•
•
•

avukat
doktor
diş hekimi
muhasebeci
hemşire
kimyager

Çocuklarla ve 18 yaşının altındaki gençlerle ilgili bir işe başvurduğunuzda ya
da gönüllü olduğunuzda silinmiş sabıka kayıtlarınızı beyan etmeniz
gerekmektedir.
Aşağıda belirtilen işlerde çalışmak için silinmiş sabıka kayıtlarınızı beyan etmeniz
gerekmektedir
•
•
•
•
•
•

ateşli silah satıcısı
kumarhane işleticisi
sigorta şirketlerinin ve vakıfların müdürü veya yöneticisi
bakımevi yöneticisi
belirli kamu görevleri
savunma sanayii müteahhidi

Aşağıda belirtilen konularda ruhsat başvurusunda bulunurken kayıtlarınızı beyan
etmeniz gerekmektedir
• ateşli silahlar
• av tüfekleri
• patlayıcı maddeler
Bir iş başvurusu sırasında başvuru formunda silinmiş sabıka kaydınız bulunup
bulunmadığı soruluyor ise, silinmiş sabıka kayıtlarınızı beyan etmeniz gerekmektedir.
Beyan etmediğiniz takdirde, sonradan bir şekilde ortaya çıkarsa, işvereninize doğru
bilgi vermemiş olmamanız nedeniyle işinizi kaybedebilirsiniz.
Yurt dışına taşınmayı düşünüyor iseniz, gideceğiniz ülkede sabıka kayıtlarının
beyanına ilişkin yasalar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu bilgileri
gideceğiniz ülkenin büyük elçiliğinden temin edebilirsiniz.
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Suç kayıtları
Silinmiş olsun ya da olmasın işlemiş olduğunuz tüm suçlar suç kayıtlarında yer
almaktadır. Bu kayıtlar, Ulusal Polis Bilgisayarında tutulmaktadır.
Çok uzun yıllar boyunca polisin dikkatini çekmediğiniz takdirde bu kayıtlar
silinebilecektir.

Yıllarca polisin dikkatini çekmeseniz dahi bazı kayıtlar asla
silinmeyecektir. Bu durum, işlediğiniz suçun türünden
kaynaklanmaktadır.
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Geçici Olarak Şartlı Tahliye
Geçici olarak şartlı tahliye cezaevinden kısa bir süre için ayrılabileceğiniz anlamını
taşımaktadır.
Örneğin aşağıda belirtilen nedenlerle geçici olarak şartlı tahliye edilmeniz mümkün
olabilecektir

9 annenizin, babanızın, eşinizin ya da birlikte yaşadığınız kişinin ağır hasta olması
9 cezanız sona erdiğinde topluma daha kolay entegre olmanıza yardımcı olmak amacı
ile
Geçici olarak şartlı tahliye edilme genellikle ROTL kısaltmasıyla anılmaktadır.
8 Herkese ROTL hakkı tanınmamaktadır.
Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 6300 adlı yönetmelikte bu konu hakkında ayrıntılı bilgiler
yer almaktadır.
Herkese ROTL hakkı tanınmamaktadır. Aşağıda belirtilen tutuklular geçici olarak
şartlı tahliye hakkına sahip olmayacaklardır.
• A Kategorisinde veya firar listesinde yer alanlar.
• Henüz hüküm giymemiş ya da hüküm giymiş, ancak ceza almamış tutuklular.
• Başka bir ülkeye iade edilmeyi bekleyen tutuklular – herhangi bir ülkede işlemiş
oldukları bir suç nedeniyle bu ülke tarafından aranan kişiler.
• Mahkumiyet cezası almış olan ancak başka suçlardan da yargılanan veya
aleyhinde verilen diğer hükümlere ilişkin olarak ceza almayı bekleyen
tutuklular.
• B Kategorisinde yer alan tutuklular, günübirlik ya da bir geceliğine serbest
bırakılamayacaklardır ancak çok yakın bir aile ferdinin ölüm döşeğinde olması
durumunda cezaevinden ayrılmalarına izin verilecektir.
• Daha önce verilmiş bir cezayı çekmekte iken bir müsadere emrine uymamanız
nedeniyle bir ceza daha almanız durumunda, ilk cezanız için değil, almış
olduğunuz ikinci ceza için ROTL başvurusunda bulunabilirsiniz.
• Sadece açık veya yarı-açık cezaevlerinde bulunan müebbet hapis mahkumları
geçici olarak serbest bırakılabileceklerdir..
• Kapalı cezaevlerinde bulunan müebbet hapis mahkumları, açık veya yarı açık
cezaevlerinde kalma imkanları olmasına rağmen sağlık koşulları nedeniyle
kapalı bir cezaevinde kalıyorlar ise geçici olarak serbest bırakılabileceklerdir.
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Cezaevi yöneticisi cezaevi dışına çıkmanızda emniyet açısından bir
sakınca görmediği takdirde 4 ana ruhsat belgesinden biri düzenlecektir.
Özel amaçlı ruhsat belgesi
Birkaç saatliğine ve aşağıda belirtilen nedenlerle düzenlenmektedir
•
•
•
•
•

çok yakın aile fertlerinin ölüm döşeğinde olması
çok yakın aile fertlerinin cenazesine katılmak
nikah töreni veya dini törenler
tıbbi tedavi – hastaneden randevu alınmış olması koşuluyla
mahkemeye, duruşmaya veya sorguya katılmak için.

Toplum hayatına entegrasyon amaçlı ruhsat belgesi
Aşağıda belirtilen amaçlarla düzenlenmektedir
• toplum hizmeti projelerinde yer almak veya cezanızın bir parçası olarak
tahliyeye hazırlanmak amacı ile cezaevi dışında yapmanız gereken işler için
• ailenizle irtibat kurmak için
• yaşama ve iş becerilerine ilişkin eğitim veya öğretim kurslarına katılmak amacı
ile.
Toplum hayatına entegrasyon amaçlı yatılı ruhsat belgesi
Günlük izin belgesine benzemekle birlikte cezaevinden tahliye edildikten sonra
yaşayacağınız yerde vakit geçirmenize olanak sağlamaktadır.

Çocuk bakımı ruhsat belgesi
Sadece 16 yaşından küçük bir çocuğun tek ebeveyni veya bakımından sorumlu tek
kişi olan belirli tutuklular için düzenlenmektedir. Bu tutuklular, 2 ayda bir yani yılda 6
kez bu tür bir izin alabileceklerdir.

135

Tutukluluk sonu ruhsat uygulaması (ECL olarak da
adlandırılmaktadır)
Bu 2007 yılında başlayan geçici bir programdır.
9 Bu izin programı uygun durumda bulunan ve 4 haftadan uzun ancak 4 yıldan kısa
bir ceza almış olan tüm tutuklular için geçerlidir.

9 Tutukluluk sonu izin programı otomatik tahliye tarihinden en erken 18 gün önce
tahliye edilmenize olanak sağlamaktadır.
8 Bazı tutuklular ECL’den yararlanamazlar.
Cezaevi İç Hizmet Talimatı 42/2007 adlı talimatta bu konuda ayrıntılı bilgiler yer
almaktadır. Bu talimatlar cezaevi kütüphanesinde mevcuttur.

ECL programı kapsamında tahliye edildiğiniz takdirde cezanıza ilişkin kurallara
uymanız gerekmektedir. İzin kurallarını ihlal ettiğiniz takdirde cezaevine geri
çağrılırsınız.
Bu program kapsamında tahliye edildiğiniz takdirde bir miktar para yardımı almanız
mümkün olacaktır. Asıl tahliye tarihinize kadar sosyal yardım ödeneği talebinde
bulunmanız mümkün olmayacaktır.
Örneğin 1 Mart tarihinde tahliye edildiyseniz ancak cezanız 18 Mart tarihinde doluyor
ise, 18 Mart tarihine kadar sosyal yardım ödeneği talebinde bulunmanız mümkün
olmayacaktır.
Aşağıda belirtilen tutuklular ECL kapsamında tahliye edilemeyeceklerdir
• Tescilli cinsel taciz suçluları.
• Ciddi şiddet suçlarından ceza almış olan tutuklular.
• Daha önce cezaevinden firar etmiş olan tutuklular.
• Geçici tahliye koşullarını daha önce ihlal etmiş olan tutuklular.
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ECL kapsamında tahliye edilmesi mümkün olmayan tutukluların devamı
 Kalacak bir yeri bulunmayan tutuklular.
 Cezalarını tamamladıklarında sınır dışı edilecek olan tutuklular.
 Başka bir ülkeye iade edilecek tutuklular.
 Başka suçlardan da yargılanan veya aleyhinde verilen diğer hükümlere ilişkin
olarak ceza almayı bekleyen tutuklular.
 Ev hapsi ve sokağa çıkma yasağı veya başka bir ruhsat belgesi kapsamında
cezaevine geri çağrılan tutuklular.
 Mahkum sorumlusunun daha uygun bir tarih ayarlayabileceği durumlar dışında,
tahliye edildiklerinde belirli bir tedavi programı uygulaması gereken tutuklular.
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Tahliye edilme ve gözetim

Serbest bırakılma ve gözetim işlemleri ile ilgili olarak aşağıda kısaltmalar kullanılmaktadır
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SED – Cezanın Sona Erme Tarihi
LED – Ruhsatın Sona Erme Tarihi
SLED – Cezanın ve Ruhsatın Sona Erme Tarihi
ACR – Otomatik Şartlı Tahliye
ADA – İlave Gün
AP – Çok Amaçlı İizin Belgesi
HDC – Ev Hapsi ve Sokağa Çıkma Yasağı
ARD – Otomatik Tahliye Tarihi
NPD – Şartsız Tahliye Tarihi
CRD – Şartlı Tahliye Tarihi

Tahliye edildiğiniz tarih, gözetim altında tutulup tutulmamanız ve gözetim süresi
cezanızın uzunluğuna ve ne zaman hüküm giydiğinize bağlı olarak farklılık
gösterebilecektir.
Bu hesaplama oldukça karmaşıktır.
Bu konudaki sorularınızı cezaevi personeline veya mahkum sorumlunuza
yöneltebilirsiniz.

Ev Hapsi ve Sokağa Çıkma Yasağı (HDC)
3 ay ila 4 yıl arasında ceza almış tutuklular ev hapsi ve sokağa çıkma yasağı
uygulanması koşuluyla erken tahliye edilebileceklerdir. Bu uygulama, elektronik
izleme olarak da adlandırılmaktadır.
Bu uygulamada kontrol altında tutmak amacı ile tutukluya künye cinsi elektronik bir
izleme cihazı takılmaktadır.
Gidebileceğiniz yerler ve eve dönüş saatleri konusunda uymanız gereken çeşitli
kurallar bulunmaktadır.
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HDC hakkında daha ayrıntılı bilgiler
Ev hapsi ve sokağa çıkma yasağı uygulanması koşuluyla tahliye edilebilmeniz için
cezaevinden ayrıldığınızda yaşayacağınız bir yer bulunması gerekmektedir.
Kalacağınız herhangi bir yer yoksa, Clearsprings Accommodation and Support
Service (Clearspring Konaklama ve Destek Hizmetleri) size kalacak bir yer temin
edecektir.
Size yaşayabileceğiniz küçük bir ev veya küçük bir apartman dairesi temin
edebileceklerdir. Bu ev veya apartman dairesi 4 kişiyle paylaşacağınız bir yer
olacaktır. Yemeğinizi kendiniz pişirmeniz, temizlik işlerini yapmanız ve kira ödemeniz
gerekecektir.
Clearsprings tarafından sağlanan konaklama imkanı, sadece ev hapsi ve sokağa
çıkma yasağı uygulanması süresince sunulacaktır.
Cezaevinde cezanızın dörtte birini veya 30 gün geçirmeniz gerekecektir (hangisi
daha uzun ise). En fazla 135 gün için HDC imkanından yararlanmanız mümkün
olacaktır (4 buçuk ay).
Cezaevi personeli HDC uygulamasının sizin için uygun olup olmadığını kontrol
edecektir. HDC imkanından faydalanmanız, cezaevinden çıktıktan sonra diğer
insanlar için bir tehlike oluşturup oluşturmayacağınıza bağlıdır.
HDC imkanından yararlanmamayı tercih edebilirsiniz.
Size HDC imkanı tanınmadığı takdirde bu duruma itiraz edebilirsiniz. Bunun için
şikayette bulunma prosedürünü uygulamanız gerekecektir.
Belirtmiş olduğunuz adreste artık kalmanızın mümkün olmaması gibi elinizde
olmayan nedenlerden dolayı sokağa çıkma yasağını ihlal etmeniz halinde, ileride
yeniden HDC ile tahliye edilme talebinde bulunabilirsiniz.
HDC kurallarını ihlal etmeniz nedeniyle cezaevine geri çağrılmanız durumunda ileride
HDC’den yararlanmanız mümkün olmayabilecektir. Bu durum 1991 tarihli veya 2003
tarihli Cezai Yargı Yasalarından hangisine tâbi olduğunuza bağlı olarak
belirlenecektir. Emin olmadığınız takdirde cezaevi personeline danışınız.
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HDC hakkında daha ayrıntılı bilgiler
Cezaevine geri çağrıldığınız takdirde duruma itiraz edebilirsiniz.
Bazı tutuklulara hiçbir şekilde HDC’den yararlanma imkanı tanınmayacaktır. Örneğin
• Cinsel taciz suçlusu kayıt defterini imzalamak zorunda olan tutuklular.
• Halihazırda süresi uzatılmış bir cezası bulunan şiddet ve cinsel taciz suçluları.
• Geçici İzin Belgesi ile Tahliye edildikten sonra geri dönmeyen tutuklular.
• Cezaevinde bulunan ve haklarında hastaneye gitme emri, hastaneye sevk
talimatı ya da transfer emri düzenlenmiş bulunan tutuklular.
• Sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri nedeniyle ceza almış olan tutuklular.
• HDS sokağa çıkma yasağına uymamaları nedeniyle cezaevine geri çağrılmış
olan bazı tutuklular.
• Birleşik Krallık’tan taşınma ihtimali olan tutuklular.
• Cezalarının “riskli” dönemi sona ermeden bir suç işlemeleri nedeniyle
cezaevine geri dönmüş olan bazı tutuklular.
• Ceza aldıkları tarihte cezalarının yarısının tamamlanmasına 14 günden daha
kısa bir süre kalmış olan tutuklular.
• Ödemeleri gereken bir para cezasını ödemeyen veya mahkeme emrine
itaatsizlik eden tutuklular.
Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 6700 adlı yönetmelikte bu konuda ayrıntılı bilgiler
yer almaktadır.
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Şartlı Tahliye
Müebbet hapis gibi uzun süreli cezalara veya kamu düzeninin korunması amacı
ile verilen belirsiz süreli çarptırılmış olan tutuklulara ilişkin şartlı tahliye
koşullarına ilişkin ayrı bilgiler mevcuttur. Bu bilgileri temin etmek için cezaevi
personeline veya mahkum sorumlunuza danışınız.

9 Şartlı tahliye, cezanız sona ermeden, şartlı tahliye hizmetleri biriminin gözetimi
altında cezaevinden erken tahliye edilmeniz anlamını taşımaktadır.

9 Tahliye edilebileceğiniz en erken tarihten 6 ay önce şartlı tahliye başvurusunda
(talebinde) bulunabilirsiniz.

9 Şartlı tahliye kararları genellikle Şartlı Tahliye kurulu olarak adlandırılan
bağımsız bir kurul tarafından verilmektedir.

9 Birleşik Krallık Vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilere uygulanan şartlı tahliye
kuralları farklıklık göstermektedir.

9 Şartlı tahliye koşulları hakkında bilgi almak için cezaevinde görevli şartlı tahliye
memuruna başvurmanız gerekmektedir.

Birleşik Krallık vatandaşları için şartlı tahliye
Cezaevinden bir ruhsat belgesi ile tahliye edilme şekillerinden biri de şartlı tahliyedir.
Bkz. sayfa 136.
Tutukluların büyük bir çoğunluğunun şartlı tahliyesine Şartlı Tahliye Kurulu karar
vermektedir. Bu Kurul, cezaevi hizmet birimine veya Adalet Bakanlığına bağlı
değildir. Tamamen bağımsız bir organdır.
Kurul şartlı tahliyeden yararlanıp yararlanamayacağınıza karar vermek için aşağıda
belirtilen belgeleri ve koşulları incelemektedir
9 Cezaevi personeli tarafından hazırlanan raporlar.
9 Şartlı tahliye personeli tarafndan hazırlanan raporlar.
9 İşlemiş olduğunuz suçun (cezaevine gönderilmenize neden olan suçun) ayrıntıları.
9 Cezaevindeki tutum ve davranışlarınız .
9 Arkadaşlarınızdan ve ailenizden destek görüp görmediğiniz ve kalacak bir yerinizin
bulunup bulunmadığı.
9 Tahliye edildikten sonra ne yapacağınıza ilişkin planlar –bir işinizin olup olmadığı
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Birleşik Krallık vatandaşlarına yönelik şartlı tahliye hakkında ayrıntılı bilgi
Cezanızın yarısının tamamlanmasına 6 ay kala şartlı tahliye başvurusunda
(talebinde) bulunabilirsiniz. Şartlı olarak tahliye edilebileceğiniz tarih Şartlı Tahliyeye
Uygunluk Tarihi (PED) olarak adlandırılmaktadır.
İstemediğiniz takdirde şartlı tahliye talebinde bulunmayabilirsiniz.
PED’den 4 ay önce Şartlı Tahliye Kurulu’na gönderilecek tüm raporları görmek
isteyip istemediğiniz size sorulacaktır. Bu raporlar, sizin Şartlı Tahliye Dosyanızı
oluşturmaktadır.
Şartlı tahliye talebinde bulunmanızın nedenini ve serbest kaldıktan sonra neler
yapacağınızı yazarken bu raporlardan faydalanabilirsiniz.
PED’den 2 ay önce Şartlı Tahliye Kurulu görevlileri sizinle bir toplantı yaparak şartlı
tahliye talebinizi inceleyeceklerdir. Bu küçük grup Panel olarak adlandırılmaktadır.
Bu görevliler, bir karar vermeden önce sizinle konuşmak isteyebileceklerdir.
Bu toplantının tarihi ve saati size bildirilecektir. Sadece 1 Panel üyesi ile görüşmeniz
gerekecektir.
Şartlı Tahliye Uygunluk Tarihinden önce Şartlı Tahliye Kurulu tarafından bir karar
verilebilmesi için tüm bu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Şartlı Tahliye Kurulu şartlı olarak tahliye edilmenizin kamu açısından doğurabileceği
riskleri ve size sağlayacağı faydaları değerlendirecektir.

Konu

Hangi tarihte

Şartlı tahliye talebinde bulunmak

Şartlı Tahliye Uygunluk Tarihinden 6 ay
önce
Şartlı olarak tahliye edilebileceğiniz en
erken tarih
PED’den 4 ay önce

Şartlı Tahliye uygunluk Tarihi (PED)
Şartlı Tahliye Dosyanız ve şartlı tahliye
istemenizin nedenini açıklanması
Şartlı Tahliye Kurulu Panelinin toplanması
Panelden bir görevli ile toplantı yapılması
Şartlı Tahliye Kurulunun kararının
açıklanması

PED’den 2 ay önce
Yukarıdaki 2 aya denk gelen herhangi bir
tarihte
PED’den, şartlı olarak tahliye edilmeye
hazırlanmak için size yeterli zaman
tanıyacak kadar önce
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Şartlı Tahliye Kararının açıklanması
Şartlı Tahliye Kurulu şartlı olarak tahliyenize ilişkin bir karar verdiğinde bu kararı
derhal size ve cezaevi yönetimine açıklayacaktır.
Bu durumun 2 istisnası bulunmaktadır
1. 15 yıl veya daha uzun bir mahkumiyet cezası çekiyorsanız.
2. 1 Ekim 1992 tarihinden önce hüküm giymişseniz.
Bu durumda Şartlı Tahliye Kurulu konu hakkında ne düşündüğünü Devlet Bakanına
açıklayacaktır. Şartlı Tahliyeye ilişkin nihai karar Devlet Bakanı tarafından
verilecektir.

Şartlı tahliye talebiniz reddedildiği takdirde (şartlı tahliye izni
alamadığınız takdirde)
Şartlı Tahliye Kurulu’nun şartlı tahliye talebinizi reddetmesinin nedenleri yazılı olarak
cezaevine gönderilecektir. Bu belgenin bir suretini görmeniz mümkün olacaktır.
Bu kararı sadece kabul etmediğiniz için itiraz etmeniz mümkün olmayacaktır.
Ancak eğer başvurunuzun gerekli şekilde işlem görmediğini düşünüyorsanız bu
konuda şikayette bulunabilirsiniz.
Şikayetler hakkında bilgileri 110. sayfada yer almaktadır.
Örneğin aşağıda belirtilen konularda şikayette bulunabilirsiniz
• Şartlı tahliye talebinizi destekleyen bilgilerin tamamının Şartlı Tahliye Kuruluna
iletilmemiş olması.
• Şartlı tahliye talebi prosedürlerinin (yapılması gereken işlemlerin) gerektiği
şekilde uygulanmamış olması.
Kararın hatalı olduğunu düşünüyorsanız bir avukatla görüşmeniz gerekecektir.
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Şartlı tahliye talebinin reddine ilişkin daha ayrıntılı bilgiler
Şartlı tahliye talebinizin reddedilmesi halinde, talebinizin her yıl yeniden incelenmesi
talebinde bulunabilirsiniz. Bu durum, Şartsız Tahliye Tarihine (NPD) ne kadar zaman
kaldığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olacaktır.
Talebinizin erken veya özel bir incelemeye tâbi tutulması da mümkün olabilecektir.
Yani talebiniz daha yakın bir tarihte yeniden incelenebilecektir.
• Erken ya da özel incelemeler, sık sık yapılan uygulamalar değildir.
• Bu işlemler genellikle, istihdam kursları, uyuşturucu madde rehabilitasyonu gibi
konulardaki performansınız kontrol etmek amacı ile gerçekleştirilmektedir.
• Cezanızın sona ereceği tarihten önce şartlı tahliye talebinizin incelenmesi için
yeterli bir süre bulunmaması durumunda da özel incelemeye tâbi
tutulabilirsiniz.

Şartlı tahliye ve yabancı uyruklu tutuklular
Yabancı uyruklu tutukların şartlı tahliyesinde 2 büyük farklılık bulunmaktadır
• şartlı tahliyeye uygun bulunduğunuz takdirde otomatik olarak şartlı tahliye için
değerlendirmeye alınırsınız. Size bir seçenek sunulmaz.
• Cinsel veya şiddet içeren bir suçtan hüküm giydiğiniz durumlar dışında, ki bu
durumlarda kararı Adalet Bakanı verecektir, şartlı tahliyenize ilişkin kararlar cezaevi
yöneticisi tarafından verilecektir.
Yabancı uyruklu bir tutuklu iseniz Erken Dönüş Programı kapsamında erkenden ülkenize
gönderilebilirsiniz . Bkz. Sayfa 151.
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Islahevi gözetimi – bkz sayfa 159
Cezanız ne kadar kısa olursa olsun, cezanızın 12 aydan kısa olması halinde, tahliye
tarihinden itibaren 3 ay gözetime tabi tutulmanız gerekecektir.
• Düzenli olarak gözetim dairesi mahkum sorumlusuna görünmeniz gerekecektir.
• Gözetim, hangisi erken gelirse, 3 ay sonra veya 22. yaş gününüze
ulaştığınızda sona erecektir.
• Gözetim kuralarını ihlal ettiğiniz takdirde para cezası alabilir veya cezaevinde
30 gün daha fazla kalma cezasına çarptırılabilirsiniz.

Yetişkinlere verilen 12 aya kadar hapis cezaları
Serbest bırakılmanız herhangi bir şarta bağlı olmayacaktır(AUR).
Bir mahkum sorumlusu denetimi altında olmayacaksınız.
Bir bildirim aracılığıyla tarafınıza bilgi verilecektir. Bu bildirimde AUR’nin ne anlama
geldiği açıklanacaktır ve bu bildirimi imzalama zorunluluğunuz olacaktır.

¾ 4 Nisan 2005 tarihinden önce işlenen suçlar için 146’ıncı sayfada
başlayan bölümü okuyunuz.

¾ 4 Nisan 2005 tarihinde veya bu tarihten sonra işlenen suçlar için
148’inci sayfada başlayan bölümü okuyunuz
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¾ 4 Nisan 2005 tarihinden önce işlenen suçlar
Temel Hususlar
Cezanın süresi
12 ay ile 4 yıl arasında
4 yıl veya daha uzun
Süresi uzatılan cezalar

Tahliye türü
Otomatik Şartlı
Tahliye
ARC
Ceza veya şartlı
tahliye sonunda
Ceza veya şartlı
tahliye sonunda
ancak ruhsat
belgesinin geçerliliği
devam edecektir.

Mahkumiyetiniz 12 aydan uzun ancak4 yıldan kısaysa
(4th Nisan 2005 tarihinden önce)
• Şartlı tahliye ruhsat belgesinin ve gözetimin süresi, cezanızın dörtte üçü
bittiğinde dolacaktır.
• Cinsel içerikli bir suçtan hüküm giymiş olan tutuklular ceza sürelerinin sonuna
kadar gözetim altında tutulacaklardır.
• Bir yargılama işlemi sonucunda verilen ilave günler (ADA) eklenecektir. Bkz.
sayfa 89.
• Ruhsat belgenizin sona erdiği gün Ruhsatın sona Erme Tarihi olarak
adlandırılmaktadır.
• Ruhsat belgesinde belirtilen kurallara bağlı kalmadığınız takdirde cezaevine
geri dönmeniz gerekebilecektir.
• Cezanın Sona Erme tarihinden önce bir suç işlemeniz durumunda mahkeme
sizi cezaevine geri gönderebilecektir.
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Tahliye edilmenizin hemen öncesinde size Otomatik Şartlı Tahliye Ruhsat Belgesi
verilecektir.
Bu belgede almış olduğunuz iznin koşulları ve gözetim sorumlusunun adı ve adresi
yer almaktadır.
Bu koşullar aşağıda açıklanmaktadır
•
•
•
•

Düzenli olarak mahkum sorumlusuna görünmek.
Onaylanmış olan adreste ikamet etmek.
Mahkum sorumlusu tarafından ziyaret edilmek.
Sorundan uzak durmak.

Ruhsat koşullarını ihlal ettiğiniz takdirde cezaevine geri çağrılabilirsiniz.
Suçu işlediğiniz ve cezaevine gönderildiğiniz tarih 1 Ocak 1999 tarihinden önce ise,
ruhsat kurallarını ihlal ettiğiniz takdirde mahkemeye çıkartılmanız gerekecektir.
Suçu işlediğiniz ve cezaevine gönderildiğiniz tarih 1 Ocak 1999 tarihinden sonra
ise, ruhsat kurallarını ihlal ettiğiniz takdirde, gözetim dairesi birimi, cezaevine geri
çağrılmanızı sağlamak amacı ile Adalet Bakanlığı’na başvuracaktır.

4 yıl ve daha uzun (4 Nisan 2005 tarihinden önce)
• Şartlı olarak veya Şartsız Tahliye tarihinde tahliye edilmeniz durumunda şartlı
tahliye ruhsat belgesinin ve gözetimin süresi, cezanızın dörtte üçü bittiğinde
dolacaktır.
• Cinsel içerikli bir suçtan hüküm giymiş olan tutukluların ruhsat belgelerinin ve
gözetimlerinin süresi ceza sürelerinin sonuna kadar devam edecektir.
• Yani Cezanın Sona Erdiği tarihe kadar risk altında kalmaya devam
edeceksiniz.
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Süresi uzatılan cezalar (4 Nisan 2005 tarihinden önce işlenen suçlar)
Ceza uzatımı iki bölümden oluşmaktadır
• Cezaevinde geçirilecek süre.
• Ruhsat belgesine bağlı olarak geçirilecek süre.
Örneğin
Cezanızın süresi 4 yıl ise, bu sürenin 2 yılı cezaevinde, 2 yılı ise ruhsat belgesine
bağlı olarak geçirilecektir.
2 yılın yarısını cezaevinde geçireceksiniz - ki bu 1 yıl yapmaktadır. Daha sonra 6
aylık süreyi ruhsat belgesine bağlı olarak geçireceksiniz – ki cezaevinde bu kadar
uzun süre kaldıktan ve 2 yıl da fazladan ruhsat belgesine bağlı olarak yaşamak
zorunda olduğunuzdan dolayı bu durum normaldir. Cezanız 4 yılın sonunda
tamamlanacaktır.
Cezanızın süresinin 4 yıl veya daha uzun olması durumunda Şartlı Tahliye Kurulu,
cezanızın yarısını çektikten sonra herhangi bir tarihte erken tahliye edilmenize karar
verebilecektir.
Ruhsat belgesinin kurallarını ihlal ettiğiniz takdirde mahkum sorumlusu cezaevine
geri çağrılmanızı sağlamak için gerekli başvurularda bulunabilecektir.

¾ 4 Nisan 2005 tarihinde veya daha sonra işlenen

suçlar
12 ay veya daha uzun ancak 4 yıldan daha kısa standart cezalar (4
Nisan 2005 tarihinde veya daha sonra işlenen suçlar için)
Çok Amaçlı bir Ruhsat Belgesi ile tahliye edileceksiniz. Cezanızın süresi sona
erinceye kadar (SLED) ruhsat belgesine ve gözetime bağlı olarak yaşayacaksınız.
Tahliye edilmenizin hemen öncesinde size Çok Amaçlı Ruhsat Belgesi verilecektir.
Bu belgede almış olduğunuz ruhsatın koşulları ve gözetim sorumlusunun adı ve
adresi yer almaktadır.
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12 aydan daha uzun ancak 4 yıldan daha kısa standart cezaların koşulları
aşağıda açıklanmaktadır
•
•
•
•

Düzenli olarak mahkum sorumlusuna görünmek.
Onaylanmış olan adreste ikamet etmek.
Mahkum sorumlusu tarafından ziyaret edilmek.
Sorundan uzak durmak.

Ruhsat koşullarını ihlal ettiğiniz takdirde cezaevine geri çağrılabilirsiniz.

Süresi uzatılan cezalar (4 Nisan 2005 tarihinde veya bu tarihten daha
sonra işlenen suçlar)
Ceza uzatımı iki bölümden oluşmaktadır
 Cezaevinde geçirilecek süre.
 Ruhsat belgesine bağlı olarak geçirilecek süre.
Örneğin cezanız, 3 yılı cezaevinde, 5 yılı da ruhsat belgesine bağlı olmak üzere
toplam 8 yıl olsun. Cezaevinde geçirmeniz geçen sürenin yarısı tamamlandığında (1
½ yıl) Şartlı Tahliye Kurulu tahliye edilip edilmeyeceğinize karar verecektir.
Tahliye edilmediğiniz takdirde mahkemenin vermiş olduğu ceza süresinin sonuna
kadar cezaevinde kalmanız gerekecektir.
Tahliye edildiğiniz takdirde ceza süresinin sonuna kadar ruhsat belgesine bağlı
olarak yaşamanız gerekecektir.

Ruhsat Belgesinin Geri Alınması veya İptali
Cezaevine geri çağrıldığınız takdirde size Temsil Paketi adını taşıyan bir paket
gönderilecektir. Bu paket, cezaevine geri çağrılmaya itiraz etmenize yardımcı olmak
amacı ile gönderilmiştir.
Cezaevine geri çağrılan tutukluların dosyaları Şartlı Tahliye Kurulu tarafından
incelenecektir. Cezaevine çağrıldığınız tarihi izleyen 28 gün içerisinde dosyanızı
incelemeleri gerekmektedir. Şartlı Tahliye Kurulu, cezaevine geri çağrılmanızın
doğru olup olmadığına karar verecektir.
İtirazda bulunmak istiyorsanız bunu bir an önce yapmanız gerekmektedir. Şartlı
Tahliye Kurulu’na bu konuda bir yazı yazabilirsiniz. Ayrıca Şartlı Tahliye Kurulu
görüşmek üzere sizi çağırabilecektir.
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Geri çağırılma hakkında daha ayrıntılı bilgiler
Cezaevinden şartlı olarak veya uymanız gereken kulları içeren bir ruhsat belgesine
bağlı olarak tahliye edildiğiniz takdirde, bu kuralları ihlal etmeniz durumunda
cezaevine geri çağrılabilirsiniz. Başka bir suç işlemeniz veya diğer kuralları ihlal
etmeniz nedeniyle de cezaevine geri çağrılabilirsiniz. Bu durum, ruhsat belgesinin
ihlali olarak adlandırılmaktadır.
Ruhsat belgesinde yer alan koşullara uymadığınız takdirde aşağıda belirtilen
durumlarla karşılaşabilirsiniz
• Sahip olduğunuz ruhsat belgesi, türü ne olursa olsun derhal iptal edilecektir.
• Durum polis güçlerine (hem yerel hem ulusal), gözetim dairesi birimine ve en
son bulunduğunuz cezaevine bildirilecektir.
• Tutuklanıp en yakın cezaevine götürüleceksiniz.
• Götürüldüğünüz cezaevi ve gözetim dairesi birimi cezaevine geri döndüğünüzü
Merkezdeki görevlilere bildireceklerdir.
• Size bir Temsil Paketi gönderilecek ve cezaevine geri gönderilmenize ilişkin
karara itiraz etmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.
• Bir itirazda bulunsanız da bulunmasanız da, Şartlı Tahliye Kurulu cezaevine
geri döndüğünüz tarihi izleyen 28 gün içerisinde dosyanızı inceleyecektir.
Cezaevine geri çağrılmanıza ilişki kararı kabul edecek veya bu kararı
reddedeceklerdir. Buna bağlı olarak yeniden tahliye edileceğiniz tarih veya
cezaevine geri çağrılmanıza ilişki kararın yeniden inceleneceği tarih
belirlenecektir.
• Bu konuda yardım almak istediğiniz takdirde bir avukat ile görüşebilirsiniz.
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Yabancı Uyruklu tutuklular
Yabancı uyruklu tutuklular için Erken Dönüş Programı - ERS
Bu program, yabancı uyruklu tutukluların cezalarını tamamlamadan Birleşik
Krallık’tan ayrılmalarına olanak sağlamaktadır.
Sizinle ilgili bilgiler, Sınırlar ve Göçmenlik Bürosuna gönderilecektir.
Sınırlar ve Göçmenlik Bürosu, kısa bir süre sonra Birleşik Krallık’tan ayrılacağınızı
size bildirecek ve memleketinize dönüş seyahatiniz ile ilgili düzenlemeleri yapmaya
başlayacaktır.
Memleketinize geri dönmeden önce Birleşik Krallık’ta asgari bir süre ceza
çekeceksiniz. ERS kapsamında çekebileceğiniz en uzun ceza 270 gündür. Bazı
tutuklulara ERS’den yararlanma hakkı tanınmayacaktır. Örneğin
• Cinsel taciz suçlusu kayıt defterini imzalamak zorunda olan tutuklular.
• Halihazırda süresi uzatılmış bir cezası bulunan şiddet ve cinsel taciz suçluları.
• Geçici Ruhsat Belgesi ile Tahliye edildikten sonra geri dönmeyen tutuklular.
• Cezaevinde bulunan ve haklarında hastaneye gitme emri, hastaneye sevk
talimatı ya da transfer emri düzenlenmiş bulunan tutuklular.
• Sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri nedeniyle ceza almış olan tutuklular.
• HDC sokağa çıkma yasağına uymamaları nedeniyle cezaevine geri çağrılmış
olan tutuklular.
• Mevcut cezaları kapsamında HDC veya insani nedenlerle erken tahliye
edilmişken cezaevine geri çağrılan suçlular.
• Cezalarının “riskli” dönemi sona ermeden bir suç işlemeleri nedeniyle
cezaevine geri dönmüş olan tutuklular.
• Ceza aldıkları tarihte cezalarının yarısının tamamlanmasına 14 günden daha
kısa bir süre kalmış olan tutuklular.
• Ödemeleri gereken bir para cezasını ödemeyen veya mahkeme emrine
itaatsizlik eden tutuklular.
ERS kapsamında geri gönderilmediğiniz takdirde cezanızı çekmeye devam etmeniz
gerekecektir.
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Sınır Dışı
Sınırlar ve Göçmenlik Bürosu cezanızın sonunda sınır dışı edilip edilmeyeceğinizi
size bildirecektir.
Cezaevine bir Göçmen Gözaltı Emri tebliğ edeceklerdir (göndereceklerdir).
Bu durumda Cezanızın sona ermesinin ardından cezaevinde kalmaya devam edebilir
veya Birleşik Krallık’tan sınır dışı edilinceye kadar kalmak üzere bir Göçmen
Alıkoyma Merkezi’ne gönderilebilirsiniz.
Sınır dışı edilmek istemiyorsanız bu karara itiraz edip edemeyeceğinizi öğrenmek
amacı ile bir avukata danışmanız gerekmektedir.
Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4630 adlı yönetmelikte bu konuda ayrıntılı bilgi yer
almaktadır.

Tutuklunun Memleketine Geri Gönderilmesi
Birleşik Krallık bazı ülkelerle tutukluların karşılıklı olarak iadesine yönelik anlaşmalar
yapmıştır. Bu anlaşmalar uyarınca bazı tutuklular kendi ülkelerine gönderilmekte ve
cezalarını bu ülkelerdeki cezaevlerinde tamamlamaktadırlar.
Aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde memleketinize geri gönderilmeniz mümkün
olacaktır
 Gitmek istediğiniz ülkenin vatandaşı iseniz.
 Cezanız kesinleşmişse ve henüz sonuçlanmamış bir temyiz işlemi yoksa.
 İşlemiş olduğunuz suç gideceğiniz ülkede de hapisle cezalandırılacak bir
suçsa.
 Başvuruda bulunduğunuz tarih itibariyle cezanızın tamamlanmasına en az 6 ay
kalmış olması.
Cezaevi personeli memleketinizle Birleşik Krallık arasında tutukluların karşılıklı olarak
iadesine yönelik bir anlaşma bulunup bulunmadığını kontrol edebilecektir.
Memleketinize geri gönderilme imkanına sahip olup olmadığınızı anlamak için gerekli
süreci başlatabilmek amacı ile cezaevinin talep/şikayet prosedürünü uygulamanız
gerekmektedir.
Hem ülkenizin hem de Birleşik Krallık’ın, ülkenize iade edilmenize yönelik resmi bir
talepte bulunmaları gerekmektedir.
Ülkenizin büyükelçilik görevlilerinden de sizin adınıza bir başvuruda bulunmalarını
isteyebilirsiniz.
Büyükelçiliklerin listesi Cezaevi İç Hizmet Yönetmeliği 4630 adlı yönetmelikte yer
almaktadır.
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Memleketinize geri gönderilmenize ilişkin talebiniz hakkında bir karar verilmesi,
oldukça uzun bir süre alabilecektir. Bu süre 2 yıla kadar varabilmektedir.
Birleşik Krallık, tutukluların memleketlerine gönderilmesine ilişkin talepleri sadece
aşağıdaki koşullar çerçevesinde reddetmektedir
 memleketinize iade edildiğiniz takdirde cezaevinde daha kısa bir süre kalacak
iseniz
 ödemekle yükümlü olup da ödemediğiniz bir para cezası ya da para ödemenizi
gerektiren bir mahkeme emri mevcutsa.
Memleketinize döndükten sonra Birleşik Krallık’ta verilen cezanın kalan kısmını
çekmeniz gerekmektedir.
Ceza gözden geçirimi, tahliye ve gözetim konularında gideceğiniz ülkenin yasalarına
uymak durumunda kalacaksınız.
İki ülkenin bu konulardaki uygulamaları arasında farklar varsa, bu farklar geri dönüş
anlaşmasını imzalamadan önce size açıklanacaktır.
Cezaevi kütüphanesinde bulunan “1984 Tutukluların Memleketlerine İadesi Yasası
– Yabancı Tutuklulara Yönelik Bilgiler” adlı belgede bu konuda ayrıntılı bilgi yer
almaktadır.
Bu bilgiler Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca,
İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe dillerinde sunulmaktadır.

İskoçya’da, Kuzey İrlanda’da, Channel Adalarında ve Isle of Man
Adasında bulunan cezaevlerine nakil
İngiltere’de veya Galler’de bulunan cezaevlerinden yukarıda belirtilen ülkelerdeki
cezaevlerine yapılan nakiller başka bir yargı sistemine yapılan nakiller olarak
adlandırılmaktadır.
Arkadaşlarınızın ve ailenizin sizi ziyaret edebilmelerini sağlamak amacı ile kalıcı nakil
talebinde bulunabilirsiniz.
Hem nakleden hem de nakil alan ülkenin cezaevi idarelerinin nakil üzerinde
mutabakata varmaları gerekmektedir.
2 tür nakil bulunmaktadır
• Sınırlandırılmamış – cezanızın yönetimi tamamen gittiğiniz ülkedeki yetkililer
tarafından gerçekleştirilecektir ve bu ülkelerin tahliye ve tahliye sonrası gözetim
kurallarına uymanız gerekecektir.
• Sınırlandırılmış – Nakil koşullarınız İngiltere ve Galler tarafından belirlenecektir.
Bu koşullar tahliye, tahliye sonrası gözetim veya geri çağırma gibi konularla
ilgilidir.
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• Nakil işlemi hakkında daha ayrıntılı bilgiler
Nakil talebinizin kabul edilmesi olasılığının yüksek olabilmesi için
• Tahliye tarihinize en az 6 aymış kalmış olması gerekmektedir.
• Mahkeme tarafından verilen hükme veya mahkumiyet cezasına ilişkin olarak
henüz sonuçlanmamış bir temyiz başvurunuzun bulunmaması gerekmektedir.
• Yeniden mahkemeye çıkmanızı gerektiren bir durum bulunmaması
gerekmektedir.
Nakil başvurunuzda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır
• Nakil talebinde bulunmanızın nedeni.
• Gitmek istediğiniz ülkenin hayatınızın büyük bir kısmını geçirdiğiniz ülke olup
olmaması.
• Bu ülkede yakın akrabalarınızın ve arkadaşlarınızın bulunup bulunmadığı.
• Tahliye edildikten sonra bu ülkede yaşamayı planlayıp planlamadığınız.

Ruhsat belgenizin gözetiminin de İskoçya’da, Kuzey İrlanda’da, Channel Adalarında
ve Isle of Man Adasında yapılmasını talep edebileceksiniz. Bu konuda mahkum
sorumlunuza danışabilirsiniz.
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Genç suçlular ve ıslahevleri

Bu bölüm, 18 ile 21 yaş arasındaki genç suçluları ilgilendirmektedir. Genç suçlulara
yönelik ıslahevlerinin diğer cezaevlerinden farkları açıklanmaktadır.
• Yine de bu kitapçığın diğer bölümlerinde açıklanan hususların birçoğu
hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.
• Genç suçlulara yönelik ıslahevleri genellikle kısaca YOI olarak bilinmektedir.
YOI’de bulunduğunuz sürece kişisel memur adını taşıyan personel size yardımcı
olacaktır. Sorularınızı veya yardım taleplerinizi bu görevlilere iletebilirsiniz.

Cezanızı nerede çekeceksiniz
• Cezanızı genç suçlulara yönelik bir ıslahevinde (YOI). Gideceğiniz YOI, bağımsız
bir birim olabileceği gibi yetişkinlere yönelik bir cezaevinin bir parçası da
olabilecektir.
• Mahkeme kararını bekleme aşamasında iseniz, bu karar çıkıncaya kadar bir YOI
bekleme merkezinde ya da yetişkinlere yönelik yerel bir cezaevinde tutulmanız
mümkün olabilecektir.

Cezanızı nerede çekeceğine kim karar verecek
Müebbet hapse mahkum olmuş iseniz
(müebbet hapis veya Majesteleri Kraliçe’nin takdiri ile müebbet hapis)
• Hüküm giydikten sonra gönderildiğiniz ilk YOI’nin personeli, hakkınızda çeşitli
raporlar düzenleyeceklerdir.
• Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra gönderileceğiniz yere ilişkin nihai kararın
verilmesini bekleyeceğiniz süre içerisinde bulunacağınız “Müebbet Mahkumları
Merkezi” adını taşıyan bir yere gönderileceksiniz. Cezanızı çekmek üzere
gönderileceğiniz yere Merkezde görev yapan yetkililer karar verecektir.
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Gözaltı olarak adlandırılan mahkumiyet cezaları için
• Gönderileceğiniz YOI’ye, bulunduğunuz yerel cezaevi veya bekleme merkezi
karar verecektir.

YOI’ye ilk gittiğinizde yapılacak işlemler
YOI’ye intikal etikten sonra birkaç gün içinde bir tanıtım programına tâbi
tutulacaksınız. Bu program sırasında

°

Cezaevi personeline sorular sorabilir veya endişe durduğunuz konular
hakkında konuşabilirsiniz.

°

Bu program sırasında ayrıca cezaevi personeliyle, YOI’de kalacağınız süre
içerisinde gerçekleştireceğiniz faaliyetler hakkında da konuşabilirsiniz.

Mahkumiyet planınız (cezanız 4 hafta veya daha uzun ise)
• Cezaevi personeli sizinle birlikte sizin için bir mahkumiyet planı hazırlayacaktır.
• Bu planda YOI’de bulunduğunuz süre içerisinde yapmanız için cezaevi personeli
ile üzerinde mutabakata vardığınız faaliyetler açıklanacaktır. Örneğin eğitiminiz ve
yapacağınız işler gibi konular açıklanacaktır.
• YOI’de 3 aydan daha az bir süreniz kalmışsa, bu planda YOI’den ayrıldıktan sonra
hayata hazırlanmanız için neler yapmanız gerektiği de yer alacaktır.
• Mahkumiyet planınız genellikle YOI’den ayrıldığınız tarihten itibaren en az 3 aylık
bir süreyi kapsayacaktır. Bunun nedeni, gözetim dairesinden bir görevlinin
(genellikle mahkum sorumlusu) YOI’den ayrıldıktan sonraki durumunuzu izlemek
üzere sizinle ilgilenecek olmasıdır.
• Mahkum sorumluları ve mahkum gözetmenleri mahkumiyet planınızda yer alan
tüm faaliyetleri gerçekleştirmenizde size yardımcı olacaklardır. Mahkum
sorumlusu cezaevi dışından, gözetim dairesi biriminden bir görevlidir. Mahkum
gözetmeni ise cezaevinde görevlidir. Bu konuda kişisel memurunuz da size
yardımcı olacaktır.
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YOI’de bulunduğunuz sürede gerçekleştirebilecekleriniz

Öğrenim
• YOI’de bulunduğunuz süre içerisinde yeni şeyler öğrenme fırsatı bulacaksınız.
• Tüm YOI’lerde bir şeyler öğrenmenizi sağlayacak dersler bulunmaktadır. Örneğin
okuma, yazma ve ihtiyaç duyduğunuz takdirde rakamları kullanma gibi konularda
yardım almanız mümkün olacaktır.
• Çoğu ders gün içinde işlenmektedir ancak akşamları düzenlenen dersler de
bulunmaktadır.

Eğitim
• Çok çeşitli konularda eğitim almanız mümkün olabilecektir. Bu eğitimler, yeni
beceriler kazanmanıza ve yeni bir iş bulmanıza yardımcı olacaktır.
• Bu eğitimler çeşitli diplomalar almanıza da yardımcı olacaktır. Bu diplomalar NVQ
gibi sınavlarda başarılı olduğunuzda verilmektedir.
• Cezaevi personelinin güvenli olacağını düşünmesi koşuluyla yerel cemiyette
gönüllü olarak da çalışabilirsiniz.

Beden eğitimi (spor veya jimnastik salonu etkinlikleri)
• Haftada en az 2 saat spor ve beden eğitimi faaliyetlerinde bulunmanız mümkün
olacaktır.
• Bu faaliyetleri gün içinde, akşamları veya hafta sonlarında gerçekleştirmeniz
mümkün olacaktır.
• Bu faaliyetleri cezaevi binasının içinde veya dışında gerçekleştirmeniz mümkün
olabilecektir. Her gün cezaevi binasının dışında açık havada biraz zaman
geçirmenize olanak sağlanacaktır.
• Eğer bir sakatlığınız varsa veya özel bir egzersize gereksinim duyuyor iseniz, bu
konuda yardım alabilirsiniz.
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Serbest zaman (sosyalleşme olarak da adlandırılabilmektedir)
• Birçok YOI’de günde en az 1 saat diğer tutuklularla vakit geçirebilecek, oyun
oynayabilecek veya TV seyredebileceksiniz.

Dini inançlar
• Bulunduğunuz YOI’de her hafta dini törenlere katılmanız mümkün olacaktır.

• Farklı dinlere ilişkin törenler düzenlenebilecektir Bkz. sayfa 78.

Sigara Kullanımı
• 18 yaşın altındaki kişilerin bulunduğu yerlerde sigara içmeniz mümkün
olmayacaktır.
• YOI’lerin 18-20 yaşları arasındaki tutuklular için ayrılmış bölümlerinde, bina
dışında ve bazen de hücrenizde sigara içmeniz izin verilebilecektir.

YOI sonrasındaki yaşama hazırlanmak
• YOI’den ayrıldıktan sonraki yaşamınıza hazırlanma konusunda cezaevi
personelinden yardım alabilirsiniz.
• Cezaevi personeli, mahkum sorumlunuzla görüşme, ikamet ettiğiniz yer,
yaptığınız işler, sağlık, uyuşturucu madde, para ve aileniz gibi konular hakkında
sizinle konuşacaklardır.

YOI’den ayrıldıktan sonra yapmanız gerekenler
YOI’den ayrıldıktan sonra, hangisi erken gelirse, en az 3 ay boyunca veya 22’inci
doğum gününüze kadar bazı kurallara uymanız gerekecektir. YOI’de geçirdiğiniz
süre ne kadar uzunsa bu süre de o denli uzun olacaktır.
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Bu durum gözetim altında bulunmak olarak adlandırılmaktadır. Bu süre içerisinde
gözetim dairesinden bir görevli, ki bu kişi genellikle mahkum sorumlunuz olacaktır,
YOI’den ayrıldıktan sonraki durumunuzu izlemek üzere sizinle ilgilenecektir.
• Aşağıda belirtilen durumlar dışında gözetim altında tutulmanız gerekecektir

°

Ödemeniz gereken bir para cezasını ödemek veya mahkeme emrine itaatsizlik
nedeniyle ceza almış olmanız

°

YOI’den ayrıldığınızda 22 yaşında olmanız.

• YOI’den ayrıldıktan sonra gözetim dairesi biriminden bir görevli en az 3 ay süreyle
sizi kontrol edecektir.

• YOI’den ayrılırken size ruhsat belgesi adını taşıyan bir belge verilecektir. Bu
ruhsat belgesinde YOI’den ayrıldıktan sonra uymanız gereken kurallar yer
alacaktır.

• Yasalar, ruhsat belgesinde yazan kurallara uymanızı emretmektedir. Ruhsat
belgesinde yazan kuralları kavrayamadığınız takdirde bu durumu belirtmeniz
gerekmektedir

• Ruhsat belgesinde yer alan kuralları çiğnediğiniz takdirde bir para cezası ödemek
veya YOI’ye geri dönmek durumunda kalabilirsiniz.

• Şartlı olarak tahliye edilmiş iseniz normalde tahliye edileceğiniz tarihe kadar
ruhsat belgesi üzerinde belirtilen kurallara uymanız gerekmektedir. Bu tarih
Şartsız Tahliye Tarihi olarak adlandırılmaktadır.
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Cezaevi Reformu Vakfı hakkında
“The Prison Reform Trust“ (Cezaevi Reformu Vakfı) adil ve
düzgün bir cezaevi sistemi yaratmaya çalışmaktadır. Bu amaçla
cezaevlerinin ne şekilde yönetildiklerini incelemekte, tutuklulara,
personele ve dışarıdaki insanlara bilgiler vermekte ve hükümet
yetkililerinden gerekli değişiklikleri yapmalarını talep etmekteyiz.

Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlara şükranlarımızı
sunarız
 Majesteleri Kraliçenin Cezaevi Hizmetleri Birimi (HMPS). Cezaevi
Reformu Vakfı bu kitabın hazırlanmasında yardımcı olan HMP
Wandsworth’ta bulunan tutuklulara ve bu kuruluşun personeline de
teşekkür bir borç bilmektedir.

 Cezaevi Reformu Vakfı Big Lottery Fund’a ve Diana, Princess of
Wales Memorial Fund’a da tutuklulara sunulan bilgilerin
iyileştirilmesine yönelik hayır kurumumuza sağladıkları destek için
teşekkür ederiz.
 Mencap

IBSN numarası 0 046209 86 3
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What is this book about?
•
•
•

What you need to know about prison life.
Prison rules and ways of doing things.
Your rights.

“The handbook is like an A-Z of information for prisoners.We could
never do without it.”
Adeleke, prisoner HMP Wandsworth
“When a prisoner first comes into prison he often doesn't know the
questions he needs to ask.This guide is an invaluable aid.”
Prison Officer
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