
CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNDURULABİLECEK EŞYA VE MADDELER HAKKINDA 
YÖNETMELİK  

  
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
  

Amaç ve kapsam 
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve 

tutukluların koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurabilecekleri kişisel eşya, gıda, tıbbi malzeme ve 
diğer ihtiyaç maddelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarında kalmakta olan hükümlü ve tutukluları kapsar. 
Dayanak 
Madde 2 — (Değişik:RG-31/1/2023-32090)  
Bu Yönetmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 

Hakkında Kanunun 35 inci, 53 üncü, 54 üncü, 62 nci ve 70 inci maddelerine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen, 
Bakanlık: Adalet Bakanlığını, 
(Ek satır:RG-31/1/2023-32090) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü, 
Ceza infaz kurumları: Kapalı, yüksek güvenlikli kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı, gençlik 

kapalı, açık ceza infaz kurumları ile gözlem  ve  sınıflandırma  merkezleri  ve çocuk eğitimevlerini, 
İdare: Ceza infaz kurumları müdürlüklerini, 
İdare ve gözlem kurulu: Ceza infaz kurumu idare ve gözlem kurulunu, 
ifade eder. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Koğuş, Oda ve Eklentilerinde Bulundurulabilecek 
Kişisel Eşya, Gıda, Tıbbi Malzeme ve Diğer İhtiyaç Maddeleri 

  
Mutfak teşkilatı olan ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek gıda maddeleri 
Madde 4 — Koğuş, oda ve eklentilerinde kantinden temin edilebilen sebze, meyve ve diğer 

gıda maddeleri bulunabilir.  
(Mülga ikinci fıkra:RG-31/1/2023-32090)  
Mutfak teşkilatı olmayan ceza infaz kurumlarındaki gıda maddeleri ve kullanılacak 

malzemeler 
Madde 5 — (Değişik:RG-31/1/2023-32090)  
Mutfak teşkilatı bulunmayan ceza infaz kurumlarında, yemek yapılabilecek herhangi bir 

yerin olmaması durumunda, hükümlülerin kaldıkları koğuş, oda ve eklentilerinde, idare tarafından 
verilen ve yemek yapmada kullanılacak her türlü gıda maddesi ve malzemesinin yeteri kadar 
bulundurulmasına izin verilir. Ancak; yemek yapmada kullanılan tüp gibi yanıcı ve parlayıcı madde 
veya malzemeler, yemek pişirilmesinden sonra, oda veya koğuşun dışında, idarenin kontrolünde 
bir bölüme alınır. Kurumun fiziki imkânları müsait olduğu takdirde, oda ve koğuşlarda elektrikli 
ocak bulundurulmasına müsaade edilebileceği gibi; aradaki bağlantının standartlara uygun olması 
ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tüpün koğuş veya oda dışında, ocağın ise 
koğuş veya odada bulundurulması suretiyle tüplü veya gazlı ocaklara da izin verilebilir. 

Yeme ve içmede kullanılan araç ve gereçler 
Madde 6 — Koğuş, oda ve eklentilerinde, her hükümlü için kantinden temin edilmek şartıyla 

bir adet uç kısmı sivri olmayan on santimetre uzunluğunda bıçak, plastik veya yumuşak metalden 
imal edilmiş çatal, yemek ve çay kaşığı, 0.50 mm. kalınlığında iki adet metal yemek tabağı ve ikişer 
adet cam su bardağı ile çay bardağı ve tabağı bulundurulabilir. 

Giyim eşyaları 



Madde 7 — Hükümlülerin koğuş, oda ve eklentilerinde (Değişik ibare:RG-31/1/2023-
32090) üç çift ayakkabı, bir çift terlik, bir adet kemer ve gerektiği kadar iç çamaşırı ve çorap ile aynı 
tür eşyadan 6 adedi geçmeyecek ve toplamda 30 parçayı aşmayacak şekilde; başörtüsü, fular, içlik, 
havlu, bornoz, palto, manto, mont, ceket, hırka, pantolon, etek, elbise, eşofman, gömlek, kazak, 
pijama, tişört, kravat, kaşkol, 25/11/1925 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisâsı Hakkında Kanuna aykırı 
olmayan bir adet şapka bulundurulmasına izin verilir. 

Hükümlüler; ceza infaz kurumu dışından getirilmesine izin verilen giyim eşyalarından 
eskiyenlerini, yenileriyle değiştirebilir. 

(Ek üçüncü fıkra:RG-31/1/2023-32090) Terör propagandası içeren veya kurum güvenliği 
açısından sakıncalı olan, suçu veya suçluyu övücü, suça teşvik, kamuoyunu rencide veya tahrik 
edici ya da müstehcen içerikli sembol, yazı ve benzeri işaretleri taşıyan giysiler kuruma kabul 
edilmez. 

Süreli veya süresiz yayınlar ile kitaplar 
Madde 8 — Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz 

yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir.  
Resmî kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile 

mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan 
vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler tarafından çıkartılan gazete, kitap ve basılı yayınlar, 
hükümlülere ücretsiz olarak ve serbestçe verilir. Eğitim ve öğretimine devam eden hükümlülerin 
ders kitapları denetime tâbi tutulamaz. 

(Değişik üçüncü fıkra:RG-31/1/2023-32090) Kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini 
bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut 
müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez. 

(Ek dördüncü fıkra:RG-31/1/2023-32090) Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmî ilan ve 
reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmez. Ancak ilan ve 
reklamın geçici süreyle kesilmesi hâli, bu hükmün dışındadır. Yabancı dilde yayımlanmış gazete ve 
dergilerin ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde Bakanlık yetkilidir. 

(Ek beşinci fıkra:RG-31/1/2023-32090) Hükümlülerin mensup olduğu dinin kutsal kitabı ile 
eğitimleri için gerekli ders kitapları hariç olmak üzere oda, koğuş ve eklentilerinde aynı anda 
bulundurulabilecek süreli veya süresiz yayın sayısı, kurumun fiziki imkânları ve güvenliği göz 
önünde bulundurularak idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenir. 

Elektrikli eşyalar 
Madde 9 — (Değişik:RG-31/1/2023-32090)  
Koğuş, oda ve eklentilerinde, kurumun elektrik tesisatı, fiziki koşulları ile odanın mevcudu 

dikkate alınmak suretiyle, kantinden temin edilen; HDMI/SCART/USB ve benzeri veri depolama 
veya aktarma girişi olmayan, dâhili uydu alıcısı ve bilgisayar sistemi ile tümleşik özelliği 
bulunmayan televizyon ile buzdolabı, saç kurutma makinesi, idare tarafından uygun görülecek 
sayıda elektrikli su ısıtıcısı ve iklim koşulları da dikkate alınarak vantilatör bulundurulmasına izin 
verilebilir. 

Çocuk ve kadın hükümlülerin bulunduğu odalarda çamaşır makinesi ve kurutma makinesi 
bulundurulmasına izin verilebilir. 

Her hükümlü, kurum kantininden satın almak kaydıyla bir adet sadece FM bantlı, USB ve 
benzeri veri depolama, aktarma özelliği olmayan kulaklıklı küçük el radyosu bulundurabilir. 

Oda sistemine geçmemiş kurumlarda veya kurum idaresince uygun görülen hallerde elektrik 
tesisatı, fiziki koşulları ile odanın mevcudu dikkate alınmak suretiyle en fazla iki adet buzdolabı 
bulundurulmasına izin verilebilir. 

Aydınlatma dışındaki elektrik giderleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 
mesken abonelikleri için belirlenen ücret tarifesi esas alınarak ceza infaz kurumunca hesaplanan 
bedel üzerinden hükümlü tarafından karşılanır. Ancak; hükümlü tarafından karşılanacak elektrik 
gideri, bulunduğu ceza infaz kurumunca gerçekleştirilen elektrik tedarik ihalesi veya işlemi 
sonucunda belirlenen elektrik birim fiyatının mesken aboneliğinden daha düşük olması halinde 
düşük olan birim fiyat üzerinden hesaplanır. 



Çocuk ve kadın hükümlülerin tüm elektrik giderleri kurum bütçesinden ödenir. 
Müzik aletleri 
Madde 10 — Her hükümlüye, elektrikli olmamak ve idarece belirlenen saatlerde kullanılmak 

koşuluyla, vurgulu çalgılar dışında saz, ud, gitar, kemençe, keman, flüt, mızıka, ney, kanun gibi 
müzik aletlerinden birisi verilebilir. 

Birden çok hükümlünün bulunduğu oda veya koğuşlarda, bu konuda bütün hükümlülerin 
rızalarının alınması zorunludur. 

Dinî ihtiyaçlar 
Madde 11 — Her hükümlüye, mensup olduğu dinîn ibadetlerinde kullanılan eşyayı, dinî 

yaşamı bakımından zorunlu olan kitap ve eserleri temin ve bulundurmasına izin verilir. 
Sağlık ve anasının yanında kalan çocuklar 
Madde 12 — (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-31/1/2023-32090)  
Hükümlüler, koğuş, oda ve eklentilerinde hekim raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, 

sağlıkları için gerekli protez, ortopedik boyunluk, ortopedik yatak, solunum ve işitme cihazları, 
baston, tekerlekli sandalye ile kurum ve kişi güvenliği açısından sakıncası bulunmayan benzeri 
medikal eşyaları bulundurabilir. 

Ceza infaz kurumunda, anasıyla birlikte kalan çocuklar ve süt emziren anaların ihtiyacı için, 
kurumun güvenliğini tehlikeye düşürmemek koşuluyla cins ve miktarı idare ve gözlem kurulu 
tarafından belirlenen veya hekim tarafından lüzumlu görülen gıda maddeleri ile biberon, süt 
pompası, mama ısıtıcısı, mama sandalyesi gibi yeme ve içmede kullanılan araç ve gereçler ile giyim 
eşyası, çocuk bezi, beşik gibi temel ihtiyaç malzemeleri, metal olmayan ve tehlike arz etmeyen 
oyuncaklar ile çocuğun gelişimini destekleyen eğitim-öğretim ve kırtasiye malzemelerinin 
bulundurulmasına izin verilebilir ve bu fıkra kapsamında izin verilen eşyalar ile gıda maddeleri 
kurum tarafından sağlanır. 

Temizlik 
Madde 13 — Hükümlüler, koğuş, oda veya eklentilerinde, kantinden temin edilmek 

koşuluyla kişisel ve çevresel temizliklerini temin için tarak, saç fırçası, sabun, kese, diş macunu, diş 
fırçası, tıraş sabunu, şampuan, parfüm, krem, saç boyası, çakısı bulunmayan tırnak makası, plastik 
saplı tıraş bıçağı, beş adet plastik elbise askısı, çamaşır mandalı ve gündelik hayatta kullanılan 
plastik eşyalar ile idarece uygun görülen uzunlukta çamaşır ipi bulundurabilir. 

Merkezi sıcak su sistemi kurulmamış ceza infaz kurumlarında, koğuş veya odaların 
mevcuduna göre, hükümlülerin banyo ve diğer temizlik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, idare; 
koğuş veya odaların dışında yeteri kadar tüp gaz bulundurur. 

El işi faaliyetleri 
Madde 14 — Hükümlülerin, gerekli malzemeler kantinden temin edilmek koşuluyla, el işi 

faaliyetlerini, ceza infaz kurumlarının uygun bölümlerinde yapmaları esastır. 
Ceza infaz kurumunun güvenliğini bozmamak kaydı ile bu faaliyetlerin devamına koğuş, oda 

ve eklentilerinde izin verilebilir. 
Maket bıçağı, tornavida gibi kesici ve delici alet ile boyama ve yapıştırmada kullanılan 

madde ve malzemelerin koğuş, oda ve eklentilerinde bulundurulmasına izin verilmez. 
Bulundurulabilecek hayvanlar ile diğer eşyalar 
Madde 15 — Hükümlüler, oda sistemine geçmiş ceza infaz kurumlarının koğuş, oda ve 

eklentilerinde, bir adet kafes ile bir çift kanarya, bülbül veya muhabbet kuşu gibi küçük kafes kuşu 
bulundurabilir. Henüz oda sistemine geçmemiş diğer ceza infaz kurumlarında, kafes ve kuş sayısı 
idare tarafından belirlenir.  

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

Hükümlülerin kendilerini geliştirmeleri için gerekli görülen eğitim ve kültürel çalışmalarında 
kullanabilecekleri malzemeleri, koğuş, oda ve eklentiler dışında, idare tarafından uygun görülecek 
yerlerde ve denetim altında bulundurmasına ve kullanmasına kurum olanakları çerçevesinde izin 
verilebilir.  



Hükümlüler, kendilerine idare tarafından verilen nevresim takımı ve battaniye dışında, 
kantinden temin edilmek şartıyla bir adet nevresim takımı ve iklim koşulları değerlendirilerek 
idarenin uygun göreceği sayıda battaniye bulundurabilir.  

Kantinden temin edilmek koşuluyla, her odada bir adet, on kişiden fazla mevcudu olan 
koğuşlarda ise iki adet, kumar niteliğinde olmayan ve idarece belirlenen, satranç takımı gibi 
oyunlara ait malzemeler bulundurulabilir. 

Her oda veya koğuşta, idare tarafından yaptırılan panolara asılmak ve kurum kantininden 
temin edilmek koşuluyla birer adet Türk bayrağı, Atatürk resmî, gazete kupürü, haber, yazı 
fotoğraf ve takvim bulundurulabilir. 

Her hükümlünün kendisine ayrılan yattığı yer veya dolabında, aile fertlerinin fotoğraflarına 
ait albüm bulundurmasına izin verilir. 

(Değişik sekizinci fıkra:RG-31/1/2023-32090) Hükümlüler nişan ve evlilik yüzüğü, küpe, 
kolye, toka, tespih ve ses ya da görüntü kaydedici, veri aktarıcı veya bir bilgisayar işletim sistemi ile 
tümleşik özelliği bulunmayan kol saati ile kantinden temin edilmek koşuluyla bir adet masa saati 
ve bir adet top bulundurabilir. 

Bayan hükümlüler, kantin aracılığı ile satın aldıkları makyaj malzemelerini koğuş veya 
odalarında bulundurabilir. 

Ceza infaz kurumu işyurdu yönetim kurulunca kantinde satışına karar verilen, bu 
Yönetmelikte sayılmayan ve kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyen eşyaların stok 
oluşturmayacak şekilde koğuş, oda ve eklentilerde bulundurulmasına izin verilebilir.  

Açık ceza infaz kurumları ve çocuk eğitimevlerinde bulunacak eşyalar  
Madde 16 — Açık ceza infaz kurumlarında ve çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlüler, 

kapalı ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşyalara ek olarak, ceza infaz kurumunun 
güvenliğini tehdit etmemek ve kanunlara aykırı olmamak koşuluyla, cins ve miktarı idare ve 
gözlem kurulu tarafından belirlenen giyim, gıda ve diğer eşyalarını koğuş, oda ve eklentilerinde 
bulundurabilir. 

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Eşyaların Nakilleri ve Tutuklular Hakkında Uygulanacak Hükümler 
  

Eşyaların nakilleri 
Madde 17 — Hükümlüyü başka bir ceza infaz kurumuna nakleden ceza infaz kurumu, 

hükümlünün eşyalarını, eşya teslim tutanağına ayrıntılı bir şekilde kaydeder ve bu eşyalardan 
hangilerinin hükümlünün koğuş veya odasında bulundurulmasına izin verildiğini belirtir. 

Hükümlünün naklen geldiği ceza infaz kurumunun koğuş veya odasında bulundurulması 
mümkün olmayan eşyaları kuruma kabul edilmez ve ailesine iade edilmek üzere tutanakla 
muhafaza altına alınır. 

(Ek üçüncü fıkra:RG-31/1/2023-32090) Hükümlünün kendi isteğiyle nakli dışındaki diğer 
nakillerde, bu Yönetmelikte sayılan eşya ile 15 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan evcil 
hayvanların yanında gönderilmesi sağlanır. Bunun mümkün olmaması halinde kitap, kıyafet gibi 
şahsi kullanıma özgülenmiş eşya ile 50 kilogramı geçmeyen diğer eşyanın gönderilme ücreti kurum 
bütçesinden, bu miktarı aşan kısmına ait ücret ise hükümlü tarafından karşılanır. 

(Ek dördüncü fıkra:RG-31/1/2023-32090) Hükümlünün kendi isteğiyle naklinde, nakil 
sırasında gönderilemeyen ve daha sonra kargo yoluyla gönderilmek zorunda kalınan eşyaya ait 
masraflar hükümlü tarafından karşılanır. 

(Ek beşinci fıkra:RG-31/1/2023-32090) Çocuk hükümlüler ile 28/3/2020 tarihli ve 2324 
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 127 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 
maddi durumunun yetersiz olduğu tespit edilen hükümlülerin eşya gönderim giderleri kurum 
bütçesinden karşılanır. 



(Ek altıncı fıkra:RG-31/1/2023-32090) Sevk ve nakiller sırasında hükümlünün yazılı talebi 
olması durumunda kurum idaresinde kayıt altında bulunan ruhsatlı silah ve mermiler hükümlünün 
gittiği kuruma teslim edilmek üzere jandarma tarafından teslim alınır. 

(Ek yedinci fıkra:RG-31/1/2023-32090) Hükümlünün, hekim raporu doğrultusunda düzenli 
olarak kullanması gereken ilaçların kullanımının sevk ve nakil sırasında aksamaması konusunda 
gerekli tedbirler alınır. 

Tutuklular hakkında uygulama 
Madde 18 — Bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin, tutukluluk haliyle uzlaşır nitelikte 

olanları, tutuklular hakkında da uygulanır. 
Yürürlük 
Madde 19 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 20 — Bu Yönetmelik hükümlerini, Adalet Bakanı yürütür. 
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