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Amaç ve kapsam 
MADDE 1. � Bu Kanunun amacõ, yürürlükteki mevzuat ve ülkemizin taraf olduğu  uluslararasõ 
sözleşmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinin yönetim, 
işleyiş ve uygulamalarõnõ yerinde görmek, incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor haline 
getirerek yetkili ve ilgili mercilere sunmak üzere, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevleri izleme 
kurullarõnõn kurulmasõna, görev ve yetkilerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. 
Bu Kanunda tekil veya çoğul olarak geçen �izleme kurulu� terimi, ceza infaz kurumlarõ ve 
tutukevleri izleme kurullarõnõ ifade eder. 
Askerî ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerine ilişkin hükümler saklõdõr. 
 
İzleme kurullarõnõn kuruluşu 
MADDE 2. � Bulunduğu yargõ çevresinde ceza infaz kurumu veya tutukevi olan her adlî yargõ 
adalet komisyonunca bir izleme kurulu kurulur. 
İzleme kurulu, başkanla birlikte beş üyeden oluşur. Üyeleri dört yõl için seçilir. Süresi dolan 
üyeler yeniden seçilebilir. 
İzleme kurulunun yetki alanõ, adlî yargõ adalet komisyonunun bulunduğu yargõ çevresi ile 
sõnõrlõdõr. 
Yargõ çevresinde müdürlük teşkilâtõ olan birden çok ceza infaz kurumu ve tutukevi bulunmasõ 
halinde buna uygun sayõda izleme kurulu kurulabilir. Bu durumda her izleme kurulunun yetki 
alanõ, adlî yargõ adalet komisyonunca belirlenir. 
İzleme kuruluna çalõşmalarõ için ilgili adlî yargõ adalet komisyonunun bulunduğu binada bir 
yer ayrõlõr. İzleme kurulunun sekretarya hizmetleri, aynõ adlî yargõ adalet komisyonunun 
bürosu tarafõndan yürütülür. 
 
İzleme kurulu üyelerinde aranacak nitelikler 
MADDE 3. � İzleme kurullarõna başkan ve üye seçilebilmek için 14.7.1965 tarihli ve 657 
sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağõdaki nitelikler 
aranõr: 
1. Otuzbeş yaşõnõ doldurmuş olmak. 
2. Tõp, eczacõlõk, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri 
ve benzeri alanlarda en az dört yõllõk yüksek öğretim kurumlarõndan veya bunlara denkliği 
kabul edilen yurt dõşõndaki yüksek öğretim kurumlarõndan mezun olmak ve mesleği ile ilgili 
olarak kamu kurum ve kuruluşlarõnda ya da özel sektörde en az on yõl çalõşmõş bulunmak. 
3. Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklõ olarak tanõnmõş olmak. 
4. Herhangi bir siyasî partinin merkez, il veya ilçe teşkilâtlarõnda görevli bulunmamak. 
İzleme kurullarõna seçilemeyecek olanlar 
MADDE 4. � Aşağõda yazõlõ kişiler, izleme kurulu başkan ve üyeliğine seçilemez : 
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1. Ceza infaz kurumlarõ ve tutukevleri ile ilgili ihale, alõm, satõm ve benzeri hukukî ilişkilere 
taraf olanlar. 
2. Görev yapacaklarõ ceza infaz kurumlarõ veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve 
tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dahil hõsõmlarõ zarar 
görenler. 
3. Görev yapacaklarõ ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri 
ile aralarõnda evlilik, vesayet veya ikinci derece dahil hõsõmlõk ilişkisi bulunanlar. 
 
İzleme kurulu üyelerinin seçimi ve andiçmesi 
MADDE 5. � İzleme kurullarõnõn üyeleri, 3 ve 4 üncü maddelerde yazõlõ şartlara durumlarõ 
uygun olan kişilerden re�sen veya o yerdeki ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarõnõn görüşleri alõnarak ya da o yerin en büyük mülkî âmirinin yardõmõyla belirlenecek 
olanlar ile doğrudan başvuranlar arasõndan adlî yargõ adalet komisyonunca oybirliğiyle 
seçilirler. 
Üyeler, göreve başlamadan önce adlî yargõ adalet komisyonunun önünde aşağõdaki şekilde 
andiçerler : 
�Üstlendiğim görevi Anayasa ve kanunlar gereğince tam bir dikkat, dürüstlük ve tarafsõzlõkla 
yürüteceğime namusum ve şerefim üzerine andiçerim.� 
Andiçme tutanağõ dosyalarõnda saklanõr. 
 
İzleme kurullarõnõn görev ve yükümlülükleri 
MADDE 6. � İzleme kurullarõnõn görevleri şunlardõr : 
1. Ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerindeki infaz ve õslah uygulamalarõna ilişkin işlem ve 
faaliyetleri yerinde görmek, incelemek, yönetici ve görevlilerden bilgi almak, hükümlü ve 
tutuklularõ dinlemek. 
2. Ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde infaz ve õslah, hükümlü ve tutuklularõn sağlõk ve 
yaşam koşullarõ, iç güvenlik, sevk ve nakil işlemleri ile ilgili olarak gördükleri aksaklõk ve 
eksiklikleri yetkili mercilere bildirmek. 
3. Ceza infaz kurumlarõ ve tutukevleri ile ilgili tespitlerini ve aldõklarõ bilgileri değerlendirerek 
en az üç ayda bir rapor düzenlemek, raporun birer örneğini Adalet Bakanlõğõna, izleme 
kurulunun bulunduğu yargõ çevresindeki infaz hâkimliği ile Cumhuriyet başsavcõlõğõna, 
gerektiğinde ayrõca Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarõnõ İnceleme Komisyonu 
Başkanlõğõna göndermek. 
4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
İzleme kurulu üyeleri, görevleri sõrasõnda edindikleri bilgileri ve düzenlenen raporlarõ yetkili 
mercilerin izni olmaksõzõn açõklayamazlar. 
 
İzleme kurullarõnõn çalõşma esas ve usulleri 
MADDE 7. � Her izleme kurulu, kendisini seçen adlî yargõ adalet komisyonu başkanõnõn 
çağrõsõ üzerine ve onun başkanlõğõnda yapacağõ ilk toplantõsõnda üyeleri arasõndan iki yõl için 
bir başkan, bir başkan yardõmcõsõ ve bir raportör seçer. Süresi dolanlar, bu görevlere yeniden 
seçilebilirler. 
İzleme kurullarõ, en az iki ayda bir olağan olarak toplanõr. Başkan, izleme kurulunu 
gerektiğinde re�sen veya üye tamsayõsõnõn salt çoğunluğunun görüşülecek konuyu da belirten 
yazõlõ istemi üzerine olağanüstü toplantõya çağõrõr. 
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İzleme kurulu, üye tamsayõsõnõn salt çoğunluğunun bir fazlasõ ile toplanõr. Raporlar, katõlan 
üyelerin salt çoğunluğu ile kabul edilir. 
Çalõşmalar yürütülürken ceza infaz kurumu veya tutukevinin güvenliğini etkileyebilecek 
konularda kurum idaresine bilgi verilir. 
İzleme kurulu, ilgili olduğu ceza infaz kurumu veya tutukevini en az iki ayda bir olmak üzere, 
gerekli gördüğü her zaman ziyaret edebilir. Bu ziyarete katõlanlarõn sayõsõ üçüncü fõkrada 
öngörülen toplantõ yeter sayõsõndan az olamaz. 
İzleme kurullarõnõn çalõşma esas ve usulleri ile yapacaklarõ ziyaretlerin şekli ve bu Kanunun 
uygulanmasõna ilişkin diğer hususlar yönetmelikte gösterilir. 
 
İzleme kurulu üyeliğinin sona ermesi 
MADDE 8. � Aşağõdaki hallerde izleme kurulu üyelerinin görevine adlî yargõ adalet 
komisyonunca son verilir : 
1. İzleme kurulu üyeliğine seçilme şartlarõnõ sonradan kaybetmek. 
2. İzinsiz veya haklõ bir mazereti olmaksõzõn bir yõl içinde iki toplantõya katõlmamak. 
3. Hastalõk veya diğer bir nedenle görevini yapmakta acze düşmek. 
4. İzleme kurulu üyeliğiyle bağdaşmayan tutum ve davranõşlarda bulunmak. 
Görevine son verilenler, bir daha izleme kurulunda görev alamazlar. 
Herhangi bir nedenle boşalan üyeliklere, en geç iki ay içinde aynõ usulle yeni üye seçilir. 
 
İzleme kurulu üyelerine karşõ işlenen suçlar ve kurul üyelerinin cezaî  sorumluluğu 
MADDE 9. � İzleme kurulunun görevi ile ilgili olarak kurul üyelerine karşõ işlenen suçlar 
hakkõnda Devlet memurlarõna karşõ işlenen suçlara, kurul üyelerinin görevleri sebebiyle 
işledikleri suçlar hakkõnda Devlet memurlarõnõn işledikleri suçlara ilişkin hükümler uygulanõr. 
İzleme kurulu üyelerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayõ soruşturma izni, adlî 
yargõ adalet komisyonu başkanõnca verilir. 
 
Malî hükümler 
MADDE 10. � İzleme kurulu başkan ve üyelerine her toplantõ için 2000 gösterge rakamõnõn 
Devlet memurlarõna uygulanan aylõk katsayõyla çarpõmõ sonucunda bulunacak miktarda huzur 
ücreti ödenir. Ancak, bir ayda en çok iki toplantõ için ödeme yapõlabilir. Bakanlar Kurulu, 
yukarõda belirtilen gösterge rakamõnõ iki katõna kadar artõrmaya yetkilidir. 
İzleme kurulu üyelerine ayrõca 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayõlõ Harcõrah Kanunu hükümlerine 
göre birinci derece Devlet memurlarõna ödenen miktarda harcõrah ödenir. 
İzleme kurullarõnõn görevleriyle ilgili her türlü harcamalarõ, Adalet Bakanlõğõ bütçesine bu 
amaçla konulan ödenekten karşõlanõr. 
 
Geçici MADDE 1. � Bu Kanunun yayõmõ tarihinden itibaren altõ ay içinde adlî yargõ adalet 
komisyonlarõnca izleme kurullarõ oluşturulur. 
Geçici MADDE 2. � Bu Kanunda öngörülen yönetmelik, bu Kanunun yayõmõ tarihinden 
itibaren altõ ay içinde Adalet Bakanlõğõnca hazõrlanõr ve Resmî Gazete�de yayõmlanarak 
yürürlüğe konur. 
MADDE 11. � Bu Kanun yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 12. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
 


