SİLİVRİ 7 NOLU KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU AÇIK VE KAPALI GÖRÜŞ ÇİZELGESİ
GÖRÜŞ SAATLERİ

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

09.00-10.00

B1-B2-B9

B10-B11-B6

A10-A11-A12

C/10-C1-C4-C15

B7-C3-C7

11.00-12.00

B5-C8

B4-B8-B12

A7-A8-A9

C5-C2-C6-C14

F1-F2-F3-F4-F6

ÖĞLE ARASI
13.00-14.00

E1-E2-E3-C9

E4-E5-E6-B3

A4-A5-A6

C11-C12-C13-F9

F5-F7-F8-C16

15.00-16.00

E7-E8-E9

E10-E11-E12

A1-A2-A3

C17-C18-C19

F10-F11-F12

KAPALI VE AÇIK GÖRÜŞTE UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1- Ziyaretcilerin ziyaret saatinden 1 saat önce ziyaret kayıt alanında bulunması gerekmektedir.
2-Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tüm hükümlü ve tutuklular, İnfaz edilmekte olan hücreye koyma disiplin cezası olması durumunda açık
görüşü yararlandırılmayacaktır.
3- Açık ve Kapalı ziyaret çizelgede belirtilen saatler arasında yaptırılacaktır.
4- Hükümlüler ziyaret mahallinde bulunan masaları birleştirilerek toplu olarak ziyaret yapılması yasaktır. Kurum güvenliği, aşırı ziyaretçi
yoğunluğu, giriş ve çıkışlarda sıkıntı yaşandığından dolayı hükümlü ve tutuklulara ziyarete gelen ziyaretçiler ile aynı anda en fazla 6 kişiyle
(Çocuklar bu sayıya dahildir) görüştürülebilirler. Ziyaretlerde ziyaretçiler ile hükümlü ve tutukluların belirlenen kurallara uymaları zorunludur. Bu
kurallara uymayanların, kurum güvenliğini ve disiplinini bozucu eylemlerde bulunanların görüşmelerine derhal son verilir. Sorumluları hakkında
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 86/8 maddesi gereğince yasal işlem yapılacaktır.
5- Görüş gününe kadar her hükümlü ve tutuklu yakını nüfus cüzdanı ve evlilik cüzdanı (çocukları hangi yaşta olursa olsun nüfus cüzdanı ile)
gelmeleri gerekmektedir.

6- Program dışında gelen görüşler kesinlikle alınmayacaktır. Bu itibarla hükümlü ve tutuklular görüş gününü ve tarihini ailelerine bildirmeleri
ailelerinde internet sitesinden duyurular kısmını takip etmeleri gerekmektedir.
7- Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak, bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerine ikinci defa izin
verilmeyecektir.
8- Bu ziyaretin aynı haftada yapılması gereken ve önceden belirlenen kapalı görüş veya aylık açık görüş günü ile çakışması halinde, hükümlü ve
tutukluluların yazılı talebine göre kapalı görüş, aylık açık görüş veya Bayram açık görüşü yaptırılacaktır.
9- Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkındaki Yönetmelik’in 9 uncu maddesinde (Hükümlü ve tutuklular; eşi, anne, babası, büyükanne
ve büyükbabası,çocuğu, torunu,kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi,kayınpederi,
kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve
babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla, üç kişilik arkadaşlık listesinde
yazılı kişiler...) belirtilen kişiler ile görüş yapabilecektir.
10- Her grubun açık görüşü bittikten sonra görüş yerinde bulunan hükümlü ve tutukluların görevliler nezaretinde dikkatli bir şekilde arandıktan
sonra koğuş ve odalarına götürülerek burada sayılacak, kimlikleri fotoğraflı belgelerle kontrol edildikten ve grup mevcudunun tam olduğunun
anlaşılmasından sonra ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilecektir.
11- Açık görüşte kesinlikle eşya alınmayacaktır.
12- Açık görüşler her ayın ilk tam haftasında yaptırılacak olup devam eden haftalarda ise kapalı görüş yaptırılacaktır.
ÖNEMLİ NOT: BU PROGRAM 06.06.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERİ OLUP SABİTTİR. ANCAK T.C ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN GÖRÜŞLER İLE İLGİLİ YENİ BİR YAZI GELMESİ HALİNDE DEĞİŞTİRİLEBİLECEKTİR.

