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Bilindiği üzere 31.12.2019 tarihinde Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan şehrinde 2019 yılının Aralık ayı
sonlarında ortaya çıkan ve hızlıca dünyanın birçok ülkesine yayılan, pek çok ölüme neden olan, ağır tehlike
arz eden COVID-19 olarak adlandırılan bulaşıcı bir hastalığın Ülkemizde de 10.03.2020 tarihinde tespit
edilmesi ile Adalet Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda alınacak önlemlere yönelik Elmalı A3 Tipi
Kapalı/Açık Ceza İnfaz Kurumumuz ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz ile koordineli çalışmalara
başlanılmıştır.
Bu kapsamda Adliyemiz, Cezaevi Müdürlüğümüz ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde tüm
alanlar hastalığın yayılımını engellemek ve enfeksiyondan korunma ve kontrol için rutin olarak ilaçlanmakta
ve dezenfekte edilmektedir. Binalarımızın günlük temizlik hizmetleri yanında dezenfekte işlemleri de
eklenmiştir. Ring ve servis araçları her kullanımdan sonra dezenfekte edilmiştir. Kurumlarda görev yapan
personelin, vatandaşların hükümlü ve tutukluların kurumlara giriş çıkışlarında Covid 19'un en önemli
belirtilerinden olan varsa yüksek ateşin tespit edilebilmesi için ateş ölçer ile sürekli kontrolleri yapılmış ve
halen ölçümleri devam etmektedir. Bina girişlerine. Her kata ve bütün kalem ve odalara dezenfektan asılmış
ve herkesin kullanmasına imkân sağlanmıştır.
Genelgeler doğrultusunda kronik rahatsızlığı olan personellerimize izin verilmiş, bütün adli, cezaevi
ve denetim işlemleri en az personel sayısı ile dönüşümlü sürdürülmektedir. Tutuklu dosyalar hariç dava,
duruşma, icra takibi ve tahsili vb. işlemler 30.04.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları himayesinde, Elmalı A3 Tipi Açık
Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerce işletmeciliği yapılan Adliyemizde çay ocağı ve kantin
işletmesine hemen son verilerek hükümlüler cezaevinde izolasyona alınmıştır.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce; Denetim Bürosunda görev yapan personel tarafından Kamuya
yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü kapsamında işbirliği yaptığımız kurumlarla irtibata geçilerek kurumlarda
çalışan yükümlülere yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin alınması yönünde bilgilendirme yapılmıştır.
Yapılması planlanan Koruma Kurulu Toplantıları ertelenmiştir.
Dosya sorumluları ile yükümlüler arasında gerçekleştirilen Vaka Sorumlusu Görüşmelerine
04.05.2020 tarihine kadar ara verilmiş, Adalet Ormanı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ağaç dikme
etkinliği iptal edilmiş, Finike Devlet Hastanesi ve Demre Devlet Hastanesi ile Denetimli Serbestlik
Müdürlüğümüz dışındaki Kamuya Yararlı Bir İşte Ücretsiz Çalıştırma yükümlülüğü faaliyetlerine 04.05.2020
tarihine kadar ara verilmiş olup, 7 kişi Finike Devlet Hastanesinde, 3 kişi Demre Devlet Hastanesinde, 1 kişi
de Elmalı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde çalıştırılmaya devam edilmektedir.
Ceza İnfaz Kurumumuza yeni gelen hükümlü ve tutukluların salgına ilişkin belirtilerin saptanması
için 14 gün süreyle barındırmak üzere geçici izole koğuşu oluşturulmuştur. Olası tehlikeli salgın hastalığa
karşı personelin korunması için kişisel koruyucu malzemeler (eldiven, maske, sıvı sabun, alkol bazlı el
dezenfekteni vb. maddelerin) temin edilmiştir.

Tüm birimlerde çalışan personelin enfeksiyona yakalanmaması için posta yoluyla gelen tüm
zarfların eldiven ve maske kullanarak açılması yönünde talimat verilmiştir. Ceza İnfaz Kurumu ve
eklentilerinde her türlü toplantı, seminer, çalıştay tören ve benzeri toplu katılımı içeren tüm etkinlikler iptal
edilmiştir.
Ceza İnfaz Kurumları Tutukevleri İşyurtları Kurumu (İşyurtları Daire Başkanlığı) tarafından
16.03.2020 tarihinde gönderilen yazıya istinaden Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda; İşyurtları ve
Kamu Kurumları arasında imzalanan Kamu Protokolleri çerçevesinde çalıştırılan
Hükümlü ve tutukluların çalışma yerlerine gönderilmemesi, kamuya açık misafirhane, restoran,
kafeterya ve çay ocaklarına ait tüm faaliyetlerin durdurulması ve hükümlü ve tutukluların çalıştırılmasının
belirtilen sürelerde sonlandırılmasına ilişkin yazıya uyulmuş ve bu çerçevedeki önlemler titizlikle takip
edilmiştir.
Cezaevi Müdürlüğümüze gelen günlük ihtiyaçlar kapsamındaki yiyecek, içecek, sebze ve meyve,
gazete gibi tüm malzemelerin 24 saat bekletildikten sonra teslimi yapılmaktadır. Ceza İnfaz kurumunda
hükümlü ve tutuklularla teması olan personelin tamamının izole edilmesi kapsamında bakanlığımız
tarafından verilen talimatlar doğrultusunda İlçemiz bünyesinde bulunan Belediyeye ait huzurevi binasında
50 personel (aşçı, şoför dâhil) izoleye alınmış ve Kuruma geliş-gidiş sıralarında sadece bu personele
kullanımına servis aracı tahsis edilmiştir.
Hükümlü ve tutukluların ziyaretleri geçici süreyle iptal edilmiştir. İptal edilen ziyaretlerin yerine
haftalık 10 dakika telefon görüşmesi yerine 20 dakika telefon görüşmesi yaptırılmaktadır. Kurum içinde
görev yapan vaizlerin görevleri geçici süreyle iptal edilmiştir.
Hükümlü ve tutukluların nakil, sevk gibi işlemleri geçici süreyle durdurulmuştur. Hasta
muayeneleri Kurum içinde tabip tarafından yapılmaktadır. Açık Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan
hükümlülerin özel izinleri, eğitim faaliyetleri durdurulmuştur. Hükümlü ve tutukluların avukat ile görüş hakkı
kapsamında Kuruma gelen avukatlarla ilgili yapacak görüşmeler ikinci bir emre kadar ertelenmiş, zorunlu ve
acil durumlarda ise maske ve eldiven kullanarak fiziki temasların önlendiği kapalı görüş alanlarında
görüşmeleri sağlanmaktadır.
Bugün itibariyle adli hizmetler devam etmekte olup, gerek Adliyemiz, gerek Ceza İnfaz
Kurumumuzda gerekse de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinde bu hastalığa yönelik herhangi bir
bulgu tespit edilmemiş, bu hastalığın olduğu yönünde herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamıştır.
Coronavirüs ile mücadele tüm hassasiyeti ile devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 02.04.2020
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