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Cezaevi yerine “e-kelepçe” ile izleme
Artan tutuklu ve hükümlü sayısı nedeniyle Adalet Bakanlığı, alternatif 
yöntemler arasında yer alan e-kelepçe sistemi üzerinde çalışma başlattı.

Türkiye, tutuklu ve hükümlü sayısının infaz 
kurumlarının kapasitesini aşmasının 
yol açtığı  cezaevlerindeki doluluğa 

elektronik kelepçeli “e-kelepçe” çözüm 
getirmeye hazırlanıyor. Yıllardır Amerika ve 
Avrupa başta olmak üzere, dünyanın birçok 
ülkesinde hüküm giymiş suçluların takibinde 
kullanılan “e-kelepçe” sisteminin, Türkiye’de 
de hayata geçirilmesi planlanıyor. Adalet 
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 
“e-kelepçe” uygulaması konusunda bir süredir 
çalışma yürüttüğü çalışmalarda son aşamaya 
geldi. ABD ve Avrupa’daki uygulamaları 
inceleyen yetkililerin hazırladığı çalışma önce 
Adalet Bakanına sunacak. Ardından konu, 
tasarı haline getirilmek üzere Kanunlar Genel 
Müdürlüğü’nün gündemine alınacak. 

“E-kelepçe” özellikle hakkında tutuklanma 
olasılığı olan ya da bir süredir tutuklu bulunan 
şüphelilere takılacak. Hâkimin, kaçma olasılığı, 
eylemleri ve duruşmadaki tutumuna bakarak 
hangi sanıklara tutuklama kararı vermek 
yerine “e-kelepçe” takılacağına karar verme 
konusunda takdir hakkı olacak. Şartlı salıverilen 
kişilere de elektronik kelepçe takılabilecek. 
Buna göre, 2 yıl ya da daha az hapis cezası 
alanlar, örgütlü suçlardan yargılanıp etkin 

pişmanlıktan yararlananlar, tedavi ve denetime 
tabi tutulanlara yöntem uygulanacak. Elektronik 
kelepçenin uygulanacağı denetimli serbestlik 
ve adli kontrolün hangi suçlar açısından 
uygulanacağına ise yasama çalışmaları 
sırasında karar verilecek.
Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde düzenlenen 
“Denetimli Serbestlik ve Elektronik İzleme 
Sistemi Çalıştayı”nın açılışında konuşan Ceza 
ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin 
Kalaman, ceza infaz kurumlarında barındırılan 
hükümlü ve tutuklu sayısının 120 bini 
bulduğunu, buna karşın bu kurumların 114 bin 
348 yatak kapasitesine sahip olduğunu bildirdi. 
Ceza infaz kurumları için yatırım yapmak yerine 
alternatif ceza infaz modellerinin geliştirilmesi 
gerektiğine işaret eden Kalaman, e-kelepçe 
sisteminin mevzuat çalışmasını yaptıklarını 
belirtti. İlk oturumun ardından Kalaman, 
elektronik kelepçeleri basın mensuplarına 
tanıttı.
Adalet Bakanlığı’na teknoloji danışmanlığı 
yapan San Diego State Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yusuf Öztürk ise e-kelepçelerin 
GPS/GPRS tabanlı bir izleme ünitesiyle 
izlendiğine değinerek şu bilgileri verdi:  
“Bağımsız izleme ünitesi, GPS’ten aldığı 
sinyallerle yer belirlemesi yapıp, GSM şebekesi 

üzerinden de yer bilgisini izleme merkezine 
ileten bir cihaz. Başka bir cihaz türü de iki 
parçalı. GPS özelliği olan bir cihazımız var. 
Arayüz özelliği olan bir cihazımız var. Bu iki 
cihaz birbiriyle eşleştirildiğinde hem GPS 
aracılığıyla kişinin yerini belirleyebiliyoruz, 
hem de bu cihazın izlediğimiz kişinin üzerinde 
olduğunu belirleyebiliyoruz. Başka bir cihaz 
türü de ev hapsi verilen kişiler üzerinde 
kullanılabilecek şekilde dizayn edildi. Bu cihaz 
arayüz ünitesinin ev ünitesiyle eşleşmesinden 
oluşuyor. Bu birimde de daha çok ev hapsi 
uygulamaları veya sınırlı hareket kabiliyeti 
sağlanan durumlarda uygulanabilecek bir 
şey. Burada GPS söz konusu değil, normal 
telefon hatları üzerinden merkeze bağlı sistem 
aracılığıyla, kişinin belirli saatler içinde evinde 
veya iş yerinde olup olmadığı belirlenebiliyor.” 

Sistemin handikabı olacağını belirten Öztürk, 
“Zaman içinde sistemi uyarlayarak tedbirleri 
alacağız. Sonuçta bunu bir kişi tasarlayıp ideal 
hale getirmeye çalışıyor. Bin 500 kişi de bunu 
bozmaya çalışacak. Bu 20 yılı aşkın süredir 
üzerinde çalışılan ve denenen bir sistem. İnsan 
faktörünü işin içine kattığınızda teknolojinin 
getirdiği açıklar kapanacaktır” diye konuştu. 
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