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Ne zaman ziyaret edebilirim? 
 
Hapishanede ziyaretiniz için uygun olan zamanlar şöyledir: 
 
09.00 – 11.15  Hafta içi 
09.30 – 11.15  Hafta sonları 
14.00 – 16.30  Her gün 
18.15 – 19.30  Çarşamba akşamı 
 
Bir ziyarete gecikecek ya da katılamayacak olmanız durumunda, bunun ziyaret 
edeceğiniz kişiye bildirilmesi için lütfen 0151 213 3179 / 3180 numaralı telefondan 
ziyaretçi kayıt memurunu arayınız.  
 
Ziyaretler için son kayıt zamanları şöyledir: 
 
10.15 – Sabah ziyaretleri 
15.30 – Öğleden sonra ziyaretleri 
18.30 – Akşam ziyaretleri 
 
Bir yerel ziyaret için öngörülen asgari yasal sürenin kısaltılması amacıyla, personelin 
ziyaretiniz öncesinde yer ayırma ve güvenlik prosedürleri ile ilgilenebilmesi için 
lütfen ziyaretinizden önce 30 dakika önce ziyaretçi merkezine haber vermeyi 
unutmayınız.  
 
Lütfen dikkat: ziyaretçi merkezinde bulunmanız hapishane mülkü sınırlar içerisinde 
olduğunuz anlamına gelmektedir. Bu nedenle tüm kural ve prosedürlerimize uymanız 
gerekmektedir.    
 
 
 
 
 
Hapishaneye beraberimde neler sokabilirim? 
 
Hapishaneye yalnızca aşağıdaki eşyaları sokmanıza izin verilmektedir: 
 

• Ziyaret emri 
• Kimlik belgesi 
• İkramlık yiyecek ve içecek almak için para (en çok 15.00 £ olmak üzere, 

yalnızca madeni para sokulabilir; hapishaneye banknot sokulmasına izin 
verilmez). 

• Kilitli dolap anahtarı 
 
Araba anahtarları, cep telefonları vb dâhil olmak üzere diğer bütün eşyalar 
ziyaretçi merkezinde bulunan kilitli dolaplara konulmalıdır. 
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Hapishanede bulunduğunuz sırada uygulanacak güvenlik prosedürleri arasında 
uyuşturucu kokusu alma konusunda eğitilmiş bir köpekle karşılaşma da bulunabilir. 
Bu köpek, üzerinde uyuşturucu bulunabilecek bir kişiye zarar vermemesi ve 
karşısında sessizce oturması için eğitilmiştir.  
 
Aramalar 
Hapishane Servisi, hapishanede yaşayan, çalışan ve hapishaneye ziyarette bulunan 
herkesin güvenlik ve esenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bunu başarmanın 
yollarından biri hapishaneye giriş yapan kişilerin aranmasıdır. Arama, tüm bireylere 
saygı ve nezaket gösterilerek yapılacaktır.  
 
Arama genellikle havaalanlarında sık sık görebileceğiniz türden, ‘aranan kişinin 
vücudunu hissedecek şekilde’ arama yapılmasını içermektedir. Bazen, Yönetici’nin 
izniyle, daha detaylı arama yapılabilir. Köpekler, aynı zamanda, özel olarak denetime 
tabi ilaçların kokusunu almaları için de kullanılabilir. Ancak, bir köpeğin işaret 
etmesi, kaçakçılığın ispatı için tek başına yeterli olmaz. Bu tür bir belirti sonucunda 
kapalı görüş gerçekleşebilir. Zaman zaman, daha detaylı bir arama için polis çağırmak 
gerekebilir.  
 
Ziyaretçiler de dâhil olmak üzere, bir kişinin üzerinde uyuşturucu veya yasaklı eşya 
bulunması halinde, bu kişilere ziyaret yasağı konulacak, polis çağrılacak ve bu 
kişilerin “başka bir kişiye uyuşturucu sağlama gayesiyle üzerinde 
bulundurmakla” suçlanması için yetkimiz dâhilinde elimizden gelen her şey 
yapılacaktır. 
 
Çocuklar ve bebekler de aranabilir ancak bu hassas bir şekilde ve yalnızca 
ebeveynlerinin veya kendilerine eşlik eden yetişkinin huzurunda yapılacaktır.  
 
Uyuşturucular 
Hapishaneye ziyarette bulunan bir kişi olarak oynayabileceğiniz önemli bir rol 
mevcuttur. Suçluları ve ziyaret yerlerini uyuşturucudan arındırabilmemiz için sizin 
yardımınıza ihtiyacımız vardır. Hapishaneye kaçak uyuşturucu sokmak ciddi bir 
suçtur ve bu nedenle ona göre muamele edilecektir.  
 
Herhangi bir kişinin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilirse, bu kişi,  

• Daha detaylı bir vücudu hissederek aramaya tabi tutulacak veya 
• Kapalı görüş hakkı verilecek veya 
• Ziyaret sona erdirilecek veya 
• Daha detaylı bir arama yapması için polis çağrılacaktır. 

 
Ziyaretçilerin üzerinde yasadışı maddelerin bulunması halinde, bu kişiler ek güvenlik 
tedbirleri ile karşılaşacaklardır. Bunlar arasında,  

• Hapishaneye giriş yapmaktan en az üç ay men edilmek de bulunmaktadır.  
 

Polis çağrılacak ve bu kişilerin “başka bir kişiye uyuşturucu sağlama gayesiyle 
üzerinde bulundurmakla” suçlanması için yetkimiz dâhilinde elimizden gelen her 
şey yapılacaktır.  
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Eğer uyuşturucuyla ilgili veya uyuşturucu trafiğine katılmanızla ilgili baskı altında 
kalmaya dair endişeleriniz varsa, mümkünse lütfen hapishaneden ayrılmadan önce, 
personelden uygun biriyle görüşün.   
 
 
Bir ziyaret sırasında neler olur? 
 
Suçlu ve ziyaretçisi/ziyaretçileri, normalde, diğer suçlu ve ziyaretçilerin de bulunduğu 
açık bir odada bir masada otururlar. Genellikle, ziyaretin başında ve sonunda kısa 
süreliğine olmak üzere, suçlu ile ziyaretçi/ziyaretçilerinin temasına izin verilir.  
 
Ziyaret ettiğiniz kişi ziyaret bitene kadar sandalyeden kalkmayacaktır. 
 
Ziyaretin hapishane güvenliğini riske atabileceği yönünde endişeler varsa veya ziyaret 
sırasında uyuşturucu geçirme gibi kabul edilemez veya yasadışı faaliyetlerin 
gerçekleşme riski bulunuyorsa, görüş kapalı şartlar altında gerçekleşebilir. Kapalı 
görüş sırasında, suçlu ve ziyaretçisi birbirleriyle bir cam panelin ardından oturarak 
konuşurlar.  
 
Tuvalete gitmek gibi herhangi bir nedenle odayı terk etmeniz halinde, ziyaret odasına 
yeniden girmeden önce bir kez daha aranacaksınız. Odadan ayrıldığınızda ziyaretin 
sona erdirilmiş olması da mümkündür.  
 
Ziyaret oturumunun sorunsuz bir şekilde devam ettiğinden ve ziyaret alanının 
ziyaretçiler ve suçlular için güvenli ve rahat olduğundan emin olmak için, ziyaret 
alanında hapishane personeli bulunacaktır.  
 
Kendiniz ve ziyaret ettiğiniz kişi için çay, kahve, soğuk içecekler ve atıştırmalık 
yiyecekler alabilirsiniz. Kapalı görüş sırasında yalnızca kendiniz için bir şeyler 
alabilirsiniz. Suçlunun herhangi bir şey almasına izin verilmeyecektir. Bu kapalı görüş 
odasından yapılacaktır. Ziyaretçi kantini üyelerinden biri ziyaretiniz sırasında sizinle 
görüşecektir.  
 
Her zaman için ziyaret alanına getirdiğiniz tüm çocuklardan kendiniz sorumlu 
olacaksınız. Çocukların ziyaret odasındaki tutuklulardan hiçbiri ile temasına izin 
verilmeyecektir. Bu kuralın ihlal edilmesi halinde, ziyaret sonlandırılacaktır. Bu, 
çocukların korunması mevzuatına uyum için gerekmektedir.  
 
Hapisteki bir akrabanız veya arkadaşınızın durumundan endişe ediyorsanız, 
neler yapabilirsiniz? 
 
Bir suçlunun güvenliği veya esenliği hakkında herhangi bir ciddi endişeniz 
olduğunda, örneğin,  
 

• kendisine zarar verebileceği hissine kapıldıysanız, 
• kendisine zorbalık ediliyorsa veya 
• ırksal veya başka türlü kötü muameleye maruz kalıyorsa, 
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nöbetçi Kıdemli Ziyaret Görevlisi ile görüşmek istediğinizi belirtin. Bu görevli her 
türlü endişenizi hapishane içindeki ilgili kişilere rapor edecektir. Tüm bilgiler en sıkı 
gizlilik içerisinde ele alınacaktır. Hapishaneden hiç kimseyle bağlantı kuramıyorsanız, 
0808 808 2003 numaralı telefondan Mahkûm Aileleri Yardım Hattı’nı veya 08457 90 
90 90 numaralı telefondan (7 gün 24 saat yerel arama fiyatına) Samaritans’ı ya da 
0800 555 111 numaralı telefondan Crimestoppers’ı arayın. 
 
 
 
 
 


