
Ziyaretçiler için bilgi sayfası 

Banka hesabı: Hesap No.:106 945 02 Banka kodu:370 100 50 - Postbank Köln 
veya  
IBAN: DE95370100500010694502 BIC: PBNKDEFF370 

Ziyaret saatleri 

 
Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar * 

Düzenli 
ziyaretler 
Grup 1 
 
Grup 2 

Yok 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13.00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13:00- 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 
Yok Yok 

 
08:45 - 12:45 

 
 

12:45 - 16:45 
Özel ziyaretler 
Grup 1 
 
 
Grup 2 

Yok 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 -21:00 

 
13:00 - 17:00 

 
 

17:00 - 21:00 

Yok Yok 

 
08:45 - 12:45 

 
 

12:45 - 16:45 
Danışmanlar, 
avukatlar, 
resmi merciler. 

 
09.00 -14.30 

 
09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 09:00 - 20:00 

 
09.00 -14.30 

 
Yok 10.00 - 14:45 

Uzun süreli 
ziyaretler 
Grup 1 
 
Grup 2 

 
08:00 - 12:00 

 
Yok 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00 - 12:00 

 
15:00 - 19:00 

 
08:00 -12:00 

 
Yok 

Yok 

 
11:00 - 15:00 

 
Yok 

* Buna ek olarak, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerine denk gelmediği takdirde Pazar, tatil ve hafta tatil günleri. 

Ziyaretin başlamasından önce 15 dakika ve ziyaret saatinden sonra en fazla 30 dakika. 

Hükümlüler/tutuklular ayda iki kez ziyaretçi kabul edebilirler. Randevu saatlerinde boş süreler olduğu 
takdirde özel ziyaret olarak ayrıca iki ziyarete daha izin verilebilir.  
İzine çıkma hakkına sahip hükümlüler/tutuklular özel ve uzun süreli ziyaretçi kabul edemezler.  

Her hükümlü/tutuklu aynı anda en fazla üç yetişkin kişiyi ziyaretçi olarak kabul edebilir. Çocukların 
sayısında bir kısıtlama yoktur. Yetişkin ziyaretçilerin ziyaret günleri tam adları ile belirlenir. 
 
Gün belirleme hükümlü/tutuklu veya ziyaretçi tarafından yapılabilir. Gün belirleme ziyaretçi tarafından  
– 02191/ 595467 numaralı telefonla – Pazartesi – Cuma günlerinde saat saat 12.00 ile 14.00 arasında  
veya e-posta ile (besuchskoordination@jva-remscheid.nrw.de).  

Ziyaret randevusu en fazla 8 hafta önceden ve en fazla 2 ziyaret için verilebilir. 

Özel ziyaret randevuları (3. ve 4. ziyaret) 3. ziyaret için ilgili ayın 3. haftasından ve 4. ziyaret için ilgili ayın 4. 
haftasından itibaren mümkündür. 

Ziyaretçiler hükümlülere/tutuklulara ziyaret esnasında (ayda 4 defaya kadar) kurumun aracılığı ile 
otomatlardan temin edilen gıda maddelerini ve keyif verici maddeleri (tütün ürünleri, şekerli yiyecekler) 
verebilirler. Her ziyaret esnasında aşağıdaki seçeneklerden biri verilebilir: 

1.)   2 adet tütün ürünü (tütünde 1 adet plaka dahil) 
2.)  
3.)   1 adet tütün ürünü ve 7 adet gıda maddesi 
4.)  
5.) 14 adet gıda maddesi 

 
Ziyaret bölgesine nakit para götürme her ziyaret tarafı için 25 € ile sınırlıdır. 

Listelenen otomatların sadece ziyaretçiler tarafından ziyaret başlangıcında kullanımına izin vardır. 

Her ziyaretten önce ziyaretçiler kontrol edilir. Kontrol, algılama çerçevesi ve fiziksel bir arama ile yapılır. 
Buna ziyaretçilerin yanlarında götürdüğü nesneler de dahildir.  

Kontrol işleminden sonra tuvaletlerin kullanılması sadece kontrol alanı önündeki giriş bölümünde 
mümkündür ve bundan sonra da yeni bir arama yapılır.  


