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T.C.
ADALET BAKANLII
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüü
Say

: B.03.0.CTE.0.00.09.00 / …

… / … /2007

Konu : Genç ve Yetikin Hükümlü ve
Tutuklularn Eitim ve yiletirilme
lemleri ve Dier Hükümler.
GENELGE
No : 46/1
13/12/2004 tarihli ve 5275 sayl Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakknda
Kanun gereince, ceza infaz kurumlarnda genç ve yetikin hükümlü ve tutuklulara
uygulanacak eitim ve iyiletirme çalmalarna ilikin usul ve esaslar göstermek, mevzuatn
uygulanmasn kolaylatrmak ve uygulamada ortaya çkan sorunlar gidermek amacyla bu
Genelge hazrlanmtr.
BRNC BÖLÜM
Ceza nfaz Kurumlarndaki Genç ve Yetikin Hükümlü ve Tutuklularn
Eitim ve yiletirme Faaliyetlerine likin Mevzuat
LGL MEVZUAT
(1) Anayasa’nn 42’nci maddesine göre “Kimse, eitim ve öretim hakkndan yoksun
braklamaz. Örenim hakknn kapsam kanunla tespit edilir ve düzenlenir.” Bu Anayasal hak
hiç üphe yok ki kurum yaantsnn gerektirdii doal snrlamalar dnda tutuklu ve
hükümlüler için de geçerlidir.
(2) 13.12.2004 tarih ve 5275 sayl Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakknda
Kanunun 3,6,7,26,60,61,62,65,73,75,76,77,87,88 ve 89. maddelerinde hükümlü ve
tutuklularn eitim ve iyiletirme faaliyetleri düzenlenmitir.
(3) Gözlem ve Snflandrma Merkezleri Yönetmeliinde hükümlülere uygulanacak
eitim ve iyiletirme programlar hakknda düzenlemeler yaplmtr.
KNC BÖLÜM
Eitim lkeleri
ETM LKELER
(1) Hükümlü ve tutuklularn maddî ve manevî kalknmalar için eitim ve öretim
faaliyetlerinin gereklilii ve yarar bütün dünyaca kabul edilmitir. Bu faaliyetler, en etkili
iyiletirme arac olduu kadar, kurum rejiminin gerektirdii disiplin ve düzene en iyi uyan
yaay sistemidir.
(2) Eitime yönelik çalmalardan beklenen; hükümlü ve tutuklularn doru davran,
tutum ve alkanlklar benimseyerek, yeniden suç ilemelerini önleyecek ahlâkî deerler
kazanmalarn salamak, kurum hayatn normal hayata yaknlatrarak, bu kiilerin
salverilmelerinden sonra topluma uyumlarn kolaylatrmak ve d olaylara, tahriklere kar
sabrl, dayankl ve soukkanl hâle getirmektir.
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(3) Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R (89) 12 sayl “Ceza nfaz
Kurumlarndaki Eitim” konulu tavsiye karar ile ceza infaz kurumlarndaki eitim hakknda
üye devletlerce benimsenmesi önerilen aadaki temel ilkelere uyulur;
a) Bütün hükümlü ve tutuklularn, meslekî eitim, yaratc ve kültürel faaliyetler,
bedensel eitim, spor, sosyal eitim ve kütüphane tesislerini ihtiva edecek ekilde tasarlanm
bir eitime sahip olmas salanacaktr.
b) Hükümlü ve tutuklulara verilecek eitimin, d dünyada ayn ya gruplarna
salanan eitimle ayn olmas salanacak ve örenme frsatlarnn alan olabildiince geni
tutulacaktr.
c) Ceza infaz kurumlarnda eitim; kiinin sosyal, ekonomik ve kültürel artlarn
aklda tutarak onu bir bütün hâlinde gelitirmeyi hedefleyecektir.
ç) Ceza infaz kurumlar sisteminin yönetimine katlanlarn ve ceza infaz kurumlarn
yönetenlerin hepsi eitimi mümkün olabildiince daha fazla destekleyecek ve
kolaylatracaktr.
d) Hükümlü ve tutuklularn, eitimin bütün yönlerine aktif olarak katlmasn tevik
etmek için her türlü çaba gösterilecektir.
e) Ceza infaz kurumlar eitimcilerinin, uygun yetikin eitim metotlarn
benimsemelerinin salanmas için gelitirme programlar temin edilecektir.
f) Özel zorluklar olan hükümlü ve tutuklulara ve özellikle okuma yazma problemi
olanlara özel itina gösterilecektir.
g) Meslekî eitim, bireyin daha geni olarak gelitirilmesine olduu kadar, i
piyasasndaki ihtiyaçlar da dikkate alnarak düzenlenecektir.
h) Hükümlü ve tutuklular haftada en az bir kez, iyi düzenlenmi bir kütüphaneye
gidebilmelidir.
) Hükümlü ve tutuklularn beden eitimi çalmalar yapmalar ve spor faaliyetlerine
katlmalar tevik edilmelidir.
i) Yaratc ve kültürel faaliyetlere önemli bir rol verilecektir. Çünkü, bu faaliyetler
hükümlü ve tutuklularn kendilerini ifade etmelerinde ve gelitirmelerinde özel bir potansiyele
sahiptir.
j) Sosyal eitim, topluma geri dönmesini kolaylatrmak amacyla, hükümlü ve
tutuklularn ceza infaz kurumlarndaki günlük yaamn idare etmesini salayacak
uygulanabilir unsurlar içine almaldr.
k) Mümkün olan her durumda hükümlülerin ceza infaz kurumlar dnda eitime
katlmasna izin verilmelidir.
l) Eitimin ceza infaz kurumlar içerisinde verilmesi gereken hâllerde, kurum dndan
da destek alnmaldr.
m) Hükümlü ve tutuklularn salverilme sonrasnda da eitimlerine devam etmelerini
salayacak tedbirler alnmaldr.
n) Hükümlü ve tutuklularn uygun eitim almalarn salayacak malî kaynak, alet,
donanm ve öretim personeli hazr bulundurulmaldr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eitim-Öretim Çalmalar, Sosyal-Kültürel ve Sportif Faaliyetler
A- Genel Esaslar
(1) Standartlar sistemi; ceza infaz kurumlarndaki eitim ve iyiletirme çalmalarnn
her kurum için nitelik ve saysal olarak belirlenen esaslar çerçevesinde yaplmasn ve
verimlilik esasna göre not verilerek takibini ifade eder. Eitim-öretim çalmalar ile sosyal-
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kültürel ve sportif faaliyetler Standartlar Sistemi çerçevesinde Genel Müdürlük tarafndan
hazrlanarak kurumlara gönderilen “eitim haritas” kapsamnda yürütülecektir. Bu hizmet,
eitim ve öretim servisi personeli ile bu konuda eitime katlan personel tarafndan
verilecektir.
(2) Kurumlarda bulunan dershanelerde öretmen masas, örenci sralar ile yaz
tahtas bulundurulacak, yaz tahtasnn üst ksmna Atatürk'ün portresi, onun üstüne ay yldz
saa bakacak ekilde Türk Bayra, Atatürk'ün portresinin duruuna göre sana stiklâl
Mar, soluna Atatürk'ün Gençlie Hitabesi aslacaktr.
(3) Eitim-öretim çalmalar ile sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerin hükümlü,
tutuklu ve personele duyurulmas: Eitim ve öretim servisi tarafndan “eitim haritas”
dorultusunda hazrlanan her döneme ilikin plânlamalar, bir önceki dönemin son haftasna
kadar bitirilecektir. Eitim kurulunda deerlendirilen plânn uygulamaya konulmas
kararlatrldnda; eitim-öretim çalmalar ile sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlere ilikin
programn bir sureti eitim çizelgesi ekinde Genel Müdürlüe, birer sureti de bilgi sahibi
olunmas, uygulama aamasnda aksaklklar olmamas ve desteklenmesi için bir önceki
dönemin son haftasnda I. müdüre, II. müdürler ile güvenlik ve gözetim servisine
gönderilecektir. Bir sureti de tüm infaz ve koruma memurlar ile infaz ve koruma
bamemurlarna duyurulmas, personelin konuya duyarl olmas ve ileyie katkda bulunmas
amacyla personel ilân panosuna aslacaktr. Tüm oda veya koulara onaylanan programn
birer sureti datlarak hükümlü ve tutuklular plânlamalardan haberdar edilecektir.
(4) Eitim-öretim çalmalar ile sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlere katlacak
hükümlü tutuklularn seçimi: Çalmalara kimlerin katlabilecei, kime, nasl, ne zaman ve
hangi yolla bavurulabilecei, çalmalar ve faaliyetlerde uyulmas gereken kurallar idare ve
gözlem kurulunca belirlenecek talimatname ve onaylanan program sureti ile birlikte tüm
kou ve odalara aslacaktr. Talimatnamede belirlenmi kurallar çerçevesinde hükümlü ve
tutuklu bavurular, yazl olarak alnacaktr. Bavurular; II. müdür, öretmen, güvenlik ve
gözetim servisinde görev yapan bir infaz ve koruma bamemuru ile eitim ve öretim
servisinde görevli personelden oluturulan bir ekip tarafndan deerlendirilip, katlmclar
belirlenecektir. Güvenlik ve gözetim servisi personeli, hasmllk gibi güvenlikle ilgili
konularda yardmc olacak, gerekli olduunda ilgili servislerden görü alnacaktr. Belirlenen
katlmc listeleri idare ve gözlem kurulunun onayna sunulacaktr.
(5) Hükümlü ve tutuklularn eitim-öretim çalmalar ile sosyal-kültürel ve sportif
faaliyetlere çkarlmas: dare ve gözlem kurulu tarafndan onaylanan katlmc listeleri,
çalma ve faaliyetlerin tarih ve yeri de belirtilerek, uygulanmak üzere kurum I. müdürü, II.
müdürler ile güvenlik ve gözetim servisine gönderilecektir. Kurum I. müdürü onaylanan
programn aksatlmadan yürütülmesinden, eitimden sorumlu II. müdür ortaya çkabilecek
tüm aksaklklarn giderilmesinden ve hükümlü-tutuklularn çalma veya faaliyet yerinde,
zamannda hazr edilmelerinden sorumlu olacaktr. Dier II. müdürler ile güvenlik ve gözetim
servisi personeli, çalma ve faaliyetlerin aksatlmadan yürütülmesine yardmc olacaklardr.
(6)Hükümlü ve tutuklularn bo zamanlarn eitim-öretim, sosyal-kültürel ve sportif
faaliyetlerle deerlendirmeleri salanarak, toplumca kabul edilebilir düünce ve davranlar
benimsemelerine, kendilerini topluma yararl insanlar olarak yetitirmelerine yardmc
olunacaktr.
(7) Hükümlülerin iyi hâllî olup olmadna, dier hususlarn yan sra uygulanan
eitim çalmalar sonucunda elde edilen verilere göre karar verilecektir. Bu nedenle, gözlem
ve snflandrma çalmalar kapsamnda, her alt ayda bir ortaya çkan sonuç hükümlülerin
gözlem ve snflandrma formuna ilenecektir.
(8) Tutuklular için de, uygulanan eitim programlarndan sonra elde edilen veriler,
her alt ayda bir deerlendirilerek gözlem ve snflandrma formuna kaydedilecek ve ileride
hükümlü konumuna geçmeleri durumunda iyi hâlliliin tespitinde dikkate alnacaktr.
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(9) Her türlü aratrma, anket, tez hazrlama ve benzerî çalmalar Bakanlk iznine
tâbidir. Ceza infaz kurumlar araclyla yaplacak bavurularda; aratrmann amac,
hedeflenen sonucu, çalmann yaplaca tarih aral, çalmann yaplaca ceza infaz
kurumlar, kuruma gelecek kiilerin ad, soyad ve unvanlar belirtilerek ve kullanlacak
materyalin örnei eklenerek Genel Müdürlüe gönderilecektir. Eitim ve iyiletirme
çalmalaryla ilgili ziyaretler ve basn kurulularnn haber, röportaj, çekim vb. talepleri için
Cumhuriyet basavclnn görüü ile birlikte, Bakanlktan izin istenecektir.
(10) Ceza infaz kurumu idaresi tarafndan hükümlü ve tutuklularn dördüncü, beinci
ve altnc bölümlerde açklanan programlara katlmalar salanacaktr. Hükümlüler hakknda
verilen iyi hâl kararlarnda, dier hususlarn yan sra bu programlara katlp, baarl olanlarn
durumlar lehlerine deerlendirilecektir.
B- Yüksek Güvenlikli Ceza nfaz Kurumlarndaki Eitim-Öretim Çalmalar, SosyalKültürel ve Sportif Faaliyetlere likin Esaslar
(1) Üçüncü Bölümde düzenlenen “Genel Esaslar” çerçevesinde; yüksek güvenlikli
kapal ceza infaz kurumlarnda ve kapal ceza infaz kurumlarnn yüksek güvenlikli
bölümlerinde kalan hükümlü ve tutuklular, bireysel veya 10 kiiyi amayacak gruplar hâlinde
eitim-öretim, sosyal-kültürel ve sportif çalmalardan yararlandrlacaktr.
(2) Yüksek güvenlikli kapal ceza infaz kurumlarnda ve kapal ceza infaz
kurumlarnn yüksek güvenlikli bölümlerinde kalan hükümlü ve tutuklulardan;
a)Arlatrlm müebbet hapis cezas alm hükümlüler, öncelikle bireyselletirilmi
eitim-öretim, sosyal-kültürel ve sportif programlardan faydalandrlacaktr. Uygulanan
programlar sonucunda gösterdii gayret ve iyi hâle göre, idare ve gözlem kurulu kararyla
sadece kendileriyle ayn ünitede kalan hükümlülerle birlikte grup hâlinde eitim-öretim,
sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerden yararlandrlacaklardr.
(b) Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlar ile kapal ceza infaz kurumlarnn yüksek
güvenlikli bölümlerinde bulunan dier hükümlü ve tutuklular, eitim-öretim, sosyal-kültürel
ve sportif faaliyetlere, güvenlik bakmndan tehlike yaratmad ölçüde bir araya getirilerek
yararlandrlacaklardr.
(3) Ceza infaz kurumu idaresi tarafndan, “standartlar sistemi” çerçevesinde “eitim
haritas”nda belirlenen programlara hükümlü ve tutuklularn katlmalar tevik edilecektir.
Kurumlarn bu çalmalar; gerçekletirilen eitim-öretim, sosyal-kültürel ve sportif
faaliyetlerin saysna, niteliine ve katlm saysna göre Genel Müdürlük tarafndan not
verilerek takip edilecektir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eitim-Öretim Çalmalar
A- Yetikin I. ve II. Kademe Eitimi Baar Kurslar
(1) Ceza infaz kurumlarnda okuma yazma bilmeyen veya yetikin II. kademe eitimi
baar belgesi bulunmayan 65 ya alt, salk durumu elverili genç ve yetikin hükümlü ve
tutuklular için yetikin I.ve II. kademe eitimi baar kurslar açlacaktr.
(2) Bu eitim, kurumda okuma yazma bilmeyen ve II. kademe yetikin eitimi baar
belgesi veya ilkokul diplomas bulunmayan hükümlü ve tutuklu kalmayana kadar kurum
idaresinin desteiyle, öretmen tarafndan sürdürülecektir. 21.2.2000 tarihli “Millî Eitim
Bakanl ile Adalet Bakanl birliinde Ceza nfaz Kurumlar ve Tutukevlerindeki
Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Çeitli Eitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair birlii
Protokolü” uyarnca yetikin I. kademe eitimi okuma yazma kursu, asgârî 10 kursiyer
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olmasna baklmakszn -bir kursiyer bile olsa- açlacaktr. Yetikin II. kademe eitimi baar
kursu ise en az 5 kursiyer ile açlacaktr.
(3) Kurslar, kadrolu öretmenler tarafndan, kadrolu öretmen bulunmamas veya
ihtiyac karlamamas hâlinde il veya ilçe halk eitim müdürlüklerinden temin edilen
öretmenlerle açlacaktr.
(4) Bu programlarda okutulacak kitaplar, Millî Eitim Bakanl Eitim Teknolojileri
Genel Müdürlüünden salanacaktr. Ders kitaplarnn salanamamas hâlinde, durum
Bakanla bildirilecektir.
B- Açk lköretim Okulu ve Açk Öretim Lisesi
(1) Açk lköretim Okulu ve Açk Öretim Lisesine aadaki artlar tayan kiiler
bavurabilecektir:
a) Açk lköretim Okuluna, yetikin II. kademe eitimi baar kursunu tamamlayp
baar belgesi alan, ilkokulu bitiren, ortaokul 1,2,3. veya ilköretim okulu 6,7,8. snflardan
ayrlan, ortaokulu dardan bitirme snavlarna kaytlyken terk eden genç ve yetikinler
bavurabilir. Bu nedenle, kuruma gelen tüm hükümlü ve tutuklularn örenim
durumlar tespit edilerek, yukarda belirtilen artlar tayanlara Açk lköretim Okuluna
bavuru hakknda bilgi verilerek, okula devam etmeleri salanacaktr.
b) Açk Öretim Lisesine, ortaokul veya ilköretim mezunu ya da lise 1.2.3.
snflardan ayrlan genç ve yetikin hükümlü ve tutuklular bavurabilir. Yukarda belirtilen
artlar tayanlara Açk Öretim Lisesine bavuru hakknda bilgi verilerek, okula devam
etmeleri özendirilecektir.
(2) Açk lköretim Okulunda her türlü hizmet ücretsiz verilir. Açk Öretim Lisesinde
ise diploma gideri dnda ücret alnmayacaktr.
(3) Bavuru için okul müdürlüklerine, örenim durumunu gösterir belgenin asl veya
daha sonra asl gönderilmek üzere kurum onayl fotokopisi, nüfus cüzdan örnei veya tasdikli
fotokopisi ile yeni çekilmi bir adet vesikalk fotoraf gönderilecektir.
4) Örencilerin kayt ilemleri yaknlarndan biri tarafndan yaplabilir. Kayt ilemi
örencinin bulunduu kurumun bal olduu il/ilçede gerçekletirilecektir. lemlerin
örencinin yaknlar tarafndan yaplamamas hâlinde kayt, kurum idaresince
görevlendirilecek bir personel tarafndan il/ilçe halk eitim müdürlükleri araclyla
yaplacaktr.
(5) Örencilerin kitaplar okul müdürlükleri tarafndan adreslerine postalanmaktadr.
Kayt ve bavurular il/ilçe halk eitim müdürlükleri araclyla internet üzerinden
yaplacaktr. Personel, kayt ve bavurularda kodlamaya dikkat edecektir.
(6) Snav yaplacak merkezlerin belirlenmesi ve snav evraknn gönderilmesi için
yeni kayt olan ve okula devam eden örenciler, dönem snavlarndan önce kurum içinde
yaplacak tarama ile tespit edilecektir.
(7) Snav merkezi olmayan kurumlardan snava katlacak örencilere ilikin bilgileri
içeren Yetikin ve Genç Açk lköretim Okulu Tutuklu/Hükümlü Durum Bildirme Formu
(Ek 1-A ve Ek 1-B sayl Form), Yetikin ve Genç Açk Öretim Lisesi Tutuklu/Hükümlü
Durum Bildirme Formu (Ek 2-A ve Ek 2-B sayl Form) ile snav merkezi olan kurumlardan
snava katlacak örencilerin saysn gösterir liste düzenlenerek snavlarn yaplaca tarihten
YRM GÜN ÖNCE Genel Müdürlükte olacak ekilde gönderilecektir. Örencilerin snava
katlmalarnn salanmas için Genel Müdürlük tarafndan izin verilecektir. Ayrca snavlara
günübirlik olarak katlmak isteyen örencilerin bildirimlerinde “Günübirlik” ibaresi mutlaka
belirtilecektir.
(8) Snav merkezi olan kurumlardan snava katlacak örencilerin, isimleri
belirtilmeksizin sadece saylar Genel Müdürlüe bildirilecektir. Bu örencilerin snava
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katlmlar için Genel Müdürlükten snava katlm için izin yazs gönderilmeyecek, kurum
idaresi tarafndan snava katlmalar dorudan salanacaktr.
(9) Kuruma yeni gelen hükümlü veya tutuklu olduu takdirde; bulunduu kurumda
snava katlacak örencilerin saysn gösterir liste ile snava katlmak için baka bir kuruma
sevki gereken örencilere ilikin bilgileri içeren form düzenlenerek, snavdan önceki haftann
ilk i günü saat 12:00’a kadar bildirim yaplabilecek, bu tarihten sonra gelen örenciler yedek
kutulardan snava alnacaktr. Yedek kutulardan snava alnan örencilerin cevap katlarna
yazdklar örenci numaralarnn ve kodlamalarnn doruluu, snav sorumlusu kurum
personeli tarafndan mutlaka kontrol edilecektir.
(10) Snavlar, snav merkezleri olarak belirlenmi ceza infaz kurumlarna
gönderilecek olan snav komisyonlar tarafndan yaplacaktr.
(11) Snav merkezi olan kurumlar, snavlarn ve kayt ilemlerinin düzenli yürütülmesi
amacyla il millî eitim müdürlükleri ve il/ilçe halk eitim müdürlükleri ile i birlii
yapacaktr.
C- Açk Öretim Fakültesi (AÖF)
(1) Açk Öretim Fakültesi snavlar, Açk Öretim Fakültesi Dekanl ile i birlii
yaplarak ceza infaz kurumlarna gönderilen
snav komisyonlar tarafndan
gerçekletirilecektir.
(2) Kayt ilemi örencinin bulunduu kurumun bal olduu il merkezinde
yaplacaktr.
(3) Açk Öretim Fakültesini kazanan hükümlü ve tutuklu örencilerin kayt ilemleri
yaknlarndan biri tarafndan yaplabilir. lemlerin örencinin yaknlar tarafndan
yaplamamas hâlinde, örencinin bulunduu kurum tarafndan snav merkezi olan kuruma
bilgi verilerek, gerekli belgeleri gönderecek ve kayt ilemi il merkezlerindeki snav merkezi
olan ceza infaz kurumlarndan yaplacak müracaatlarla birlikte, snav merkezi olan kurum
idaresince görevlendirilecek bir personel tarafndan gerçekletirilecektir.
(4) Kuruma AÖF örencisi olan yeni bir yetikin ve genç hükümlü ve tutuklu
geldiinde, hangi ceza infaz kurumundan geldii de bildirilip, Yetikin ve Genç Açk Öretim
Fakültesi Tutuklu/Hükümlü Snav Bavuru Formu (Ek 3-A ve Ek 3-B sayl Form)
düzenlenerek Genel Müdürlüe gönderilecektir.
(5) Açk Öretim Fakültesi Dekanl ile varlan mutabakat gereince, Genel
Müdürlük tarafndan süresinde bildirilmeyen hükümlü ve tutuklu örenciler kurumlarda
snavlara alnmamaktadr. Bu sebeple AÖF’ye yeni kayt olan hükümlü ve tutuklu örenciler
ile her yl ara, yl sonu ve bütünleme snavlar öncesinde kurum içinde yaplacak taramalarla
tespit edilen AÖF örencisi yetikin ve genç hükümlü ve tutuklulara ilikin bilgileri içeren
(Ek 3-A ve Ek 3-B sayl Form) her bir örenci için ayr ayr düzenlenerek, en geç snavlarn
yaplaca tarihten BR AY ÖNCE, Genel Müdürlüün Eitim Birimine faksla
gönderilecektir. Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutuklu olduu takdirde snavdan 21 gün
öncesine kadar faks ve telefonla bildirim yaplabilir. AÖF Dekanl snava 21 günden az
süre kaldnda yaplan snav bildirimlerini kesinlikle kabul etmemektedir. Bu süre
geçtikten sonra hükümlü veya tutuklularn snava katlmas mümkün olmayacaktr.
(6) Snav merkezi olan kurumun müdürü, AÖF ile ilgili her hususta, il snav yöneticisi
ile i birlii yapacaktr.
D- Açk lköretim Okulu, Açk Öretim Lisesi ve Açk Öretim Fakültesine
likin Ortak Hükümler
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(1) Hükümlü ve tutuklu örenciler; yol ve dier artlar göz önünde bulundurularak,
kapal kurumlardan d güvenlik görevlisi muhafazasnda, açk kurumlardan sivil giyimli iç
güvenlik görevlisi nezaretinde, snavdan en az iki saat önce, snava katlacaklar ceza infaz
kurumunda bulunacak ekilde sevk edilecek, snavdan sonra bekletilmeden kurumlarna iade
edilecektir. Açk ceza infaz kurumundan gelen hükümlüler snav saatine kadar mümkün
olduunca dier hükümlü ve tutuklulardan ayr yerlerde barndrlacaktr.
(2) Kayt ve snav harçlarn, yol masraflarn ödeyemeyecek durumdaki hükümlü ve
tutuklularn, bu tür masraflarnn karlanmas için, il veya ilçe sosyal yardmlama ve
dayanma vakfndan, gönüllü kurum ve kurululardan yardm istenecektir. Gerekirse yol
masraflar eitim kurulu kararyla emanet para faizi hesabndan veya kurum olanaklaryla
karlanacak, hükümlü ve tutuklu örenciler maddî nedenlerle madur edilmeyecektir.
(3) Snavlarn yapld ceza infaz kurumlarnda, kurum idaresince, gerek snav
yapmak için kuruma gelen snav komisyonuna, gerekse snava katlan örencilere, gerekli her
türlü yardm ve kolaylk gösterilecek, snavlarn huzur içinde yaplmas salanacaktr.
Snavlarn belirli merkezlerde yapld göz önüne alnarak, kurumun fizikî artlar el
verdiince, bu snavlar için gelen örencilerin kalabilecekleri ve snavlara rahatça
hazrlanabilecekleri bir kou veya oda ile snavn yaplabilecei bir dershane
düzenlenecektir.
(4) Örencilerin salverilmeleri hâlinde ikamet edeceklerini belirttikleri adresleri, ilgili
okullara kurum idaresi tarafndan bildirilecektir. Ayrca örenciler, salverildikten sonra adres
ve snav yeri deiikliklerini okul müdürlüklerine bildirmeleri hususunda uyarlacaktr.
(5) Sevk ve nakil tarihinin snav tarihine yakn olmas durumunda, toplu sevk, aça
ayrlma ve kendi istekleriyle nakil hâllerinde, örencinin madur olmamas için, sevk ve nakil
ilemi snavlardan sonra yaplacaktr. AO, AÖL snavlar ile ÖSYM ve MEB tarafndan
yaplan dier snavlara 1 hafta, AÖF snavlarna 21 gün, i ve meslek kurslar ile Yetikin I.
ve II. Kademe Eitimi Baar kurs sonu snavlarna 1 ay kala sevk ve nakil yaplmayacaktr.
Disiplin, duruma, hastalk, güvenlik ve zorunlu nedenlerle nakil yapmak gerekiyorsa,
örencinin sevki yaplacak ve ayn gün Genel Müdürlüe bilgi verilecektir.
(6) Snava katlmayan örencilerden snava katlmama nedenlerini belirten bir dilekçe
alnacak veya tutanak tutulacaktr. Snavdan sonra, snava girecei bildirilmesine ramen
snava giremeyen örencilerin snava katlmama nedenleri konusunda Genel Müdürlüe bilgi
verilecektir. Snav tarihinden önce salverilen örenci, snav giri belgesinde yazl snav
merkezinde snava girebilecektir.
(7) AÖF snav sonuç belgesinin ve Açk lköretim Okulu ile Açk Öretim Lisesi
snav giri ve snav sonuç belgelerinin zamannda kuruma ulamamas hâlinde, internetten
yararlanlarak bu belgeler temin edilecek, örencilerin madur olmamalar için gerekli her
türlü önlem alnacaktr.
(8) Kayt ilemleri her öretim yl banda AÖF ve Millî Eitim Bakanl tarafndan
hazrlanan i takvimi veya yönerge esaslarna göre yürütülecektir. Kuruma ulamamas
hâlinde, kurum idaresi ve öretmeni tarafndan i takvimi veya yönerge zamannda temin
edilecektir.
(9) Bir hükümlü veya tutuklunun örenci olduu hâlde, kurum idaresi tarafndan
zamannda Genel Müdürlüe bildirilmemesi veya hükümlü ve tutuklulara snavlar hakknda
bilgi verilmemesi gibi durumlarda sorumlular hakknda adlî ve idarî ilem yaplacaktr.
(10) Snavlar için kurumlara snav komisyonu gönderilmesi, sadece hükümlü veya
tutuklu olan örenciler için geçerli bir uygulamadr. Hükümlü veya tutuklu olmad hâlde,
kurumda yaplan snavlara katld belirlenen ceza infaz kurumu personelinin snavlar iptal
edilerek haklarnda soruturma açlacaktr. Kurum personelinin, kurumda yaplan snavlara
girmesine engel olmayan sorumlular hakknda da adlî ve idarî ilem yaplacaktr.
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E- Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi ve Millî Eitim Bakanl Tarafndan
Yaplan Snavlar
(1) Örenci Seçme ve Yerletirme Merkezi (ÖSYM) ve Millî Eitim Bakanl
tarafndan düzenlenen ÖSS, YDS, KPSS ve benzerî snavlar, snav merkezi olan ceza infaz
kurumlarnda yaplacaktr.
(2) Hükümlü ve tutuklularn snav bavurular yaknlar tarafndan yaplabilir,
yaplamamas hâlinde, bavuru ceza infaz kurumlarnn bulunduu mahalde yaplabiliyorsa
kurum tarafndan görevlendirilen bir personel tarafndan gerçekletirilir. Sadece il
merkezlerinde bavuru yaplyorsa, örencinin bulunduu kurum tarafndan snav merkezi
olan kuruma bilgi verilerek, gerekli belgeleri gönderecek
ve
bavuru ilemi il
merkezlerindeki snav merkezi olan ceza infaz kurumlarndan yaplacak müracaatlarla
birlikte, snav merkezi olan kurum idaresince görevlendirilecek bir personel tarafndan
gerçekletirilecektir.
(3)Snavlarn bavuru tarihi kurum öretmeni, yokluunda ise eitimden sorumlu
personel tarafndan takip edilecektir.
(4) Snavlar, belirlenen snav merkezlerindeki ceza infaz kurumlarna gelen snav
komisyonlar tarafndan yaplmaktadr. Bu nedenle, snavlara katlacaklara ilikin T.C. kimlik
numaras, ad soyad, baba ad, doum yeri ve tarihine ilikin bilgileri içeren liste snavdan en
az 20 gün önce Genel Müdürlükte olacak ekilde gönderilecektir. Kuruma yeni gelen
hükümlü ve tutuklu olduu takdirde snavdan önceki son i gününe kadar bildirim
yaplabilecektir.
(5) “Açk lköretim Okulu, Açk Öretim Lisesi ve Açk Öretim Fakültesine likin
Ortak Hükümler” bal altndaki 2, 5 ve 6’nc maddeler bu snavlar için de geçerli olacaktr.
F- Yüksek Öretim Çalmalar
(1) Herhangi bir yüksek öretim kurumuna devam ederken tutuklanan veya hüküm
giyen örencilerin ya da ceza infaz kurumundayken üniversite snavn kazanan hükümlü ve
tutuklularn kapal ceza infaz kurumlarndan, okullarnn kabul etmesi durumunda, d
güvenlik görevlisi muhafazasnda, açk ceza infaz kurumlarndan iç güvenlik görevlisi
nezaretinde ara, yl sonu, bütünleme ve mazeret snavlarna katlmalar salanacaktr. Talebi
olmas hâlinde okullarnn kabul etmesi kouluyla kayt dondurma ilemi yaplmas için
giriimlerde de bulunulacaktr.
(2) Örencinin snava girecei yere sevk edilmesi için gerekli süre de dikkate
alnarak, snavdan en az on gün önce akademik takvim, örenci belgesi ve örencinin
dilekçesi bir üst yazyla Genel Müdürlüün Eitim Birimine fakslanacaktr.
(3) “Açk lköretim Okulu, Açk Öretim Lisesi ve Açk Öretim Fakültesine likin
Ortak Hükümler” bal altndaki 2, 5 ve 6’nc maddeler bu snavlar için de geçerli olacaktr.
(4) Açk ceza infaz kurumlarnda bulunan hükümlüler, kurumla ayn Büyükehir
belediyesi veya belediye snrlar içinde olan herhangi bir yüksek öretim kurumunda okuma
hakkn kazandklarnda, okullarnn kabul etmesi hâlinde, talepleri dorultusunda, okullarna
devam etmeleri ve örgün eitimden yararlanmalar salanacaktr. Açk ceza infaz kurumu
hükümlülerinin okullarna devam etmeleri salanrken aadaki kurallara uyulacaktr:
a. Okullarndan alnan akademik takvim, ders ve snav programna göre okula
gitmeleri salanacak, bunun dndaki süreleri örenci kurumda geçirecektir. Bu nedenle her
hafta örencilerin okullarndan devam veya devamszlk durumunu gösteren belge alnarak
kontrol edilecektir.
b.Okula gidi ve gelilerinin sorumluluu ile her türlü masraflar örencilere ait olup,
belirlenmi saatlerde çklar ve girileri takip edilecektir.
c. Örencinin rapor ve izin dnda devamszlk yapmasna müsaade edilmeyecektir.
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d.Örencinin, yaz tatili ile ara tatillerde, gerekli görülmesi hâlinde iyurdu
çalmalarna katlmalar salanacaktr.
(5)Uzaktan eitime katlacak örenciler, personel nezaretinde internetten
yararlandrlacaklardr.
G- Hazrlk Kurslar
(1) Hükümlü veya tutuklu örencileri AO, AÖL, ÖSS, AÖF gibi snavlara
hazrlamak, baar oranlarn artrmak ve bu tür snavlarda gerekli olan bilgiyi ve motivasyonu
salamak için hazrlk kurslar açlacak, halk eitim müdürlüü ile i birlii yaplarak temin
edilen öretmenler ile gerekli yeterlilie sahip kurum personeli ek ders ücreti karl
çaltrlacaktr.
H- Din Hizmetleri ve Ahlâkî Geliim
(1) Hükümlü ve tutuklular, ceza infaz kurumunda, mensup bulunduu dinin
ibadetlerini, düzeni bozmayacak ve çalmay engellemeyecek biçimde serbestçe yerine
getirebilir ve ibadette kullanlan eyay, dinî yaam bakmndan zorunlu olan kitap ve eserleri
temin ve bulunduu yerlerde muhafaza edebilir.
(2) Din ve ahlâk bilgisi dersi, 30.3.2001 tarihinde imzalanan “Adalet Bakanl ile
Diyanet leri Bakanl Arasnda Tutuklu ve Hükümlülerin Dinî ve Ahlâkî Gelimelerini
Salamaya Yönelik birlii Protokol”ü ve 26.9.2002 tarihli “Adalet Bakanlna Bal Ceza
ve Tutukevlerindeki Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredat” da
dikkate alnarak ilenecektir.
(3) Yabanc hükümlü ve tutuklularn mensup bulunduu dinin görevlilerince ziyaret
edilmesi ve onlarla iletiim kurulmas için ‘Hükümlü ve Tutuklularn Ziyaret Edilmeleri
Hakknda Yönetmelik’in 29’uncu maddesi uyarnca ilem yaplacaktr.
I- Kütüphane Faaliyetleri
(1) Kütüphane faaliyetleri, Ceza nfaz Kurumlar Kütüphane ve Kitaplk Yönergesine
göre yürütülecektir.
- Eitimde Teknolojik mkânlardan Yararlanlmas
(1) Eitimde teknolojik imkânlarn kullanlmas amacyla kurumun uygun bir bölümü
televizyon, projeksiyon cihaz, VCD ve örenci sras gibi eitim araçlaryla donatlp,
hazrlanacak programlarla, hükümlü ve tutuklularn belirli saatlerde bu snflardan
yararlanmalar salanacaktr. Söz konusu snflarda kullanlmak üzere, gerekli olan araçlarn
öncelikle yerel olanaklarla karlanmasna çallacaktr. Bu amaçla Açk lköretim Okulu,
Açk Öretim Lisesi, Açk Öretim Fakültesi ve üniversiteye giri snavlarna hazrlanmaya
yönelik dersler için, il millî eitim müdürlükleri ve il veya ilçe halk eitim müdürlükleri, Açk
Öretim Fakültesi rtibat Bürolar ve özel dershanelerle i birlii yaplacaktr. Hükümlü ve
tutuklular tarafndan salanan ve kurum idarelerince denetimleri yaplan bilgisayar,
kasetçalar, cd çalar, kaset, cd gibi eitim amaçl kullanlacak ders araçlarnn oda veya
koulara götürülmesine izin verilmeyecek, bu snflarda eitim ve öretim servisi tarafndan
hazrlanacak programlar çerçevesinde kullanlmasna müsaade edilecektir. Merkezî yayn
sisteminden de ayn amaç dorultusunda yararlanlacaktr.
(2) Eitim ve öretim servisi ile psiko-sosyal yardm servisi personelinin kurumda
bulunan elektronik ortamdan yararlanmas salanacak, ilgili mevzuat ve bu Genelge uyarnca
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yapm olduklar çalmalar ile düzenlemi olduklar çizelgeler, elektronik ortamda
saklanacaktr. Eitim ve öretim servisi ile psiko-sosyal yardm servisinde internet balants
olan en az bir bilgisayar olacaktr.
J- Diploma, Sertifika vb. Törenlerin Yaplmas
(1) Her düzeydeki eitim çalmalar ile kurslarn desteklenerek hükümlü ve
tutuklularn motive edilmesi amacyla; diplomalar ile kurslara ilikin belge ve sertifikalar,
düzenlenecek törenler ile verilecektir.
(2) Törenlere; hâkim, Cumhuriyet savclar, mülkî amir, kurum amirleri ve ceza infaz
kurumlar ve tutukevleri izleme kurullar bakan ve üyeleri ile dereceye giren hükümlü ve
tutuklu yaknlarnn katlmnn salanmas konusunda gerekli organizasyonlar kurum
idaresince yaplacaktr.
BENC BÖLÜM
 ve Meslek Eitimi
A- ve Meslek Eitimi
(1)  ve meslek eitimi, hükümlü ve tutuklularn verimli, üretken bireyler olarak
toplum yaamna uyumlarn salamak, salverilmelerinden sonra gelir getirecek bir meslek
edinmelerine yardmc olmak amacyla uygulanacaktr.
(2) Kurumlarda her eitim döneminde “eitim haritas”nda belirlenmi oran ve
nitelikte i ve meslek eitimi kursu açlacak ve hükümlü ile tutuklularn söz konusu kurslara
katlmalar salanacaktr.
(3) Hükümlü ve tutuklularn yeteneklerine uygun meslek kurslarnn seçimi eitim
kurulunun kararyla yaplacaktr.
(4) Kurslarn halk eitim müdürlükleri, üniversiteler, belediyeler, ticaret ve sanayi
odalar, meslek federasyonlar, sivil toplum kurulular gibi kurum ve kurulular ile i birlii
yaplarak açlmas salanacaktr.
(5) Kurs öretmeni temin edilirken; halk eitim müdürlüklerinin yan sra kurum
personelinden, serbest meslek erbabndan, resmî veya özel kurulularn personelinden gerekli
yeterlilie sahip olanlarn halk eitim müdürlüü i birlii ile “usta öretici” olarak
görevlendirilmeleri salanacaktr.
(6) 21.02.2000 tarihinde yürürlüe giren Millî Eitim Bakanl le Adalet Bakanl
birliinde Ceza nfaz Kurumlar ve Tutukevlerindeki Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik
Çeitli Eitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair  Birlii Protokolü ile Maliye Bakanl
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüünün 21.11.2003 tarih ve 27733 sayl, Millî Eitim
Bakanl Çraklk ve Yaygn Eitim Genel Müdürlüünün 11.8.2003 tarih ve 3787 sayl
yazlarnda belirtildii üzere usta öreticilerin sigorta primleri halk eitim müdürlükleri
tarafndan ödenecektir.
(7) 7 Ekim 1996 gün ve 2463 sayl MEB Tebliler Dergisinde yaymlanan Çraklk
ve Yaygn Eitim Genel Müdürlüünün 3.9.1996 gün ve 4331 sayl Genelgesinin 17.
maddesi uyarnca; halk eitim müdürlüklerinden “kadrolu” ve “ücretli” öreticilerin yan sra,
öreticilik yapma artlarn haiz gönüllü öreticilerden ücretsiz yararlanlacaktr.
(8) Kurumlara çeitli d kaynaklarla kazandrlan meslekî eitim atölyeleri Genel
Müdürlük Yetikin Eitim-Öretim ube Müdürlüünden izin alnmadan amaçlar dnda
kullanlmayacaktr.
(9) Sosyal Riski Azaltma Projesi, Türkiye  Kurumu Genel Müdürlüü, yerel
imkânlar kullanlarak oluturulan meslekî eitim atölyeleri, i ve meslek kurslar, sosyal ve

10 / 18

Say: B.03.0.CTE.0.00.09.00 / 010.06.02/ 12
kültürel kurslar, hobi çalmalarnda üretilen ürünlerin satndan elde edilen gelir yurtlar
Yüksek Kurulunun 28.02.2007 gün ve 12 sayl karar dorultusunda hükümlü ve tutuklu
eitiminde kullanlmak üzere iyurdu hesabna ba olarak aktarlacaktr. yurdu hesabna
aktarlan toplam gelir, Aralk ve Mays aylarnda Eitim Ödenei Çizelgesi (Ek 6 Sayl
Çizelge) doldurularak Genel Müdürlük Yetikin Eitim-Öretim ube Müdürlüüne
bildirilecektir.
ALTINCI BÖLÜM
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler
A- Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri Düzenlemekle Görevli Personel
(1) Eitim kurulunun belirledii esaslar çerçevesinde, sosyal ve kültürel faaliyetler,
kurum öretmeni ve sosyal hizmet uzman tarafndan birlikte yürütülecektir. Öretmen veya
sosyal hizmet uzmannn bulunmamas hâlinde psikolog, eitimden sorumlu II.müdür veya
idare memuru, bunlarn da olmamas durumunda bu faaliyetler, infaz ve koruma bamemuru
veya infaz ve koruma memuru tarafndan yaplacaktr.
B- Konferans ve Seminerler
(1) Hükümlülerin ve tutuklularn, kiisel, sosyal, kültürel, meslekî, ahlâkî ve salk
yönünden gelimelerini salayacak, insan haklarna saygy, yurt ve ulus sevgisini
gelitirecek, aile balarn güçlendirecek nitelikte konferans veya seminerler düzenlenecektir.
Konumaclar, dardan temin edilecektir.
(2) Eitim kurulunun görüü alnmak suretiyle mümkün olduunca çok sayda
hükümlü ve tutuklunun katlabilmesi için gerektiinde konferanslar gruplar hâlinde tekrar
edilerek düzenlenecektir. Kurumun fizikî yaps, kapasitesi ve güvenlii gibi kstaslar
deerlendirilerek kurumun en üst amirince katlmclarn ve oluturulacak gruplarn says
belirlenecektir.
(3) Konferans metinlerinin birer nüshas, konumacnn konferans metnini
vermemesi hâlinde ise eitim kurulu üyelerinden birinin konferansa ait genel bilgilere ve
içeriine ilikin düzenledii rapor klasörde muhafaza edilecektir. Bu klasör, adalet
müfettilerinin ve Genel Müdürlük kontrolörlerinin denetimine hazr hâlde bulundurulacaktr.
Önceden hazrlanp, hükümlü ve tutuklulara verilmi konferans metinleri, eitim kurulunun
kararyla yetkin bir personel tarafndan tekrarlanabilecektir.
C- Spor Çalmalar
(1) 11.12.2001 tarihinde imzalanan “Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanl ile
Adalet Bakanl Arasnda Ceza nfaz Kurumlar ve Tutukevlerinde Spor ve Dier Serbest
Zaman Etkinliklerine Yönelik birlii Protokol”ü gereince, Gençlik ve Spor l
Müdürlükleriyle i birlii yaplarak kurumlara antrenör, hakem, uzman, spor malzemesi, spor
programlar temin edilecektir. Bu ekilde çözüm üretilemedii takdirde, il veya ilçe millî
eitim müdürlükleriyle temasa geçilerek ek ders ücreti karlnda beden eitimi öretmeni
veya kurum personelinin görevlendirilmesi salanacaktr. Bunun da mümkün olmamas
hâlinde emekli beden eitimi öretmeni, beden eitimi öretmeni yetitiren okullardan mezun
olmu öretmen adaylar veya bu niteliklere sahip kiiler araclyla hükümlü ve tutuklulara
spor yaptrlacak ve kurum içi turnuvalar düzenlenecektir. Kurumlarn ihtiyaç duyduu
malzemelerin listesi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüü araclyla temin edilebilmesi için
her yl Kasm ay sonuna kadar Genel Müdürlüe gönderilecektir.
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(2) Müdürlük tekilât olan ceza infaz kurumlarnda, sportif faaliyetler, ilgili
federasyonlar bata olmak üzere, sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kurulularnn i
birliiyle gelitirilecektir.
D- Dier Sosyal ve Kültürel Çalmalar
(1) Tiyatro, konser, sinema gösterimi, resim, karikatür, halk oyunlar, müzik, el
sanatlar, sergi, bilgi yarmalar, münazara, satranç-dama vb. çalmalar yaplacak ve önemli
gün ve haftalarn kutlanmas salanacaktr.
E- Sosyal ve Kültürel Çalmalara likin Ortak Hükümler
(1) Sosyal ve kültürel çalmalar, eitim kurulunun kararyla, Bakanlktan veya
Cumhuriyet basavclndan ayrca izin alnmadan yaplacaktr.
(2) Açk ceza infaz kurumu hükümlülerinin sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlere
katlmak için kurum dna çkarlabilmeleri, etkinlik belediye ve büyükehir belediyesi
snrlar içinde ise idare ve gözlem kurulunun bu konuda karar vermesi, belediye ve
büyükehir belediyesi snrlar dnda ise Cumhuriyet basavclnn uygun görüü ile
Bakanlktan izin alnmas suretiyle gerçekletirilecektir.
YEDNC BÖLÜM
Eitim Faaliyetlerine likin Çizelgeler
A- Hükümlü ve Tutuklu Eitim Takip Çizelgesi
(1) Yetikin ve Genç Hükümlü ve Tutuklu Eitim Takip Çizelgesi (Ek 1-A ve Ek 1-B
sayl çizelge), kuruma gelen her hükümlü ve tutukluya bir örenci numaras verilerek eitim
servisinde muhafaza edilecek, hükümlü ve tutuklularn eitim-öretim, sosyal- kültürel ve
sportif faaliyetlere katlmlar günü gününe çizelgeye ilenecektir. Kiisel gelimeleri 6 aylk
periyotlarda takip edilecek, çizelgeye kaydedilecek ve imzalanacaktr. Söz konusu çizelgeler
hükümlü ve tutuklularn nakillerinde infaz dosyasna taklarak gidecekleri ceza infaz
kurumuna gönderilecek veya salverildiklerinde infaz dosyasyla birlikte kaldrlacaktr.
Müdürü bulunan kurumlarda çizelgenin sorumluluu kurum öretmeni ve eitimden sorumlu
II. müdüre, müdürü bulunmayan kurumlarda eitimden sorumlu memura ve kurumun en üst
amirine verilecek, denetimlerde çizelgeler de dikkate alnacaktr.
B- Eitim Çizelgesi
(1) Yetikin ve Genç Hükümlü ve Tutuklu Eitim Çizelgeleri (Ek 2-A ve Ek 2-B sayl
çizelge), eitim ve iyiletirme faaliyetlerinin deerlendirilmesi, takip edilmesi ve
yönlendirmelerin yaplabilmesi için müdürü bulunan ceza infaz kurumlarnda (Ocak-ubatMart), (Nisan-Mays-Haziran), (Temmuz-Austos-Eylül), (Ekim-Kasm-Aralk); müdürü
bulunmayan ceza infaz kurumlarnda ise (Ocak-ubat-Mart-Nisan-Mays-Haziran),
(Temmuz-Austos-Eylül-Ekim-Kasm-Aralk) olmak üzere belirlenmi dönemlerin bitimini
müteakip Genel Müdürlüe gönderilecektir. Çizelge, kurum öretmeni ve eitimden sorumlu
II. müdür tarafndan imzalanacak, kurum müdürü de çizelgedeki bilgilerin doruluunu
onaylayacaktr. Müdürü bulunmayan kurumlarda eitimden sorumlu memur tarafndan
imzalanacak ve kurumun en üst amiri tarafndan da bilgilerin doruluu onaylanacaktr.
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C- Eitim Çalmalarna likin Deerlendirme Çizelgesi
(1) Yetikin ve Genç Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Eitim Çalmalarna likin
Deerlendirme Çizelgeleri (Ek 3-A ve Ek 3-B sayl çizelge), kurumda yürütülen eitim
faaliyetlerinin deerlendirilmesi için her yl Ocak aynn 15’ine kadar Genel Müdürlüün
Yetikin Eitim-Öretim ube Müdürlüüne gönderilecektir. Deerlendirme çizelgesi, kurum
öretmeni ve eitimden sorumlu II. müdür tarafndan imzalanacak ve kurumun en üst amiri
tarafndan da bilgilerin doruluu onaylanacaktr.
SEKZNC BÖLÜM
Psiko-Sosyal Yardm Servisi Çalmalar ve lgili Çizelgeler
A- Psiko-sosyal Yardm Servisi Çalma Esaslar
(1)Psiko-sosyal yardm servisi çalmalar “Standartlar Sistemi” çerçevesinde
oluturulup, kurumlara gönderilen “yiletirme Haritas” kapsamnda yürütülecektir. Psikolog
ve sosyal çalmacnn görev yapt psiko-sosyal yardm servisinde, psiko-sosyal yardm
programlar eitimini alan personel de çalacaktr.
(2) Personel ile hükümlü ve tutuklularn ruh ve beden salna ilikin koruyucu,
gelitirici programlar aratran, uygulayan ve psikolojik destek ve müdahalede bulunan
psiko-sosyal yardm servisi için bamsz bir “grup çalma odas” oluturulacaktr.
(3) Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutukluya psiko – sosyal yardm servisi tarafndan
sunulan hizmetler anlatlacaktr. Dilekçe ile psiko-sosyal yardm servisine bavuruda bulunan,
psiko-sosyal yardm servisinin gerekli gördüü veya kurum idaresi ve kurum personelinin
yönlendirdii hükümlü ve tutuklularn tamam ile bireysel görümelerin yaplmas
salanacaktr. Grup çalmalarna katlacak hükümlü ve tutuklular, psiko-sosyal yardm
servisinin teklifi üzerine idare ve gözlem kurulunun onay ile belirlenecektir.
(4) Hükümlü ve tutuklularn psiko – sosyal yardm servisi çalmalarndan
yararlandrlmas: Bireysel görüme yaplacak hükümlü ve tutuklularn listesi güvenlik ve
gözetim servisi aracl ile gelen dilekçelere göre plânlanarak ayn gün içinde eitimden
sorumlu II. müdür ile güvenlik ve gözetim servisine bildirilecektir. Grup çalmalarna
katlacak hükümlü ve tutuklularn listesi ise bir hafta öncesinden, çalmann tarih ve yeri
belirtilerek kurum I. müdürü ile II. müdürlere ve güvenlik ve gözetim servisine
gönderilecektir. Bir sureti de güvenlik ve gözetim servisi personeline duyurulmas, personelin
konuya duyarl olmas ve ileyie katkda bulunmas amacyla personel ilân panosuna
aslacaktr. Kurum I. müdürü grup çalmasnn aksatlmadan yürütülmesinden, eitimden
sorumlu II. müdür ortaya çkabilecek tüm aksaklklarn giderilmesinden ve hükümlü ile
tutuklularn çalma yerinde ve zamannda hazr edilmesinden sorumludur. Dier II. müdürler
ile güvenlik ve gözetim servisi personeli çalmalarn aksatlmadan yürütülmesine yardmc
olacaktr.
B- Yüksek Güvenlikli Ceza nfaz Kurumlarnda Psiko-sosyal Yardm Servisi
Çalmalarna likin Esaslar
(1) Sekizinci Bölümde düzenlenen “Psiko-sosyal Yardm Servisi Çalma Esaslar”
çerçevesinde; yüksek güvenlikli kapal ceza infaz kurumlarnda ve kapal ceza infaz
kurumlarnn yüksek güvenlikli bölümlerinde kalan hükümlüler, bireysel veya 10 kiiyi
amayacak ekilde grup hâlinde psiko-sosyal yardm çalmalarndan yararlandrlacaktr.
(2) Yüksek güvenlikli kapal ceza infaz kurumlarnda ve kapal ceza infaz
kurumlarnn yüksek güvenlikli bölümlerinde kalan hükümlü ve tutuklulardan;

13 / 18

Say: B.03.0.CTE.0.00.09.00 / 010.06.02/ 12
a)Arlatrlm müebbet hapis cezas alm hükümlülere öncelikle bireyselletirilmi
psiko-sosyal yardm programlar uygulanacaktr. Uygulanan programlar sonucunda bu
çalmalarda gösterdii gayret ve iyi hâle göre idare ve gözlem kurulu kararyla sadece
kendileriyle ayn ünitede kalan hükümlülerle birlikte snrl olarak, grup hâlinde psiko-sosyal
yardm programlarna katlmalarna izin verilecektir.
(b) Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlar ile kapal ceza infaz kurumlarnn yüksek
güvenlikli bölümlerinde bulunan dier hükümlü ve tutuklular psiko-sosyal yardm
çalmalarna, güvenlik bakmndan tehlike yaratmad ölçüde bir araya getirilerek
katlacaklardr.
(3) Standartlar sistemi çerçevesinde iyiletirme haritasnda belirlenen programlara
hükümlü ve tutuklularn katlmalar, ceza infaz kurumu idaresi tarafndan tevik edilecektir.
Kurumlarn bu çalmalar; gerçekletirilen psiko-sosyal yardm faaliyetlerinin saysna,
niteliine ve katlm saysna göre Genel Müdürlük tarafndan not verilerek takip edilecektir.
C- Psiko-Sosyal Yardm Servisi Çalmalarna likin Çizelgeler
(1) Yetikin ve Genç Psiko-sosyal Yardm Servisi Çalmalarna likin Çizelge (Ek 4A ve Ek 4-B sayl çizelge): Bu çizelge, psiko-sosyal yardm servisi çalmalarnn
deerlendirilmesi, takip edilmesi ve yönlendirmelerin yaplmas için müdürü bulunan ceza
infaz kurumlarnda (Ocak-ubat-Mart), (Nisan-Mays-Haziran), (Temmuz-Austos-Eylül),
(Ekim-Kasm-Aralk); olmak üzere belirlenmi dönemleri müteakip Genel Müdürlüe
gönderilecektir. Psikolog ve sosyal çalmac ile eitimden sorumlu II.müdür tarafndan
doldurulup imzalanacak ve kurum müdürü de çizelgedeki bilgilerin doruluunu
onaylayacaktr.
(2) Yetikin ve Genç Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Psiko-sosyal Yardm
Çalmalarna likin Deerlendirme Çizelgesi (Ek 5 sayl çizelge): Kurumda yürütülen
psiko-sosyal yardm servisi çalmalarnn deerlendirilmesi için her yl Ocak aynn 15’ine
kadar Genel Müdürlüün yiletirme ubesine gönderilecektir. Deerlendirme çizelgesi,
psikolog ve sosyal çalmac ile eitimden sorumlu II.müdür tarafndan imzalanacak ve
kurum müdürü tarafndan da bilgilerin doruluu onaylanacaktr.
D- Psiko-Sosyal Yardm Servisi Çalmalarna likin Formlar
(1) Gözlem ve snflandrma formunun psikolog ve sosyal çalmaclar tarafndan
doldurulmas gereken bölümlerinin “Gözlem ve Snflandrma Merkezleri Yönetmelii”
dorultusunda kurum müdürünün denetim ve takibinde doldurulmas salanacaktr.
(2) Yetikin ve Genç Hükümlü ve Tutuklu Analarnn Yannda Kalan Çocuklarla
lgili Form (Ek 4-A ve Ek 4-B sayl form): Hükümlü ve tutuklu analarnn yannda kalan
çocuklarn durumunu bildirmek için kuruma geldii gün sosyal çalmac ve psikolog
tarafndan doldurulacak, Genel Müdürlüün yiletirme ubesine gönderilecektir. Çocuklarn
durumunda anasnn salverilmesi, yaknlarna teslim edilmesi, kree balamas vb.
deiiklikler olmas hâlinde söz konusu form tekrar gönderilecektir. 23.7.2002 tarihinde
imzalanan “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Sorumlu Devlet Bakanl ile
Adalet Bakanl birlii Protokol”ü uyarnca, anasnn yannda kalan çocuklarn kurum d
kre seçeneklerinden yararlandrlmas salanacaktr.
(3) Hükümlü Tutuklu Ön Görüme Tanma ve Takip Formu (EK 5A ve 5B sayl
form): Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutuklular tanmak ve gelecekte bu bilgilerden
yararlanmak amacyla, kendileriyle ön görüme yaplarak gerekli bilgiler formun tanma
bölümüne ilenecektir. Hükümlü ve tutuklularla yaplan bireysel görümeler, daha sonraki
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görümeler için kaynak oluturmas ve kurumlarda sürekliliin salanmas için kayt altna
alnacak ve formun takip bölümüne ilenecektir.
(4) Grup Çalmalar Deerlendirme Formu (EK 6A ve 6B sayl form): Grup
oturumlar tamamlandktan sonra grubun oluturulma amacna uygun olarak ulalmak istenen
hedeflere ne derece ulald, programn ne derece baarl olduu hakknda genel bir
deerlendirme yaplarak forma ilenecektir.
(5) Kriz Durumlar Müdahale Formu (EK 7 sayl form): Bu forma; hükümlü ve
tutuklulara acil müdahale gerektiren durumlarla ilgili, yaplacak görümeleri ve
yönlendirmeleri belirtir bilgiler yazlacaktr. Tüm kriz durumlarndan sonra krizin niteliine
göre en geç üç gün içerisinde hükümlü ve tutuklularla görüme yaplarak kriz durumlar
müdahale formu doldurulacaktr.
(6) Bu baln 3 ve 5 numaral bentlerinde belirtilen formlar, hükümlü ve tutuklularn
sevk ve nakillerinde kapal zarfa konulup, mühürlenecek ve hükümlü veya tutuklunun salk
dosyas ile birlikte ayn anda gönderilecektir. Hükümlü ve tutuklu, baka bir kuruma sevk
veya nakil edildiinde ise ayn ilemler tekrar edilip süreklilik salanacaktr. Bu formlar,
hükümlü ve tutuklularn salverilmelerinde kapal zarfa konulup, mühürlenecek ve infaz
dosyasna taklarak saklanacaktr.
E- Formlar ve Çizelgelerin Yenilenmesi
(1) Ekli listelerde yer alan formlar ve çizelgeler ihtiyaç duyulmas halinde Genel
Müdürlükçe yeniden belirlenebilecektir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Eitim Servisi Çalanlarna likin Hususlar
A- Kurum Öretmenlerinin Görevleri
(1) Mevzuatta belirtilenlerin yan sra, kuruma ilk geldii andan itibaren hükümlü ve
tutuklularn örenim durumlarn tespit edecek, eitim-öretim haklar, kurumda yürütülen
eitim-öretim, sosyal-kültürel faaliyetler hakknda bilgi verecek, faaliyetlere katlmalarn
tevik edecek, kamu kurum ve kurulular, sivil toplum kurulular gibi kurum ve kurulularla
irtibata geçerek eitim-öretim, meslekî eitim, sosyal ve kültürel faaliyetleri daha verimli
hâle getirecektir.
(2) Kurum öretmenlerinin eitim ve öretim ile sosyal ve kültürel faaliyetleri
yürütmek için gerekli olan telefon, faks, internet ve kurum aracn kullanmalar ve yardmc
personelden yararlanmalar kurum idaresi tarafndan salanacak ve onlarn bu çalmalarna
destek olunacaktr.
B- lköretim Müfettilerinin Kurum Öretmenlerini Teftii
(1) 21.2.2000 tarihli “Millî Eitim Bakanl ile Adalet Bakanl birliinde Ceza
nfaz Kurumlar ve Tutukevlerindeki Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Çeitli Eitim
Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair birlii Protokolü’nün 5. maddesi uyarnca ceza infaz
kurumlarnn kadrolu öretmenlerinin gerek kendilerini gelitirebilmeleri, gerekse eitim
hizmetlerinin kalitesinin artrlabilmesi için ilköretim müfettileri tarafndan periyodik olarak
tefti ve denetimleri yaplacak, ihtiyaç hâlinde çeitli kurs ve seminerlere alnmalar
salanacaktr. Kurumun en üst amirleri, öretmenlerin, her yl en geç Eylül aynn birinci
haftas sonuna kadar, denetimlerinin yaplmas konusunda il millî eitim müdürlüklerine
bavuracak, ayrca Millî Eitim Bakanl il müdürlüklerince il veya ilçelerde açlacak kurs ve
seminerlere katlmalar için giriimde bulunulacaktr.
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ONUNCU BÖLÜM
Dier ler
A- Sesleni Gazetesi’nin Yaym
(1) 8.8.2001 tarihli Bakan Onayyla ayda bir yaymlanan “Sesleni Gazetesi”nde;
Bakanlk, Genel Müdürlük ve tara haberleri ile röportajlarn yan sra, hükümlü
ve tutuklularn sanat ve edebiyat yeteneklerini gelitirici ve elendirici de olmas amacyla
an, iir, öykü, karikatür, spor, bulmaca gibi köelere yer verilmesi ve daha çok hükümlü ve
tutuklular tarafndan üretilen eserlerin yaymlanmas öngörülmütür. Bu nedenle;
a) Kurumlardaki tüm personel ile hükümlü ve tutuklulara Gazete hakknda duyuru
yaplacaktr.
b) Personel ile hükümlü ve tutuklularn Gazeteye katklar salanacaktr.
c) Gazeteyle ilgili her türlü yazma dorudan Ankara Açk Ceza nfaz Kurumu
Müdürlüü ile yaplacak ve eserler de bu kuruma gönderilecektir.
ç) Kuruma gönderilen Gazetelerin aylk bir nüshas biriktirilecek, yl sonunda
ciltlenerek kurum kütüphanesi ya da kitaplnda muhafaza edilecektir.
d) Gazetenin bütün hükümlü ve tutuklular tarafndan okunmasn salayacak ekilde
datm yaplacaktr.
e) Kuruma gönderilen Gazetenin yetersiz olmas hâlinde, Ankara Açk Ceza nfaz
Kurumu Müdürlüünden yeterli sayda Gazete istenecektir.
f) Sesleni Gazetesi’nde yaymlanmak üzere gönderilecek yazlar eitim servisi
tarafndan incelenerek imlâ hatas ve anlatm bozukluklar gibi eksiklikler giderildikten sonra
Ankara Açk Ceza nfaz Kurumuna gönderilecektir.
g) Gazetede yaymlanmas için gönderilen eserler, güncelliini yitirmeden en ksa
sürede Ankara Açk Ceza nfaz Kurumuna ulatrlacaktr.
B-Yardm Kurulular
(1) 9.12.2004 tarih ve 25665 sayl Resmî Gazetede yaymlanarak yürürlüe giren
5263 sayl Sosyal Yardmlama ve Dayanma Genel Müdürlüü Tekilât ve Görevleri
Hakknda Kanun uyarnca, yoksul veya madur vatandalar ile ailelerine yardm
yaplmaktadr.
(2) Hükümlü ve tutuklularn kendileri ve/veya aileleri için sosyal yardmlama ve
dayanma vakfndan ceza infaz kurumlar araclyla aynî veya nakdî yardm talep etmeleri
hâlinde aadaki esaslara göre ilem yaplacaktr:
a) Sosyal yardmlama ve dayanma vakflarndan yardm talebinde bulunulurken,
ilgiliden ve infaz dosyasndan alnacak bilgi, ikamet ettii muhtarlktan alnacak fakirlik il
muhaberi, isim, adres belirtilecektir. Bavuru aile için yaplacaksa yardm alacak olann
hükümlü veya tutuklu ile olan yaknlk derecesi de bildirilecektir.
b) Yardm hükümlü veya tutuklu için isteniyorsa kurumun bulunduu, ailesi için
isteniyorsa ikamet ettikleri il veya ilçedeki sosyal yardmlama ve dayanma vakf
bakanlklarna kurum müdürlükleri tarafndan dorudan bavuru yaplacaktr.
(3) Sivil toplum kurulular ile balantlarn kurulmas, mevcut ilikilerin gelitirilmesi
için eitim servisi, psiko-sosyal yardm servisi görevlileri ve eitimden sorumlu II. müdür
görevlendirilecektir. Ceza infaz kurumlarnda yürütülen eitim çalmalarnn desteklenmesi
ve sosyal kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi, i ve meslek eitimi kurslarna katlan maddî
durumu yetersiz hükümlü ve tutuklulara malzeme temin edilmesi, ihtiyac olan hükümlü ve
tutuklulara yardm yaplmas ve yararl görülen dier konularda eitim kurulu karar alnarak
sivil toplum kurulular ile i birlii yaplacaktr.
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C- Kamu Kurum ve Kurulularndan Temin Edilecek Broür, Afi ile Kitap ve
Kitapçklar
(1) Ceza infaz kurumlarnda bulunan hükümlü ve tutuklu, ziyaretçi ve personeli
bilgilendirmek, bilinçlendirmek amacyla; sigara, alkol, uyuturucu ve madde bamll,
bulac hastalklar, ruh sal bozukluklar (depresyon, anksiyete), trafik, eitim vb.
konularda aydnlatc, açklayc broür ve afiler temin edilerek kurumda ilgililerin kolaylkla
ulaabilecekleri kütüphane, ziyaretçi mahalli ve ortak kullanma açk yerlere konulacaktr.
(2) Broür, afi, kitap ve kitapçklar kamu kurum ve kurulularnn il
temsilciliklerinden veya kamu yararna çalan sivil toplum kurulularndan temin edilecektir.
ONBRNC BÖLÜM
Yürürlükten Kaldrlan Genelge
(1) Ceza infaz kurumlarnda genç ve yetikin hükümlü ve tutuklulara uygulanacak
eitim ve iyiletirme çalmalarna ilikin usul ve esaslar göstermek, mevzuatn
uygulanmasn kolaylatrmak ve uygulamada ortaya çkan sorunlar gidermek amacyla
çkarlan 23/07/2007 tarihli ve 46/1 sayl Genelge yürürlüe girdiinden, 01/01/2006 tarihli
ve 46 no’lu Genelge yürürlükten kaldrlmtr.
Bilgi edinilmesini, Genelgenin; yarg çevrenizdeki Cumhuriyet basavclklar ile
Cumhuriyet savclarna ve ceza infaz kurumu müdürlüklerine bildirilmesini, oda ve koulara
aslmak suretiyle hükümlü ve tutuklulara duyurulmasn, gereinin yerine getirilip
getirilmediinin izlenerek ve denetlenerek aksine davrananlar hakknda kanunî ilem
yaplmasn, bilgileri bakmndan da infaz hâkimlikleri ile izleme kurullarna gönderilmesini
önemle rica ederim.

Fahri KASIRGA
Bakan

.../07/2007
.../07/2007
.../07/2007
.../07/2007
.../07/2007

D.Bakan
B.ESER
G.Müd.Yrd. A. ÇELK
G.Müdür
K.PEK
Müs.Yrd.
A.HAMSC
Müstear
O.BÖLÜKBAI
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EKLER:
EK 1 A Sayl Form (Açk lköretim Okulu Formu)
EK 1 B Sayl Form (Genç)
EK 2 A Sayl Form (Açk Öretim lisesi Formu)
EK 2 B Sayl Form (Genç Açk Öretim Lisesi Formu)
EK 3 A Sayl Form (Açk Öretim Fakültesi Formu)
EK 3 B Sayl Form (Genç)
EK 4 A Sayl Form (Anasnn Yannda Kalan Çocuklara likin Form)
EK 4 B Sayl Form (Genç)
EK 5 A Sayl Form (Yetikin Hükümlü-Tutuklu Ön Görüme Tanma Takip Formu)
EK 5 B Sayl Form (Genç Hükümlü-Tutuklu Ön Görüme Tanma Takip Formu)
EK 6 A Sayl Form (Genç Hükümlü ve Tutuklu Grup Çalmalar Deerlendirme Formu)
EK 6 B Sayl Form (Genç Hükümlü ve Tutuklu Grup Çalmalar Deerlendirme Formu)
EK 7 Sayl Form (Kriz Durumlar Müdahale Formu)
EK 1 A Sayl Çizelge (Hükümlü ve Tutuklulara Ait Sosyal-Kültürel Faaliyetlere Katlm
Çizelgesi)
EK 1 B Sayl Çizelge (Genç Hükümlü ve Tutuklulara Ait Sosyal-Kültürel Faaliyetlere
Katlm Çizelgesi)
EK 2 A Sayl Çizelge (Eitim Çizelgesi)
EK 2B Sayl Çizelge (Genç Eitim Çizelgesi)
EK 3 A Sayl Çizelge (Deerlendirme Çizelgesi)
EK 3 B Sayl Çizelge (Genç Deerlendirme Çizelgesi)
EK 4 A Sayl Çizelge (Yetikin Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Psiko-Sosyal Yardm
Servisi Çizelgesi)
EK 4 B Sayl Çizelge (Genç Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Psiko-Sosyal Yardm Servisi
Çizelgesi)
EK 5 Sayl Çizelge (Psiko-Sosyal Yardm Servisi Deerlendirme Çizelgesi)
EK 6 Sayl Çizelge ( ve Meslek Kurslarndan Elde Edilen Gelirlere likin Çizelge)

Datm:
Tüm Cumhuriyet Basavclklarna
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