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 GİRİŞ 
 
Denetimli Serbestlikte Sosyal İçerme Politikaları oluşturulması projesi 

Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Düşün desteği ile iki farklı proje ile 
gerçekleştirilmiştir.Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Düşün‘ün hareketlilik desteği 
ile sosyal içerme Türkiye ve Avrupa örnekleri incelenmiştir. İkinci etapta Yine 
Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Düşün Etkinlik Toplantı Desteği ile Denetimli 
Serbestlik’te Sosyal İçerme Politikaları Oluşturma Çalıştayı Ankara ilinde 
16/04/2019-17/04/2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Çalıştay’a Adalet 
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Aile Bakanlığı Sosyal 
Yardımlaşma Genel Müdürlüğü ile İşkur Genel Müdürlüğü, Ankara Denetimli 
Serbestlik Müdürlüğü, Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, 
Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Çalışma Derneği, Sosyal Hizmetler Araştırma, 
Belgeleme ve Eğitim Vakfı ile Denetimli Serbestlik Personeli Derneği yöneticileri 
katılmıştır.  

Ülkemizde ve Avrupa’da sosyal içerme uygulamaları ile projelerin amacı 
Ceza İnfaz Kurumundan tahliye olan hükümlülerin toplum içerisinde karşılaşmış 
oldukları problemlerinin çözülmesine yönelik Bakanlıklar, Sivil Toplum Kuruluşları 
ile Özel Sektör bir araya gelerek sosyal içerme politikaları oluşturmalarıdır. 
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ÇALIŞTAY RAPORU 
 
 Genel Öneriler 
 

• Ceza İnfaz Kurumundan denetimli serbestlik tedbiri ile tahliye edilmeden 
önce hükümlülerin ihtiyaç analizleri yapılmalıdır.  

• Denetimli Serbestlik sisteminden yararlanacak hükümlülere ilişkin 
kriterler netleştirilmeli, tekrar suç işleyenlerin denetimli serbestlik 
sisteminden tekrar tekrar faydalanması sistemden beklenen faydayı ve 
cezaların caydırıcılığını olan inancın kaybolmasını ilişkin sıkıntılara yol 
açmaktadır.  

• Hem Ceza İnfaz Kurumu hem de Denetimli Serbestlik Personeli 
güçlendirilmeli, konuyla ilgili ara kurumların oluşturulmalıdır.  

• Ceza ve Adalet sistemi içerisinde önemli iki kurum olan Ceza İnfaz 
Kurumları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin diğer kamu kurum ve 
kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör arasındaki işbirliği 
geliştirilmelidir. 

• Ceza İnfaz Kurumundan şartlı tahliye olacak kişilerin şartlı tahliye edilip 
edilmemesi konusunda şartlı tahliye süreçlerinin tekrar gözden 
geçirilmelidir. 

• Ceza İnfaz Kurumları hükümlülerin mesleki eğitim kurslarını açarken 
piyasanın ihtiyacı olan konularda seçmelidir.  

• Kurumlar arası işbirliklerini sağlamak için bakanlıklar bazında protokollerin 
yapılması gerekmektedir.  

• Tekrar suç işleyen hükümlülerin ailelerini de süreçlere dahil etmek 
gerekiyor. (Örneğin çocuklarının bu durumdan daha az etkilenmesini 
sağlamak için vb.) 

• Denetimli Serbestlik hizmetlerine yönelik danışma hattı kurulmalıdır.  
• Yılın bir gününü denetimli serbestlik günü olarak belirlenmeli, o gün 

denetimli serbestlik hizmetleriyle ilgili toplumu bilgilendirici etkinlikler 
yapılmalıdır.  

• Denetimli serbestlik sisteminin toplum temelli olması nedeniyle denetimli 
serbestlik sürecinin kamu kurumları ile işbirliği içinde yürütülmelidir. Kamu 
kurumlarının denetimli serbestlik ile ilgili görev alanlarının netleştirilmesi 
ve birbirlerini entegre edilecek şekilde tanımlanmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

• Denetimli serbestlikte rehabilitasyon sürecinde yer alan personelin hem 
özlük haklarının geliştirilmesi hem de performans değerlendirmelerinin 
yapılmalıdır. 
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• Denetimli serbestlik süreçlerinin hükümlüler üzerinde etki 
değerlendirmesinin düzenli olarak yapılması ve bu değerlendirmeler sonucu 
sistemin revize edilmelidir.  

• Denetimli serbestlik sürecinde iyi ve başarılı olan örnekleri geliştirilmeli ve 
devam ettirilmelidir.  

• Denetimli serbestlik sürecine tabi tutulan hükümlünün risk durumuna göre 
müdahale programları uygulanmalıdır.  

• Toplumun Denetimli Serbestlik hizmetlerine bakış açısını, algısını 
değiştirmek için çalışmaları yapılmalıdır.  

• Denetimli serbestlikte hükümlülere yönelik etki değerlendirmesi 
yapılmalıdır.  

• Denetimli Serbestlik sistemine gönüllü çalışanlara yönelik politikalar 
oluşturulmalıdır.  
 

 
 İstihdam 
 

• Zorunlu kamu hizmetiyle birlikte (bu zorunlu kamu hizmeti aynı zamanda 
bir sosyal eğitim gibi düşünülebilir) Denetimli Serbestlik hizmetlerinde 
istihdam olanaklarının sağlanması gerekmektedir. 

• Denetimli Serbestlikteki hükümlülerin iş kurabilmeleri için teşvik 
programlarının hazırlanmalıdır. 

• Özel sektörde hükümlülerin istihdam edilmelerine yönelik programlar 
hazırlanmalıdır.   

• Ağır Ceza Merkezlerinde kurulan Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma 
kurullarının hükümlünün sosyal ve ruhsal gelişimi ile ilgili rapor hazırlaması 
ve ruhsal ve sosyal gelişimi raporu ile özel sektörde istihdam edilmelidir. 

• Sadece eski hükümlülerin istihdam edildiği korumalı işyeri modeli hayata 
geçirilmelidir.  

• İstihdamın önünde en büyük engel olan ön yargının kaldırılmasıdır.  
• İşkur Genel Müdürlüğünün eski hükümlü istihdamına yönelik politikalar 

geliştirmelidir.  
• İşkur İl Müdürlüğünün sekretaryasını yürüttüğü İl İstihdam kurulunda 

Denetimli Serbestlik Müdürlerinin de katılımı sağlanmalıdır.  
• İşkur hizmet noktalarının haftanın belirli günlerinde Denetimli Serbestlik 

Müdürlüklerinde de hizmet vermesi sağlanmalıdır.  
• Araştırma değerlendirme formuna hükümlülerin istihdamına yönelik sorular 

eklenmelidir.  
• Hükümlülere iş arama teknikleri eğitimi verilmelidir. 
• Denetimli Serbestlik altındaki hükümlüler ile eski hükümlülerin istihdamına 

yönelik kamu spotları oluşturulmalıdır.  
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• Denetimli Serbestlik sürecindeki yükümlülerin telefonlarına denetim 
planlarını görebilecekleri uygulamanın yapılması veya aynı işlemin e devlet 
üzerinden görünürlüğün sağlanması gerekmektedir.  

• Denetimli serbestlik sürecinde olan yükümlülere yönelik her hükümülünün 
risk ve ihtiyacına göre bireyselleştirilmiş eğitim ve iyileştirme programları 
uygulanmalıdır.  

• Rehabilitasyon için yeni program ve uygulamalar geliştirilmelidir.  
 
 Sağlık ve Eğitim 
 

• Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerin piyasanın 
aradığı geçerli meslek ve işlere dair detaylı eğitimler vermelidir. 

• Ailelerin de eğitim sürecine dahil edilmesi gerekmektedir.  
• Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde açılacak 

mesleki eğitim kurslarının istihdam kurulunca sektörün aradığı ara elaman 
kursu olup olmadığı değerlendirilerek onaylanmalıdır.  

• Ceza İnfaz Kurumunda verilen mesleki eğitim ve diğer eğitimlerin entegre 
bir sistemle Denetimli Serbestlik Müdürlüklerince sorgulanabilmesi ve 
hükümlülerin eğitim ihtiyacının buna göre belirlenerek ihtiyaç duyduğu 
eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır. 

• Denetimli Serbestlik hizmetlerine yönelik meslek yüksekokulu veya fakülte 
bölümü açılması ve personelin bu bölüm mezunu olanlardan istihdam 
edilmelidir.  

• Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde atölyelerin açılması ve açılan 
atölyelerde sektörün ihtiyacına göre hükümlülere mesleki eğitim 
verilmelidir.  

• Dezavantajlı gruplara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri imkanları 
doğrultusunda sosyal ve sportif etkinlikler ile gençler için gençlik 
merkezlerinden yararlanabilecekleri projeler geliştirilmelidir.  
 
 

 Barınma 
 

• Gençlik evi gibi, hükümlülerin rehabilitasyonlarına da katkı sağlayabilecek 
barınma alanlarının oluşturulmalıdır.  

• Yerel yönetimler ve istekli STK’lar eliyle hosteller açılarak barınma 
hizmeti sağlanmalıdır. (Bunun yanında uyum süreçlerinin de desteklenmesi) 

• Kadın hükümlülere özel barınma, istihdam, ayni ve nakdi yardım ile 
çocuklarına kreş desteği verilmelidir.  
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 Sosyal Yardımlar 
 

• Adalet Bakanlığı İşyurtlarından elde edilen gelirin bir kısmının ihtiyaç 
sahibi hükümlü ailelerine dağıtılması sağlanmalıdır. 

• Hükümlü ve ailelerine ayni-nakdi yardımlar sağlayabilecek bir vakıf 
kurulmalıdır.  

• Sivil toplum kuruluşları sürece aktif olarak dâhil edilmelidir.  
• Denetimli serbestlik sürecinde Ceza İnfaz Kurumundan nakil olarak gelen 

sigortalı bir işi bulamaması nedeniyle kamu hizmet cezasında çalışan 
hükümlülere Aile Sosyal Politikalar Bakanlığınca Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı veya Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla nakdi 
yardımlar sağlanmalıdır.  

• Denetimli Serbestlik sisteminde kamu hizmet cezasında çalışan 
hükümlülerin çalıştırıldığı özel sektör mantığında çalışan iş-yurdu kurularak 
hükümlülerin burada istihdam edilmesi, ailelerine sosyo-ekonomik olarak 
destek verilmelidir.  

• Hükümlülerin ailelerine Sosyal Hizmet Merkezi programlarından 
yararlandırılması, Denetimli Serbestlik sürecine alınan hükümlünün aile 
sosyal destek programı kapsamında Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce 
ev ziyareti yapılması ve aile hakkında rapor düzenlenerek ailelerinin 
ihtiyaçları tespit edilmelidir.  

• Acil durumlarda Denetimli Serbestlik uzmanlarının hazırladığı rapor 
üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca nakdi veya ayni 
yardım verilmelidir.  
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DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNDE SOSYAL İÇERMENİN 
GELİŞTİRİLMESİ VE KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRME PROJESİ 

İNGİLTERE ZİYARETİ RAPORU 

27-28 Kasım 2017 
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  GİRİŞ 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından aktivistler ve sivil toplum 

örgütlerine hızlı ve esnek destek sağlamak üzere tasarlanan; Sivil Düşün AB 

Programınca hak temelli konularda, ulusal ve uluslararası düzeyde, ağ oluşturma, 

işbirliği, ortaklık girişimleri ve karşılıklı öğrenme deneyimi için elverişli ortamın 

oluşmasını sağlamak amacıyla sunduğu; Hareketlilik ve Ağ Oluşturma desteği 

kapsamında ayni destek için başvuru yapılmış ve hazırlanan “Denetimli Serbestlik 

Hizmetlerinde Sosyal İçermenin Geliştirilmesi ve Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Projesi” hibe almaya hak kazanmıştır. 

Söz konusu proje faaliyetleri kapsamında öncelikle yurt içinde Ankara ve 

İstanbul illerinde denetimli serbestlik altındaki ve ceza infaz kurumlarından 

salıverilen dezavantajlı hükümlülerin sosyal entegrasyonu ile ilgili kuruluşlar 

ziyaret edilmiş ve bu kurumlarla görüşülerek bu konuda yapılan çalışmalar ile ilgili 

bilgi alınmış ve diğer yandan bundan sonra dezavantajlı kişilerin sosyal içermesi 

ile ilgili yapılabilecek çalışmalar ve bu konuda ağ oluşturma ile ilgili çalışmalar 

yürütülmüştür.  Yurtiçi ziyaretleri kapsamında Ankara ve İstanbul illerine 

gerçekleştirilen hareketlilikler sonrasında Avrupa ülkelerindeki iyi uygulamaları 

görmek için Letonya ve İngiltere’deki ilgili kurum, kuruluş ve STK ların 

çalışmalarının incelenmesi ve bu konuda ağ oluşturmak ve kurumsal kapasitemizi 

artırmak için ilk olarak Letonya’nın Riga, Jurmala ve Cesis şehirlerinde bir takım 

ziyaretler gerçekleştirilmiştir.  

Proje kapsamındaki ikinci yurt dışı ziyaret İngiltere Kent Bölgesindeki 

kurumlara gerçekleştirilmiştir. 27-28 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan 

çalışma ziyaretine; Denetimli Serbestlik Personeli Derneğinden; Denetim Kurulu 

Üyesi Yaşar TOK, Yönetim Kurulu Üyesi Duygu ALTIN, Derneğimiz Proje 

Ekibinden Beyza AKAY ve Ayşe Duygu AY katılım sağlamıştır. 
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 Kent Bölgesi Ulusal  Denetimli Serbestlik Servisi Ana Birimi ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında; Maidstone şehrindeki , Kent 

Bölgesi Ulusal Denetimli Serbestlik Servisi, Fleming House Approved Premises 

Kurumu ve Surrey& Sussex CRC isimli kuruluşlar ziyaret edilerek  yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.  

 

  1.GÜN 

27 Kasım 2017 tarihinde Maidstone Kasabasında bulunan  Kent Bölgesi  

Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetlerine yapılan ziyaret  

Karşılama&Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetleri Bilgilendirme 

(Welcome&Introduction to National Probation Service) Sunumu, Katılımcı Tracey 

Kadir Kent Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetleri Başkanı (Head of  Kent NPS)  

Denetimli Serbestlik Hizmetleri devletin ceza infaz kurumlarını daha 

güvenli ve yenilikçi hale getirmek ve suçluların toplum içindeki yönetimini 

düzenlemek amacıyla yatırım yaptığı yeni bir sistemdir. İngiltere’de Denetimli 

Serbestlik Hizmetlerinin yüz yılı aşkın geçmişi bulunmaktadır, sistem 1907 yılında 

suçların denetimi ile ilgili kanun uygulamasıyla birlikte yasal bir nitelik 

kazanmıştır. Sistem bugünkü haline zaman içinde gelişerek gelmiştir. 1960’lı 

yıllarda baskın olan sosyal hizmet ilkelerinden giderek risk yönetimi ve 

rehabilitasyon faaliyetlerine odaklanmıştır. 2003 yılında denetimli serbestlik 

uygulamalarının  amacı toplum içinde cezalandırma olarak değişmiş 2013’ten bu 

yana tüm toplum birimlerini içeren bir ceza sistemine ihtiyaç duyulmaya 

başlanmıştır. Bugün uygulamalar rehabilitasyon faaliyetlerine odaklanarak ve 

diğer birimlerden destek alarak sağlanmaktadır. Sistem 1 Haziran 2014 yılında 

yapılan değişikliklerle birlikte hem ülke genelinde her eyalette farklılık gösteren 

denetimli serbestlik uygulamalarının benzer nitelik kazanmasını sağlamış hem de 

kişilerin risk kategorilerine bağlı olarak dışarıdan satın alma yoluyla özel sektörle 

çalışılmaya başlanmıştır.  
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İngiltere’de 2014 yılında denetimli serbestlik çalışma alanı olarak 7 

bölgeye(bkz şekil 1) ayrılmıştır. Bu sistemde kişilerin risk durumuna göre hizmet 

alacağı kurumlar farklılık göstermektedir. Öncelikli çalışma kişilerin risk 

durumlarını belirlenmektir ve bu çalışma kişiler daha ceza infaz kurumundan 

ayrılmadan önce yapılır. Uygulama sonrasında kişiler düşük, orta, yüksek risk 

olarak kategorize edilir. Ülke genelinde düşük ve orta riskli kişilerin hizmet 

alabileceği 21 tane özel şirket bulunmaktadır. Yüksek riskli kişiler devlet eliyle 

yürütülen denetimli serbestliğin uygulamaları ile çalışırlar.   

 

 

 

Şekil-1 

Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Devlet eliyle yürütülen 
birimlerinin temel sorumluluk alanları şu şekilde sıralanabilir;  

• En uygun hükmü vermelerini sağlamak için mahkemelere ön rapor 
hazırlamak, 

• Ceza infaz kurumundaki hükümlülerle dışarı çıktıkların topluma uyum 

sağlama konusunda sıkıntı yaşamamaları için danışmanlık yapmak, 



12 

 

• Mahkemeye süreç ve ihlaller hakkında bilgi vermek,  

• Risk düzeyini belirleyerek suçluları Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetleri 

ve halk rehabilitasyon şirketi (özel sektör) arasında paylaştırmak,  

• Yüksek riskli suçluları yönlendirmek,  

• Yüksek riskli bireylerin toplum hizmetlerini (çalışma cezası) yönetmek, 

• Mağdurların desteklenmesidir. 

Bu çalışmaların temel amacı yüksek riskli suçluları rehabilite etmek ve 
toplumun güvenliğini sağlamaktır. Özel sektör birimlerinin çalışma alanları aşağıda 
belirtildiği gibidir;  

• Düşük ve orta riskli suçluları yönlendirmek,  

• Hükümlüleri programlara ve rehabilitasyon hizmetlerine göndermek,  

• Ceza infaz kurumunda ayrılan bireylerin sosyal hayata adaptasyonunu 

sağlamak, 

• Kamu hizmeti çalışmalarını yönlendirmek 

Kişilerin risk değerlendirmesi yapılırken suç geçmişi kontrol edilmektedir. 
Yükümlünün sicilinde birden fazla suç var ise risk değerleme yapılırken birden 
fazla ölçek kullanılmaktadır. OASys adı verilen risk değerlendirme sisteminde 
her suça ilişkin ölçek yer almaktadır. Denetimli Serbestlik Servislerinde 
yükümlüye yapılan risk değerlendirmesinin ardından yükümlüye uygun müdahale 
yöntemlerinin belirlenmesi, rehabilite edilmesi ve bu doğrultuda toplumun suçtan 
korunması amaçlanır.  

Denetimli serbestlik altındaki yükümlü sürecinde herhangi bir ihlal yapar ya 
da denetimli serbestlik uzmanı kişinin riskinin arttığını tespit eder ise bu kişiyi 
ceza infaz kurumuna gönderme yetkisine sahiptir. Risk artışı bazı göstergelerin 
değişimi ile tespit edilebileceği gibi bazen uzmanın kanaatiyle fark edilebilir 
ancak kamuya yararlı bir işte çalışma cezası olan bir yükümlünün riskinde bir artış 
tespit edilmiş ise durum ilgili mahkemeye bildirilmek zorundadır. Ceza infaz 
kurumundan ayrılan kişiler 6 ay aralıklarla tekrar risk değerlendirilmesine tabi 
tutulurlar burada yine uzmanın kanaati önemlidir, uzman kişinin risk durumunda 
artış tespit ederse kişiyi daha erken değerlendirmeye dahil edebilir. Ulusal 
Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin devlet eliyle yürütülen birimlerinin bir diğer 
görevi ise özel sektörde çalışmalara dahil olan ve risk faktörleri artan kişilerin 
özel sektör uygulamasından alınarak kendi takipleri içinde değerlendirmektir. 
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Denetimli Serbestlik Sisteminde Mahkemeler ile Çalışmaları (NPS work in 

Count) Sunumu, Katılımcı David MOWBRAY Denetimli Serbestlik Çalışanı 

(Probation Officer) 

David MOWBRAY görevinin vaka yönetimi, mahkemelere sosyal araştırma 
raporu yazmak ve aile içi şiddet alanında çalışmak olduğunu ifade etmiştir. 
Temmuz 2016’dan Temmuz 2017’ye kadar olan süreçte mahkemelere 158.305 
rapor tanzim edilmiştir. İngiliz Hükümetinin aile içi şiddeti önlemek için yılda 
ortalama 5.5 milyon paund harcama yaptığı bilgisini vermiştir.  Maidstone East 
Bölgesi’nde haftada ortalama iki kadının şiddet mağduru olduğunu ve 
istatistiklere göre aile içinde kadın otuz defa şiddet gördükten sonra polise 
başvurduğunu ifade etmiştir. Mağdura uygulanacak müdahale programları ve 
iyileştirme çalışmaları için mağdurun polisteki ilk ifadesi ve bu şiddet olayının 
mağdur üzerindeki etkileri önemsenmektedir ve dikkate alınmaktadır. Şiddet 
uygulayan eşler için ise uygulanacak müdahale programına kişinin kabul etmesi 
gerekmektedir. Kişinin süreci kabul etmesi için ikna ve kabullenme görüşmeleri 
yapılabilir.  Şiddet uygulayan kişi hakkında mahkeme tarafından evden 
uzaklaştırma karar verilir ve kişi mağdura yaklaşacak olursa mahkeme tarafından 
5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilir. Burada şiddet uygulayan kişinin riskinin 
belirlenebilmesi için denetimli serbestlik ile polis arasındaki iletişim ve bilgi 
paylaşımının önemi vurgulanmaktadır.  

Aile içi şiddet ile alanında çalışan uzmanlar, sosyal hizmetlerde çalışan 
uzmanların ve polisinde katılımıyla yılda bir kez bir araya gelerek, vaka tartışması 
yapmakta böylelikle sistemin daha iyi çalışması ve gelişmesi için katkı 
sağlamaktadırlar. Hiç sabıkası olmayan kişi hakkında mahkemece az ceza 
verilmekte ve dolayısıyla da bu kişilerin risklerinin düşük seviyede olduğu 
belirlenmektedir. Bu kişilerin daha sonra partnerlerini öldürme durumu söz 
konusu olmaktadır. Bu tür vakalarda daha gerçekçi risk analizi için yıllık vaka 
tartışmalarında sistemin geliştirilmesi uğraşı verilmektedir. Mowbray, Aile İçi 
Şiddet ve İstismar vakalarında mağdurlara yönelik yapılan çalışmalarda da yer 
almaktadır. Bu vakalar ile ilgili raporları mahkemelere sunduğunu ifade etmiştir. 
Aile içi şiddet ve istismar vakalarında mağdur şiddete maruz kaldığında durumu 
polise bildirdikten sonra mahkemeye gitmekte ve bu noktada mahkeme denetimli 
serbestlik çalışanlarından vakaya ilişkin rapor istemektedir.  

Mowbray aile içi şiddet suçu nedeniyle ceza alan ve denetimli serbestlik 
altında olan yükümlülere uygulanan müdahale programlarında; öncelikle failin 
suçunu kabul etmesi ve bir probleminin olduğunu idrak etmesinin beklendiğini 
ifade etmiştir.  Kişi suçu ile ilgili iç görüye sahip değil ise denetimli serbestlik 
çalışanlarının yaptığı bireysel görüşmelerde bu direnç kırılmaya çalışmaktadır. Bu 
süreçte kişinin bu suçu tekrar işleme riskinin bulunması durumu kurumlar arası 
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işbirliğini gerektirmektedir. Bu gibi durumlarda mağdurun tekrar zarar 
görmemesi için Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği yapılmakta ve mağdur için gerekirse 
güvenlik önlemleri alınmaktadır.  

Şiddet konusu ülke genelinde önüne geçilmeye çalışan önemli konulardan 
biri olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda devlet şiddetin önüne geçebilmek 
için gerekli çalışmalara önem vermektedir.   

Aile içi şiddet alanında çalışan kurumların personelleri yılda bir defa 
toplantı yaparak vaka incelemelerini gerçekleştirmektedir.  Bu toplantılarda söz 
konusu vakalarda nelerin iyi yapıldığı, nelerin takip edildiği gibi durumların yanı 
sıra vakalardaki başarı ve başarısızlık oranları görüşülmektedir.  Aile içi şiddet 
konularında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Denetimli Serbestlik Servisi ve 
Kolluk Kuvvetleri birlikte çalışmaktadır.  Aile içi şiddet vakalarında suçun 
tekrarlanmasına yönelik risk faktörü değişkenlik göstermektedir. Bu noktada ilgili 
kurumların çalışmalarında daha dikkatli davranmasını gerektire durumlar 
bulunmaktadır: 

 
• Mağdur ile fail birlikte yaşıyorsa,  

• Failin ya da mağdurun alkol, uyuşturucu madde kullanımı varsa,  

• Ruhsal sağlık kayıtları bulunuyorsa, bu gibi durumlarda vakaların takibi 

daha sık yapılmaktadır. 

 

   Mağdurlara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamaları Sunumu (NPS 

work with Victims), Katılımcı Jo GOODWİN Mağdurla Bağlantılı Çalışmacı 

(Victim Liaison Officer) 

İngiltere Ulusal Denetimli Serbestlik Sisteminde mağdurlara yönelik 
hizmet sunan çalışanlar yalnızca mağdurla çalışırlar, suçlu davranışta bulunan 
bireylerle irtibat kurmazlar. Kişilere mağdur hizmeti verilebilmesi için suç failinin 
12 ay ve üzeri hüküm alması ya da cinsel suç olması gerekmektedir. Mağdur 
çalışmalarında amaç suçtan zarar gören kişiyi her açıdan desteklemektir. 
Maidstone East Bölgesi Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetleri Mağdur Biriminde 
çalışan 9 uzman bulunmaktadır, bu uzmanların yanı sıra bazı uzmanlar poliste veya 
hostelde görev alarak mağdur hizmetlerinde çalışmaktadırlar. Mağdurla çalışan 
uzman; polis kayıtlarına geçen bir olayın ardından polisten mağdurla ilgili bilgi alır. 
Bu bilgiye ek olarak, mağdurun evinde ziyaret edilir. Ziyarette amaç kişinin maruz 
kaldığı şiddetin boyutlarını ölçmek ve fail ile arasındaki ilişkiyi anlamaktır. 
Görüşmeler ve kapsamlı bir araştırma sonucunda düzenlenen rapor 56 gün içinde 
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mahkemeye sunulur. Bu doğrultuda vakaya ilişkin risk durumu değerlendirilerek 
bir güvenlik planı oluşturulmaktadır. Raporun düzenlenmesindeki temel amaç 
mağdurun korunarak benzer bir suçtan tekrar zarar görmesinin önüne geçmektir. 
Suçlu davranışın hemen ardından yapılan bu çalışmaların yanı sıra birimde çalışan 
personelin bir diğer görevi de yargı aşamasında (mağdurların fail ile birlikte 
mahkemeye çıkarılması durumunda) mağdur talep ederse mağdura destek olmak 
amacıyla duruşmalara katılabilir. Ayrıca mağdura çalışmaları, suçlu davranışta 
bulunan kişinin cezaevinden çıkış tarihi hakkında mağdura bilgi vermeyi de içerir. 
Suçlu davranışta bulunan kişinin toplum içinde yer almasının hemen öncesinde 
mağdurla görüşülerek   durum kendisine bildirilir ve gereken güvenlik önlemleri 
alınır ancak suçlu davranışta bulunan kişinin ikamete edeceği bölge mağdura 
bildirilmez. Failin yüksek riskli olması durumunda mağdurun evine panik alarm 
butonu kurulabilir ancak bu uygulamanın ücreti devlet tarafından karşılanmaz. Jo 
GOODWİN mağdurla yaptığı çalışmaları şu şekilde anlatmaktadır: “Mağdur 
yaşanılan olay sonrasında üçüncü kattaki evinde küçük çocukları ile birlikte 
yaşıyor ve çocuklarla birlikte merdiveni kullanarak aşağı inmekte güçlük yaşıyordu 
ona ev bulma konusunda yardımcı olduk ve giriş katında bir eve yerleşmesini 
sağladık böylece kişi çocuklarıyla birlikte daha güvenli bir şekilde dışarı 
çıkabiliyor. Mağdurun sadece konuşarak rahatlamak istediği durumlarda var 
özellikle suçun aile içinde olduğu durumlarda bunu görebiliyoruz. Böyle zamanlarda 
da kişilere destek olmakta işimizin parçası. Bazen kişiler sosyal hayatın içinde 
suçluyu gördüklerini söyleyebiliyorlar (suçlunun mağdura yaklaşmama tedbirinin 
olduğu durumlarda). Bu durum suçlunun denetimli serbestlik uygulamasının 
sonlanarak tekrar ceza infaz kurumuna geri dönmesine neden olabilir, durumu 
sorumlu birimlere iletiyoruz ancak mağdurun bu yöndeki beyanı kişinin ceza infaz 
kurumuna geri dönmesi için yeterli değil kanıt arıyoruz.” 
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İngiltere Ulusal Denetimli Serbestlik Sisteminde Uygulanan MAPPA Programı 

(Multi Agency Public Protections Arrangements), Katılımcı Gordon CALLUM, 

Kıdemli Denetimli Serbestlik Memuru  (Senior Probation Officer) 

İngiltere Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde uygulaması yapılan  
MAPPA (Multi Agency Public Protections Arrangements) programının açılımı çok 
kurumlu toplumu koruma kurumlar birliği olarak adlandırılabilir. Bu kurumlar 
katılımı zorunlu olan kurumlar ve katılımı zorunlu olamayan kurumlardan oluşur. 
MAPPA’nın katılımı zorunlu olan kurumları polis birimleri, ceza infaz kurumları ve 
Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetleridir ve bu kurumlar birlikte çalışmak 
zorundadır. Ayrıca çocuk, yetişkin, ruh sağlığı hizmetleri veren kuruluşlarla da 
işbirliği yapılmaktadır. Bu programın hedefi, aynı amaç için çalışan tüm kurumları 
bir araya getirerek bilgi aktarımını gerçekleştirmek ve sistemde var olan bilginin 
doğru bir şekilde gözden geçirilmesini sağlayarak risk yönetimi yapmaktır. 
MAPPA'nın çalıştığı suçlar; cinsel suçlar, şiddet suçları (hastane yaptırımı, tedavi 
tedbiri), gelecekte suç işleme riski yüksek olan vakalardır. Bu sistemde suçlar ve 
bu suçlar ile ilgili çalışmalar kategorize edilmektedir.  

• Kategori 1’de cinsel suçlar bulunmaktadır. 

• Kategori 2’de ise  birden fazla cinsel suçu olan vakalar  bulunmaktadır.  

• Kategori 3’te ilk iki kategoriye uymayan ve gelecekte suç işleme riski 

bulunan vakalar yer almaktadır.   

Kısaca kişilerin hangi kategoride ele alınacağı işlediği suç türüne göre 
değişmektedir. Kişinin yer alacağı kategori belirlendikten sonra vaka yönetimi 
başlamaktadır. Vakaların karışıklığına göre seviye durumu belirlenir. 

1. Seviye; kurumlar bu vaka ile ne yapmalı nasıl çalışmalı, vakalar gözden 

geçirilmektedir.Gözden geçirme uygulamaları her zaman yüzyüze olmak zorunda 

olmadığından telefon aracılığıyla da yapılabilmektedir. 

2. Seviye; kaç kurumun işbirliği içerisinde görev yapması gerektiğini kapsayan bir 

harekât planını içerir. Bir vaka üzerinde işbirliği yapan en az 2 kurum bulunuyorsa 

bu vaka seviye 2 olarak değerlendirilir, ikinci seviyede kurumlar arası toplantılar 

zorunludur eğer takip edilen vaka toplum içindeyse toplantıların sıklığı 16 

haftadan fazla olamaz. 
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3. Seviye; kritik ve medyatik vakalara ait vaka yönetimini kapsar. Kıdemli idareci bu 

vakayı yönetebilmek için ek kaynağa ihtiyaç duyabilir. 

MAPPA'nın bir diğer amacı ise; faille ilgili bilgi paylaşımıdır, bu bilgi kimle 
paylaşılacak ve bilginin seviyesi ne olacak, suça ait bilgiler aile çevresi, mağdur 
gibi kişilerle paylaşılacak mı? Bunun kararını vermektir. Kişi hakkındaki bilgilerin 
ne kadarının sosyal çevresi ile paylaşılması gerektiği de tüm katılımcı kurumlar 
tarafından birlikte değerlendirilir ve paylaşılmasına karar verilen bilgi temel 
düzeyde tutulur. Bilgi paylaşımına örnek olarak, “Fail yeni bir ilişkiye başladı, 
failin yeni partneri ile kişinin geçmişteki şiddet suçu paylaşılacak mı? ya da kişinin 
cinsel suç geçmişi varsa bu durum ev sahibi ile paylaşılmalı mı?” belirtilebilir.  Ev 
sahibi ile paylaşıldığında ev sahibi çevredeki diğer ev sahipleri ile paylaşabilir ve 
kişi o çevrede ev bulamayabilir. Suçlu davranışta bulunan kişi çocuk olduğunda 
örneğin okulda şiddet davranışı gösteren ve daha sonra başka bir okula kaydını 
aldıran çocuk düşünüldüğünde burada önemli olan çocuğa olan riskle çocuğun 
topluma vereceği riskin dengelenmesidir. Gordon CALLUM bilgi paylaşımının 
önemine dikkat çekmekte ve eklemektedir: “Bilgiyi neden ve kiminle paylaştığınız 
önemli çünkü paylaştığınız bilgiyi geri alamazsınız”. 

MAPPA ile çalışılırken ölçme araçları bulunmaktadır bunları bazıları değişen 
faktörleri bazıları da değişmeyen faktörleri içermektedir. VISOR şiddet ve 
cinsel suçluların kaydını içeren, polis ve denetimli serbestlik hizmetlerinde 
bulunan bir veri tabanıdır. VISOR’un önemi kişi ülkenin başka yerine taşında bile 
paylaşım sağlamasıdır. MAPPA uygulaması savcılıktan saygı görmektedir. Amaç 
kurumlar arası iletişimi sağlayarak vaka yönetimini etkin hale getirmekle birlikte 
çalışmalar kanıt temelli ilerlemektedir.  

 

Cinsel Suç Nedeniyle Hüküm Almış Kişilere Uygulanan Müdahale Programları 

(NPS work with sex offenders), Katılımcı Jenny Hay’inKıdemli Denetimli 

Serbestlik Memuru (Senior Probation Officer) 

Cinsel suç nedeniyle ceza alan yükümlüler ile çalışırken öncelikle bu suçu 
işleyen bireylerin cinsiyetine bakılmakta daha sonra suç 3 temel kategoride 
incelenmektedir.  

A) Temas içeren cinsel suçlar, 

B) İnternet üzerinden işlenen cinsel suçlar, 

C) Ağır cinsel suçlar, 
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Bu yükümlülerin risk değerlendirmesi yapılırken 4 ana kategori dikkate 

alınmaktadır. 

1. Sexual Interests (Cinsel İlgi): Kişilerin cinsel konular ile ilgili düşünce 

meşguliyeti 

2. Thoughts About Affending: Diğer kişilere (erkekler için kadın ve 

çocuklara) yönelik tutum ve ilgiler 

3. Relation ships: İlişkilerdeki yakınlık, samimiyet tarzı 

4. Managing Lifes Problems: Hayatındaki problemler 

Kişiler değişmeyen risk faktörleri bakımından düşük risk kategorisindeyse 
müdahale programına dahil edilmeyebilir. Cinsel suç nedeniyle ceza alan 
yükümlülere Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilişsel 
Davranışçı Yönelimin; duygu, düşünce ve davranış üçgeni kişilere anlatılmaktadır. 
Bu yükümlülerde düşünce temelli değişim sağlanmaya çalışılmaktadır.  Kişilerin var 
olan cinsel uyaranlarını daha sağlıklı alternatifler ile değiştirmek hedeflenmek ve 
kişilerde düşünce kontrolü sağlanmaya çalışılmaktadır. Çalışmada öncelikle duygu 
ve düşüncenin kişiler için ne anlam ifade ettiği sorulur, alınan cevaplar 
değerlendirilir amaç kişilerin en temelde sahip olduğu düşünce ve duygulara 
ulaşmaktır. Uygulamalar göstermektedir ki bu suçu işleyen bireylerin en 
temeldeki duyguları utanç ve suçluluktur. İkinci etapta ise yükümlülerden utanç 
ve suçluluk duygularını tanımlaması istenmektedir. Kişiler duygu ve düşüncenin 
ayırımına varmakta zorlanabilmektedirler. Kişilerle bu duyguları tanımlamaları ve 
içeriği hakkında bilgi vermeleri beklenmekte ve utancı yönetmek konuşulmaktadır. 
Bu çalışmalarda odak noktası kişinin geçmişinden çok geleceğidir. Üçüncü etapta 
ise gelecekte neler yapılabileceği konuşulmaktadır. Negatif duygular ile başa 
çıkmak, yardım istemek, pozitif faktörlerin farkına varmak, keyifli aktivitelere 
dahil olmak, yükümlünün başkalarının gözündeki değerinin farkına varmasını 
sağlamak gibi başlıklar birlikte değerlendirilir. Dördüncü etapta ise 
yükümlülerden  ‘eski ben’ ve ‘yeni ben’i değerlendirmesi istenir. Kişiler bu 
karşılaştırmayı yaparken suç ile alakalı olmayan bir konu hakkında çalışmaları 
istenmektedir. Çalışmalarda kişilere  ev ödevi verilir, eski ben yeni ben zincirini 
düşünme ve bununla ilgili yazı yazma çalışmaları yer alır. Daha önceki programlar 
kişileri suçlayıcıyken şimdiki programlar duygu düşünce ağırlıklı olabilmektedir. 
Öğrenmiş oldukları uygulamaları sosyal hayatlarının pek çok alanda 
kullanabilmektedirler. 

Yapılan bir diğer çalışma ise Başarı Direksiyonu çalışmasıdır. Bu uygulamada 
kişinin daha iyi bir yöne gitmesi için hedef belirleme çalışmaları yapılmaktadır.  



19 

 

Bu çalışma adımdan oluşmaktadır. 1. adımda yükümlünün   kendisine   koruyucu   
bloklar   hazırlaması amaçlanır (olumlu iç konuşma, pozitif olma, yardım isteme, 
kendini zarar vermenin yanlışlığı vb. ) . Bu yaklaşık 10 gün sürmektedir.  Bu 
çalışmada yükümlünün cinsel ilgi alanları, suç hakkındaki düşünceleri hakkında bilgi 
sahibi olunmaktadır.  Bu yolla yükümlüyü suç işlemeye iten yanlış düşünceler 
tespit edilmektedir. 2. adımda yükümlülerin mağdur ile empati kurmalarını 
sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalar haftada bir 2,5 saatlik 
seanslar şeklinde toplamda yaklaşık 4 hafta sürmektedir. 3. adımda sorun çözme 
becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yer almaktadır. 4. adımda ise iyi 
yaşam modülü yükümlülere uygulanır. Bu modül 26 seans, yaklaşık 180 saat 
sürmekte ve toplamda bir seneyi bulmaktadır.  Kişi eğer bu modülü cezaevinde 
almışsa son iki seansı alması yeterli görülmektedir. 

Cinsel suç müdahale programları hazırlanırken özel sektörde görevli 
uzmanlarından, alanda çalışan uzmanların tecrübelerinden  ve bilimsel 
kaynaklardan yardım alınmaktadır.  

 

(cinsel suçlulara yönelik uygulanan programda gelecekle ilgili amaçları içeren 
yükümlülerce yapılmış çalışma-kullanılacak malzeme seçenekleri uygulayıcı 
tarafından hazırlanmaktadır) 
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   Hostel Gezisi (Visit to Fleming House Approved Premises), Katılımcı 

James MORRİS Kıdemli Denetimli Serbestlik Memuru (Senior Probation 

Officer) 

Toplum genellikle hapisten çıkan   yüksek   riskli   bireylerin  bulunduğu 
hostellerin amacını bilmeyebilir, bu binalar ceza infaz kurumları ile ev arasında 
bir durak gibidir ve iki temel rolü vardır. Bunlar; en ciddi suçların rehabilite 
edilmesi ve suçlunun dışarıda bulunduğu ilk bir kaç aylık süreçte ona danışmanlık 
yaparak toplumu korumaktır. Tarihsel nedenlerden dolayı bu binalar her zaman 
ihtiyaç duyulan yerlerde inşa edilmemiş ve çoğu bina yerleşim yerlerinden uzağa 
taşınmıştır. Hostel uygulamasının temel sıkıntısı bu binaların her yerde olmaması 
ve yüksek riskli kişilerin koşullarını hostellerin bulunduğu bölgeye göre 
düzenlemesidir. Ülke genelinde kadın mahkûmlar için 6 hostel bulunmaktadır, bu 
hostellerin hiçbiri Londra ve Galler merkezinde değildir. İngiltere ve Galler 
genelinde toplam 90 hostel bulunmaktadır. Bu hostellerden 12 tanesi Kent 
Bölgesinde bulunmaktadır. Kişinin kalacak yeri olsa bile denetimli serbestliğin 
uygun görmesi halinde kişiler hostellerde kalmak zorundadırlar. Bu hostellerde 
2267 kullanılabilir yatak bulunmakta; yüksek ve çok yüksek riskte olanların %90’ı 
bu binalarda bulunmaktadır. Devlet hosteller için yıllık ortalama 49.5 milyon 
paund bütçe ayırmaktadır. Hosteller kişilerin barınacakları bina olmasının yanı 
sıra bireysel görüşme, grup çalışması, boş zaman değerlendirme (birlikte yemek 
yapmak, bulmaca yarışmaları gibi) ile kişilerin sosyal ağlarını güçlendirmeyi 
amaçlayan etkinliklerin de yer aldığı binalardır. Hostellerde yükümlüler ile 
haftada bir kere görüşme yapılmaktadır. 

Denetimli Serbestlik Çalışanı James MORRİS ile Maidstone East 
Bölgesinde bulunan ve ceza infaz kurumundan yeni salıverilen 18 yaş üstü, yüksek 
riskli yükümlülerin 3 aylık zaman diliminde kaldığını hostel ziyaret edilmiştir. Bu 
hostel denetimli serbestlik uygulamalarının yapıldığı ve sunum yapılan binadan 
araba ile yaklaşık 10 dakika uzaklıkta yer almaktadır. İncelenen hostel Maidstone 
East Bölgesinde bulunmakta ve hostelde odalar tek kişilik sadece 4 oda çift 
kişilik, hostel 31 yataktan oluşmaktadır. Hostelde kalan hükümlülere yönelik bazı 
kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar suça göre değişkenlik gösterebilmektedir. En 
belirgin kurallar; hostelde geçirdikleri süre kapsamında makul davranışlar 
göstermek, personele ve birbirlerine karşı iyi davranmak zorunda olmalarıdır. 
Hostelde kalan hükümlüler ülke dışına çıkamazlar, cinsel suçtan gelmişse internet 
kullanamaz ve mağdura yaklaşamazlar. Akşam 11:00 ile sabah 7:30 saatleri 
arasında hostelden dışarı çıkamazlar. Hostel personeli kişinin sürece uyum 
sağlamakta zorlandığını fark ederse hostel değişikliğine gidebilir. Kuralların ihlal 
edilmesi halinde durumunda adalet bakanlığına iletilir. Kişiler hostelde   kaldıkları 
süre   boyunca  ücretli bir işte çalışabilirler ancak James MORRİS 
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bunun oldukça güç olduğunu belirtmektedir. Hostelde hükümlülere sabah 
kahvaltısı ve akşam yemeği vermekte ve kişiler kendi yemeklerini kendileri 
hazırlamaktadır. Mutfağın ve odaların temizliğinden hükümlüler sorumluyken 
ortak alanların temizliğinden temizlik firması sorumludur. Hükümlülerin hostelde 
kalma ücreti her hafta için 29 Paund (Sterlin)dir. Kişiler bu ücreti 
ödeyemezlerse bu para kişilere ödenen ve devlet tarafından verilen işsizlik 
ödeneğinden karşılanmaktadır. Kişiler hostele misafir davet edebilirler ancak 
misafirlerle sınırlı alanlarda görüşebilirler odalarına davet edemezler. James 
MORRİS kişilerin aileleri ile görüşmelerini desteklediklerin ancak kişilerin 
hostele misafir davet etmek yerine aileleri ile dışarıda görüşmeyi tercih 
ettiklerini ve bu durumun işlerini kolaylaştırdığını ifade etmiştir. 

Kurumun fiziksel şartları gözlemlendiğinde kişilerin odaları hariç her 
bölümde kameraların olduğu görülmüştür, hostelde sorun yaşanması halinde 
görüntüler. İncelenebilmektedir. Personelin kaldığı odalar yüksek güvenliklidir 
kapılarda dikdörtgen biçimli camlar mevcuttur ve bu camlar kırılmaya karşı camın 
içinden gecen tellerle güçlendirilmiştir ayrıca kapıların hemen ardında kapıların 
sürekli kapalı kalmasını sağlayan aparatlar bulunmakta başka bir deyişle personel 
yanlışlıkla ya da acil bir iş nedeni ile kapıyı açık unutamaz. Benzer bir uygulama 
olarak kapılar personel kartları ile açılabilmekte ve personelin çalışma alanlarında 
da kameralar yer almaktadır. James MORRİS üzerinde personelin güvenliğini 
sağlamak amacıyla bulunan panik cihazını göstererek ‘Herhangi bir olumsuzluk 
anında bu cihaza basarsam kısa sürede arkadaşlarım yanıma gelir, cihaz 
üzerimden ayrılırsa sinyal polis merkezine ulaşır ve polis 5 dakika gibi kısa bir 
sürede polis binaya gelir.’ şeklinde beyanda bulunmuştur. James MORRİS’e hostel 
çalışmalarında yaşanan güçlükler sorulduğunda son iki yılda sadece bir kez 
olumsuz bir olayın yaşandığını, bina içinde kalan bireylere olabildiğince nazik 
davranmaya çalıştıklarını zaten kişilerin uzun süre ceza infaz kurumunda 
kaldıkları için sürecin önemini bildiklerini belirtmiştir. Yapılan istatistiksel 
çalışmalarda hostelde kalmanın kişilerin tekrar suç işleme riskini düşürdüğünü 
ifade etmiştir. 
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 2.GÜN 

  CRC ŞİRKET ZİYARETİ 

CRC şirketine yapılan ziyaretin ilk oturumunda Kurum Yöneticisi Andrew 
PHIPPS, CRC şirketinde sistemin nasıl işlediği, şirketin kimlere hizmet verildiği 
konularında katılımcıları bilgilendirmiştir. Şirket 2015 yılının şubat ayında 
imzalanan sözleşme ile denetimli  serbestlik  uygulamalarına  başlamıştır. Andrew 
PHIPPS'in  sunduğu  bilgiler  Kent 

 

Bölgesi Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde yapılan bilgilendirmelerle 
benzer özellik taşımaktadır. İngiltere'de   2014   yılında   denetimli  serbestlik  
sisteminefarklı bir bakış açısı getirilerek kişileri düşük, orta, yüksek risk 
kategorilerine ayrılmış ve devlet düşük ve orta düzey risk kategorisine sahip 
bireylerin takibini için özel şirketlere yetki vermiştir. 

Hakkında Denetimli Serbestlik Tedbiri verilen kişilerin risk durumu, kişiler 
ceza infaz kurumundan ayrılmadan 12 hafta önce Ulusal Denetimli Serbestlik 
Hizmetleri tarafından yapılmaktadır.  Yükümlünün risk durumu ölçüldükten sonra 
risk durumuna bağlı olarak düşük, orta ve yüksek kategoride 
değerlendirilmektedir. Kategori değerlendirilmesinde kişilerin geçmiş suç bilgileri 
ya da bu suçları ne kadar sıklıkla tekrar ettikleri önemlidir. Kategori 
değerlendirilmesinde kişilerin risk oranı kadar zarar verme olasılıklarının 
ölçüldüğü alt ölçüm kategorisinde bulunmaktadır. Riskin oranının % 6,89 ya da 
daha altı olması durumunda kişilerin takibi CRC şirketince yapılmaktadır. Ceza 
infaz kurumundan ayrılan kişiler risk kategorileri ne olursa olsun ceza infaz 
kurumundan ayrıldıktan 24 saat sonra risk grubuna bağlı olarak (düşük ve orta 
kategorideyse CRC şirketine; yüksek kategorideyse Ulusal Denetimli Serbestlik 
Hizmetlerine) takiplerinin yapılması için ilgili birime başvurmakla yükümlüdürler. 
CRC'ye kişi hakkındaki bilgiler elektronik ortamda sunulmaktadır. Başvuru 
sonrasında CRC tarafından tekrar ölçüm yapılmakta ve bu ölçüm sonrasında kişiler 
için 15 gün içerisinde etkili bir eylem planı hazırlanmaktadır. Başvuru sonrasında 
yapılan ölçüm kişinin ceza infaz kurumunda bulunduğu süre için yapılan ölçümden 
çok daha kapsamlıdır. 
Yükümlünün risk durumunda meydana gelen değişikler uzmanlar tarafından da 
takip edilmektedir. Risk durumu yüksek kategorisinde çıkan birey Ulusal 
Denetimli Serbestlik Hizmetlerine yönlendirilmekte ve risk kategorisi azaldığı 
durumlarda bile CRC şirketine geri dönmeyerek infaz   sürecini  Ulusal   Denetimli 
Serbestlik   Hizmetlerinde tamamlamaktadır.   

Yükümlünün risk durumu artışında kişi Ulusal Denetimli Serbestlik 
Hizmetlerine sevk edilmektedir.  Andrew PHIPPS'e CRC şirketinin kişi hakkında 
risk kategorisinin yükseldiğine karar verdikleri ve Ulusal Denetimli Serbestlik 
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Hizmetlerine yönlendirdikleri ancak Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetlerince 
kişinin risk durumunun artmadığı düşünüldüğü durumlarda ne yapıldığı 
sorulduğunda, yetkili şimdiye kadar böyle bir durum yaşanmadığını, kendilerinin 
Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetleri ile uyumlu çalıştıklarını ancak böyle bir 
durumun yaşanması halinde karar verme yetkisinin Ulusal Denetimli Serbestlik 
Hizmetlerinde olduğunu belirtmiştir. 

 Andrew PHIPPS,  bazı istisnai durumlarda ve toplumun dikkatini çeken 
kişinin sınır dışı edilmesi gibi uygulamalarda kişilerin risk kategorisine 
bakılmaksızın takibin Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetleri tarafından 
yürütüldüğünü söylemiştir. CRC şirketi kişilerin takibi için adli makamlarla 7 yıl 
süreli sözleşme yapmıştır. Yedi yılın sonunda tarafların talep etmesi ve uygun 
görülmesi halinde takip 3 yıl daha uzatılacaktır. Şirket yeteri kadar denetimli 
serbestlik uzmanı çalıştırmaktadır. Tüm iyileştirme ve müdahale programlarını 
şirketin kendisi yapmakta ve dışarıdan hizmet almamaktadır ancak yeterli 
müdahale programına sahip olmayan şirketler dışarıdan hizmet satın 
alabilmektedir. Kişilerle çalışırken ulusal vaka yönetim sistemi uygulanmaktadır, 
kendi içinde sürekli gelişen nitelikte olan bu sistem zamanla olumsuz özelliklerini 
tespit ederek kendini yenilemeyi amaçlar bu nedenle kişilerin takibi için 2018 
yılında yeni bir sistem olan “mysis” sistemine geçilmesi planlanmaktadır. Şirkette 
hükümlüye “hizmet alıcılar” diye hitap etmeyi uygun bulunmaktadır. 

Hizmet alıcılarının denetimli serbestlik tedbirine dahil olma süreci farklılık 
gösterebilir. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi hukuk sistemindeki farklılıklara bağlı 
olarak kişilere farklı denetimli serbestlik tedbirleri uygulanabilir. Daha iyi 
anlaşılması için adli sistem en yalın haliyle aşağıda belirtildiği şekilde şematize 
edilebilir: 
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Farklı durumlarda ise mahkeme kişinin cezasını erteleyebilir fakat erteleme 
koşulu olarak kişilere bazı müdahale programları alması şartı koşabilir. Mahkeme 
tek tek kişinin alacağı müdahale programlarını belirtebilir ancak şirket 
mahkemenin verdiği müdahale programlarını kişinin ihtiyacına göre değiştirebilir, 
ay da oturumları artırabilir veya azaltabilir. Düşük ve orta riskli vakalarda 
denetimli serbestlik süresi 18 ayı geçemez. Örneğin hırsızlık suçundan 6 ay hapis 
cezası alan hizmet alıcısı sürecin 3 ayını ceza infaz kurumunda geçirirken geri 
kalan 3 aylık kısmını da denetimli serbestlikte tamamlar, sürecin 9 aylık kısmında 
ise kişilerin takip süreleri yer alır.   Kişinin 10 gün dahi ceza infaz kurumunda 
bulunmasını gerektiren suçlarda bile kişiler 12 aylık takip sürecine tabi 
olmaktadır. Uygulamalar ülkemizdeki hukuki uygulamalarla farklılık 
göstermektedir. Kişilerin ceza infaz kurumuna girmeden denetimli serbestlik 
tedbirine dahil olduğu durumlar ise kamusal tedbirler olarak adlandırılır. 
Hakkında kamusal tedbir ya da ertelenme tedbiri kararı verilen bireyler de 
müdahale programına dahil edilir. Bu kişilerin sürece uymamaları halinde ceza 
infaz kurumuna gönderilebilir. Mahkemelerin aile içi şiddet suçlarına ilişkin ev 
hapsi kararı verdiği durumlarda da kişinin risk kategorisine bağlı olarak CRC 
şirketi de kişilerin ev hapsi infazını yürütebilir, şirket bu uygulamayı elektronik 
kelepçe ile denetler. 
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  Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavisi Programları Hakkında 

Bilgiler 

Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi Programları hakkında bilgi 
Kıdemli Denetimli Serbestlik Çalışanı Heater HOOK tarafından anlatılmıştır. 
Mahkeme kararı ile haklarında Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programına 
katılma bulunan düşük ve orta risk grubundaki yükümlülerin süreçleri yine bu 
programların uzmanları tarafından planlanır.   

 

   Programlara katılımda gönüllülük esas alınmaktadır ancak hizmet alıcısı bu 
programlara katılmak istemez ise öncelikli olarak  kişi  ile bu görüşmelerde esas 
kişinin sürece katılması için gönüllüğünün sağlanmasıdır ancak kişilerin programa 
katılmak istememelerinin devam etmesi halinde kişi dilekçe yazarak ceza infaz 
kurumuna gitmeyi talep edebilir. 

Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi Programı kapsamında kişinin 
kullanım düzeyine bağlı olarak detoks programları hazırlanır. Bu programlarda 
kişiler belirli aralıklarla uyuşturucu madde kullanımını tespit eden testlere tabi 
tutulmaktadır. Kişilerin test sonuçlarının pozitif çıkması halinde tekrar ceza 
infaz kurumuna gönderilmezler çünkü test kişinin sadece madde kullanıp 
kullanmadığını ölçer kişinin madde kullanımının azalıp azalmadığı teste yansımaz. 
Şirket bünyesinde kişinin hayatındaki olumlu gidişi teşvik etmek adına madde 
kullanımının devam ettiği durumlarda daha ayrıntılı görüşmeler planlanır. 
 

   Yükümlülerin İstihdamına Yönelik Yapılan Çalışmalar Hakkında Bilgiler 
Yükümlülerin istihdamına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgileri 

İstihdam ve Beceri Yöneticisi Suzanne PURCELL aktarmıştır. İstihdama ihtiyacı 
olan yükümlüler ile yapılan çalışmalarda öncelikle bu kişilerle ile görüşmeler 
planlanmakta ve görüşmelerde yükümlüye neden çalışmak istediği sorulmaktadır. 
Alınan cevaplar doğrultusunda bir işte çalışıyor olmanın kişinin hayatı üzerindeki 
olumlu etkileri anlatılmaktadır çünkü çalışma kişiye para kazanmaktan çok daha 
fazlasını sağlar.  

Suzanne PURCELL, çalışma tedbirini koruyucu tedbir olarak 
nitelendirmektedir. Örneğin kendisinin yakından takip ettiği bir hizmet alıcısı 
mevcuttur. Genç kadının şimdiye kadar yoğun bir madde kullanım geçmişi olmakla 
birlikte şuanda arınma sürecinde olduğundan hala çalışabilecek düzeyde 
bulunmamaktadır. İstihdam ve becerin arttırılması durumunda kişiye yarı zamanlı 
olarak çalışabileceği bir çiçekçi de iş bulunmuştur.  Söz konusu iş şimdilik ücretli 
değildir ancak Suzanne PURCELL kişiye güvendiğini, bu durumun kişi için ilk 
basamak olduğunu ve zamanla bu süreci atlatabileceğini belirtmektedir. İş 
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bulmanın para kazanmaktan daha fazlası olduğunun anlatıldığı görüşmelerde 
kişilere çalışma hayatında uyulması gereken kurallar, prezantabl görünümün 
sağlanması, disiplinli bir hayat planlaması vb. konular hakkında bilgiler 
verilmektedir.  Bu etapta kişiye evde doldurması için anket verilir ikinci etapta 
ise yükümlü ile birlikte bir eylem planı hazırlanarak CV oluşturulur. Bunlara ek 
olarak kişiden suç geçmişi ile ilgili bilgiyi içeren bir mektubun işverene verilmek 
üzere hazırlaması istenir. Bu görüşmelerin amacı yükümlüyü çalışma hayatına 
hazırlamaktır. 
   Tıraş olması, temiz ve düzenli giyinmesi gibi davranışsal özelliklerle de 
ilgilenilir. İşe yerleştirme öncesi yapılan   çalışmaların   amaçlarından   biride   
kişilerin 'İşveren sizin onlar için   risk   olmadığını   nasıl sorusunun 
yanıtlanmasıdır. İngiltere’de hükümlüler işledikleri birtakım suçları işvereni  ile 
paylaşmak zorundayken bazı suçları işverene bildirmekle sorumlu  değillerdir 
ancak Suzanne PURCELL her durumda kişileri dürüst olmaya teşvik ettiklerini 
ifade etmekte ve bu durumu şöyle açıklamaktadır: “İngiltere’de yer alan sistemde 
işveren işe başvuran kişilerin suç geçmişini görebildiği bir veri tabanına üye 
olabilir, bu veri tabanı ücretli olduğundan pek rağbet görmese de hangi işverenin 
bu veri tabanına üye olduğu hangisinin üye olmadığını bilemeyiz. Bu durumda 
kişileri her zaman açık olmaya yönlendiriyoruz ayrıca işveren bu veri tabanından 
habersiz bir şekilde kişi hakkında tesadüfen de olsa bu bilgiye ulaşabilir.”  
İstihdam ve becerilerin geliştirilmesi aşamasında iş görüşmelerine yönelik 
provalar da planlanmaktadır. Bu provalarda kişiden kendisini uygun ifade tarzları 
ile tanıtması, işe neden ihtiyacı olduğunu işverene anlatması beklenmektedir. Aynı 
zamanda CRC şirketi işverenle bir araya gelerek hangi iş kollarında açık olduğunu 
bilgisini edinmektedir. Kişilerin iş için özel bilgi ve beceriye sahip olması gerektiği 
durumlarda ise ülkemizdeki uygulamalardan farklı olarak kişilerin bu eğitimleri 
kendilerinin temin etmesi gerekmektedir. Şirket bu konuda kişilere para 
biriktirerek bu eğitimleri almasını teşvik ederek kişilerin hayatlarının 
sorumluluğunu almasını beklemektedir.  

CRC şirketinin istihdam ve beceri geliştirme konusunda bir diğer çalışma 
alanı da işverenlere dezavantajlı grupları işe almalarının topluma olan faydasından 
bahsetmek ve suçu davranışta bulunan kişilere karşı olumsuz önyargıyı yıkmaktır. 
Yakın bir zamanda istihdama yönelik yapılan bir çalışmada 14 şirket bir araya 
getirilerek 91 hizmet alıcısından 20'sinin iş bulması sağlanmıştır. Suzanne 
PURCELL hizmet alıcılarının toplantı öncesi oldukça kaygılı olduğunu fark etmiş ve 
onlara “Lütfen sakin olun işverenler zaten sizin suçlu olduğunuzu bilerek buraya 
geliyorlar” demiştir. Bazı zamanlarda da işverenlerin hükümlü çalıştırmak gibi 
kaygıları olabilir, o zaman yine şirket devreye girerek ve işverenlere eski hükümlü 
ile çalışmanın çoğu zaman kötü olmadığını belirtmekte ve Suzanne PURCELL kendi 
ekibinden bir kişinin de eski hükümlü olduğu bilgisini işverene aktarmaktadır. 
PURCELL eski hükümlü çalışanından bahsederken ona çok güvendiğini ayrıca 
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belirtmektedir. Şirket yalnızca iş öncesi süreçte değil iş bulduktan sonra da 
kişilere destek vermeyi sürdürmektedir. Örneğin kişilere iş geç kalmaması için 
saatini kurup kurmadığını ya da ne kadar sıklıkla duş aldığını bile  sorulmaktadır.  
Devletin  hükümlü  istihdam   eden firmalara   bu  kişilerin  ücretinin  bir kısmını 
kendi karşılamak gibi yardımları da bulunmaktadır. Bu çalışmalara ek olarak 
devlet bünyesinde ülkemizdeki Çalışma ve İşkur İl Müdürlüklerinin çalışma 
sistemlerine benzeyen birimler de mevcuttur. 

Kamu hizmeti cezalarındaysa özel denetimli serbestlik şirketi bir yılda 
365.622 saat kamu yararı hizmeti yaptırmıştır. Kamu hizmeti; temizlik, kilise 
bakımı, okul boyama, zemin temizlik işleri kollarında yapılmaktadır. Kişiler günde 
en fazla 7 saat çalıştırılmaktadırlar. Kişinin hafta içi işi var ise kişi kamu 
hizmetini hafta sonu tamamlamaktadır. Kişinin kamu hizmeti yapmasına direkt 
mahkeme karar vermektedir. 

 

   Suç Türlerine Göre Uygulanan Müdahale Programları 

Özel Denetimli Serbestlik Görevlisi Alison MAJUQWANA ile yapılan 
görüşmede; suç türlerine göre uygulanan müdahale programları hakkında bilgi 
vermiştir. Bu programlar da tıpkı Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetlerindeki 
programlar gibi bilişsel davranışçı temellidir. CRC şirketinin suç türlerine göre 
uyguladığı programlar Adalet Bakanlığı tarafından akredite edilmiş ve düzenli 
aralıklar ile revize edilen programlardır. CRC'de uygulanan 5 çeşit müdahale 
programı bulunmaktadır. Bunlar; 

• Düşünme Becerilerini Geliştirme Programı 

• Daha İyi ilişkiler Geliştirme Programı 

• Öfke Kontrol Programı 

• Alkol Etkisi Altında Trafikte İşlenmiş Suçlara Yönelik Programlar 

• İyileştirme İçin Yetenek Geliştirme Programı’dır 

Bu programlar 30 haftaya kadar sürebilmekte bazı grup çalışmaları 
öncesinde 3 görüşme yapılırken bazı çalışmalarda 6 bireysel görüşme gerekli 
olmaktadır. Grup çalışma oturumları çok yoğun olduğu için ihlal çok fazla 
yaşanmaktadır, kişi iki kez programlara katılmadığı zaman bu durum ihlal olarak 
değerlendirilmektedir. İhlaller Adalet Bakanlığına bildirilmektedir. Fakat kişinin 
uyumlu olması ya da geçerli bir mazereti olması halinde bu süreç iki kez tolere 
edilebilmektedir. Kişi programa katılmadığı oturumları başka gruplara ait program 
oturumlarıyla tamamlayabilmektedir. CRC şirketinde rehabilitasyon çalışmalarına 
katılımı arttırmak için bu çalışmalar kişinin müsait olduğu zaman aralıklarına göre 
ayarlanabilmektedir.   Hafta sonu ya   da   mesai  saatleri     dışında     da   bu  
programlar açılabilmektedir. Kişiler programları yoğun bulduklarında denetimli 
serbestlik sorumluları program süresini düşürebilmektedir ancak bu yetkiye 
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sadece kıdemli denetimli serbestlik uygulayıcıları sahiptir, kıdemsiz denetimli 
serbestlik uygulayıcıları bu talebi mahkemelere iletmek zorundadırlar. Örneğin 
kişi hakkında mahkeme tarafından iş bulmalarına ilişkin rehberlik faaliyeti 
verilebilmekte, programın uygulama aşamasında kişi iş bulabilmekte ve bu 
durumlarda kişi hakkındaki bilgiyi mahkemeye iletilerek kişiler bu programa tabi 
olmak zorunda kalmayabilmektedir. Bu programların uygulayıcıları olan denetimli 
serbestlik uzmanları uygulayacağı her program için bir haftalık eğitim almaktadır. 
Eğitimi alan her uzman eğitim aldığı her programın tamamını iki yılda uygulamak   
zorunda   aksi   halde programı uygulama   yetkisi elinden alınmakta, programı 
uygulamaları için eğitimi yeniden almaları gerekmektedir. Bu   nedenle şirket bir 
uzmana birden fazla program eğitimi vermek yerine birden fazla uzmana az 
sayıda eğitimi vermeyi seçmektedir. Sistem araştırma temelli çalışmakta olup  
grup çalışmalarının etkinliği sürekli ölçmektedir. Bu ölçüm Adalet Bakanlığının 
yetkisindedir.  

Tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için şirkete sağlanan ödenek Adalet 

Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Şirkete bir yılda istatistiklere göre 

ortalama gelecek hükümlü sayısı kadar ödeme yapılmaktadır. Öngörülenden az 

hükümlü gelmesi durumunda ödeneğin fazla kısmı en geri alınırken daha fazla 

hükümlü gelmesi durumunda da ödeme gerekli rakamlara tamamlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bireysel görüşme odası 
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   DEĞERLENDİRME 

İngiltere’de denetimli serbestlik hizmetlerinin  tam olarak yüz yıldan daha 
fazladır var olduğunu görülmektedir. Denetimli serbestlik sistemi İngiltere'de 
bugünkü haline zaman içinde gelişerek gelmiştir. Sistem neredeyse her on yılda 
bir değişime uğramıştır. Ülkede denetimli serbestlik sürekli değişim ve gelişim 
halindedir. Son değişim 2014 yılında yapılmıştır. İngiltere'de 2014 yılında 
denetimli serbestlik 7 bölgeye ayrılmıştır. Tüm bölgelerde uygulama birliğine ve 
kişilerin risk durumlarının ölçülmesine çok önem vermektedirler. Uygulama 
sonrasında kişiler düşük, orta, yüksek risk olarak ayrılırlar. 
(Yüksek riskli kişiler ile ulusal denetimli serbestlik ilgilenmektedir. Düşük ve orta 
riskliler Adalet Bakanlığının anlaşmalı olduğu özel şirkete yönlendirilmektedir.) 

Türk denetimli serbestlik sisteminin gelişmesi ve iyileşmesi için  İngiltere 
ulusal denetimli serbestlik sisteminin iyi gelişmiş yönleri alınıp  entegre edilebilir. 
Ülkemizdeki uygulamalar, İngiltere'de olduğu gibi rehabilitasyon faaliyetlerine 
odaklanarak, mağdurların da desteklendiği ve paydaş kurumların işbirliğinin 
güçlendirildiği  özellikle MAPPA sistemi gibi bir sistemin entegrasyonuyla 
geliştirilebilir görünmektedir. Ayrıca İngiltere'de olduğu gibi ülkemizde de 
farklılık gösteren denetimli serbestlik uygulamalarının benzer nitelik kazanması 
sağlanabilecek ve  kişilerin risk kategorilerine bağlı olarak dışarıdan satın alma 
yoluyla özel sektörle çalışma başlatılabilecektir. Diğer bir iyi uygulama yöntemi 
olarak, sabıka kaydı olan bireylerin istihdamına yönelik yapılan iyi uygulama 
örnekleri model alınabilecektir. 

Sonuç olarak; ülkemizde denetimli serbestlik sisteminin geliştirilmesi için,  
yeni yöntem ve örnek ülkelerin ilgili sistemlerinin incelenmesi yerinde 
görülmektedir. Denetimli Serbestlik Personeli Derneği olarak, ülke genelindeki 
denetimli serbestlik sisteminin geliştirilmesine katkı sunulması adına 
gerçekleştirilen bu ziyaret ışığında, ülke içindeki diğer paydaş kurumlarla işbirliği 
bağı artırılmalı, ulusal bütünlüğü ve uygulama birliği olan bir sistem kurulmalı 
sonucuna varılmıştır. 
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DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNDE  
SOSYAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ VE KURUMSAL KAPASİTE 

GELİŞTİRME PROJESİ 
 
 
 
 

LETONYA ZİYARETİ RAPORU 
24-29 Eylül 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Bu ziyaret raporu Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır.” 
“Bu ziyaret raporu içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Denetimli Serbestlik Personeli Derneği’ne 

aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.” 
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GİRİŞ 
 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından aktivistler ve sivil toplum 

örgütlerine hızlı ve esnek destek sağlamak üzere tasarlanan; Sivil Düşün AB 

Programı’nca hak temelli konularda, ulusal ve uluslararası düzeyde, ağ oluşturma, 

işbirliği, ortaklık girişimleri ve karşılıklı öğrenme deneyimi için elverişli ortamın 

oluşmasını sağlamak amacıyla sunduğu; Hareketlilik ve Ağ Oluşturma desteği 

kapsamında ayni destek için başvuru yapılmış ve hazırlanan “Denetimli Serbestlik 

Hizmetlerinde Sosyal İçermenin Geliştirilmesi ve Kurumsal Kapasite Geliştirme 

Projesi” hibe almaya hak kazanmıştır. 

Söz konusu proje faaliyetleri kapsamında öncelikle yurt içinde Ankara ve 

İstanbul illerinde denetimli serbestlik altındaki ve ceza infaz kurumlarından 

salıverilen dezavantajlı hükümlülerin sosyal entegrasyonu ile ilgili kuruluşlar 

ziyaret edilerek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alınmış;  diğer yandan  

dezavantajlı kişilerin sosyal içermesi ve bu konuda ağ oluşturma ile ilgili 

çalışmalar yürütülmüştür. Yurt içi ziyaretleri kapsamında Ankara ve İstanbul 

illerine gerçekleştirilen hareketlilikler sonrasında Avrupa ülkelerindeki iyi 

uygulamaları görmek için Letonya ve İngiltere’deki ilgili kurum, kuruluş ve STK 

ların çalışmalarının incelenerek bu konuda ağ oluşturmak ve kurumsal kapasitemizi 

artırmak için ilk olarak Letonya’nın Riga, Jurmala ve Cesisşehirlerinde  ziyaretler 

gerçekleştirilmiştir.  

24-29 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılan çalışma ziyaretine; Denetimli 

Serbestlik Personeli Derneği Yönetim Kurulun’dan Başkan Yardımcısı Necmi 

SULTANİ ve Yılmaz KOCA, Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Egemen BİNACI, 

Duygu ALTIN ve Elif BİLGİN AVCI katılmıştır. 

Letonya Denetimli Serbestlik Personeli Derneği ev sahipliğinde yapılan 

ziyaret programı kapsamında ilk gün Riga’da bulunan Letonya Denetimli 

Serbestlik Ana Merkezi ziyaret edilerek Letonya Denetimli Serbestlik Ana 
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Birimi Başkanı ve Denetimli Serbestlik Personeli Derneği yetkilileri ile bir 

toplantı yapılmış, denetimli serbestlik hizmetleri ve derneğin çalışmaları hakkında 

görüş alışverişinde bulunularak uygulamalar hakkında bilgi alınmıştır. Programın 

öğleden sonraki bölümünde azınlıklara yönelik çalışma yapan kurum ziyareti 

gerçekleştirilerek, suç işleme riski bulunan, dezavantajlı mülteci ve göçmenlere  

yönelik yürütülen sosyal içerme konusundaki çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır. 

Letonya ziyaretimizin ikinci günü  öncelikleCesis Gençlik ve Çocuk Yarı 

Açık Ceza İnfaz Kurumu ziyaret edilmiştir. Ceza infaz kurumunda infaz sistemi 

ile  eğitim ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır. Programın öğleden 

sonraki bölümünde Cesis Denetimli Serbestlik Kurumu ve Cesis  Gençlik 

Çalışanları Kurumu ziyaret edilerek çocuk ve gençlere yönelik yürüttükleri sosyal 

içerme ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.  

Ziyaretimizin üçüncü gününde Jurmala şehrindeki Denetimli Serbestlik 

Kurumu ev sahipliğinde Belediye Kent Konseyi, Jurmala Belediye Başkanı, 

Belediye Sosyal Hizmet Merkezi yetkilisi, Belediye Polisi yetkilisi, Jurmala 

Denetimli Serbestlik çalışanları, Kızılhaç yetkilisi ve derneğimizin temsilcilerinin 

katılımı ile madde bağımlısı olan, suç işleme riski bulunan çocuk ve gençlere 

yönelik yürüttükleri önleme ve topluma kazandırma çalışmaları hakkında 

bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca Jurmala şehrinde yapılan çalışmalar ile ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki etkin işbirliği 

konusunda bilgi edinilmiştir.  

Programın son gününde Riga Denetimli Serbestlik Kurumu ziyaret edilerek 

çalışmaları hakkında bilgi alınmış, ülkemiz ve Letonya denetimli serbestlik 

hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunularak ülkemizdeki denetimli 

serbestlik hizmetleri hakkında Letonya’nın çeşitli şehirlerinden gelen denetimli 

serbestlik çalışanlarına sunum yapılmış ve yapılabilecek işbirlikleri ile ilgili 

karşılıklı değerlendirmelerde bulunulmuştur. 
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A. KURUM ZİYARETLERİ 

 

1.GÜN 

1.  LETONYA DENETİMLİ SERBESTLİK ANA MERKEZİ 

 

Ziyaretimizin birinci günü ziyaret programı kapsamında heyetimiz saat 

09:00 da Letonya Denetimli Serbestlik Ana Merkezi Binasında Başkan Mihails 

PAPSUJVICS ve proje müdürü Imants JIREVICIUS, Letonya Denetimli 

Serbestlik Personeli Derneği Başkanı Jolanta EIHENTALE tarafından karşılandı. 

Sonrasında yönetim kurulu üyelerimizin ve Leton yetkililerinin katılımı ile bir 

toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılarımıza Letonya Denetimli 

Serbestlik Hizmetleri ve Letonya Denetimli Serbestlik Personeli hakkında 

bilgiler verilerek Imants JIREVICIUS tarafından bir sunum gerçekleştirildi. 

Letonya Denetimli Serbestlik Personeli Derneğinin personelin haklarını korumak 

üzere emekçi derneği olarak 2012 yılında kurulduğu, kurallarının (tüzüğünün) 

Imants JIREVICIUS tarafından yazıldığı ifade edildi. Ülke genelinde 326 

denetimli serbestlik personeli olduğunu ve bunun yarısından fazlasının derneğe 

üye olduğu belirtildi. Letonya Denetimli Serbestlik Ana Merkezi ve derneğin 
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özlük hakları konusunda ortak çalışmalar yürüttüğü, yapılan çalışmalar ile ilgili 

olarak son 3 yıl içinde hükümete personelin maaşlarında %30 artış yapılması ile 

ilgili ciddi yol aldıkları ve yakın zamanda artış olacağı ifade edildi.  Özlük hakları, 

sosyal ve ekonomik haklar konusunda Denetimli Serbestlik Ana Merkezi ve 

derneğin sıkı ilişkiler içinde olması ve birlikte çalışması nedeniyle önemli yol 

alındığı görülmüştür.  

Imants JIREVICIUS tarafından derneğin kendi kararlarında özgür 

olduğu, dernek kurallarına göre yönetim kurulu seçimlerinin 5 bölgeye ayrılan  

denetimli serbestlik birimleri personelleri tarafından her bölgenin kendi 

temsilcisini seçebildiği ve Yönetim  Kuruluna gönderdiği ifade edilmiştir.  Merkez 

Riga bölgesinde ise (toplam sayının ¼ ünü oluşturduğu için)  Yönetim Kuruluna 4 

üye seçildiği ve toplamda Yönetim Kurulunun 9 kişiden oluştuğu belirtilmiştir.  

Letonya’da Denetimli Serbestlik Ana Merkezi ile dernek arasında dernek 

yetkililerinin mesailerinin 2 saatini dernek çalışmalarına ayırabileceklerine dair 

bir anlaşma bulunmaktadır. Ayrıca dernek toplantıları için gerektiğinde Ana 

Merkez ve müdürlüklerdeki  toplantı salonlarının kullanılmasına izin verilmektedir. 

Dernek seçimleri 2 yılda bir yapılmakta ve seçim zamanında çalışanlara 

seçimler için izin verilmektedir. Derneğe ana merkezde görevli yöneticiler, 

gönüllü çalışanlar, daha önce denetimli serbestlik hizmetlerinde çalışanlar dahil 

herkes üye olabilmektedir. Derneğe üye olanlar 3 aylık deneme süresinden sonra 

dernek asil üyeliğine alınmaktadır. Bu deneme süresi üyelerin dernek için çalışma 

performanslarının değerlendirilmesini içermektedir.  

 1991 yılında Sovyetler Birliğinden ayrıldığı sıralarda ceza infaz kurumu 

dışında bir sistemin olmadığı Letonya’da  Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında 

2003 yılında İskandinav ülkelerinden uyarlanarak  denetimli serbestlik sistemi 

kurulmuştur. Avrupa Birliği’ne üye olmanın ön koşullarından biri olarak kurulan 

denetimli serbestlik sisteminin ilk yıllarında yaşanan, infaz ve iyileştirme 

dengesini kuramamaktan kaynaklanan rol çatışmasının bir  sonucu  olarak meydana 
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gelen  istifalar, sonraki yıllarda personelin nasıl çalışması gerektiğini  daha net 

öğrenmesiyle azalma göstermiştir. 

Letonya’da toplam 28 denetimli serbestlik birimi bulunmakta olup 

çalışanların yaş ortalaması 40 civarıdır. Devlet memuru olarak uzman ve kıdemli 

uzmanlar(denetimli serbestlik sisteminde belli bir süre çalışan, zor vakalarla ilgili 

hizmet içi eğitimleri alan ve bu vakalarla tek başına çalışma yetkisi olan) 

hükümlülerle çalışmaktadır. Ayrıca şoför ve yardımcı kadrolarda çalışanlar 

istihdam edilmektedir. Personelin üniforma ve resmi kıyafetleri bulunmamakta, 

silah veya güvenlikle ilgili herhangi bir alet taşımamaktadırlar. Ayrıca denetimli 

serbestlik birimlerinin araçlarında yazı veya resmi plaka bulunmamaktadır.  

Denetimler esnasında en sık yaşanan sorunlardan biri olan personelin eve 

gelmesini engelleyici durumun ortaya çıkması halinde bu durum ihlal olarak 

değerlendirilmektedir.  

Çocuk ve gençlerle yetişkinlerden farklı olarak çalışılmaktadır. Toplam 

takip edilen yükümlü sayısı yaklaşık 20.000 civarındadır. 

Denetimli serbestlik sisteminin teşkilatlanmasına bakıldığında; 

Denetimli Serbestlik Ana Merkezi direkt olarak Adalet Bakanına bağlı 

bulunmaktadır. Talep ve görüşmeler Adalet Bakanına direkt bağlı Genel 
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Sekreterlere iletilmekte ve Genel Sekreterler bu görüşmelere aracılık 

etmektedir.  

Denetimli serbestlik uygulamaları doğrudan mahkemelerce verilen 

kararlar sonrasında başlamaktadır.  Sistemin ve kararların uygulanmasına ilişkin 

değerlendirmeler amacıyla hakimlere zaman zaman uygulamalar hakkında 

seminerler verilmektedir.  

Denetim ve gözetim, kaynakların en fazla ayrıldığı(kaynakların %50 sinden 

fazlası), geniş kapsamlı bir hizmet olarak bulunmaktadır. Bireysel görüşmelerle 

yüzyüze destek sağlanırken uzmanlık gerektiren zor vakalarda diğer kurumlardan 

destek alınabilmektedir.   

Özellikle cinsel suçlular, çocuk ve genç suçlular konusunda gönüllü 

çalışanlardan yararlanılmaktadır.  

Hakim tarafından kişinin işlediği suçun cezası başta belirlenmekte; ceza 

infaz kurumu ve denetimli serbestlik olarak iki tür karar verilebilmektedir. 

Uygulama kısmını tamamen denetimli serbestlik birimi belirlemektedir. Elektronik 

kelepçe takılması şeklinde bir infazda ise kişinin talebi sonrasında hakimin 

kararıyla kelepçe takılabilmektedir.    

Denetimli serbestliğin önemli uygulamalarından biri de kamu hizmeti 

cezasıdır. Kamu hizmeti cezası hakim tarafından diğer yükümlülüklerle birlikte 

verilebildiği gibi tek başına da verilebilmektedir. 

Sunulan eğitim ve iyileştirme hizmetleri kapsamında yapılandırılmış 

müdahale programları ve programlara ek olarak yaşam becerilerini geliştirmeye 

yönelik eğitim programları uygulanmaktadır. Kaynakların %10 u erken salıverme ve 

duruşma öncesi değerlendirme raporlarına harcanmaktadır. Risk ve 

değerlendirme araçlarına göre raporlar tanzim edilmektedir. Bunun dışında 

Letonya’da uzlaştırma işlemleri denetimli serbestlik birimleri tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Kaynakların %5 i mağdur-hükümlü uzlaşma hizmetlerine 

harcanmaktadır. 
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2.  SAFE HOUSE (GÜVENLİ EV) 

 

Safe House (Güvenli Ev) 2007 yılında insan kaçakçılığı mağduru ve yasal 

göçmen statüsündeki kişilere yardım için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. 

Göçmen ve mülteciler için Mayıs 2017 tarihinde Avrupa Birliği hibesiyle yürütülen  

Bilgi Merkezi projesiyle  AB üyesi olmayan ülkelerden gelen göçmenlere 

danışmanlık hizmeti verilmesi amaçlanmıştır.  Proje;  

• Göçmenler için danışmanlık, 

• Göçmenlere karşı önyargılı olan kişilerin ve Letonya halkının göçmenlere 

karşı negatif bakış açısını değiştirmeye yönelik eğitimler 

• Tercümanlık yardımı 

gibi faaliyetleri kapsamaktadır.  
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Dernek Mayıs ayından bu yana 2600 göçmene danışmanlık hizmeti 

vermiştir. Bunların arasında 75 Türk göçmen de bulunmaktadır. İş, çalışma ve 

okul hayatı, oturma izni konularında hizmet verilmiştir.  

 Dernek bünyesinde 20-25 tercüman hizmet vermektedir. Letonya’da 

toplam 6 bölgede hizmet verilmektedir.  

 Suriye ve Eritre uyruklu göçmenlere eğitim verilmesini kapsayan ikinci 

proje kapsamında ‘Letonya’da yaşam ve kurallar’ hakkında eğitim verilmektedir. 

Dil bilmenin gerekmediği eğitimlerde görsel olarak filmlerle yaşam ve kurallar 

hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Yapılan hizmetler genelde %25 Letonya 

%75 Avrupa Birliği tarafından verilen AB hibeleriyle finanse edilmektedir.  
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II.GÜN 

 

3.  CESİS ÇOCUK VE GENÇLİK YARI KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 

 

Ziyaretimizin ikinci gününde ilk olarak Letonya’nın Cesis şehrinde bulunan 

Cesis Çocuk ve Genç Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu ziyaret edildi. Ziyaret 

sırasında yapılan toplantıda Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, Rehabilitasyon 

Hizmetleri Birimi Sorumlusu  ve heyetimizin  katılımı ile bir toplantı yapıldı.  

 

Toplantıda kurum hakkında bilgi alındı.  Bu kapsamda; 

Ceza infaz kurumu 160 kişi kapasiteli olup, ceza reformundan sonra 

cezalarda hafifleme/azalma olduğundan ziyaret yapıldığı dönem 40 çocuk ve genç 

bulunmaktadır. Yaklaşık 100 personelin görev yaptığı ceza infaz kurumunda 

cinayet, tecavüz gibi ağır suç işleyen 14-18 yaş arası çocuk ve eğitime devam 

etmesi koşuluyla 25 yaşına kadar genç hükümlüler kalmaktadır. Letonya’da benzer 

özellikleri gösteren yarı açık ceza infaz kurumu sadece Cesis şehrinde 

bulunmaktadır. Bir hükümlünün cezasının infazına başlandıktan sonra 2 ay içinde 
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bir plan hazırlanması gerekmektedir. Plan hazırlanmasından önce risk ve ihtiyaç 

değerlendirmesi ve değerlendirme toplantıları yapılmaktadır.  

Ceza infaz kurumunda çocuk ve genç hükümlülerin rehabilitasyonu 

hizmetlerinde; 

• Alkol ve Madde Müdahale Programı 

• Cinsel Suçlarla İlgili Müdahale Programı  

•  Suç Azaltma Programı 

• Sosyal İletişim Programı (Hollanda’dan alınmıştır) 

• Sosyal Beceriler Programı 

• Motivasyonel Programlar (ilk geldiklerinde uygulanan ve gönüllülük 

esasına dayanan programlar:  boş zaman aktiviteleri ) 

gibi  programlar uygulanmaktadır. 

Ceza infaz kurumunda yapılan eğitim iyileştirme çalışmalarında en temel 

faaliyet olarak eğitim gelmektedir. Letonya’da ilköğretim (1-9. sınıf) zorunlu iken 

ortaöğretim seçeneğe bağlıdır. Normal şartlar altında ilköğretim 15 yaşında 

tamamlanmış olmaktadır. Ceza infaz kurumundaki okul istisna olarak Adalet 

Bakanlığına bağlı bulunmaktadır. Kurum personelinin hepsi üniversite mezunudur. 

Askeri kıyafet giymesi mecburi  olan personel arasında rütbe derecelendirmesi 

bulunmaktadır. Kurumda psikolog, öğretmen, müzik eğitmenleri, sosyal çalışmacı 

dışında din adamı da bulunmaktadır.  

Ceza infaz kurumu çalışanlarına zorunlu olarak çocuk hakları konusunda 

eğitimler verilmektedir. 

Uygulanan cinsel suç programı;  

3 yönde çalışan bir program olarak 1,5 yıl sürmektedir: 

 1. yön: İşlediği suç ve hatalı davranışın ne olduğunun farkına varmasını 

sağlamak: Örneğin boş sandalye tekniği kullanılarak kendisini mağdurun yerine 

koyup, canlandırmaya çalışmaktadır. 

 2. yön: Farkına vardığı şeyle/durumla başa çıkmayı öğrenmek 
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          3. yön: İyi Hayat Modeli. Yeniden suç işlememek için neler yapılacağının 

konuşulduğu süreç. 

 Cinsel suç programı grup çalışması olarak uygulanmaktadır. Programa 

katılan kişiler aynı zamanda başka suçları da işleyen kişiler olabilmektedir. Aynı 

zamanda ceza infaz kurumundaki cinsel suçtan gelen kişilerin azlığı nedeniyle de 

aynı programa alınmaktadırlar. Program içeriği diğer suçlara da uygulanabilecek 

şekilde oluşturulmuştur. Yetişkinlere yönelik olan program ise sadece cinsel 

suçlardan gelenlere uygulanmaktadır.  

 Risk değerlendirme ve ihtiyaç belirleme: 

 Risk değerlendirme belli aşamalardan oluşmaktadır. Kişinin geçmiş suç 

öyküsü, mevcut suçu ile bireysel görüşmelerdeki bilgiler değerlendirilerek risk 

seviyesi belirlenmektedir. Kapalı ve açık uçlu soruların yer aldığı görüşmede 

uzman puanlama yapmakta ve böylece kişilerin risk puanları belli olmaktadır. Risk 

değerlendirme aşamasında çocuğun tutumunu anlamaya yönelik görüşülürken 

çocukların şüpheci olabilmesi nedeniyle kâğıt-kalem kullanılmamakta ve psikolog 

bulunmaktadır.   

 Yapılan çalışmaların ihtiyaç ayağında ise: 

 Ceza infaz kurumuna gelmeden önceki yaşantısı(aile boşanmış mı, nerede 

yaşadığı: yurt veya ev) ve kurumdan çıktıktan sonra nereye gideceği ile ilgili 

değerlendirmeler yapılmaktadır. İhtiyaçlar belirlenirken aileyi kapsayan 

çalışmalar da yapılmaktadır. Kurum sosyal servisi çocuğun ailesiyle, denetimli 

serbestlik, belediye ve/veya okulun sosyal servis görevlisiyle irtibat kurarak; 

çocuk veya gencin çıktığında hayatını nasıl devam ettireceği konusunda 

değerlendirme yapmak amacıyla görüşebilmektedir.   

 Çocuk veya genç denetimli serbestlik müdürlüğüne geldiğinde çalışma 

servisine başvurmasını zorunlu kılınmaktadır.  Ceza infaz kurumundan çıkan veya 

denetimli serbestlik altında bulunan kişilerin özel sektörde işe yerleştirilmesi 

sırasında sabıka kaydı istenmediği için işe yerleştirmede sorun yaşanmamaktadır. 

İşveren isterse daha sonra İçişleri Bakanlığından kişinin durumunu sorabilmekte, 

sabıka kaydı isteyebilmektedir.  Kişi ilk ihlal etmesi halinde yazılı uyarılarak 

tekrar etmesi halinde ceza infaz kurumuna gönderileceği hakkında 

bilgilendirilmektedir. Yazılı uyarı sonrasında kişinin durumunda düzelme oluyor ve 
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iyiye gidiyorsa tekrarlayan durumlarda 5 sefere kadar uyarılabilmekte fakat 

durumunda kötüleşme varsa karar için mahkemeye gönderilmektedir.  

 Elektronik kelepçe: 

 Kişiler ceza infaz kurumundaki sürecin 1/3 ünü tamamladığında cezalarını 

elektronik kelepçe ile çekmek için yaptığı talebe istinaden salıverilebilmektedir.  

Elektronik kelepçede geçen süre, sürenin yarısına kadar devam etmektedir. 

Elektronik kelepçe takılarak cezasını çekebilmesi için belli şartları yerine 

getirmesi gerekmektedir: 

- iyi halli olması 

- kurumdaki tüm programları almış olması 

- kurumdaki eğitimini tamamlamış olması 

- mağdura verdiği zararı tazmin etmesi 

- ceza infaz kurumunda iken başka bir suçunun gelmemesi . 

Hakim, mahkeme kararını verme aşamasında kişinin ceza infaz kurumunda 

cezasını çektikten sonra denetimli serbestlik altına alınmasına karar 

verilebilmektedir. Bununiçin kişinin iyi halli olma şartı aranmamakta, hakimin 

verdiği karar aynen uygulanmaktadır.  

Letonya’da ceza infaz kurumları personelinin haklarını koruyan bir dernek 

bulunmaktadır. Öğretmenler ise ülke genelinde öğretmenlerin üye olduğu derneğe 

üye olabilmektedirler.  

Ceza infaz kurumunda; tutukluların kaldığı bölüm, boş zaman 

aktivitelerinin gerçekleştirildiği bölüm, okul, yatakhaneler, yemekhaneler, 

alışveriş, tıbbi tedavi bölümü, kapalı spor salonu, meslek kursu atölyeleri, sera 

gibi yapılar mevcuttur. Çocuk ve gençlerin çalışmasında gönüllülük esastır. Okulun 

koridorlarında görevliler bulunmakta ve kapılar camlı olduğu için sınıflar 

gözetlenebilmektedir. Ayrıca öğretmelerin masasında panik butonu 

bulunmaktadır. Gerektiğinde  panik butonu kullanılmaktadır. 
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4.  CESİS DENETİMLİ SERBESTLİK BİRİMİ 

 
Cesis Denetimli Serbestlik Birimi bir binanın ikinci katında bulunmakta ve 

7 çalışan ile çalışmaları yürütmektedir.  Toplam 200 hükümlünün denetim ve 

takibi yapılmaktadır. Birimde grup çalışma odaları ve seminer odaları var. Bireysel 

görüşmeler müsaitlik durumuna göre bu odalarda yapılmaktadır. Yer sıkıntısı 

nedeniyle ayrıca bireysel görüşme odaları bulunmamaktadır.  

Cesis Denetimli Serbestlik Birimi sorumlusu Janis ZARDINS,  yaptıkları 

çalışmalarda diğer kurumlarla işbirliği halinde çalıştıklarını belirtti. Bu işbirliği 

doğrultusunda denetimli serbestlik altındaki çocuklar ve madde bağımlıları Cesis 

Gençlik Evi tarafından yapılan aktivitelere dahil edilmekte ve kurallarına uymak 

zorundadır.  Kurumun kurallarına uymaması halinde ihlal olarak 

değerlendirilmektedir.  
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5.  CESİS GENÇLİK EVİ  

Cesis Çocuk ve Gençlik Yarı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ziyaretimiz 

sonrasında Cesis Gençlik Evi’ne gidilerek Cesu Bölgesi Belediye Gençlik Merkezi 

yetkilileri, Gençlik Evi yetkilileri ve gönüllü hizmeti yapan gençlerle bir toplantı 

gerçekleştirildi.  

 

Toplantıda gençlik evinin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Gençlik Evi yürüttüğü gençlik projeleri ile çocuk ve gençlerin boş zamanlarını 

verimli geçirmesini sağlamak amacıyla gönüllü hizmeti yapan gençlerle birlikte 

çalışmaktadırlar. Bosna Hersek ve diğer ülkelerle ortak yürütülen projeler ile 

yüksek riskli ailelerle çalışmalar yapılmaktadır. Gençlik Evinde gençlerin 

yaratıcılığını teşvik eden boş zaman değerlendirme aktiviteleri 

gerçekleştirilmektedir. Bu aktivitelerin amacı çocuk ve gençlerin boş zamanlarını 

verimli geçirmesini sağlamak ve suçtan korumaktır. 2017 Şubat ayında çalışmaya 

başlayan Gençlik Evi’nde müzik aleti çalma, film geceleri düzenleme, masa 

oyunları, snowbord, resim yapma, şehrin farklı yerlerinde saklambaç oyunu 

oynama, fotoğraf çekme gibi aktivite ve faaliyetler bulunmakta ve bu faaliyetlere 
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katılmak gönüllülük esasına dayanmaktadır. İlkbaharda düzenlenen temizlik 

aktivitesi de aktivitelerden bir diğeridir. Aktivite kapsamında gençler şehirdeki 

çöpleri toplarken, aynı zamanda bu çöplerin hayvanlara/çevreye verdiği zarar 

konusunda farkındalık kazanmış olmaktadırlar.  Yine gençlerin yanı sıra 

yetişkinlerin de katılığı konser aktiviteleri düzenlenmekte ve farklı ülkelerden 

gençlik grupları bu etkinliklere katılmaktadır.  

Denetimli serbestlik birimi tarafından yükümlüler Gençlik Evine 

yönlendirilebilmektedir. Gençlik evi yükümlü hakkında denetimli serbestlik 

birimine rapor vermek zorundadır. Yükümlü gençlik evinin kurallarına devam ettiği 

sürece uymak zorundadır ancak buraya devamı tamamen gönüllülük 

kapsamındadır. Gençlik Evinin çalışmalarına okul çağında ve okulu bitirmiş gençler 

olmak üzere her yaştan çocuk ve gençler katılmaktadır. Gençlik Konseyi olarak 

okullardaki gençlerle bir çalışma yapılmış ve bu gençlerle eğitim sistemi hakkında 

tartışmalar yapılmıştır ve fikirler Belediye Meclisine iletilebilmektedir.  
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III.GÜN 

 

JURMALA BELEDİYESİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE 

TOPLANTI 

 
Programın üçüncü günü Jurmala Denetimli Serbestlik Birimi yetkilileri 

Jurmala Belediye Başkanı, Kızılhaç temsilcisi, Belediye Sosyal Hizmet Merkezi 

yetkilisi ve Belediye Polis Amirinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. 

Toplantı Jurmala Belediye Başkanının açılış konuşması ile başladı. Jurmala 

şehrinde kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasında  etkin bir işbirliği 

yapılmaktadır. Bütün kurum-kuruluş ve sivil toplum kuruluşları uyum içinde 

çalışmaktadır. Denetimli serbestlik altında bulunan toplam 25 kişiye hizmet 

verilmektedir. Belediye tarafından evsizlere kalacak yer, duş alma, temiz 

kıyafetler, yemek, tedavi hizmetleri gibi hizmetler sunulmaktadır.  Maddi durumu 

yetersiz kişilere de yemek, kalacak yer ve rehberlik hizmeti verilmektedir.  

Toplantıda Jurmala Sosyal Hizmetten Sorumlu Birim yaptıkları 

faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunmuştur.  
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Faaliyetler; 

4. Saat 23:00 dan sonra gönüllü ebeveynlerle birlikte şehir turuna 

çıkılarak, evde olması gerekirken sokakta olan çocuklarla ilgili polisten yardım 

istenmesi   

5. Madde kullanımını önlemek için toplumun katılımı ile projeler 

yürütülerek bonzai satan yerlerin kapatılması 

6. AB projeleri 

7. Aileler ile öğretmenleri bir araya getiren projeler(kamusal alanda nasıl 

davranılması gerektiğinin gösterildiği) 

8. ‘Madde Kullanımını Durdur’ projesi ile madde bağımlılığının önlenmesi 

için psikolojik ve psikiyatrik destek, yaşam koçluğu, alkol-madde kullanımı ve 

bulaşıcı hastalıklar hakkında eğitimler 

9. Normal/standart bir yaşam sürmenin ne kadar iyi olduğunun 

anlatılmaya çalışıldığı motivasyonel çalışmalar. 

10. 2010 yılında bir sivil toplum örgütü olarak ARTEMİDA’nın kurulması.  

Bu hizmetler belediye ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde 

gerçekleştirilmektedir.   Hizmetlerin yerine getirilmesinde herhangi bir kuruma 

bağlı olmayan gönüllü çalışanlar ile denetimli serbestlik biriminde çalışanlar 

gönüllü olarak yer alabilmektedir.  

Toplantıya katılan RATNİEKİ, sivil toplum örgütü olarak irtibatın mail 

yoluyla sağlandığı, ihtiyacı olanlara kalacak yer konusunda hizmet vermektedir. 

22 kişilik bir kapasitesi mevcuttur.  Bu kurumda aynı zamanda ceza infaz 

kurumundan çıktığında kalacak yeri olmayanlar ile denetimli serbestlik altındaki 

yükümlüler ve madde bağımlıları da kalabilmektedir. 1 yıl kadar kurumda kalabilme 

hakları olan bu kişilere yaşam ve sosyal becerilerin öğretilmesi dışında 

narkologlar, sosyal çalışmacılar, sanat uzmanları gibi uzmanlardan destek 

verilebilmektedir.  
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Denetimli serbestlik birimi RATNİEKİ kurumuna yükümlüleri 

yönlendirebildiği gibi kişiler kendi istekleri ile sivil toplum örgütünden yardım 

talebinde bulunabilir. Kurallara uymaması halinde denetimli serbestlik birimine 

gönderilmektedir. Fakat yasal bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

Toplantıda KIZILHAÇ temsilcisi tarafından yapılan çalışmalar hakkında 

bilgi verildi. Bu kapsamda Kızılhaç’ın denetimli serbestlik birimi ile işbirliği uzun 

zamandır devam etmektedir. Denetimli serbestlik ve Kızılhaç arasındaki işbirliği 

daha çok kamu hizmeti yükümlülüğünün yerine getirilmesi şeklindedir. Kamu 

hizmeti alan kişiler kendi yeteneklerine göre ve belirlenen çalışma saatlerine 

göre Kızılhaç’ta çalıştırılmaktadır.  Kızılhaç kurumunda çeşitli dini gruplar bir 

araya gelerek çocuklar ve madde bağımlıları ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Aynı 

zamanda din görevlileri ceza infaz kurumunda ve denetimli serbestlikte eğitimler 

verebilmektedir. Bu hizmetlerde gönüllülerden de yararlanılmaktadır.  

Jurmala Belediyesi Çocuk Hizmetlerinden sorumlu birim ile denetimli 

serbestlik arasında yaşı küçük suça sürüklenen çocuklar konusunda imzalanan 

protokolle bu birimde çalışanlar çocuk ve genç hükümlüleri takip etmektedirler. 

Ayrıca genç hükümlülerin çalışma saatlerini organize edebilmektedirler. Suçun 

yeniden oluşmasını önlemek birimin öncelikli amaçları arasındadır. Çocuk 

Hizmetleri Birimi aynı zamanda hakim tarafından verilen farklı kararların yerine 

getirilmesinde de sorumluluk sahibidir.  Hüküm öncesinde önce çocuğun durumu 

hakkında hakime rapor vermek ve böylece verilecek ceza ile ilgili hakime yardımcı 

olmaktadır. Birim kişilerin alkol-madde bağımlılığı sorunlarının iyileşmesine de 

yardımcı olabilmektedir. .  

Çocuk Hizmetleri Biriminin çalıştığı gruplar arasında eğitimine devam 

etmeyen, okuldaki kurallara uymayan risk grupları da bulunmaktadır.   

Gençlerle yaptıkları çalışmalar kısa ve uzun vadeli olabilmekte; bu 

çalışmalar boş zaman yapılandırma ve ebeveynlerle çalışma şeklinde 
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olabilmektedir. Ailelerle çalışmada en az bir kez irtibat kurulma zorunluluğu 

bulunmaktadır.   

 Çocuklar için önleme faaliyetleri kapsamında;  

D) Eğitimler ve grup çalışmaları, 

E) Oyun ve seminer faaliyetleri yürütülmektedir. 

Aynı zamanda bu alanda çalışan profesyonellere yönelik  eğitimler 

verilmektedir. Bu eğitimler grup çalışması, seminer ve kurumlar arası toplantılar 

şeklinde olmaktadır. Çocuk ve gençlerle çalışan okullar, belediyeler ve denetimli 

serbestlik birimi, sağlık birimleri gibi kurumlardaki profesyonellerden yardım 

alınabilmektedir.   

Belediyenin sosyal servisi altında çalışan Çocuk Hizmetleri Birimi ülkenin 

genelinde bu birim tarafından uygulanan Sosyal İyileştirme Programının da 

uygulayıcısıdır. İki grupla çalışmaktadırlar: 

1. suç işlemiş olanlar 

2. risk altında olanlar (okulda rehber öğretmenin gözlemi sonrasında 

kendilerine bildirilen çocuklar gibi) 

Madde bağımlılığı ile ilgili bir müdahalede kişilerin bağımlılık durumları 

hafif düzeyde ise motivasyonel çalışmaları kendi bünyelerinde yapmaktadırlar. 

Fakat ağır bir vaka olması halinde narkolog, doktor gibi meslek elemanlarına 

yönlendirmeler yapılmaktadır. Çalışmalarda öncelikle kişinin motivasyon 

seviyesine bakılmaktadır. Bağımlılar 12 basamaklı bağımlılık programına dahil 

edilmektedir. 3,6 ve 9 aylık programlar uygulanmakta ve giderleri tamamen 

devlet tarafından karşılanmaktadır. 

Çocukların denetim ve takibinde ortak çalışma yürütülen birimlerden biri 

de Belediye Polis Birimidir. Birim temsilcisi sunumunda kendi biriminin 

sorumluluğu ve yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı. Letonya’da Polis 

Teşkilatı İçişleri Bakanlığına bağlı polisler (hükümet polisi) ve belediyelere bağlı 

polisler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Belediye polisleri idari yapılanma 
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düzeyinde olup, daha çok toplum düzeninin sağlanmasıyla ilgilenmektedir.   

Belediye Polisi Çocuk Birimi bulundukları Jurmala şehrindeki yaşı küçük olan 

çocukların denetim ve takibiyle ilgilenmektedir.   Eğitimsel faaliyetler 

kapsamında okul ziyaretleri yaparak cezai sorumlulukları, istismar ve sokakta 

nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili bilgi vermektedirler. Bunun dışında çocuk 

biriminde görevli polisler şehir içinde ve okullarda bireysel suçlu profillemesi 

çalışması yapmaktadırlar. Bireysel suçlu profillemesi çalışmasının ilk aşamasında 

sadece denetim ve gözetim yapılmaktadır. İkinci aşamada ise riskli bir durumun 

olması halinde zorunlu olarak örneğin sigara-alkol-madde programına dahil 

olabilmektedir.  Çocuğun okuluna gidilerek gözetim yapılabilmektedir. Üçüncü 

aşamada Belediye Polis Birimi aynı zamanda Çocuk Hakları Koruma Komisyonu 

adındaki komisyona risk grupları hakkında destek vermektedir. Komisyon görevli 

belediye polisi, çocuk polisi, klinik psikolog ve sosyal servis sorumlularının 

katılımıyla toplanıp, gerektiğinde çocukların ebeveynlerini bu toplantılara 

çağırarak çocuğun tekrar suça karışmaması için neler yapılabileceği konusunda 

değerlendirme yapmaktadır.  

Belediye polisi daha çok idari işlerle ilgilenmelerine rağmen diğer 
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birimlerle işbirliği içinde çalışmaktadır. Ceza infaz kurumundan salıverilen yaşı 

halen küçük olan çocuklara ev ziyaretleri yapılarak durumları takip edilmektedir. 

Çocuk polisi suça karışan çocukların evlerini ziyaret ederek çocuk hakları 

konusunda ihlal durumunun olup olmadığına bakmaktadır. 11-14 yaş aralığındaki 

çocukların suç işlemesi durumunda aileye para cezası veya eğitim tedbiri cezası 

uygulanmaktadır.  Aynı zamanda Çocuk Birimi tarafından takibe alınmaktadır.  

 

7. JURMALA DENETİMLİ SERBESTLİK BİRİMİ 

Jurmala Denetimli Serbestlik Biriminde 6 kişi çalışmaktadır. Danışanlar 

çoğunlukla 22-60 yaş arası erkek hükümlüler. Genelde hükümlülere 50 ila 200 

saat arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü belirlenmektedir. 2016 verilerine göre 

kamu hizmetinde yükümlüler her yıl ortalama 7.867 saat çalıştırılmaktadır. 

Yükümlüler üç temel kurumda çalıştırılmaktadır. Bunlar Kızılhaç, Hayvan Barınağı 

ve sivil toplum kuruluşu olan RETNİEKİ. Yaşı küçük danışanların olması nedeniyle 

Hayvan Barınağı özellikle tercih edilen bir ortak durumundadır.  Çocuklar 

barınakta hayvanların bakımı ve gözetimi gibi işlerde çalışmaktadır. Böylece 

çocukların toplum içinde var olmalarına olanak sağlanmış olunmaktadır. Ayrıca 
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sorumluluk duygularının gelişmesinde rol oynamaktadır. Hayvan Barınağı ile 

yapılan ortak çalışma sayesinde yaşı küçük çocukların kamu hizmetinde 

çalıştırılması sorununa da çözüm getirilmiş olunmaktadır.  
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IV. GÜN 

8. RİGA DENETİMLİ SERBESTLİK BİRİMİ 

Riga Denetimli Serbestlik Birimi 3 katlı bir binada hizmet vermektedir. 

Binanın birinci katında yükümlüler ile görüşmeler, grup çalışmaları ve seminerler 

yapılırken, yükümlülerin erişiminin olmadığı diğer katlarda personel odaları 

bulunmaktadır. Toplam 20 odada 80 personel ile hizmet veren birimde her odada 

iki yada üç personel çalışmaktadır. Uzman ve kıdemli uzman olmak üzere iki ünvan 

bulunmaktadır.  Kıdemli uzmanlar belli bir süre denetimli serbestlikte çalışıp; 

cinsel şiddet, cinayet gibi ağır vakalarla ilgili hizmet içi eğitim alan kişilerden 

oluşmaktadır. Cinsel şiddet suçluları ve cinayet suçluları gibi daha zor vakalarda 

kıdemli uzmanlar çalışmaktadırlar. Cinsel suçla çalışan personel iki haftalık 

hizmet içi eğitim programına katılmaktadır.  Çalışmada gönüllülük esas olmakla 

beraber çalışmayı yapan uzmanın talebi alınmakta ve motivasyonu belli 

dönemlerde değerlendirilmekte, uzmanın vakadan olumsuz etkilenmesi veya 

kendini yetersiz görmesi halinde uzmanlar arasında görev değişikliği 

yapılabilmektedir.  

Cinsel şiddet suçluları ile çalışan personele eğitim verecek kişiler de 

eğitici eğitimi alan personelden oluşmaktadır. Eğitici eğitimleri programın 

transfer edildiği Rusya ve İngiltere’deki uzmanlar tarafından verilmiştir. Cinsel 
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şiddet suçlularıyla çalışırken önce bireysel görüşme yapılmakta, gruba uygun olup 

olmadığı belirlenerek gruba uygun olduğu düşünülenlerle grup çalışmasıyla devam 

edilmektedir. Cinsel şiddet programı kapsamında hükümlüler ilk hafta her gün 

sonraki haftalarda ise haftada bir gün gelmektedirler.  

Denetimli serbestlik biriminin fiziki düzenlemelerine bakıldığında binanın  

personel ve hükümlü olarak iki ayrı girişinin olduğu, girişlerde zil bulunduğu 

görülmektedir. Denetimli serbestliğe gelen kişiler zile bastıklarında danışmadaki 

görevlilerce kapı açılarak danışma gelen yükümlüleri ilgili birimlere 

yönlendirmektedir. Çalışanların günlük mesailerini geçirdikleri alanlar ile 

hükümlüyle çalıştıkları alanlar birbirinden ayrılmaktadır.  

4 yıldır kurum müdürü olarak görev yapan Andris BAIKAL tarafından 

heyetimize kurum binasının tanıtımı sonrasında Riga Denetimli Serbestlik Birimi 

ve Letonya’nın değişik şehirlerindeki denetimli serbestlik birimlerinde görevli 

çalışanların katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda öncelikli olarak 

Riga Denetimli Serbestlik Birimi’nin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Kurumda 

yaklaşık 100 kişi çalışmakta ve 3000 e yakın vaka takip edilmektedir. Riga 

Denetimli Serbestlik Birimi ikiye ayrılmaktadır. Biri nehrin sağ tarafında ikincisi 

nehrin solunda bulunmaktadır. İki birimde de gözleme ve izleme süreçlerinden 

sorumlu 6 servis vardır. Özel servis ve kamu hizmeti servisi en önemlileridir.  

Ayrıca rapor hazırlayan ayrı bir servis de bulunmaktadır.  Bu servis erken tahliye 

olacak kişiler hakkında rapor hazırlamaktadır.  

Kurum hakkında yapılan bilgilendirmeden sonra çeşitli şehirlerden gelen 

denetimli serbestlik çalışanlarına “Türk Denetimli Serbestlik Hizmetleri” 

hakkında sunum yapıldı. Programın devamında karşılıklı bilgi alışverişi, ülkelerin 

sistemlerinin karşılaştırılması, transfer edilmesi istenen iyi uygulamaların neler 

olabileceği ve işbirliği yapılabilecek konulara ilişkin grup çalışmaları yapıldı.  
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B. DEĞERLENDİRME 
 
Denetimli Serbestlik Personeli tarafından yürütülmekte olan Denetimli 

Serbestlik Hizmetlerinde Sosyal İçermenin Geliştirilmesi ve Kurumsal Kapasite 

Geliştirme Projesi kapsamında Letonya’nın Riga, Jurmala ve Cesis şehirlerine 

gerçekleştirilen ziyaret ile denetimli serbestlik sürecindeki hükümlülere sunulan 

sosyal içerme hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluş 

temsilcileri ile bir araya gelinerek hükümlülerin tekrar suç işlemesine neden olan 

sosyo-ekonomik sorunlar ve bu sorunların çözülmesine yönelik sosyal içerme 

programları ve politikalar hakkında görüşmeler yapılması amaçlanmıştır. 

Letonya’ya yapılan hareketlilik oldukça verimli geçmiş olup proje 

amaçlarımıza uygun görüşme ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. Derneğimize ev 

sahipliği yapan Letonya Denetimli Serbestlik Ana Merkezi ve Denetimli 

Serbestlik Personeli Derneği ile ortaklaşa olarak hazırlanan ve proje amaçlarıyla 

örtüşen program kapsamında dezavantajlıların sosyal entegrasyonu konusunda 

çalışmalar yürüten ilgili kurumlarla bir araya gelinmiştir. Ziyaret edilen 

kurumların faaliyetleri ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki 

etkin işbirliği dikkati çeken en önemli husus olmuştur. Yaklaşık 2 milyon nüfusa 

sahip Letonya’nın, suçla mücadelede kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 

örgütleri arasındaki etkin işbirliği sayesinde önemli adımlar attığı ve ilerleme 

kaydettiği anlaşılmıştır. Sosyal entegrasyon konusundaki çalışmalar ve sivil 

toplum kuruluşlarının aktif katılımı örnek alınabilecek düzeydedir. Türk Denetimli 

Serbestlik Sistemi gibi Letonya Denetimli Serbestlik Sistemi de önemli 

gelişmeler katetmiş ve benzer uygulamalara/düzenlemelere yer vermiştir. 

Letonya’da yürütülen denetimli serbestlik hizmetleri fiziki şartlardaki ve 

iyileştirme çalışmalarındaki düzenlemeler ile hizmetlerin yerine getirilmesinde 

diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinden aldıkları desteklerden olumlu 

etkilenmiştir. Fiziki şartlar; hükümlü ile çalışma dikkate alınarak personelin yaşam 



57 

 

alanı ve hükümlüyle çalışma alanlarının birbirinden ayrılması, ayrı giriş-çıkışlar 

kullanılması şeklinde yeniden düzenlenirken, rehabilitasyon/iyileştirme 

çalışmalarında da kurumlar arası işbirlikleri ve kurum içinde personelin 

uzmanlaşması ile önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Ayrıca denetimli serbestlik 

ana merkezi ve personelin haklarıyla ilgili çalışmalar yapan Denetimli Serbestlik 

Personeli Derneği dayanışması personelin değer kazanma, özlük haklarının 

iyileştirilmesi anlamında önemli kazanımlar elde etmesini sağlamıştır. Derneğe 

denetimli serbestlik birimleri tarafından toplantı yeri temini, toplantı ve üyelik 

çalışmaları için üyelere saatlik izin verme gibi olanaklar sunulması da dikkati 

çekmektedir.  

Ziyaret gerçekleştirilen kurumlarda bireye yardım sadece kendi bağlı 

oldukları birimin sorumluluğu olarak değil ilgili bütün kurum, kuruluş ve sivil 

toplum örgütlerinin sorumluluğu olarak görülmektedir. Letonya’da denetimli 

serbestlik sisteminin diğer kurum ve kuruluşların desteğini aldığı ve aralarında 

sıkı bir işbirliğinin yapıldığı gözlenmiştir. 

Yapılan ziyaretlerde; Letonya’da başta hükümlüler olmak üzere 

dezavantajlı gruplar ve riskli grupların sosyal entegrasyonu amacıyla yürütülen 

çalışmaların kendi sistemimizdeki çalışmalara önemli kazanımlar sağlayabileceği 

görülmüştür. Avrupa standartları dikkate alınarak sunulmaya çalışılan bu 

hizmetlerde kullanılan program ve yöntemler ile kurumlar arası etkin işbirliği 

konusunda gerçekleştirilecek ziyaretler ve alınacak eğitimlerin kendi 

çalışmalarımız açısından son derece önemli olduğu düşünülmektedir.  

Sivil toplum örgütleri ile yapılacak ortaklıkların da bu alandaki çalışmalara 

güç katacağı kanaatine varılmıştır.   
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           DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNDE SOSYAL İÇERME  
 

POLİTİKALARI ANKARA VE İSTANBUL ZİYARETLERİ  
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ANKARA ZİYARETİ  

 

1-Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü:  

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis YAVUZ YILDIRIM Bey’le görüşülmüş 

sosyal içerme projesi anlatılmış, Genel Müdür denetimli serbestlik sisteminin 

hükümlünün topluma uyumu ve tekrar suç işlemesini önlemeye yönelik bir system 

olduğunu, 139 Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün bulunduğunu, hepsinin kamu 

kurum ve kuruluşları ile farklı farklı çalışma yaptıklarını birlik olmadığını, bu 

toplantıda genel bir politika oluşturulabileceğini beyan etmiştir.  Ceza ve 

Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Cengiz ÖNER ve Personel Daire Başkanı 

Fatih GÜNGÖR Bey’le görüşülmüş projeyle ilgili bilgi verilmiştir.  

 

2-Türkiye İşkurumu Genel Müdürlüğü:  

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Engelli ve Eski Hükümlü Komisyonu Uzmanı 

Ertan KÖSE Beyle görüşülmüş, sosyal içerme projesi hakkında bilgi verilmiştir. 

Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüklerinin özel politika gerektiren kişilere yönelik 

kurslar başlığında meslek edindirme kursları açtıklarını, günlük 25.00 TL cep 

harçlığı verdiklerini, özel işletmelerde eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu 

bulunmadığı için, sektörün eski hükümlü çalıştırmak istemediğini bu konuda 

politika geliştirilmesi gerektiğini, ayrıca eski hükümlülerin iş kurmalarına yönelik 

proje çağrılarının olduğunu ve 26.000 TL hibe verdiklerini, bakanlıkların, odaların, 

yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı sosyal içerme 

çalıştayının yapılmasının sosyal içerme yardımları yapan kuruluşlar ve yardımlar 

haakkında bilgi sahibi olunacağını bildirmiştir.  
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3-Avrupa Birliği Sivil Düşün AB Programı:  

Sivil Düşün Ab Programından Merve KARTAL Hanımla görüşülmüş, proje gidişatı 

hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Sivil Düşün AB Programları hakkında bilgi 

alınmıştır. Projenin yurt dışı hareketliliği için görüşülmüştür 

 

4- Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği; 

Dernek başkanı Berin ALACA hanımla görüşülmüş, hareketliliğin amaçları ve 

hedefleri anlatılmıştır. Berin hanım uzun zamandan beri Ceza İnfaz Kurumundan 

tahliye olan çocuklarla ilgilendiğini, bir ücretsiz danışma hattı kurduğunu, bu 

hattan 7/24 saat arayabildiklerini, kendilerinin yönlendirme yaptıklarını 

belirtmiştir. Avrupa Birliği projesi olarak bir çok projede çalıştığını söylemiştir. 

Sivil Toplum Kuruluşu olarak sosyal  içerme çalıştayı düzenlenmesi halinde 

çalıştaya katılarak destek vereceğini  ifade etmiştir. Ayrıca derneğimizin yurt 

dışı hareketlilik  projesine destek vermek için daha önce çalıştığı ve İngiltere 

Denetimli Serbestlikte çalışan arkadaşlarına mail atarak yurt dışı hareketlilik 

için  randevu alabileceğini söylemiştir.  Ayrıca derneğin hazırlamış olduğu 

yayınlardan birer örnek hediye etmiştir. Derneğin kurmuş olduğu danışma hattı 

örnek alınarak alo denetimli serbestlik danışma hattı kurulmasına karar 

verilmiştir. 

 

5-Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi: 

Dr. Tezcan Eralp ABAY’la STGM merkezinde görüşülmüştür. Sosyal içerme 

hareketlilik projesi hakkında bilgi verilmiştir. Eralp Bey yapmış oldukları 

çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Derneğimizin örgütlenme ve kapasite 

geliştirme konularında hibe çağrılarının bulunduğunu bunları takip etmemizi 

istemiştir. Ayrıca sosyal içerme çalıştayı raporlarının çıktılarını Web sayfalarında 

yayınlayacaklarını belirtmişlerdir. 
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6-Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü:  

Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan YAŞAR’la görüşülmüş proje hakkında 

bilgilendirme yapılmıştır. Sinan Bey denetimli serbestlik tedbiri altındaki 

yükümlülere yönelik bir çok sosyal içerme projesi hazırladıklarını ve 

uyguladıklarını olumlu sonuç aldıklarını, sosyal içerme çalıştayı düzenlenmesi 

halinde kendilerinin de katkı sunacaklarını bildirmiştir. 

 

7- Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği: 

Dernek Başkanı ve yönetim kuruluyla görüşülmüş; başkan hanıma hareketlilik 

projesi hakkında bilgi verilmiştir. Başkan hanım dernek üyesi sosyal hizmet 

uzmanlarının Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik 

Müdürlüğü, Ceza İnfaz Kurumu, Aile Mahkemesi, Hastaneler ve Çocuk 

Mahkemelerinde görev yaptıklarını sosyal içerme konusunda ortak bir politika 

olmadığını böyle bir çalıştayın düzenlenmesi halinde destek vereceklerini 

belirtmiştir. 
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İSTANBUL ZİYARETİ 

 

1-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı :  
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Zeki SOL’le görüşülmüş, sosyal içerme 
projesi hakkında bilgi verilmiştir. Aynı zamanda suçtan zarar görenler ile 
hükümlülerin taleplerini değerlendiren Koruma Kurulu Başkanı olan Başsavcı Vekili 
Mehmet Bey kurulun çalışmaları hakkında bilgi vermiş, bir kişiyi suçtan uzaktan 
tutmak için yapılan yardımın öneminden bahsederek bu kişinin topluma zarar 
vermesinin önlendiğini belirtmiştir. Kurul Başkanının öneri ve tavsiyeleri alınarak 
görüşme sonlandırılmıştır.  
 
2- Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü: 
Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne hareketlilik kapsamında ziyarette 
bulunulmuş, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan ÇETİNKAYA ile görüşülmüştür. 
Müdür bey Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yapmış olduğu sosyal içerme 
çalışmaları hakkında bilgi vermiş, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Kabul 
edilen ve seramik, müzik ve mum yapımı atölyelerinin açılışına katılım sağlanmıştır.  

 
3-Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü: 

Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan KAYKAÇ makamında ziyaret edilmiş, 
haraketlilik hakkında bilgi verilmiştir. Müdür bey yapmış oldukları sosyal içerme 
çalışmaları hakkında bilgi vermiş, İstanbul’da 4 Müdürlüğün bulunduğunu ancak 
sosyal içerme konusunda bir bütünlüğün olmadığını ortak bir politika geliştirilmesi 
gerektiğini belirtmiştir.   
 
4-İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü: 
Denetimli Serbestlik Müdürü Necmi SULTANİ makamında ziyaret edilmiş, 
yaptığı sosyal içerme projeleri hakkında bilgi alınmıştır, Müdür Bey aynı zamanda 
derneğimizin Başkan Yardımcısı olması nedeniyle proje hakkında bilgilendirme 
yapılmamıştır. 
 
5- Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı: 

Vakıf başkanıyla görüşülmüş, Başkan hanıma hareketlilik sosyal içerme 
projesi hakkında bilgilendirme yapılmış, vakfın yürüttüğü sosyal içerme projeleri 
hakkında bilgi alınmıştır. Ankara’da yapılacak çalıştaya katılacağını ve toplantıda 
aktif rol alacağını belirtmiştir. 
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6- Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği ve Türkiye Hapishane 
Çalışmaları Merkezi: 

Yönetim Kurulu üyesi Hilal Başak DEMİRBAŞ’la görüşülmüş,  Hilal hanıma 
hareketlilik hakkında bilgi verilmiş, Hilal hanım derneğinin yürütmüş olduğu sosyal 
içerme projeleri hakkında bilgilendirme yapmış, Ankara ilinde gerçekleştirilmesi 
planlanan sosyal içerme çalıştayına katkı sunacaklarını belirtmiştir. Ayrıca yurt 
dışı hareketlilik konusunda daha önce yürüttükleri projeleri ortaklarıyla 
görüşerek yardımcı olmaya çalışacağını söylemiştir. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bu ziyaret ve çalıştay raporu Sivil Düşün AB Programı kapsamında Avrupa Birliği desteği ile 
hazırlanmıştır.” 

“Bu ziyaret raporu içeriğinin sorumluluğu tamamıyla Denetimli Serbestlik Personeli Derneği’ne 
aittir ve AB'nin görüşlerini yansıtmamaktadır.” 

 
 

 


