
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Birlikiçindesepder# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİNDE  

SOSYAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ VE KURUMSAL KAPASİTE 

GELİŞTİRME PROJESİ 

 

 

 

 

LETONYA ZİYARETİ RAPORU 

24-29 Eylül 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

İÇİNDEKİLER 

 

 

İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................... 2 

GİRİŞ ......................................................................................................................................... 3 

 

A. KURUM ZİYARETLERİ ...................................................................................................... 4 

 

I.GÜN ......................................................................................................................................... 5 

1. “LETONYA DENETİMLİ SERBESTLİK ANA MERKEZİ” ............................................... 5 

2. “SAFE HOUSE’’ (GÜVENLİ EV) . ...................................................................................... 8 

 

II. GÜN ..................................................................................................................................... 10 

3. “CESİS ÇOCUK VE GENÇLİK YARI KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU”... ................. 10 

4. “CESİS DENETİMLİ SERBESTLİK BİRİMİ” .................................................................. 13 

5. “CESİS GENÇLİK EVİ” ..................................................................................................... 14 

 

II1. GÜN ................................................................................................................................... 16 

6. “JURMALA BELEDİYESİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE TOPLANTI” .... 16 

7. “JURMALA DENETİMLİ SERBESTLİK BİRİMİ ” ......................................................... 20 

 

IV. GÜN .................................................................................................................................... 21 

8. “RİGA DENETİMLİ SERBESTLİK BİRİMİ” ................................................................... 21 

 

B. DEĞERLENDİRME ........................................................................................................... 23 

 



3 
 

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 Cesis şehirlerinde  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 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  öncelikle Cesis 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 
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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 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.  
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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 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; 
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Denetimli Serbestlik Ana Merkezi direkt olarak Adalet Bakanına bağlı 

bulunmaktadır. Talep ve görüşmeler Adalet Bakanına direkt bağlı Genel 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 
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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. 

 

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;  

1. Göçmenler için danışmanlık, 

2. Göçmenlere karşı önyargılı olan kişilerin ve Letonya halkının göçmenlere karşı 

negatif bakış açısını değiştirmeye yönelik eğitimler 
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3. Tercümanlık yardımı 

gibi faaliyetleri kapsamaktadır.  

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 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  
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  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 

          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 

kağıt-kalem kullanılmamakta ve psikolog bulunmaktadır.   
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 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 

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. Bunun için 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 
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çalışmasında gönüllülük esastır. Okulun koridorlarında görevliler bulunmakta ve kapılar camlı 

olduğu için sınıflar gözetlenebilmektedir. Ayrıca öğretmelerin masasında panik butonu 

bulunmaktadır. Gerektiğinde  panik butonu kullanılmaktadır. 

 

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 aktivitilere 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 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.  
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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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II1.GÜN 

 

6. 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.  

Faaliyetler; 

- Saat 23:00 dan sonra gönüllü ebeveynlerle birlikte şehir turuna çıkılarak, evde 

olması gerekirken sokakta olan çocuklarla ilgili polisten yardım istenmesi   

- Madde kullanımını önlemek için toplumun katılımı ile projeler yürütülerek 

bonzai satan yerlerin kapatılması 



17 
 

- AB projeleri 

- Aileler ile öğretmenleri biraraya getiren projeler(kamusal alanda nasıl 

davranılması gerektiğinin gösterildiği) 

- ‘Madde Kullanımını Durdur’ projesi ile madde bağımlılığının önlenmesi için 

psikolojik ve psikiyatrik destek, yaşam koçluğu, alkol-madde kullanımı ve bulaşıcı hastalıklar 

hakkında eğitimler 

- Normal/standart bir yaşam sürmenin ne kadar iyi olduğunun anlatılmaya 

çalışıldığı motivasyonel çalışmalar. 

- 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.  

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 
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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 olabilmektedir. Ailelerle çalışmada en 

az bir kez irtibat kurulma zorunluluğu bulunmaktadır.   

 Çocuklar için önleme faaliyetleri kapsamında;  

 Eğitimler ve grup çalışmaları, 

 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. 
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Belediye polisleri idari yapılanma 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 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.  



20 
 

 

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 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 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.  
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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 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.  
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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.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


