EĞİTİM SERVİSİ
Ceza infaz kurumlarında, hükümlülerin topluma kazandırılmaları,
sorumluluk duygusuna sahip bir birey olarak hayatlarını devam
ettirebilmeleri amacıyla eğitim çalışmalarına özel önem verilmekte olup;
bu çalışmalar her ceza infaz kurumunda eğitim servisi tarafından
yürütülmektedir.
Ceza İnfaz Kurumlarımızdaki eğitim çalışmaları hayat boyu öğrenme
anlayışı ile Genel Müdürlüğümüzün oluşturduğu Standartlar Sistemi
doğrultusunda yürütülmektedir. Kuruma ilk geldikleri anda hükümlü ve
tutukluların eğitim ve meslekî durumları, kurum öğretmenlerinin yapacağı
ilk görüşmeyle tespit edilir. Böylece hükümlü ve tutuklunun
salıverilmesine kadar olan süreç içerisinde gerekli olan eğitim
programları hazırlanır. Eğitim servisi, hükümlü ve tutuklulara, eğitim
seviyesini yükseltmek, yetenek ve ilgisi doğrultusunda bir meslek sahibi
olabilmeleri için rehberlik eder, bu yönde gerekli yardım ve desteği
sağlar. Eğitim servisi, eğitimi destekleyici kurslar ve mesleki kursların
açılmasını sağlar.
Kurumlarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde; Milli Eğitim
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere üniversiteler ve
sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.
Ayrıca, ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilmekte olan konferans,
seminer, konser, tiyatro, bilgi yarışması, münazara gibi sosyal ve kültürel
etkinlikler eğitim servisi tarafından planlanır. Eğitim servisleri, yıllık olarak
hazırladıkları eğitim planını ceza infaz kurumu eğitim kuruluna sunar.
Eğitim kurulunca uygun görülen faaliyetler eğitim servisi tarafından
düzenlenerek, uygulanır ve değerlendirilir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Ceza infaz kurumunda bulunmakta olan hükümlü ve tutukluların her
seviye eğitim kurumuna yeni kayıt, kayıt yenileme, ders seçimi, diploma
takip ve destekleyici kursların açılması ile ilgili işlemler eğitim servisi
tarafından yapılmaktadır.
a-Okuma Yazma Kursları
Ceza infaz kurumlarında okumaz yazmazların okur-yazar hale
getirilmelerine yönelik I. kademe okuma yazma kursu, ilkokulun ara
sınıflarından ayrılan veya ilkokul mezunu olmayan, 65 yaş altı, sağlık
durumu elverişli yetişkin hükümlü ve tutuklulara II. kademe okumuyazma başarı kursları açılmaktadır.

b-Yaygın Eğitim (Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi ve
Açık Öğretim Fakültesi)
Hükümlü ve tutuklular Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi ve
Açık Öğretim Fakültesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde devam
edebilmektedir. Bu okullara kayıtlı hükümlü ve tutuklulara eğitimlerini
devam ettirmeleri için gerekli imkânlar sağlanmaktadır.
Açık Öğretim Ortaokuluna, yetişkin II. kademe eğitimi kursunu başarıyla
tamamlayan, ilkokulu bitiren, ortaokul 5, 6, 7, 8 veya ilköğretim okulu 6,
7, 8. sınıflardan ayrılan hükümlü tutuklular devam edebilmektedir.
Açık Öğretim Lisesine, ortaokul veya ilköğretim mezunu ya da lise 1.2.3.
sınıflardan ayrılan hükümlü ve tutukluların devam edebilmelerine olanak
sağlanmaktadır.
Açık Öğretim Fakültesine, lise düzeyinde bir ortaöğretim programını
tamamlayan, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sınavına katılıp
üniversitelerin açık öğretim programlarına yerleşen veya yüksek öğretim
mezunu iken sınavsız kayıt yaptıran hükümlü ve tutuklular devam
edebilmektedir.
c- Örgün Yüksek Öğretim
Hükümlü ve tutuklular, ilgili mevzuat çerçevesinde, üniversitelerin örgün
yüksek öğretim ve uzaktan eğitim programlarına devam ederek,
eğitimlerini sürdürebilmektedir.
Örgün yüksek öğretim programına kayıtlı iken ceza infaz kurumuna giren
ve ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlar sonucu üniversitelerin
örgün yüksek öğretim programlarını kazanan hükümlülerden açık ceza
infaz kurumlarında bulunanlar, kayıtlı oldukları yüksek öğretim
programları ile ceza infaz kurumu aynı belediye sınırları içerisinde ise
okullarına gidip, derslere katılarak eğitimlerini sürdürebilmektedir.
Eğitim teknolojilerindeki hızla değişen gelişmeler doğrultusunda, yaygın
öğretim çalışmalarını daha nitelikli düzeye getirilmesi için uzak bir çok
üniversitede uzaktan eğitim programları açılmıştır. İnternet erişimli sanal
sınıf uygulamaları kapsamında, bir bölümü yaygın öğretim, bir bölümü
ise örgün öğretim hizmetleri olan uzaktan eğitimden, kurum imkanları
dahilinde, hükümlü ve tutukluların yararlanmaları sağlanmaktadır.
MESLEKİ VE TEKNİK KURSLAR
Ceza infaz kurumlarında açılan mesleki ve teknik kurslar; bireyin daha
çok kişisel gelişiminin sağlanması maksadıyla ve ayrıca ülkemizin, iş
piyasalarının mesleki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, meslek
edindirmeye yönelik olarak düzenlenmektedir. İş ve meslek eğitimi,
kurumun fiziksel yapısı, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hükümlü ve

tutukluların verimli, üretken bireyler olarak toplum yaşamına uyumlarını
sağlamak, salıverilmelerinden sonra gelir getirecek bir meslek
edinmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanmaktadır.
Hükümlü ve tutukluların yeteneklerine uygun meslek kurslarının seçimi
eğitim kurulunca yapılmaktadır. Eğitimler; halk eğitim müdürlükleri,
mesleki eğitim merkezi müdürlükleri, üniversiteler, belediyeler, ticaret ve
sanayi odaları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile günümüz
koşullarına uygun olarak iş birliği halinde açılmaktadır.
SINAV HİZMETLERİ
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ALES, YDS,
DGS, YGS, LYS, KPSS, TUS ve DUS gibi sınavlar ile Milli Eğitim
Bakanlığı Sınav Komisyonları tarafından yapılan Açık Öğretim Ortaokulu,
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavları ve Yüksek
Öğretim Kurumlarının örgün eğitim, uzaktan eğitim ve açık öğretim
kapsamında yapmış olduğu sınavlar kurumlarımızda yapılmaktadır.
Hükümlü ve tutukluların sınavlara katılarak, eğitimlerini sürdürmeleri
sağlanmaktadır. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin
eğitimlerini sürdürmelerine ve kurum dışında sınavlara katılmalarına
imkan sağlanmaktadır.
KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI
Hükümlü ve tutukluların boş zamanlarını okuyarak değerlendirmeleri,
eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile hedeflere ulaşmak, ceza infaz
kurumunda görevli personel için gerekli eğitim ve iyileştirme
çalışmalarında ihtiyaç duyulan kaynakları hazır halde bulundurmak
amacıyla kurumların tipine göre kitaplık veya kütüphaneler kurulmuştur.
İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak güncel ve kurum ihtiyacını
karşılayacak yayınlar temin edilerek kütüphanelerin zenginleştirilmesi
sağlanmaktadır.
DİNİ REHBERLİK VE MANEVİ HİZMETLER
Dini rehberlik ve manevi hizmetler hükümlü ve tutukluların
rehabilitasyonuna çok önemli katkılar sağlamaktadır. Mevzuat
çerçevesinde her hükümlü ve tutuklu mensup olduğu dinin temsilcisi ile
görüşme hakkına sahiptir. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve
tutuklulara yönelik olarak din hizmetlerinin yerine getirilmesi için Diyanet
İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol gereği il ve ilçe müftülükleri ile
işbirliği yapılarak genelgede belirtilen şartları taşıyan müftülük personeli,
bu sağlanamadığı takdirde Milli Eğitim Müdürlüklerinden din bilgisi ve

ahlak bilgisi öğretmenleri talep edilerek hükümlü ve tutuklular din
hizmetlerinden faydalandırılmaktadır.
SOSYAL KÜLTÜREL FAALİYETLER
Ceza İnfaz Kurumlarında kişilerin sosyal ve kültürel olarak gelişimleri için
istekli hükümlü ve tutukluların katılımları ile sergi, müzik, halkoyunları,
hobi faaliyetleri ve el sanatları çalışmaları gibi etkinlikler sürekli olarak
düzenlenmektedir.
Konferans-Seminer
Hükümlü ve tutuklulara yönelik, eğitim ve iyileştirme çalıştırmalarına
destek olabilecek nitelikte konferans, seminer, panel gibi etkinlikler
gerçekleştirilmektedir. Ayda en Ayda en az bir defa düzenlenmekte olan
etkinliklere hükümlü ve tutuklular ilgi, ihtiyaç, bireysel özellikler gibi
kriterler göz önünde bulundurularak alınmaktadır.
Münazara-Bilgi Yarışması
Hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak, her seferinde mümkün olduğu
kadar farklı hükümlü ve tutuklunun katılımıyla ekipler oluşturularak
münazara veya bilgi yarışmaları düzenlenmektedir.
Tiyatro-Drama
Resmi veya sivil kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, kurumda tiyatro
etkinlikleri yapmak üzere hükümlü ve tutuklulardan oluşturulacak
grupların ya da kurum dışı faaliyet sürdüren çeşitli tiyatro gruplarının
kurumlarda oyun sahnelemesi sağlanmaktadır.
Sinema
Eğitim ve iyileştirme çalışmalarına katkıda sunmak üzere, kamu kurum
ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak kurumlarda her
ay en az bir film gösterimi yapılmaktadır.
Merkezi Yayın Sistemi
Merkezi yayın sistemi bulunan kurumlarda, hükümlü ve tutuklulara eğitim
ve iyileştirme faaliyetlerine destek olacak nitelikte eğitsel programlar,
belgeseller ve ders içerikli görüntüler izletilmektedir. Merkezi sistem
aracılığıyla yapılacak yayınlar, hükümlü ve tutuklulara daha önceden
duyurulan program çerçevesinde yapılmaktadır.

Konser
Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel gruplar ve
mahalli sanatçılarla işbirliği yapılarak kurumlarda konserler verilmektedir.
Tören-Anma Günleri
Önemli gün ve haftalarda, kurumda bulunan hükümlü ve tutuklulara
yönelik olarak; birlik ve beraberliği arttıracak gün ve haftanın önemine
yakışır şekilde programlar düzenlenerek, kutlama yapılmaktadır.
Sportif Çalışmalar ve Turnuvalar
Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların sağlıklı olarak
yaşamlarını devam ettirebilmeleri için kurum imkânları çerçevesinde spor
yapmalarına imkan verilmektedir. Gençlik ve spor il müdürlükleri ile bağlı
federasyonlarla işbirliği yapılarak ve personelden gerekli yeterliliğe sahip
olanların katılımıyla sportif etkinlikler yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin
gerçekleştirilmesinde beden eğitimi öğretmenliği yetiştiren okullardan
mezun olmuş aday öğretmenlerden veya emekli beden eğitimi
öğretmenlerinden ek ders karşılığı yararlanılmaktadır.
Ceza infaz kurumlarında değişik spor branşlarında turnuvalar
düzenlenmektedir.
Diğer Kurum ve Kuruluşlar ile İşbirliği
Ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim çalışmalarının desteklenmesi
ve sosyal kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi, iş ve meslek eğitimi
kurslarının geliştirilmesi ve maddî durumu yetersiz hükümlü ve
tutuklulara malzeme temin edilmesi, ihtiyacı olan hükümlü ve tutuklulara
yardım yapılması ve yararlı görülen diğer konularda kamu kurum ve
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılmaktadır.

