ADALET BAKANLIĞI İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARASINDA ‘CEZA İNFAZ
KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE ANNESİNİN YANINDA KALAN
ÇOCUKLARIN GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ’ HAKKINDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Bu Protokol’ün amacı, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan
hükümlü ve tutukluların 3-5 yaş (36-72 ay) grubu çocuklarının bedensel ve ruhsal
sağlıklarının korunması, gelişimi, topluma uyumu, temel değer ve davranışları kazanması
için, okul öncesi eğitim hizmeti verilmesi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasındaki
işbirliğini belirlemektedir.
Dayanak
Madde 2- 24.6.1973 tarih ve 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu, 5.1.1961
tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14.9.2011 tarih ve 652 sayılı Milli Eğitim
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 29.03.1984
tarih ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 5 ve 11 inci maddeleri.
Sorumluluk
Madde 3- Bu Protokol’ün yürütülmesinde taraflar eşit derecede sorumludur.
Protokol’de yer alan hükümlere işlerlik kazandırmak amacıyla; merkezde Milli Eğitim
Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü, taşrada ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile Cumhuriyet başsavcılıkları ve kurum
müdürlükleri yetkili ve sorumludurlar.
Tanımlar
Madde 4- Bu Protokol’de geçen deyimlerden;
Genel Müdürlük: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü;
Kurum: Tutukevleri ile kapalı ve açık ceza infaz kurumlarını,
Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı anaokulları
ve ana sınıflarını ifade eder.
Görev ve Yükümlülükler
Madde 5- Protokol hükümlerinin yürütülmesinde tarafların görev ve yükümlülükleri
şunlardır:
1-Milli Eğitim Bakanlığının Görev ve Yükümlülükleri:
a) Ceza infaz kurumunda annesinin yanında kalan çocukların psiko-sosyal
gelişimlerinin desteklenmesi için Adalet Bakanlığına bağlı kurumlardaki hükümlü ve
tutukluların 3-5 yaş (36-72 ay) grubundaki çocukları, kapasite ölçüsünde Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı anaokulları ve ana sınıflarına, öncelikli olarak ve sıraya alınmaksızın
kaydedilir.
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b) Muhtaç durumdaki hükümlü ve tutukluların çocuklarına Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı anaokulları ve ana sınıflarında ücretsiz okul öncesi eğitim hizmeti verilir.
c) Ücret ödeyebilecek hükümlü ve tutuklulardan çocuklarının kuruluşlardaki okul
öncesi eğitim için ilgili mevzuat gereğince belirlenen ücretleri alır.
d) Salıverilme sonrasında hükümlü ve tutuklu çocuklarının olanaklar ölçüsünde
kuruluşa alınmasını sağlar.
e) Kurumlarda bulunan hükümlü ve tutuklular, konferans, seminer ve yayın yoluyla
eğitilerek, topluma kazandırılmalarına katkıda bulunur.
f) Ceza infaz kurumları ve tutukevleri bünyesinde hizmete girecek olan anaokulları ve
anasınıflarını denetler.
2- Adalet Bakanlığının Görev ve Yükümlülükleri
a) 3-5 yaş (36-72 ay) grubundaki çocuğu bulunan hükümlü-tutukluların sevklerini,
olanaklar dâhilinde ve istekleri ölçüsünde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulları ve ana
sınıflarının bulunduğu yerlere yapar.
b) Hükümlü ve tutukluların 3-5 yaş (36-72 ay) grubundaki çocuklarının Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı anaokulları ve ana sınıflarına gidiş-gelişlerini sağlar.
c) Kuruluşlarda çocuğu bulunan hükümlü ve tutukluların sevk edildikleri ceza infaz
kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığına bildirir.
d) Kurum, anaokulları ve ana sınıflarındaki faaliyetler ile hükümlü ve tutuklulara
yönelik eğitim çalışmalarının, belli bir düzen içerisinde yürütülmesi için gerekli önlemleri
alır.
3- Ortak Hükümler
a) Karşılıklı yardım ilkesi doğrultusunda, kurum ya da uzman eksikliği konusunda iş
birliğine gidilir.
b) Hükümlü ve tutukluların 3-5 yaş (36-72 ay) grubundaki çocuklarının bulunduğu
anaokulları ve ana sınıfları ile ilgili toplantılar ortak olarak düzenlenir.
c) Kurumdaki hükümlü ve tutukluların 3-5 yaş (36-72 ay) grubundaki çocuklarının
yerleştirildiği anaokulları ve ana sınıflarında görev yapacak personel, Genel Müdürlük ve
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hizmet öncesi eğitimden
geçirilir ve belirli dönemlerde hizmet içi eğitime alınır.
Anlaşmazlık
Madde 6- Bu Protokol’ün uygulanmasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, Milli Eğitim
Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın ortak inceleme ve kararı ile çözülür.
Madde 7- Taraflardan biri Protokol’de değişiklik önerdiği takdirde, bu önerisini yazılı
olarak karşı tarafa bildirir. Protokol değişiklikleri, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim
Bakanlığı’nın ortak inceleme ve kararı ile gerçekleştirilir.
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Sona Erdirme
Madde 8- Protokol süresizdir. Taraflar anlaşmak suretiyle bu Protokolü yürürlükten
kaldırabilirler.
Yürürlük
Madde 9- İşbu Protokol dokuz (9) maddeden oluşmakta olup, iki (2) nüsha olarak
tanzim edilmiş, taraflarca 21/11/2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Sadullah ERGİN
Adalet Bakanı

Prof. Dr. Ömer DİNÇER
Milli Eğitim Bakanı
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