ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRK KIZILAYI ARASINDAKİ
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Taraflar
Amaç
Madde 1- Bu Protokolün amacı; çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında veya çocuk
eğitimevlerinde bulunan çocuklardan ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlerin güvenli bir
şekilde ailelerine ulaştırılmaları ve maddi durum yetersizliği nedeniyle il dışından çocuğunu
ziyarete gelemeyen aile üyelerinden birine çocukları ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla
zekât (maddi) yardımı yapılarak, çocukların cezalarının infazı sonrası topluma yeniden
kazandırılmasına destek sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu Protokol, çocuk kapalı ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde
bulunan, hükümlü ve tutuklu çocuklardan ihtiyaç sahibi olanları ve bu çocukları maddi
yetersizliklerden dolayı il dışından ziyarete gelemeyen aile üyelerinden birini kapsar ve zekât
(maddi) yardımı yapılmasına ilişkin esas ve usulleri düzenler.
Dayanak
Madde 3- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu ile
19/02/2009 tarih ve 27146 sayılı Türk Kızılay Derneği Tüzüğü'dür.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4a) Ceza İnfaz Kurumu: Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Çocuk Eğitimevi'ni,
b) Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu: Müstakil Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları
ile bu kurumların bulunmadığı hallerde kapalı ceza infaz kurumlarının çocuklara ayrılan
bölümlerini,
c) Çocuk Eğitimevi: Oniki – Onsekiz yaş grubu çocuklar ile herhangi bir eğitim ve
öğretim programına devam edip, eğitim ve öğretimlerini tamamlayabilmeleri bakımından 21
yaşını bitirinceye kadar kalmalarına izin verilen kurumu,
ç) Aile Üyesi: Hükümlü ve tutukluların ziyaret edilmeleri hakkında yönetmeliğin 9
uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen kişileri,
d) Türk Kızılay’ı: Türkiye Kızılay Derneği’ni,
e) Kızılay Şubeleri: Türk Kızılay’ı şubelerini,
ifade eder.
Taraflar
Madde 5- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türk
Kızılayı'dır.

Tarafların İletişim Adresleri
Madde 6- Taraflar, aşağıda belirtilen adreslerini yazışma adresi olarak kabul ve beyan
eder. Adres değişiklikleri diğer Taraf’a tebliğ edilmediği takdirde bu adreslere yapılacak her
türlü yazışma geçerli kabul edilir.
(1) Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İletişim Adresi
Adres: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
HSYK Binası Konya Yolu No:70 Beşevler/Ankara
Telefon: 0312 204 13 57
Faks: 0312 223 43 91
(2) Türk Kızılay’ı Genel Müdürlüğü İletişim Adresi
Adres: Türk Kızılay’ı Genel Müdürlüğü
Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA
Telefon: 0312 430 23 00
Faks: 0312 430 01 75

İKİNCİ BÖLÜM
YÜKÜMLÜLÜKLER
Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri
Madde 7- Ceza İnfaz Kurumundan salıverilen çocuklara zekât (maddi) yardımı
yapılması ile ilgili olarak;
Ceza infaz kurumu müdürlüğü;
(1) Ceza infaz kurumunda kalan ve salıverilme tarihi yaklaşan ancak ekonomik
sorunlar nedeniyle eve dönüş yol parası olmayan hükümlüleri ve kuruma geliş tarihi itibari ile
ihtiyaç sahibi olan tutuklu çocukları tespit eder.
(2) İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hükümlü çocuklara ilişkin “Zekât İhtiyaç Sahibi
Formu'nu (Ek-1)” doldurarak çocukların tahliyesinden en az 20 gün önce Türk Kızılay’ı
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne üst yazı ile bildirir.
(3) İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen tutuklu çocuklara ilişkin kuruma geliş tarihinden
itibaren bir ay içinde “Zekât İhtiyaç Sahibi Formu'nu (Ek-1)” doldurarak çocukların
tahliyesinde kullanılmak üzere Türk Kızılay’ı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne üst yazı ile
bildirir.
(4) Türk Kızılay’ı tarafından verilen bilgi doğrultusunda, yapılacak zekât (maddi)
yardımı ile ilgili çocukları bilgilendirir.
(5) Çocukların Ziraat Bankası Şubesinden zekât (maddi) yardımı almaları ve ulaşım
masraflarını karşılayıp ailelerinin yanına gitmeleri konusunda gerekli işlemleri yapar.
Madde 8- Çocukları ziyaret edecek aile üyesine zekât (maddi) yardımı yapılması ile
ilgili olarak;
Ceza infaz kurumu müdürlüğü;
(1) Ekonomik sorunlar nedeniyle aileleri tarafından ziyaret edilemeyen ihtiyaç sahibi
çocukları tespit eder.

(2) Çocuğun görüşü alınarak ziyaret yardımı alacak aile üyesini tespit eder.
(3) İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aile üyesini zekât (maddi) yardımı alabileceği
konusunda bilgilendirir.
(4) Belirlenen aile üyesine ait kişi bilgilerini “Zekât İhtiyaç Sahibi Formu (Ek-2)” ile
üst yazı ekinde Türk Kızılay’ı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirir.
(5) Zekât (maddi) yardımı alan aile üyesinin, ceza infaz kurumunda kalan çocuğu
ziyaret edip etmediğini kayıt altına alır.
Türk Kızılayı'nın Yükümlülükleri
Madde 9- (1) Ceza infaz kurumu müdürlüğü tarafından tespit edilerek ‘Zekât İhtiyaç
Sahibi Formu’nda belirtilen çocuk ve aile üyesinin veri girişlerini yapar ve varsa yanlış
bilgilerin düzeltilmesi veya eksikliklerin tamamlanmasını sağlar.
(2) Kurum içi mevzuat gereğince gerekli işlemler yapılarak belirlenen ihtiyaç
sahiplerine zekât (maddi) yardımı ödemelerinin yapılmasını sağlar.
(3) Zekât (maddi) yardımı ödemeleri ile ilgili banka yüklemeleri yapıldığında,
salıverilecek çocuğun veya ziyarete gelecek aile üyesinin bankaya yönlendirilmeleri için ilgili
ceza infaz kurumu müdürlüğünü bilgilendirir.
(4) Ceza infaz kurumu müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen aile
üyesinin sosyal incelemesi Türk Kızılay’ı Şube Başkanlıkları tarafından yapılır.
(5) Çocuğun yüksek yararı ve özel hayatın gizliliği ilkesine uygun olarak, çocuklar ve
aileleri ile ilgili bilgilerin paylaşılmamasına dikkat edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 10- (1) Zekât (maddi) yardımları ihtiyaç sahibi çocuk ve aile üyesi için yılda
bir kez ayrı ayrı 250,00-TL.dir.
(2) İhtiyaç sahibi aile üyesinin, zekât (maddi) yardımını herhangi bir Ziraat Bankası
Şubesi’nden T.C. kimlik numarası bulunan kimlik belgeleri ile 30 takvim günü içinde alması
sağlanır.
(3) Zekât (maddi) yardımları, Zekât Şartlı Bağış hesaplarına bağış yapıldığı sürece
sürdürülür. Bu hesapta yeterli fon bulunmaması durumunda, talepler fonun müsait olduğu
döneme kadar ertelenir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtım yapılmaz.
Protokolün Süresi
Madde 11- (1) Bu Protokol, imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçerlidir.
(2) Protokolün bitim tarihinden 1 (bir) ay öncesinde tarafların yazılı olarak fesih
ihbarında bulunmaması halinde Protokol 1 (bir) yıl daha geçerli olacaktır.
Devir ve Temlik Yasağı
Madde 12 – Taraflardan herhangi biri, diğerinin yazılı onayı olmaksızın doğrudan
veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen Protokol konusu işleri veya Protokolü,

Protokolden kaynaklanan hak ve alacakları herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye devir
ya da temlik edemez.
Değişiklik
Madde 13- Protokolde yapılması gereken ek veya değişiklikler, taraflar arasında
imzalanacak ek protokol ile yapılır. Bu ek protokoller imzalandıkları tarihten itibaren
yürürlüğe girer ve Protokolün ayrılmaz parçası olur.
Mücbir Sebep
Madde 14- Herhangi bir Taraf’ın kontrolü dışında meydana gelen ve ilgili Taraf’ın
yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız kılan durumların ortaya çıkması halinde, ilgili
Taraf diğer Taraf’a derhal yazılı bildirimde bulunacak ve işbu Protokol Mücbir Sebep ’in
ortadan kalkmasına kadar askıya alınacaktır.
Fesih
Madde 15- Protokolde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilemediği takdirde,
makul bir süre önce haber vermek koşulu ile protokol tek taraflı sona erdirilir.

Uyuşmazlık Hali
Madde 16– (1) Bu Protokolle tanımlanmış; ortak yürütülen faaliyetlerde, taraflardan
birinin diğer tarafın bilgisi dışında hareket etmemesi prensibi kabul edilir.
(2) Protokolden doğacak ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
Yürürlük ve İmza
Madde 17- (1) İş bu Protokol Adalet Bakanlığı ile Türk Kızılay’ı tarafından imzalandıktan
sonra yürürlüğe girecek olup kendilerine bağlı birimlere tebliğ edilecektir.
(2) İşbu Protokol dört (4) sayfa ve 17 (on yedi) maddeden oluşmuş olup, taraflar
arasında iki (2) suret olarak düzenlenmiş ve 05/11/2014 tarihinde imzalanmıştır.
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