ADALET BAKANLIĞI İLE DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ARASINDA
TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN DİNİ VE AHLAKİ GELİŞİMLERİNİ
SAĞLAMAYA YÖNELİK PROTOKOL

Amaç
Madde 1- Bu Protokol'ün amacı, ceza infaz kurumları ve eğitimevlerinde bulunan
hükümlü ve tutuklulara din hizmetleri, ahlaki gelişim ve manevi rehberlikle ilgili
faaliyetler sunmak suretiyle dinî ve ahlaki duygularını geliştirerek yeniden topluma
kazandırılmaları sürecine katkı sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Protokol; yukarıda belirlenen amaç doğrultusunda yapılacak
işbirliğinin esas ve usullerini belirler ve Başkanlık ile Bakanlığın merkez ve taşra
teşkilâtını kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu Protokol'de,
Bakanlık
: Adalet Bakanlığını
Başkanlık
: Diyanet İşleri Başkanlığını,
Kurum
: Tutukevi, kapalı ve açık ceza infaz kurumu ile çocuk eğitimevi
gibi tüm ceza infaz kurumları ve tutukevlerini ve denetimli serbestlik ve yardım
merkezi şube müdürlüklerini,
Müftülük personeli:
a) Kurumlarda tam gün esaslı görevlendirilen cezaevi vaizlerini,
b) Dini yükseköğrenim görmüş müftü, müftü yardımcısı, şube müdürü, vaiz, din
hizmetleri uzmanı ve imam-hatipleri,
c) (a) ve (b) maddelerde anılan kadroların herhangi birinden emekli olup da
müftülükçe görevlendirilmesi uygun görülenleri,
Din hizmetleri ve ahlaki gelişim faaliyetleri: Din ve ahlak bilgisi dersini, dinî
sohbetleri, ayda en az bir kez verilecek konferans etkinliğini, Kur'an-ı Kerim öğretimini
ve manevi rehberlikle ilgili faaliyetler ile hükümlü ve tutukluların dinî ve ahlaki
gelişimleri için yapılacak benzeri faaliyetleri,
ifade eder.
Sorumluluk
Madde 4- Bu Protokol'ün yürütülmesinden taraflar eşit derecede sorumludur.
Protokol'de yer alan hükümlere işlerlik kazandırmak amacıyla; merkezde Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı, taşrada kurum müdürlükleri
ile il ve ilçe müftülükleri yetkili ve sorumludur.

Görev ve Yükümlülükler
Madde 5- Protokol'ün amacına ulaşılabilmesi için tarafların görev ve
yükümlülükleri şunlardır:
A- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Görev ve Yükümlülükleri:
1- Kurum içinde "Adalet Bakanlığına Bağlı Ceza İnfaz Kurumları ve
Tutukevlerindeki Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredatı"
çerçevesinde derslerin işlenmesine uygun bir yerin dershane haline getirilmesini
sağlamak ve imkânlar ölçüsünde eğitici araç ve gereçleri temin etmek,
2- Din hizmetleri, ahlaki gelişim ve manevi rehberlik faaliyetlerinin belli bir
düzen içerisinde yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
3- Bu Protokol kapsamında görevlendirilen personele, çalışmalarını amacına
uygun yürütebilmesi için çalışma odası ve sınıf temin etmek, emniyetli ve huzurlu bir
ortamda çalışmaları için gerekli tedbirleri almak,
4- Bu Protokol kapsamında görevlendirilen personelin gerekli görmesi ve talebi
doğrultusunda, din hizmetleri, ahlaki gelişim ve manevi rehberlik faaliyetlerine katılacak
hükümlü ve tutukluların gruplandırılmalarını sağlamak,
5- İmkânlar ölçüsünde, bu Protokol kapsamında görevlendirilen personele kurum
araçlarından faydalanma imkânı vermek,
6- Kuruma yeni gelen tutuklu ve hükümlülerle bu Protokol kapsamında
görevlendirilen personelin görüşmesini ve hükümlü gözlem ve sınıflandırma formlarında
yer alan "Din" bölümünün ilgili personel tarafından doldurulmasını sağlamak,
7- Bu Protokol kapsamında görevlendirilen personelin, kütüphanede bulunan veya
kuruma gelen dini kitapları gözden geçirmesini sağlamak.
B-Diyanet İşleri Başkanlığının Görev ve Yükümlülükleri
1- Kurumların büyüklüğü, niteliği ile hükümlü ve tutuklu sayısı gözönüne
alınarak kurumlara yeterli sayıda öncelikle tam gün görevli cezaevi vaizi, buna imkân
olmadığı durumlarda bu Protokol'ün üçüncü maddesinin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen
personelin görevlendirilmesini sağlamak.
2- Tutuklu ve hükümlülere dini ve ahlaki bilgiler vermek, bu konulardaki yanlış
bilgileri düzeltmek, dini ve ahlaki duygu ve düşüncelerini geliştirerek, insan, aile, millet
ve vatan sevgisini aşılamak için; kuramlarda din hizmetleri, ahlaki gelişim ve manevi
rehberlik faaliyetleri görevini yürütmek, istek halinde Kur'an-ı Kerim öğretimi yapmak,
dini gün ve haftaların anlamına uygun anma/kutlama programlarını hazırlamak ve dini
vecibelerini yerine getirilmesine yardımcı olmak,
3- Verilecek olan derslerin ünite alt başlıklarını ayrıntılı olarak hazırlayarak
kurum idaresine iletmesini temin etmek,
4- Din hizmetleri, ahlaki gelişim ve manevi rehberlik faaliyetlerinde; konuların
seçimini, hükümlü ve tutukluların özellikleri, Adalet Bakanlığına Bağlı Ceza ve

Tutukevlerindeki Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredat
Programı ve Milli Güvenlik Kurulu'nun Tavsiye Kararlarını da dikkate alarak yapmak,
5- Hükümlü ve tutukluların idareye verecekleri dilekçeler aracılığıyla dini
konulardaki özel görüşme taleplerini karşılamak,
6- Kurumlarda bu Protokol kapsamında görevlendirilen personelin, yılda en az bir
kez denetimlerinin yapılarak, düzenlenen raporlardan bir örneğinin de Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ulaştırılmasını sağlamak,
7- Kütüphanede bulunan dini kitapların gözden geçirilmesini ve kurumlara yeni
gelen dini kitapların ilgili personel tarafından incelenmesini sağlamak,
8- Kurum kütüphanelerini, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı yayınları
başta olmak üzere, Din İşleri Yüksek Kurulunca tavsiye edilen diğer faydalı dini yayınlar
ile imkânlar ölçüsünde ücretsiz olarak desteklemek ayrıca kurumların istekleri
doğrultusunda ücretsiz olarak Diyanet Takvimi desteği sağlamak,
C-Ortak Görev ve Yükümlülükler
1- Ceza infaz kurumlarında bu Protokol kapsamında görevlendirilen personele
Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında
Adalet Bakanlığınca ek ders ücreti ödenir.
2- Bu Protokol kapsamında görevlendirilen cezaevi vaizleri, çalıştıkları kurum
müdürlüğünün olumlu görüşü üzerine izinlerini müftülükten alırlar.
3- Bu Protokol kapsamında ceza infaz kurumlarında görevlendirilen personel,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
düzenlenecek ortak programa uygun olarak hizmet öncesi eğitimden geçirilir ve belirli
dönemlerde hizmet içi eğitime alınırlar.
4- Kurs sonunda, kursa katılan personele belge verilir. Hizmet öncesi ve hizmet
içi eğitim kursuna katılan ve belge alan personel, kurumlarda öncelikli görevlendirilirler.
Değişiklikler
Madde 6-Taraflardan biri Protokol'de değişiklik önerdiği takdirde, bu önerisini
yazılı olarak karşı tarafa bildirir. Protokol değişiklikleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilir.
Yürürlük
Madde 7- Bu Protokol imzalandığı gün yürürlüğe girer. Protokol süresizdir.
Yürürlükten kaldırılmasına taraflar birlikte karar verirler. 10/02/2011
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