MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE ADALET BAKANLIĞI İŞBİRLİĞİNDE EĞİTİM
KURUMU VEYA PROGRAMINA DEVAM ETME DENETİMLİ SERBESTLİK
KARARLARININ UYGULANMASINA DAİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Amaç
Madde 1 – Bu protokolün amacı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı
işbirliğinde, mahkemeler tarafından verilen eğitim kurumuna veya programına devam etme
kararlarının yerine getirilmesi sürecinde, bireylerin bir işe girebilmelerine kolaylık ve destek
sağlayacak düzeyde bir meslek ve beceri öğrenmelerinin ve eğitim yaşamlarına daha sağlıklı
ve başarılı olarak devam etmelerinin sağlanarak yeniden topluma kazandırılmaları ve
denetimli serbestlik tedbiri altında olan ve eğitimlerine devam eden kişilerin denetim
sürelerinde etkili izleme ve iyileştirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 – Bu protokol, Millî Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı işbirliğinde
mahkemeler tarafından verilen eğitim kurumuna veya programına devam etme kararlarının
yerine getirilmesi sürecinde;
a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 50 nci maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi gereğince; bireyin bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla
gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine,
b) 5237 sayılı Kanun’un 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi gereğince;
on sekiz yaşından küçük olan hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak
amacıyla, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesine,
c) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun’un 107 nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince; on sekiz yaşından küçük olan
hükümlünün, denetim süresinde eğitimlerine, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir
kurumda devam etmesine,
ç) 03/07/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 23 üncü maddesinin
üçüncü fıkrası gereğince; denetimli serbestlik süresi içinde çocuğun bir eğitim kurumuna
devam etmesine ilişkin mahkeme kararlarının yerine getirilmesi sürecinde yürütülmesi
gereken çeşitli eğitim faaliyetleri ve görevlerle mahkemeler tarafından hakkında diğer
denetimli serbestlik kararlarına hükmedilen ve eğitimlerine devam eden kişilerin eğitim
süreçlerinde yapılması gereken görevlere ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu protokol; 14/6/1973 tarihli ve1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 3/7/2005
tarihli ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları
Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Taraflar
Madde 4 – Bu protokolün tarafları, Millî Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığıdır.

Yetkili Birimler
Madde 5 – Bu protokol hükümlerinin yürütülmesinden, Millî Eğitim Bakanlığı adına
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü, Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretimi Genel
Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve
Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı adına ise Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü yetkili ve sorumludur.
Taşrada, Millî Eğitim Bakanlığı adına İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, Adalet
Bakanlığı adına ise Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi
Şube Müdürlükleri bu protokol çerçevesindeki iş ve işlemleri yürütmekle yetkili ve
sorumludurlar.
Millî
Eğitim
Bakanlığındaki
ilgili Genel
Müdürlükler
arasındaki
koordinasyon işlemleri Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Görev ve Yükümlülükler
Madde 6 – Protokol hükümlerinin yürütülmesinde tarafların görev ve yükümlülükleri
şunlardır:
6.1 Millî Eğitim Bakanlığının Görev ve Yükümlülükleri.
6.1.1 Denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri tarafından bildirilen
eğitim kurumuna veya programına devam etme kararlarının uygun okul veya eğitim
kurumunda yerine getirilmesini sağlamak.
6.1.2 Mahkemeler tarafından hakkında eğitim kurumuna veya programına devam etme
kararı verilen kişilerin yükümlülüklerine uyup uymadıklarının, gösterdikleri gelişmelerin
etkili biçimde izlenmesinin ve gerekli olması halinde rehberlik görevlerinin yerine
getirilmesinin sağlanması için okulda görevli rehber öğretmeni, eğitim kurumlarında rehber
öğretmen bulunmaması halinde en yakın rehberlik ve araştırma merkezinden bir rehber
öğretmeni görevlendirilmesini sağlamak.
6.1.3 Eğitim kurumuna veya programına devam etme kararlarının yerine
getirilmesinde uzman olarak görevlendirilen rehber öğretmen tarafından kişinin toplumla
bütünleşmesi ve iyileştirilmesi için meslekî çalışma ve denetimin ayrıntılı olarak açıklandığı
denetim planının ve çocuklar hakkında aylık ve üç aylık, yetişkinler hakkında üç aylık
dönemler için denetim planı doğrultusunda yapılan uygulamanın değerlendirildiği; raporun
hazırlandığı dönemi takip eden sonraki üç aylık denetim sürecinde yapılması düşünülen
mesleki çalışmaların açıklandığı denetim raporunun düzenlenmesini sağlamak.
6.1.4 Kişi hakkında eğitim kurumuna veya programına devam etme kararları dışında
diğer denetimli serbestlik tedbirlerinin verilmesi ve kişinin eğitimine devam etmesi halinde
kişinin yükümlülüklerine uyup uymadığının, gösterdiği gelişmenin etkili biçimde
izlenmesinin sağlanması için denetimli serbestlik görevlileri ile bilgi alışverişini sağlamak.
6.1.5 Hakkında eğitim kurumuna veya programına devam etme kararı verilen kişinin
yükümlülüklerine uymaması halinde durumun denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube
müdürlüğüne bildirmesi yönünde önlem almak.
6.1.6 Hakkında eğitim kurumuna veya programına devam etme kararı verilen
kişinin eğitim kurumuna başvurmasının ardından kişinin denetimli serbestlik süresi içinde

devam edeceği kursların isim ve süresinin, kişinin talebi, kurslara katılım için niteliklerinin
uyup uymadığı ve alacağı kursların birbirini destekler nitelikte olması yönünde önlem almak.
6.1.7 Eğitim programını başarı ile bitirenlere durumuna göre Diploma/Kurs Bitirme
Belgesi düzenlenmesini sağlamak.
6.2 Adalet Bakanlığının Görev ve Yükümlülükleri
6.2.1 Mahkemeler tarafından verilen eğitim kurumuna veya programına devam etme
kararlarının İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak.
6.2.2 Denetimli serbestlik ve yardım hizmetleri ve kişilerin yükümlülükleri hakkında
İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile eğitim kurumuna veya programında devam etme kararının
uygulanacağı eğitim kurumunun bilgilendirilmesini sağlamak.
6.2.3 Hakkında eğitim kurumuna veya programına devam etme kararı verilen kişinin
niteliklerinin uygun olması ve kayıt dönemi içinde bulunulması halinde kişinin öncelikle
mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilmesini sağlamak.
6.2.4 Hakkında eğitim kurumuna veya programına devam etme kararı verilen kişinin
denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğüne çağrılarak kararın tebliğ edilmesini,
karar ve yükümlülükler hakkında bilgi verilmesini sağlamak.
6.2.5 Kişi hakkında eğitim kurumuna veya programına devam etme kararları dışında
diğer denetimli serbestlik tedbirlerinin verilmesi ve kişinin eğitimine devam etmesi halinde
eğitim kurumunun öncelikle birinci amiri veya rehber öğretmeni ile bağlantı kurularak kişinin
gösterdiği gelişmeler ve genel durumu hakkında bilgi edinilmesini sağlamak.
6.2.6 Eğitim kurumuna veya programına devam etme kararlarının yerine
getirilmesinde uzman olarak görevlendirilen rehber öğretmen tarafından hazırlanan denetim
planı ve raporlarının hâkime sunulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesini
sağlamak.
6.2.7 Kişinin eğitim kurumuna veya programına devam etme kararını yerine
getirmemesi veya yükümlülüklerine uymaması halinde durumun mahkemeye bildirilmesini
sağlamak.
6.2.8 Kişinin eğitim kurumuna veya programında katılımlarını veya devam etmelerini
sağlamak için gerekli önemleri almak.
Çeşitli Hükümler
Madde 7 – Halk eğitim merkezleri ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı diğer mesleki
teknik orta öğretim kurumlarınca açılacak kurslar en az 10 kişilik katılımın tamamlanmasıyla
düzenlenir. Ayrıca şartların uygun olması durumunda normal kurslar içinde de eğitime devam
imkânı sağlanır.
Madde 8 - Millî Eğitim Bakanlığı adına il ve ilçelerdeki işlemler İl/İlçe Millî Eğitim
Müdürlükleri, İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki işlemler de ilgili müdür
yardımcısı/şube müdürleri tarafından yürütülür. Birden çok şube/bölümü ilgilendiren
konularda koordinasyon, yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürleri
tarafından sağlanır. Eğitim kurumuna veya programına devam etme kararı, kişinin katılım
şartları, programın özelliği, uygulama takvimi vb. hususlar dikkate alınarak verilir. Bunun için
il/ilçedeki yetkililer birlikte önlem alırlar.

Madde 9 - Protokolün imzalanmasından sonra en geç iki ay içinde il merkezinde
değerlendirme toplantısı yapılır. Yapılacak toplantıda uygulama ile ilgili konular görüşülür ve
buna göre işlemler yürütülür. İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları
arasındaki koordinasyon denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü
tarafından sağlanır.
Madde 10 – Kursların belirlenen tarihten önce bitirilmesi, kapatılması, birleştirilmesi,
ertelenmesi vb. iş ve işlemler, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün
ortak kararı ile gerçekleştirilir.
Madde 11 – Millî Eğitim Bakanlığının ilgili Genel Müdürlükleri kendi görev ve
sorumluluk alanı içerisinde; bu protokol çerçevesinde yürütülen eğitim programlarına
ilişkin tüm mevzuatın dağıtımının, Cumhuriyet Başsavcılıklarına da yapılmasını
sağlayacaktır.
Madde 12 – Bir eğitim kurumuna veya programına devam ederken bir başka
denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğünün görev alanında ikamet etmeye
başlayan kişiler, ikamet ettiği yerde aynı tür eğitim kurumu veya programı bulunması halinde
bu eğitim kurumu veya programına da nakil olabileceklerdir.
Madde 13 – Bu Protokol hükümlerini değiştirecek mahiyetteki konularda, Adalet
Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mahkemelerce verilen eğitim kurumuna veya
programına devam etme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili olarak hazırlanan genelgelerin
yayımından önce ilgili Bakanlığın görüşü alınacaktır. İlgili Bakanlık 10 (on) gün içinde
görüşünü bildirecektir. Bu süre içinde görüş bildirilmediği takdirde olumlu görüş verilmiş
sayılacaktır. Daha sonra söz konusu genelgelerin bir örneği bilgi için ilgili Bakanlığa
gönderilecektir.
Değerlendirme Toplantıları
Madde 14 – Bu protokol çerçevesinde yürütülen eğitim faaliyetlerinin
değerlendirilmesine, uygulamada karşılaşılan güçlükler ve bunlara dair çözüm önerileri
geliştirilmesine, güçlüklerin giderilmesi, yeni gelişim ve değişimlere göre planlama
yapılmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının başkanlığında ve
ilgili Genel Müdürlerin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılır.
İhtiyaç duyulması halinde yapılacak toplantının gündemi 15 gün önce birlikte
belirlenir. Aynı toplantılar il düzeyinde Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır.
Protokol Süresi
Madde 15 – Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren üç yıl süre ile geçerlidir.
Üçüncü yıldan sonra; taraflardan herhangi bir talep gelmediği takdirde protokol kendiliğinden
birer yıl daha uzar.
Taraflar asgari 1 ay önce, karşı tarafa yazılı haber vermek suretiyle protokolün
iptalini isteyebilir.

Yürürlük
Madde 16 – Bu madde dâhil 16 (on altı) maddeden oluşan bu işbirliği
protokolü 26/09/2006 tarihinde iki suret imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
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