ANKARA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRK KIZILAYI
ARASINDA “DENETİMLİ SERBESTLİK ALTINDAKİ YÜKÜMLÜLERE
YARIDIM YAPILMASI” İLE İLGİLİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Taraflar
Amaç
Madde 1- Bu protokolün amacı; suçtan zarar görenlerin suç nedeniyle karşılaştıkları
ekonomik sorunların çözümünde yardımcı olmak amacıyla ihtiyaç sahibi iyi halli yükümlü,
hükümlü kişi ve ailelerine ayni ve nakdi yardım yapılarak topluma yeniden kazandırılmasına
destek sağlamaktır.
Protokoldeki tarafların etkin işbirliği ile kamu güvenliğinin sağlanması, hükümlülerin
yeniden suç işlemelerinin önlenmesi, yeniden topluma kazandırılması için yürütülen denetimli
serbestlik uygulamaları kapsamında, yükümlü, eski hükümlü ve birinci dereceden aile üyesine
ayni veya nakdi yardım yapılarak kişilerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Kapsam
Madde 2- Bu protokol; Türk Kızılayı tarafından denetimli serbestlik yükümlülüğü altında
bulunan iyi halli yükümlü/hükümlü kişi ve birinci derecede aile üyelerine ayni (gıda, konserve
kavurma, tekerlekli sandalye) yardım yapılması ve denetimli serbestlik yükümlülüğünde olup
yükseköğrenime devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere zekât (nakdi) yardımı yapılmasına ilişkin
esas ve usulleri düzenler.
Dayanak
Madde 3Bu protokol; 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu'nun diğer kurumların
görevleri, teşvik ve işbirliği başlıklı 25'inci maddesi ve 27146 sayılı Türk Kızılay Derneği
Tüzüğü kapsamında hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4a) Kızılay: Türkiye Kızılay Derneği'ni,
b) Sosyal Hizmetler Müdürlüğü: Türk Kızılayı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nü
c) Denetimli Serbestlik Müdürlüğü: Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nü,
d) Denetimli Serbestlik: Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve
denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından
ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir
uygulamayı,
e) Denetimli Serbestlikten Yararlananlar ve Aileleri: Açık ceza infaz kurumunda
cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçirenler, çocuk eğitim evinde toplam cezasının beşte

birini tamamlayanlar, sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl
veya daha az süre kalan kadın hükümlüler, maruz kaldıkları ağır bir hastalık, sakatlık veya
kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya
daha az süre kalan hükümlüler ile bakmak zorunda oldukları birinci derecede ihtiyaç sahibi aile
üyesini
f) Zekât yardımı: Denetimli serbestlik yükümlülüğü altında bulunan, yükseköğrenimine
devam eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yılda bir sefere mahsus 250 TL. olarak
yapılacak yardımı
g) Öğrenci: Denetimli serbestlik yükümlülüğü altında bulunan, yükseköğrenimine devam
eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerini
h) Ayni Yardım: İhtiyaç sahibi kişilere verilen beslenme (gıda kolisi/konserve kutu
kavurma, iftar yemeği) tekerlekli sandalye ve giysi yardımını ifade eder.
Taraflar
Madde 5- Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Genel
Müdürlüğü'dür.
Tarafların İletişim Adresleri
Madde 6Taraflar, aşağıda belirtilen adreslerini yazışma adresi olarak kabul ve beyan eder. Taraflar
adres değişikliğini 15 gün içerisinde bildirmek zorundadır. Adres değişiklikleri belirtilen sürede
diğer tarafa tebliğ edilmediği takdirde bu adreslere yapılacak her türlü yazışma geçerli sayılır.
a) Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü;
Adres: Oğuzlar Mah. Çetin Emeç Bulvarı No:46 Çankaya/ANKARA
Telefon: 0 312 230 60 54
Faks: 0 312 230 60 73
b) Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü;
Adres: Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç-1 Sokak no:32 Yenişehir/ANKARA
Telefon: 0 312 430 23 00
Faks: 0 312 430 01 75
İKİNCİ BÖLÜM
Tarafların Görev ve Yükümlülükleri
Denetimli Serbestlik Müdürlüğün Yükümlülükleri
Madde 7- Denetimli Serbestlik yükümlülüğü altında bulunan, yükseköğrenime devam
eden ihtiyaç sahibi sahibi öğrencilere zekât (nakdi) yardımı yapılması ile ilgili olarak;
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü;
(1) Öğrenimine devam eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerini tespit eder.

(2) Öğrenimine devam eden İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim- öğretim
sürecinde öğrenci belgesi (aslı) ve Sosyal yardım İhtiyaç ve Tespit Formu (Ek-1)’ doldurarak
Kızılay Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne üst yazı ile bildirir.
(3) Kızılay tarafından verilen bilgi doğrultusunda, yapılacak zekât (maddi) yardımı ile
ilgili üniversite öğrencilerine bilgi verir.
(4) Söz konusu öğrencinin Ziraat Bankası Şubesinden zekât (nakdi) yardım almaları
konusundaki gerekli işlemleri yapar.
(5) İlgili zekât ödeme süreçlerini yürütmek ve ihtiyaç sahiplerine bilgilendirmeyi yapmak
üzere görevlendirilecek irtibat görevlisi bilgisini yazılı olarak Türk Kızılayı ile paylaşır.
(6) Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türk Kızılayı’nın imzalamış olduğu iş bu
protokolün yenilenmesi durumunda, zekât süresinin, öğrencinin öğrenciliğinin devam ettiği süre
boyunca yapılmasını sağlar, ihtiyaç sahibi öğrencinin, öğrenciliğinin bitmesi veya ihtiyacının
kalmaması durumunda, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bu durumu Kızılay’a bildirmekle
yükümlüdür.
Madde 8- Denetimli Serbestlikten yararlanan ihtiyaç sahibi iyi halli yükümlü, hükümlü
kişi ve ailelerine gıda kolisi (ayni yardım) yapılması ile ilgili olarak;
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü,
(1) İhtiyaç sahibi iyi halli yükümlü, hükümlü kişi ve ailesini tespit eder.
(2) Yükümlü, hükümlü kişi ve ailelerine ilişkin ’Sosyal Yardım İnceleme ve Tespit
Formu’nu (Ek-2) doldurularak Kızılay Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne hane bilgisini üst yazı ile
bildirir.
Madde 9- Denetimli Serbestlik yükümlülüğü altında bulunan ihtiyaç sahibi iyi halli
yükümlü, hükümlü kişi ve ailelerine Tekerlekli Sandalye yardımı yapılması ile ilgili olarak;
(1) İhtiyaç sahibi iyi halli yükümlü, hükümlü kişi ve ailesini tespit eder.
(2) İhtiyaç sahibi iyi halli yükümlü, hükümlü kişi ve ailesine ilişkin Sağlık Raporu,
Kimlik Fotokopisi, Fakirlik Belgesi temin edilerek Kızılay Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne üst
yazı ile bildirir.
(3) İhtiyaç sahibi iyi halli/yükümlünün ve ailesinin ihtiyaç sahibi olduğunun denetimi,
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne ait olup, bu konuda sorumluluk Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü’ne aittir.
Kızılayın Yükümlülükleri
Türk Kızılayı
Madde 10- Türk Kızılayı, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen,
Denetimli Serbestlik yükümlülüğü altında bulunan iyi halli yükümlü, hükümlü kişi ve ailesine ait
veri girişini ve gerek duyarsa Sosyal Yardım Portalı üzerinden incelemesini yapar.

Madde 11- Türk Kızılayı, Kurum içi mevzuat gereğince gerekli işlemleri yaparak zekât
yardımlarının Denetimli Serbestlik yükümlülüğü altında bulunan ihtiyaç sahibi ve
yükseköğrenimine devam eden öğrencilere yapılmasını sağlar.
Madde 12- Öğrenciye gerekli bilgilendirmenin yapılması için Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü tarafından bilgisi verilen irtibat kişisi ile iletişime geçer.
Madde 13- Denetimli Serbestlik yükümlülüğü altında bulunan ihtiyaç sahibi ve
yükseköğrenimine devam eden öğrencilere ve iyi halli yükümlü, hükümlü kişi ve ailelerin gıda,
giysi ve tekerlekli sandalye gereksinimlerinin Kızılay depo stoklarında mümkün ve mevcut olan
malzemeler doğrultusunda karşılanmasına destek sağlar.
Madde 14- Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi kişi ve
ailesine yapılacak ayni yardımı ‘Sosyal Yardım İnceleme ve İhtiyaç Tespit Formu’nda (Ek-2)
belirtilen adrese kargo ile gönderir.
Madde 15- Türk Kızılayı Ramazan ayında yapılacak iftar organizasyonlarına denetimli
serbestlikten yararlanan kişiler ve ailesinin mümkün mertebe katılması için Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü’nü bilgilendirir.
Madde 16: Türk Kızılayı, her yıl yapılan yardımlarla ilgili Denetimli Serbestlik
Müdürlüğü’ne protokol kapsamında yardım yapılan kişi sayısı, tutarı ve yardım türü ile ilgili bilgi
verir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 17- Denetimli Serbestlik yükümlülüğü altında bulunan, yükseköğrenimine devam eden
ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine zekât (nakdi) yardımı, yılda 1 kez 250,00 TL. olarak
ödenir.
a) Zekât (nakdi) yardımını herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi’nden TC kimlik numarası
bulunan kimlik belgesi ile 30 takvim günü içinde alması sağlanır.
b) Zekât (nakdi) yardımları, Türk Kızılayı’nın Zekât Şartlı Bağış hesaplarına bağış
yapıldığı sürece sürdürülür. Hesapta yeterli fon bulunmaması durumunda, talepler fonun müsait
olduğu döneme kadar ertelenir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtım yapılmaz.
c) Zekât ödemeleri kişilerin banka hesap numaralarına yapılmaz. Türk Kızılayı ve Ziraat
Bankası ortak entegre sistemi üzerinden kişilerin TC Kimlik numaraları aracılığı ile bütün Ziraat
Bankası Şubeleri tarafından yapılır.

Protokolün Süresi
Madde 18a) Bu Protokol; imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve imzalandığı tarihten itibaren 1 (Bir)
yıl süre ile geçerlidir.
b) Protokolün bitim tarihinden en az bir ay önce taraflardan birisince yazılı olarak fesih
edilmediği takdirde aynı şartlar altında yürürlükte kalmaya devam eder.
Devir ve Temlik Yasağı
Madde 19- 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 20- Protokolde yapılması gereken ek veya değişiklikler, Taraflar arasında
imzalanacak ek protokol ya da yazışma ile yapılır. Bu ek protokoller ya da yazışmalar protokolün
ayrılmaz parçası sayılır ve imzalandığı ya da yazışmanın yapıldığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.
Mücbir Sebep
Madde 21- Herhangi bir tarafın kontrolü dışında meydana gelen ve tarafların
yükümlülüklerini yerine getiremeyecek zaruri durumların ortaya çıkması durumunda, yazılı
bildirimde bulunularak mücbir sebebin ortadan kalkmasına kadar Protokol askıya alınır.
Fesih
Madde 22- Protokolde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmediği ya da kurumun
talebiyle iki kurum da makul bir süre önce haber vermek koşulu ile tek taraflı olarak bu protokolü
fesih yetkisine sahiptir.
Uyuşmazlık Hali
Madde 23a) Bu protokolde tanımlanmış; ortak yürütülen faaliyetlerde, taraflardan birinin diğer
tarafın bilgisi dışında hareket etmemesi prensibi kabul edilir.
b) Protokolün uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Ankara
Mahkemeleri ve Ankara İcra Daireleri yetkilidir.
Yürütme
Madde 24a) Bu Protokol hükümlerini Türk Kızılayı ve Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
birlikte yürütür.

b) Bu protokolün yürütülmesinde Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, Eğitim ve
İyileştirme Bürosu görevlidir.
c) Bu protokolün yürütülmesinde Türk Kızılayı'ndan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
görevlidir.
Yürürlük ve İmza
Madde 25-.
a) İş bu Protokol Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından
imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek olup kendilerine bağlı birimlere tebliğ edilecektir.
b) Bu Protokol 7 (yedi) sayfa ve 25 (yirmi beş) maddeden oluşmuş olup, taraflar arasında
iki (2) suret olarak düzenlenmiş ve 27/12/2016 tarihinde imzalanmıştır.
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