CEZA İNFAZ KURUMLARINDA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU OLARAK BULUNAN
ADAYLARIN ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI (ÖSYM)
TARAFINDAN YAPILAN SINAVLARA BAŞVURUSU, SINAVA ALINMASI VE
SINAV GÖREVLİLERİNİN GÖREV VE İŞLEMLERİ HAKKINDA
PROTOKOL
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Taraflar
Madde 1- (1) Bu Protokolün amacı, ceza infaz kurulularında hükümlü ve tutuklu olarak
bulunan adayların ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara başvuruları, sınavlara alınmaları ile
sınava görevli olarak atananların, görevlerini ifası sırasında sınav güvenliğinin sağlanması
doğrultusunda tüm ceza infaz kuramlarında ortak standartların teminini, Adalet Bakanlığı ve
İçişleri Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı arasındaki işbirliğinin,
görev dağılımının düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
Madde 2- (I) Bu Protokol, sınav merkezi olan ceza infaz kuramlarında sınava alınacak
hükümlü ve tutuklular ile YSYM (Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezi) de sınava alınacak
hükümlü ve tutukluların durum ve koşullarını, ceza infaz kuramlarında sınavların uygulanması
sürecinde güvenlik ve sınav hizmetlerini kapsar.
Madde 3- (1) Bu Protokolün tarafları; Adalet Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı ve Ölçme
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığıdır.
İKİNCİ BOLÜM
Ceza İnfaz Kurulularında Başvuru Merkezi Oluşturulması, Aday Başvurularının
Alınması, Ceza İnfaz Kuruntuna Sınav Listesi Belirlendikten Sonra Gelen Hükümlü ve
Tutuklular
Madde 4- (1) Adalet Bakanlığı, tüm ceza infaz kuramlarını ve görevlilerini. ÖSYM’ye
bildirir.
(2) ÖSYM, Adalet Bakanlığı tarafından bildirilen ceza infaz kuramlarını başvuru merkezi
olarak; görevliyi ise başvuru merkezi görevlisi olarak tanımlar.
(3) Yeni açılan ceza infaz kurumlan ve görevli değişiklikleri. Adalet Bakanlığı tarafından
ivedilikle ÖSYM’ye bildirilir. Bu bildirimlere göre ÖSYM, gerekli düzenlemeyi yapar.
(4) Başvuru koşulları dâhil sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, ilgili sınavın kılavuzunda yer alır.
Sınav kılavuzu başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanır. Başvuru Merkezi
görevlisi tarafından sınav kılavuzunda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, hükümlü ve
tutuklu adayların başvuruları alınır. Ceza infaz kuramlarından başvuru yapacak, ilgili sınavın
kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınav ücretlerini yatırır ve başvurularını kendi ceza infaz
kuramlarındaki başvuru merkezi aracılığı ile yapar.

(5) Başvuru merkezi görevlisi, ilgili sınavın başvuru süresince sadece resmi mesai saatleri
içinde başvuru alabilir.
(6) Başvuruda aday tarafından ibraz edilmesi gereken belgeler, başvuru merkezi görevlisi
tarafından kontrol edildikten sonra başvuru alınır. İlgili belge/belgeler, başvuru merkezi görevlisi
tarafından dosyalanır ve bir takvim yılı saklanır. ÖSYM tarafından talep edildiğinde ÖSYM'ye
gönderilir.
(7) Gerekli hallerde, başvuru süresi tamamlandıktan sonra başvuran adaylara ilişkin
listeler, adayların tutukluluk/hükümlülüklerinin doğrulanması amacıyla ÖSYM tarafından Adalet
Bakanlığına gönderilir.
Madde 5- (1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından sınava katılacak
adayların T.C. Kimlik Numaralan, ad-soyadları ve sınava girecekleri ceza infaz kurumunun açık
adının yer aldığı listeler, ilgili sınavın uygulanma tarihinden en geç on beş (15) gün önce
ÖSYM'ye iletilir.
(2) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından ÖSYM’ye bildirilen listelerde yer
alan 5 (beş) ve daha az sayıda adayın bulunduğu ceza infaz kurumunda sınav yapılmaz. Bu
adaylar, ÖSYM tarafından ilgili sınav merkezindeki Yedek Sınav Evrakı Yönetim Merkezinde
(YSYM) sınava alınır.
(3) Adayların bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmadan önce ÖSYM'ye iletilen
listelerde yer almayan ancak, daha sonra tutuklanarak ya da cezası kesinleşerek ceza infaz
kurumuna gelen adaylar olduğu takdirde bu adayların da ceza infaz kurulularında sınava
alınmaları sağlanır. ÖSYM, adayların bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandıktan sonra
bildirilen hükümlü ve tutuklu adayları YSYM'de, yedek sınav evrakı ile sınava alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ceza İnfaz Kurumlarına Aday ve Görevlilerin Atanması, Girişi, Aranması ve
Kontrolleri
Madde 6- (1) Sınav binası olarak tanımlanan ceza infaz kurumuna ÖSYM tarafından, bir
bina sınav sorumlusu, bir bina sınav sorumlusu yardımcısı, bir bina yöneticisi, bir bina denetim
ve cihaz görevlisi ile her salon için birer salon başkanı ve gözetmen, ayrıca her sınav binası için
bir cezaevi öğretmeni ve her salon için bir infaz koruma memuru görevlendirilir. İnfaz koruma
memurları, sınav süresince salonun güvenliğinden sorumlu olmak üzere sınav salonunun Salon
Başkanının belirteceği kısımda görev yapar. İlgili sınav binasında sınav salonu sayısının üç (3)
ten fazla olması halinde en fazla üç (3) infaz koruma memuru görevlendirilir. ÖSYM sınavı
denetlemek üzere ÖSYM Temsilcisi görevlendirilebilir
(2) Sınavın yapılacağı salona ÖSYM tarafından görevlendirilen görevliler dışında hiç
kimse giremez. Olağanüstü hallerde, sınav salonunda görevlendirilen infaz ve koruma memurları
hariç olmak üzere diğer infaz ve koruma memurları salon içerisine girebilir ve görevi bittikten
sonra ivedilikle tekrar salon dışına çıkar.

(3) Her salonda, salonun güvenliğinden sorumlu olmak üzere yeteri kadar infaz ve
koruma memuru Adalet Bakanlığı tarafından ayrıca görevlendirilir. Bu görevliler sınav sürecinde
sınav salonunun kapı girişinde görev yaparlar. Sadece ÖSYM tarafından görevlendirilen
personele ücret ödenir.
(4) Sınav için gelen sınav görevlileri, ÖSYM tarafından kendilerine verilen; üzerinde
görev türü, görevin yerine getirileceği ceza infaz kurumu ve fotoğraf bulunan “görev kartı” ile
ceza infaz kurumuna gelirler.
(5) Sınav görevlileri, görev kartına ilave olarak, kimlik numarası ve fotoğraf bulunan
nüfus cüzdanları ile görev yaptıkları kurumun kimlik belgesini de ceza infaz kurumu girişinde
ibraz etmek zorundadır.
(6) Sınav başlamadan önce her adayın sınava giriş belgesi ve ceza infaz kurumu fotoğraflı
kimlik belgesini yanında bulundurması zorunludur. Bu belgeleri yanında bulundurmayan adaylar,
sınava girmiş olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.
(7) Ceza infaz kurumu daha önceden ÖSYM tarafından ortak sınav binası olarak
belirlenmiş ise diğer ceza infaz kurumlarından nakledilen hükümlü ve tutuklu adaylar da, ilgili
ceza infaz kurumu müdürü tarafından adaya verilmiş sınava giriş belgesi ve ceza infaz kurumu
fotoğraflı kimlik belgesi bulunması koşulu ile sınav binasına ve salona alınır.
(8) Sınav binası olarak belirlenmiş ceza infaz kurumunun müdürü, ya da müdür tarafından
görevlendirilen müdür yardımcısı, ÖSYM tarafından, o ceza infaz kurumunun bina yöneticisi
olarak atanır; Bina yöneticisi, bina sınav sorumlusu ve yardımcısına sınav hazırlık ve yürütme
çalışmalarını yapabileceği ortamı “bina sınav sorumlusu odası olarak tahsis eder. Aday ve
görevlilerin salonlara giriş, çıkış ve kontrollerini yönetir.
(9) Sınav görevlileri, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 86. ve
Ceza İnfaz Kurulularının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’
ün 129. maddeleri çerçevesinde aranır.
(10) Mevzuatta belirtilen ve elle arama yapılmasını gerektiren hallerde, ceza infaz kurumunda
sınava girecek olan kadın hükümlü ve tutuklu adayların; kadın güvenlik personeli tarafından,
bulunmaması halinde Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine mülki amirlerce görevlendirilecek
kadın görevliler tarafından aranır.
(11) Ceza infaz kuramlarında sınav evrakı nakil araçları, sınav evrakı taşıma kutuları
açılmadan aranarak sınavın yapılacağı bina önüne kadar alınır. Sınav evrakı taşıma kutuları
kilitleri açılmadan x-ray cihazı veya benzeri güvenlik sisteminden geçirilmek suretiyle binaya
alınır. Güvenlik görevlisi, sınav evrakı taşıma kutularının bina sınav sorumlusuna teslim
edilmesine nezaret eder. Sınav evrakı bina girişinde bina sınav sorumlusu tarafından imza
karşılığı teslim alınır.
(12) Sınav evrakı taşıma kutuları sadece bina sınav sorumlusu (BSS) odasında açılır.
Sınav evrakı kutusu asla bina sınav sorumlusu odası dışında açılamaz. Eğer sınav evrakı kutusu
ceza infaz kurumuna alınmaz ise: o ceza infaz kurumunda sınava giren adayların sınavı yapılmaz.
Sınavın yapılmamasına ilişkin tüm sorumluluk Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına aittir.
Bina sınav sorumlusu odasında açılan sınav evrakı kutusundan çıkan salon sınav evrakı poşeti,
sınav başlamadan önce salon başkanına teslim edilir. Salon başkanı salon sınav evrakı poşetini

kesinlikle sınav salonunda adayların önünde açar. Bu poşet; arama, içine bakma vb. hiçbir
gerekçe ile sınav salonu dışında açılamaz.
(13) X-ıay cihazından sınav evrakı kutusunun geçişi sırasında ceza infaz kurumuna
girmesi sakıncalı bir nesnenin tespiti durumunda; sınav evrakı taşıma kutusunun ceza infaz
kurumuna girişine izin verilmez. Böyle bir durum, sınav koordinatörlüğü aracılığıyla ve ivedilikle
ÖSYM'ye haber verilir ve ÖSYM Başkanlığının vereceği karara göre işlem yapılır.
(14) Güvenlik görevlileri tarafından ceza infaz kuramlarına girişte yapılan arama
işleminde görevlilerden alınan eşya ayrı bir alana alınarak ceza infaz kurumuna giriş izni verilir.
Görevliler çıkarken bu eşyayı teslim alırlar.
DÖRDÜNCÜ BOLUM
Hükümlü ve Tutukluların Sınav Salonuna Alınmaları ve Sınav Salonunun Sınava
Hazırlanması
Madde 7- (1) Kapalı ceza infaz kurumunun bölge sınav binası olarak belirlendiği
durumda sınavın yapılacağı ceza infaz kurumu müdürü veya müdür yardımcısı bina yöneticisi
olarak hükümlü ve tutukluların bilgilerini kontrol etmekle yükümlüdür.
(2) Hükümlü ve tutuklu adayların sınav salonuna girişleri ve sınav salonunda sınavın
uygulanması Bina Sınav Sorumlusunun gözetiminde yapılır.
(3) Salondaki sınav uygulaması sırasında karşılaşılacak tereddütlerde Bina Sınav
Sorumlusunun talimatları doğrultusunda sınav uygulaması yapılır.
Madde 8- (1) Adalet Bakanlığı’nın görüşlerine göre sınav yapılmasına karar verilen ceza
infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların durumlarına göre (suç türü, çocuk, cinsiyet,
hasımlık vb.) sınav salonları belirlenir. ÖSYM belirlenen sınav salonlarına sınavdan önce, saate
entegre kameranın üzerine takılacağı aparatı monte eder.
(2) Salon sınav evrakı poşeti ile birlikte bina sınav sorumlusu tarafından salon başkanına
teslim edilen çalışır vaziyetteki saate entegre kamera, salon başkanı tarafından sınav salonunda
mevcut aparat üzerine takılır. Saate entegre kameranın kayıt işlemi, salon sınav evrakı poşeti
açılmadan önce bina sınav sorumlu yardımcısı tarafından haşlatılır.
(3) Sınav bitiminde salon sınav evrakı paketlenip, sınav evrakı taşıma kutuları kilitlenene
kadar yapılan iş ve işlemler saate entegre kamera ile kayıt altına alınır.
(4) Kilitlenen sınav evrakı taşıma kutuları sınav evrakı şehir içi nakil görevlisine, bina
sınav sorumlusu ve bina yöneticisi tarafından birlikte teslim edilir. Sınav evrakının teslimine
ilişkin tutanak 3 (üç) nüsha olarak imza altına alınır, 1 (bir) nüsha sınav evrakı şehir içi nakil
görevlisine, bir nüsha bina sınav sorumlusuna ve bir nüsha da bina yöneticisine verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar, Yürürlük, Yürütme ve Süre
Madde 9- (1) Sınavın yapılışı esnasında ortaya çıkabilecek isyan, boykot, saldırı, vb.
durumların ortaya çıkması halinde sınav yerlerinde güvenlik görevlileri tarafından gerekli
müdahaleler yapılır, duruma ilişkin ilgili Bakanlıklar tarafından ÖSYM Başkanlığına bildirimde
bulunulur ve sınavın akıbetine ilişkin kararlar birlikte alınır.
(2) Sınav binası olacak ceza infaz kurumlarının belirlenmesinde ceza infaz kurumunun
niteliği de göz önünde bulundurulur. Aday ve görevlilerin atanmasında Adalet Bakanlığı ve
ÖSYM arasındaki mutabakat dikkate alınır.
(3) Sınava girecek adayların sınav binası olarak belirlenmiş ceza infaz kurumuna şevkleri,
adaylar sınavın başlangıç saatinden 30 (otuz) dakika önce salonda olacak şekilde yapılır.
(4) Sınavın yapılacağı ceza infaz kurulularının listesi sınavdan en geç 20 (yirmi) gün önce
tarafların ortak mutabakatı ile belirlenir ve adayların atamaları bu mutabakat çerçevesinde
önceden yapılır.
(5) Hükümlü ve tutukluların ÖSYM'de yapılacak sınavlarına, dış güvenlik (kolluk
kuvvetleri) görevlisi nezaretinde katılımları sağlanır. Sınav esnasında dış güvenlik görevlisi sınav
salonu pencereleri demir muhafazalı ve emniyet tedbirlerini tehlikeye sokacak başka bir durum
yok ise sınav salonu içerisine giremez, ancak sınav yapılacak olan salonun penceresinde demir
muhafaza yok ise Bina Sınav Sorumlusu bilgisi dâhilinde sınav salonunun pencerelerin yer aldığı
duvarın iki köşesinde durmak kaydıyla silahsız 2 kolluk kuvveti gerekli güvenlik önlemlerini alır.
Diğer güvenlik görevlileri ise kapı önünde sınav güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde tedbir
alır. Diğer hallerde ise sınav salonuna kolluk kuvveti geçici olarak girebilir. Sınav esnasında
sınav salonu kapısı dışında gözlem yapabilir. Yapılan tüm işlemler sınav salonundaki kamera ile
kayıt altına alınır.
(6) Milli Savunma Bakanlığının da görüşü doğrultusunda askeri hükümlü ve tutuklular
diğer hükümlü ve tutuklularla birlikte sınav binası olarak belirlenmiş ceza infaz kurumunda sınav
görevlilerinin gözetiminde ayrı salonda sınava alınırlar.
(7) İşbu protokol, yürürlüğünü müteakip taraflarca çoğaltılarak ilgili birimlere ve sorumlu
personele dağıtılır ve uygulaması takip edilir.
Madde 10- (1) İşbu protokol Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ÖSYM Başkanlığı
tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 11- (1) İşbu protokol hükümlerini Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile
ÖSYM Başkanlığı yürütür. Protokolün geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. Protokol süresinin bitimine
en geç 1 (bir) ay kala taraflardan birisi yazılı olarak protokolde sonlandırma veya güncelleme
talep etmez ise, bu süre I (bir) yıl daha uzamış olur. Taraflar arasında herhangi bir madde
üzerinde değişiklik önerisi olması durumunda o madde en geç 1 (bir) ay içinde ek protokolle
düzenlenir.

(2) İşbu protokol imzalandığı tarihte, 04/12/2014 tarihinde imzalanan “Ceza İnfaz
Kurulularında Tutuklu ve Hükümlü Olarak Bulunan Adayların ÖSYM Tarafından Yapılan
Sınavlara Başvuru, Sınava Alınma ve Sınav Görevlilerinin Görev ve İşlemleri Hakkında
Protokol” geçersiz sayılacaktır.
(3) 5 (beş) sayfa ve 3 (üç) nüsha olarak hazırlanan bu Protokol 09/02/2017 tarihinde
imzalanmıştır.
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