CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE TOPLUM
GÖNÜLLÜLERİ VAKFI ARASINDA DÜZENLENEN
“AYNI GÖKYÜZÜNE BAKIYORUZ PROJESİ“
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Amaç
Madde 1- Bu Protokolün amacı; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Toplum
Gönüllüleri Vakfı tarafından “Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Projesi” kapsamında yapılacak
işbirliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün gözetimi altında bulunan 12 - 18 yaş
arası çocukların, tekrar suça sürüklenmelerini önlemek ve salıverilme sonrasında sosyal hayata
uyum sağlayabilmeleri için kişisel gelişimlerinin sağlanması ile mesleki eğitim faaliyetlerinin
yürütülmesidir.
Kapsam
Madde 2- Bu Protokol hükümleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün görevleri
yönünden kurum personeli ile Toplum Gönüllüleri Vakfı görevleri yönünden proje ekibi ve
toplum gönüllüsü gençlerin, ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların Aynı Gökyüzüne
Bakıyoruz Projesi kapsamında topluma kazandırılması için yapacakları sosyal ve kültürel
faaliyetleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Protokol; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanun ile Ceza İnfaz Kuramlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkındaki Tüzük ‘ün ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4- Bu Protokolde geçen;
a) Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nü
b) TOG: Toplum Gönüllüleri Vakfı’nı
c) Proje: Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Projesi’ni,
d) Kurum: Ceza İnfaz Kurumunu,
e) Toplum Gönüllüsü Gençler: Belirlenen ceza infaz kurumlarında hayatlarını
sürdüren çocuklarla birlikte atölye çalışmalarını gerçekleştirecek olan ve kurum ile aynı ilde
öğrenim gören üniversite öğrencilerini,
f) Proje Ekibi (Proje Danışmanı, Danışma Kurulu ve Uzmanı): Projede görev alacak
toplum gönüllüsü gençlerin projede kullanacakları bilgi ve becerilerin kazandırılmasına,
uygulamada karşılaşılan zorlukların kolaylaştırılmasına yönelik proje eğitimi vermek ve
danışmanlık yapmak üzere TOG tarafından belirlenen ve proje eğitimleri konusunda tecrübe
sahibi olan akademisyen, sosyal hizmet uzmanı, avukat, sosyolog, psikolog ve sivil toplum
kuruluşu çalışanlarından oluşan ekibi,
g) Protokol: Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz Projesi Protokolü’nü
ifade eder.

Taraflar
Madde 5- Bu Protokolün tarafları; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Toplum
Gönüllüleri Vakfı’dır.
Tarafların İletişim Adresleri
Madde 6- Taraflar, aşağıda belirtilen adreslerini yazışma adresi olarak kabul ve beyan
eder. Adres değişiklikleri diğer tarafa tebliğ edilmediği takdirde bu adreslere yapılacak her türlü
yazışma geçerli kabul edilecektir.
Genel müdürlük iletişim adresi
Adres: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü HSYK Binası Konya
Yolu No:70 Beşevler/Ankara Tel: 0312 204 13 57 Fax: 0312 223 43 91
TOG İletişim Adresi
Adres: Toplum Gönüllüleri Vakfı - İstanbul Merkez Hobyar Mahallesi Rahvancılar
Sokak 1. Vakıf Han No:5 Kat:l Eminönü/İstanbul Tel: 0212 522 10 30-32 Fax: 0212 522 10 34
Genel Müdürlüğün Yükümlülükleri
Madde 7- (1) TOG tarafından projenin uygulanması için izin istenen kuramların
değerlendirilerek uygun görülecek kuramlarda uygulanmasına izin vermek.
(2) Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde Projeyi uygulayacak Toplum
Gönüllüsü Gençlerin, proje koordinatörünün, proje danışmanının, proje danışma kurulu ve
uzmanının kuramlara girmesine izin vermek.
(3) Projenin uygulanması hususunda ilgili birimleri bilgilendirmek.
(4) TOG tarafından proje danışmanı, danışma kurulu ve uzmanının katkısıyla hazırlanan
yayın, kitap, broşür vb. materyallerin uygunluğunu denetlemek ve bu materyallerin proje
yararlanıcılarına ulaşmasına ve bunların amacına uygun olarak kullanılmasına izin vermek.
(5) Kurumda görevli sosyal çalışmacı, öğretmen veya psikolog tarafından Toplum
Gönüllüsü Gençlerin kuruma oryantasyonunu ve kurumun tanıtımını sağlamak.
(6) Projenin uygulanması sürecinde Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi
halinde uygulanacak ölçme değerlendirme araçlarının kullanılmasına izin vermek ve elde
edilen sonuçlar ile ilgili raporların etkililiğini değerlendirmek.
(7) Genel Müdürlüğün uygun görmesi ve imkânlar ölçüsünde Projenin uygulanacağı
kuramlarda gerekli uygulamaların yapılabilmesi için kuramlardaki fiziki ortamların
(salon/oda/sınıf gibi) kullanılmasına izin vermek.
(8) Projenin, etkin bir şekilde sürdürülmesi için proje takvimi süresince devam etmesini
sağlamak
TOG'un Yükümlülükleri
Madde 8- (1) Projenin uygulanacağı kuramlardaki çocuklara “sosyal beceri” ve
“mesleki beceri” kazanımları olan atölye çalışmaları yapmak.
(2) Projeyi uygulayacak Toplum Gönüllüsü Gençlerin eğitimlerini gerçekleştirmek. Bu
eğitimleri gerçekleştirirken hem Toplum Gönüllüsü Gençlerin hem de Proje Ekibinin bütün
masraflarını karşılamak.

(3) Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan atölye çalışmalarının masraflarını
karşılamak.
(4)Proje kapsamında yapılan çalışmalara yönelik 6 ayda bir rapor hazırlamak ve
hazırladığı raporu Genel Müdürlüğe sunmak. Söz konusu raporu Bakanlığın izni olmadan
kamuoyu ile paylaşmamak.
(5) Proje kapsamında yapılan çalışmaların etkisini ölçmek, değerlendirmek ve Genel
Müdürlük ile paylaşmak.
(6) Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi düşünülen kuramların isimlerini Genel
Müdürlüğe bildirmek ve izin istemek.
(7) Proje faaliyetlerine katılacak Toplum Gönüllüsü Gençler ve Proje Ekibinin isim
listesi ve ayrıntılı özgeçmişi ile iletişim bilgilerini Genel Müdürlüğe bildirmek.
(8) Proje ekibini kapalı alanlarda çalışma deneyimi olan kişilerden seçmek.
(9) Proje uygulamalarında kurum kurallarına uymak ve projede görevli kişilerin kurum
çalışanları ile azami işbirliği göstermesini sağlamak.
(10) Projenin uygulanacağı kurum yöneticilerini ziyaret etmek ve proje hakkında
bilgilendirmek.
(11) Proje kapsamında geliştirilen kitap, broşür, afiş gibi materyallerin Genel
Müdürlükten izin alınmasına müteakip basılacak dokümanların birer örneklerini kuramlara
göndermek.
Çeşitli Hükümler
Madde 9- Proje kapsamında Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından hazırlanan ve Genel
Müdürlük tarafından uygun bulunan bütün dokümanların telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu gereğince TOG’a ait olacaktır.
Protokolün Süresi
Madde 10- (1) Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve imzalandığı tarihten
itibaren 3 (Üç) yıl süreyle geçerlidir.
(2) Ancak, söz konusu protokol 3 (üç) yılsonunda taraflardan birinin feshini istemediği takdirde
aynı şartlar geçerli olmak kaydıyla 1 (bir) yıl yürürlükte kalır.
Gizlilik
Madde 11- Taraflar iş bu Protokolde tanımlanan hallerin dışında, diğer tarafın izni
olmaksızın, iş bu Protokolü ve/veya Protokole atfen herhangi bir şekilde diğer tarafın unvan ve
logosunu referans olarak gösteremez ve/veya yazılı/sözlü ortamlarda reklam ve benzeri amaçlar
kullanamaz.
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 ve 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 Tarafın 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.
Madde 15- (1) Protokolde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilemediği takdirde,
makul bir süre önce haber vermek koşulu ile protokol tek taraflı sona erdirilir.
(2) Eğitimde işbirliği bir hizmet birlikteliği olduğundan, Protokolün feshine neden
olabilecek çekilmeler söz konusu taraflara yasal bir yükümlülük getirmez.
Yürürlük ve İmza
Madde 16- 16 (Onaltı) maddeden oluşan bu protokol 2 (iki) nüsha olarak taraflarca
Eylül 2013 tarihinde imzalanmış olup, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.
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