
II. Çalıştay Mütalaası 
  
Mütalaayı 
Veren                   : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 
  
Konu                     : Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

tarafından tertip edilen ve     04-06 Nisan 2018 tarihlerinde 
gerçekleştirilen “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı II.Değerlendirme 
Çalıştayı” Geri Bildirimi hk. 

  
Mütalaa              : 
  

Çalıştay hakkında mütalaamızı iletmeden önce, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz 
Kurumları Personeli Ankara Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen Çalıştay’ın, gerek 
çalışma ortamı ve gerekse de konaklama şartları bakımından fevkalade yeterli 
olduğunu belirtmek istiyoruz. 

Çalıştayda ele alınan konular hakkındaki nihai mütalaamız ise aşağıdaki gibidir: 
  

1.         Müfredat 

                
Bir yıl sonra ilk mezunlarını verecek olan Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 

Programında okutulacak dersler ve bu derslerin içerikleri elbette en başta tartışılması 
gereken bir husustur. 

Kurumunuzun infaz koruma memurlarında görmek istediği niteliklere yönelik 
Kurumunuzca rapor hazırlanması ve bu niteliklerin Üniversitelere iletilmesi en kolay ve 
hızlı yöntem olacaktır. Belirlenen niteliklere uygun müfredat hazırlanması ise yine 
Kurumunuzun Üniversitemiz ile yapacağı işbirliği neticesinde daha doğru ve hızlı tespit 
edilebilecektir. 

Bununla birlikte, tavsiye niteliğinde olmak üzere; 

a. I.Çalıştayda da ifade ettiğimiz gibi İnfaz Hukuku Tarihinin 
b. Ceza Hukuku Genel ve Özel Hükümlerin (gerektirdiği kadar) 
c. Ceza Muhakemesi Hukuku’nun 
d. İnfaz Hukuku’nun (ki bu ders en önemli derslerden biri olacaktır) 
e. Genel Hukuk bilgisinin (Hukuka Giriş, Medeni Hukuka Giriş, Kişiler 

Hukuku, Vesayet gibi konuları içerecek şekilde) 
f. Mesleki uygulamaya yönelik tüm hususların hem teorik hem de pratik 

olarak 
g. Ceza İnfaz Kurumlarındaki idari yapıyı anlatan Kamu Personel Hukukunun 
h. Ahlak derslerinin, 
i. Davranış (Adabı Muaşeret) Derslerinin 
j. Fiziksel yeterliliğe sahip olabilmeleri için Mesleki Taktik ve Teknik dersinin 

yanında ayrıca spor yapmalarına imkan verecek bir dersin 
k. Ceza infaz kurumlarında karşılaşılması muhtemel sorunların ele alınacağı 

ve pratik uygulamanın da yapılacağı bir dersin 
l. Hukuki yazışmaların ne şekilde yapılması gerektiğinin, örnekler üzerinde 

anlatıldığı bir dersin 

  



Müfredata dâhil edilmesinin ve ayrıca Kurumunuzdan bu derslere ait hangi 
kazanımların olması gerektiği konusundaki taleplerinizin bu bölümün açık olduğu 
üniversitelerle paylaşılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz. 

  
2.         Öğretim Elemanı İhtiyaçları 

   Henüz yeni bir Program olması nedeniyle Üniversitelerde mesleki dersleri 
verebilecek öğretim elemanı problemlerinin var olduğu bilinen bir gerçektir. Durumu 
idare edecek bir anlayış ile hareket edilmek suretiyle nitelikli ve istenen seviyede 
öğrenci yetiştirilmesi mümkün değildir. Amaç, vatanına ve milletine hizmet etmekten 
onur duyacak işini bilen öğrenci yetiştirmek ise, öğretim elemanlarının bu bakımdan 
donanımlı olması elzemdir. Mesleki alanda donanımlı olanlardan akademik 
personel olma niteliğine sahip kişilerin üniversitelere geçişlerinin 
kolaylaştırılması ile de bu eksikliklerin giderilmesi mümkündür. 

Üniversitemizde, mesleki derslerden; 

• Meslek Etiği, 
• Ceza İnfaz Kurumları Yönetimi, 
• Ceza İnfaz Kurumları Güvenliği, 
• Ceza İnfaz Kurumlarında Psikososyal Yaklaşımlar 
• Mesleki Müdahale Teknik ve Taktikleri, 
• Denetimli Serbestlik Tedbirleri ve Uygulama 

  
Program açılışı ile birlikte mesleki dersleri verebilecek personelin hemen istihdam 

edilememiş olması normal bir durum olup, bu dersler için Erzurum Hüseyin Turgut 
Eğitim Merkezi veya Rize ili dâhilindeki Ceza İnfaz Kurumları’nın yetkin 
personellerinden veya da Adalet Bakanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi’nden 
görevlendirme yapılması mümkündür. 

  
Bununla birlikte; 

• İnsan Hakları Hukuku, 
• Adli Sosyal Hizmet, 
• Kamu Personel Hukuku, 
• Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi, 
• Hukuki Metinler ve Adli Yazışma 
• Ulusal Yargı Ağı Projesi Uygulamaları, 
• Acil Müdahale ve İlk Yardım, 
• Suç Sosyolojisi, 
• Liderlik ve Ekip Çalışması, 
• İşletme Yönetimi 

  
Gibi derslerin bir kısmı Üniversitemiz içinden bir kısmı da Adalet Teşkilatından 

görevlendirmeler yapılmak suretiyle verilmesi mümkündür. 
  

3.         Uyap Eğitim Ekranları 

  
Malum olduğu üzere, Uyap ile ilgili verilecek eğitimlerin bir anlam ifade edebilmesi 

ve verimli olabilmesi için, gerçek ekranlara benzer test ekranları üzerinden çalışma 



yapılması doğru olacaktır. Bu husustaki görüşlerimiz daha önce de ifade edilmişti. Bu 
Çalıştayda konu üzerinde çalışmaların yapıldığını memnuniyetle öğrendik. Konunun 
hassasiyeti karşısında alternatif çözümlerin üretilmiş olması da ayrıca takdir edilmesi 
gereken bir durumdur. 

Talebimiz, bu husustaki çalışmanın 2018 yılının Eylül ayına kadar 
tamamlanmasıdır. Zira öğrencilerimiz, 3. dönemden itibaren bu dersi alacaklardır. 
Gerekli alt yapı sağlanamazsa, videolu eğitimin gerçek bir fayda sağlayamayacağında 
tereddüt yoktur. 

Hâlihazırda Adalet Programı öğrencilerinin videolu eğitimlerinin bu 
öğrencilerimize çok fazla katkı yapmadığı, mezuniyetlerinden sonra görüşülen 
öğrencilerle teyit edilmiştir. 

Bu Program için ise gerçek bir uygulama ekranı üzerinden, infaz kâtipliği başta 
olmak üzere, ceza infaz kurumlarında kullanılması muhtemel tüm modüllerin eğitime 
açık olması uygun olacaktır. Ancak, bu hususta da Kurumunuzun belirleyeceği ve infaz 
ve koruma memurları için gerekli olduğu düşünülen (gerek ceza infaz kurumlarında ve 
gerekse de denetimli serbestlik müdürlüklerinde kullanılacak) modüllerin eğitim 
portalına yerleştirilmesi önem arz etmektedir. 

  
4.         DGS Geçiş İmkânı 

  
I.Çalıştay raporunda ifade ettiğimiz hususları burada da tekrarlamak istiyoruz. Bu 

nedenle, farklı bir açıklama yapmadan önceki açıklamalarımızı bir kısım ilavelerle 
aktarıyorum: 

  
“Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programından mezun olan öğrencinin lisans 

eğitimini hangi 4 yıllık lisans bölümünde tamamlayabilecekleri veya böyle bir hakkın 
verilmesinin uygun olmayacağı hususu tartışmalıdır. Okutulan derslerin hukuk ağırlıklı 
dersler olmamaları dikkate alınarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler 
veya Kamu Yönetimi, İşletme gibi bölümlere geçiş hakkı tanınması mümkündür. Hukuk 
Fakültelerine geçiş hakkı tanınmasının doğru olmayacağı kanaatindeyiz. Bununla 
birlikte Hukuk Fakültelerine geçiş hakkı tanınır ise; DGS ile bu bölümlere geçiş hakkı 
kazanan öğrencilerin kazandıkları bölümdeki mesleki dersleri ön lisans eğitimi 
sürecinde alıp almadığına bakılmaksızın hukuk derslerini zorunlu olarak tekrar almaları 
ülke menfaati için doğru bir uygulama olacaktır. Aksi takdirde istenen amacın hâsıl 
olmayacağı söylenebilir. 

   Ön lisans programları, nitelikli işgücünün yetiştirilmesi amacı ile kurulmuş 
okullar olmaları hasebiyle ön lisans programlarının hangi alanda iş gücü yetiştirilecek 
ise, bu programların nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacına odaklanması 
gerekmektedir. Dolayısıyla önlisans programlarının öncelikli olarak nitelikli işgücü 
yetiştirmek için gayret sarf etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, Hâkimlerin verdikleri 
kararlar, infaz ve koruma memurları tarafından farklı uygulamalara mahal verebileceği 
gibi zulme dahi dönüştürülebilecektir. Netice olarak da infaz rejiminin uygulanması, 
amacına uygun olmayan şekilde gerçekleşebilir. 

Adil kararların verilmesi kadar, adil infaz rejiminin de temin edilmesi gerçeği 
dikkate alındığında bu programda okuyan öğrencilerin, DGS ile 4 yıllık lisans 
bölümlerine yerleştirilmesi üzerine odaklanılması yerine, bu öğrencilerin programın 
amacına uygun bir şekilde nitelikli birer infaz ve koruma memuru olarak yetiştirilmesi 
gayreti içinde olmalıyız. Bu vesile ile bir hususu tekrar belirtmek istiyoruz. Bu 
bölümlerden mezun olacak kişiler “ara eleman” değil, “ana eleman” olarak karşımıza 
çıkacaktır. Her şeyden önce, infaz ve koruma memuruna “ara eleman” ifadesinin 



kullanılması bu mesleği ifa edecek kişiler için uygun olmayan bir nitelendirmedir. İnfaz 
ve koruma memurları, infaz rejiminin ana elemanlarıdır. Ve yaptıkları iş bakımından da 
her türlü saygıyı fazlasıyla hak etmektedirler. Bizim işimiz de bu elemanların en üst 
seviyede yetişmesine katkı yapmaktır.” 

  
5.         Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı Mezunlarına Öncelik Tanıması 

  
Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama Ve Nakil Yönetmeliği’nin 9. maddesinde 

yer alan aşağıdaki madde Çalıştay’da değerlendirilmiştir: 
“Adalet komisyonlarının teklifi üzerine atama yapılacak kadroların; yeri, sınıfı, 

unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir. 
Bu kadrolara ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az yetmiş puan alanlar 

arasından, adalet komisyonlarınca sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü sınav 
sonucuna göre seçilirler. Emanet memuru, tebligat memuru, infaz ve koruma memuru, 
zabıt kâtibi ve cezaevi kâtibi kadroları için seçim yapılırken hukuk fakültesi, adalet 
meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı 
mezunlarına öncelik tanınır.” 

Konu ile ilgili gerekli çalışmanın Değerli Kurumunuzca yapılacak olması 
nedeniyle üzerinde detaya girmeden şu metni önerebiliriz: 

“(1) Adalet komisyonlarının teklifi üzerine atama yapılacak kadroların; yeri, sınıfı, 
unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir. 

(2) Bu kadrolara ilk defa atanacaklar merkezi sınava girip en az yetmiş puan 
alanlar arasından, adalet komisyonlarınca sözlü veya gerektiğinde uygulamalı ve sözlü 
sınav sonucuna göre seçilirler. 

a. Emanet memuru, tebligat memuru, zabıt kâtibi kadroları için seçim yapılırken 
hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların ve/veya meslek 
yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunlarına; 

b. İnfaz ve koruma memuru kadroları için seçim yapılırken hukuk fakültesi, adalet 
meslek yüksekokulların ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı mezunlarına; 

c. cezaevi kâtibi kadroları için seçim yapılırken hukuk fakültesi, adalet meslek 
yüksekokulların ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, adalet programı, 
yüksekokulların ve/veya meslek yüksekokulların adalet ve/veya ceza infaz ve güvenlik 
hizmetleri programı ile adalet ve ceza infaz ve güvenlik hizmetleri ön lisans programı 
mezunlarına öncelik tanınır.” 

  
Bu şekilde bir değişiklik yapılmasını önermekle birlikte, Kurumunuz ile imzalanan 

Protokolün de dikkate alınması gerektiğini, yapılacak değişikliğin Protokol hükümlerine 
(öncelik tanınmasına ilişkin sağlayacağı avantaja) halel getirmemesinin önemli 
olduğunu vurgulamak istiyoruz. 

  
6.         Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programından Mezun Olacak Öğrencilerin Fiziksel 
Özellikleri 

  
Bu konu hakkında YÖK tarafından yazılan yazı üzerinde değerlendirme 

yapılmıştı. YÖK’ün yazısında, 2017-2018 Eğitim/Öğretim yılında alınan öğrenciler için 
herhangi bir açıklama yapılmadığından, bu öğrencilerimizin mağdur edilmemesi en 
önemli isteklerimizden biridir. Boy ve kilo şartını sağlayamayan öğrencilerimizin en 
azından infaz kâtibi veya sair bir görevde (boy ve kilo şartının aranmayabileceği bir 
görevde) tercih edilmesi uygun olacaktır. 



Bundan sonraki dönemler için ÖSYM kılavuzuna özel açıklama yazılması 
uygundur.  Tam teşekküllü hastaneden alınacak raporun hazır bir form üzerine 
işlenerek raporu veren kişinin yasal sorumluluğunu kişiye hatırlatıcı bir bilgi sunulması, 
hangi gerekçe ile alındığının raporu veren kişi tarafından bilinmesi gerekmektedir. Tıp 
fakültesi olan üniversitelerde kurulan komisyonlarda kişilerin boylarının ve kilolarının 
komisyon marifetiyle tespit edilmesi de bir yöntem olarak uygulanabilir. 

Öğrenci kayıt işlemlerinin de bu çerçevede “Tam teşekküllü Hastaneden boy ve 
kiloyu tespit eden raporun ibraz edilmesi” şeklinde bir kayıt şartı yazılabilecektir. Tıp 
fakültesi olan üniversitelerde kurulan komisyonlarda kişilerin boylarının ve kilolarının 
komisyon marifetiyle tespit edilmesi de şartlara eklenebilir. İnfaz koruma bölümü 
kazananlara e-kayıt hakkı verilmeyip kayıt tarihlerinde hazır bulunan komisyonca 
verilen rapor sonrası kayıtlarını yapabileceklerdir. 

  
II. NETİCE 
  
04-06 Nisan 2018’de gerçekleştirilen Çalıştay için teşekkür etmek istiyoruz. 

Müzakere ve mütalaa edilen hususların, icra edilmesi ise kurumlar arasındaki 
diyaloğun devamına bağlıdır. 

Üniversiteler olarak, elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan emin 
olabilirsiniz. Ancak, mevcut durumda ciddi sorunların olduğu sizin de malumlarınızdır. 

Müfredat ve sair hususlarda yapılan müzakereler neticesinde kanaatimizi 
belirttiğimiz mütalaamız yukarıdaki gibidir. Hukuk dersleri için önereceğimiz kitapların 
listesini ise bilahare göndermeyi düşünüyoruz. 

Saygılarımızla. 
 


