KORUMA KURULLARI
Kanuni Dayanak:

5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu

KORUMA KURULLARININ OLUŞUMU:
1) Koruma kurulları; adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde Cumhuriyet başsavcısının
veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısının başkanlığında;
baro temsilcisi, belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı, Cumhuriyet başsavcısı
tarafından belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü, denetimli serbestlik ve yardım merkezi
şube müdürü, milli eğitim müdürü, sosyal hizmetler müdürü, sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakfı temsilcisi, teşkilâtı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu müdürü, Ziraat ve
Halk Bankası müdürleri, varsa ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve
sanatkârlar birliği yöneticileri ile; varsa kamuya ait fabrikalar ile istekleri hâlinde o yerde
şubesi bulunan kamuya yararlı dernek veya vakıflar ve özel bankaların yönetici seviyesindeki
temsilcilerinden Cumhuriyet başsavcısı tarafından uygun görülenlerin katılımı ile oluşur.
(2) Koruma kurullarının yazı işleri hizmetleri, denetimli serbestlik müdürlüğünce
yürütülür.
KORUMA KURULLARININ GÖREVLERİ:
1) Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinden iletilen suçtan zarar gören kişilerin
karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümü ile ceza infaz kurumlarından salıverilen
hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahibi olanlar ile tarım
işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında, işyeri açmak isteyenlere yardım
edilmesinde ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak, çocuk ve genç
hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak, diğer hükümlülere bu konuda
yardımcı olmak.
2) Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.
Kanuni Dayanak: 05/03/2013 tarihli 28578 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri
Yönetmeliği
KORUMA KURULLARININ OLUŞUMU, GÜNDEMİN HAZIRLANMASI,
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
KORUMA KURULLARININ OLUŞUMU:
1) Cumhuriyet başsavcılığınca her yılın Ocak ayı içerisinde koruma kurulu oluşturulur.
Koruma kurulunun kimlerden oluştuğu ve çalışma usul ve esasları üyelere bildirilir.
2) Koruma kurulu; Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı
vekili ya da Cumhuriyet savcısının başkanlığında aşağıdakilerin katılımı ile oluşur:

a) Baro temsilcisi.
b) Belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı.
c) Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü.
ç) Denetimli serbestlik müdürü.
d) Millî eğitim müdürü.
e) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürü.
f) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı temsilcisi.
g) Teşkilatı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu müdürü.
ğ) Ziraat ve Halk Bankası müdürleri.
h) Ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği
yöneticileri.
ı) Kamuya ait fabrikaların yönetici seviyesindeki temsilcileri.
i) Kamuya yararlı dernek veya vakıfların yönetici seviyesindeki temsilcileri.
j) Özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcileri.
3) Kamuya yararlı dernek ve vakıflar ile özel banka yöneticilerinin koruma kuruluna
katılımı istekleri ve Cumhuriyet başsavcısının uygun görmesiyle mümkün olur.
4) Koruma kurulu toplantısının gündemine göre, Cumhuriyet başsavcısı; ceza infaz
kurumları ve tutukevleri izleme kurulu başkanı, sağlık müdürü veya sağlık grup başkanı, özel
idare müdürü, kolluk amirleri ile ilgili kişi ve kurumların temsilcilerini koruma kurulu
toplantısına davet edebilir.
5) Koruma kurulunun yetki alanı adalet komisyonunun yargı çevresi ile sınırlıdır.
6) Koruma kurulunun yazı işleri hizmetleri, müdürlük tarafından yürütülür.
KORUMA KURULUNUN GÜNDEMİ HAZIRLANMASI:
1) Koruma kurulunun gündemi, koruma kurulu başkanının görüşü alındıktan sonra
müdürlük tarafından hazırlanır.
2) Koruma kurulunun gündeminde; mağdurların sosyal ve ekonomik talepleri ile
salıverilen hükümlülerin talepleri, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve
takibi konusunda kurumlar arası işbirliğini gerektiren durumlar, eski hükümlülere yönelik
hazırlanan projeler, hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin
güncellenmesi, koruma kurulu kararlarına itiraz gibi konular yer alır.
3) Gündem, toplantı tarihinden en geç bir hafta önce koruma kurulu üyelerine
ulaştırılır. Gündemin içerisinde toplantının nerede ve ne zaman yapılacağına dair bilgilere de
yer verilir.
4) Koruma kurulu çalışmalarına başlamadan önce müdür veya müdür yardımcısı
tarafından gündem takdim edilir, müdürlük tarafından yürütülen infaz ve iyileştirme
çalışmaları ve koruma kurulunca alınan kararlara ilişkin yapılan işlemler ve sonuçları hakkında
koruma kurulu üyelerine bilgi verilir.

KORUMA KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI:
1) Koruma kurulu üç ayda bir toplanır. Koruma kurulu başkanının gerekli görmesi
hâlinde koruma kurulu her zaman toplanabilir.
2) Koruma kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların
salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa, bu husus bir tutanakla tespit
edilerek toplantı bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın yapılır.
3) Koruma kurulunda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilerek katılanlarca imzalanır
ve ilgilisine bildirilir. Kararların yerine getirilmesini müdürlük takip ederek sonucu hakkında
koruma kuruluna bilgi verir.
KORUMA KURULUNUN GÖREVLERİ VE BAŞVURU
KORUMA KURULUNUN GÖREVLERİ:
1) Mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde
bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.
2) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş
bulmalarında, bir meslek veya sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak veya işyeri
açmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara
yönlendirmek.
3) Müdürlükçe hazırlanacak mesleki eğitim projeleri ile başvuru sahibinin kendi işini
kurma projelerini karara bağlamak, yürütülen projeleri izlemek ve bitirilen projelerin
sonuçlarını değerlendirmek.
4) Mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilenlerin öğrenimlerine devam
etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak ve bu konuda müdürlük tarafından
hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.
5) Ceza infaz kurumundan salıverilenlerin aileleri ve sosyal çevreleriyle oluşabilecek
psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.
6) Müdürlük tarafından denetim ve takibi yapılan denetimli serbestlik kararlarının
yerine getirilmesinde kurumlar arası işbirliği gerektiğinde müdürlüğe yardımcı olmak.
7) İş arama izni verilen hükümlüleri çalışabilecekleri işler ve yerler konusunda
bilgilendirmek.
8) Hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin hazırlanması ve
güncellenmesinde müdürlüğe görüş ve öneride bulunmak.
9) Alınan kararların yürütülmesini temin etmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları,
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile
uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

BAŞVURU:
1) Ekonomik ve sosyal yönden mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilen veya
denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler ya da kanunî temsilcileri dilekçe ile koruma
kurulunun yetki alanındaki müdürlüğe başvurabilirler. Sözlü başvuru halinde buna ilişkin
tutanak düzenlenir.
2) Başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,
b) Mağdurlar bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı ya da soruşturma veya
kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı,
c) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için verilen Salıverilen Hükümlüye Ait
Durum Bildirme Formu,
istenir.
3) Eksik belge ile yapılan müracaatlar kayıt altına alınır ve ilgiliden on beş gün içinde
eksikleri tamamlaması istenir. Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen mazereti
olmaksızın eksikliklerini tamamlamaması durumunda dilekçelerinin değerlendirilmeyeceği
kişiye bildirilir.
4) Başvuruda bulunan her kişi için bir dosya açılır. Dosyanın içerisinde, yapılan
çalışmaların bulunduğu talep formu ile başvuru belgeleri yer alır. Dosya üzerine talep
sahibinin adı soyadı, talep konusu ve koruma kurulu kayıt ekranındaki kayıt numarası yazılır.
5) Koruma kurulunun yetki alanında ikamet etmeyenlerin başvuruları müdürlük
muhabere defterine kaydedildikten sonra yetkili koruma kurulunun bulunduğu müdürlüğe
gönderilir ve durum kişiye bildirilir.
6) Koruma kurulunun görev alanına girmeyen başvurular müdürlük muhabere defterine
kaydedildikten sonra ilgili kuruma gönderilir ve durum kişiye bildirilir.
7) Koruma kuruluna başvuruda maddi yardım isteminde bulunma hakkı, mağdurlar için
suçun işlendiği tarihten, salıverilen hükümlüler için ceza infaz kurumundan salıverilme
tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer.
TALEP FORMU
1) Başvuruda bulunan mağdurlar ile salıverilen hükümlüler hakkında kendileri ile
görüşme yapan denetimli serbestlik memuru tarafından talep formu düzenlenir.
2) Talep formu, mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyo-ekonomik sorunların
çözümüne yardımcı olunmasına ilişkin bilgiler ile salıverilen hükümlülerin gerekli toplumsal
kaynaklardan faydalanılarak topluma yeniden kazandırılmaları ve toplumla bütünleşmelerine
olanak tanınması amacıyla yürütülecek çalışmalara temel oluşturan bilgileri içerir. Bu formda
kişisel bilgiler, sağlık, aile, iş ve sosyo-ekonomik durum, sosyal çevre ve ilişkiler ile kişi
hakkında görüşmelerden elde edilen izlenim ve kişinin talebine ilişkin mevcut sertifika,
diploma, çalışma deneyimi ile değerlendirmeler yer alır.
3) Talep konusu dikkate alınarak talepte bulunanın ekonomik, eğitim ve mesleki
durumunu gösteren belgeler, varsa Türkiye İş Kurumu kayıt belgesi veya numarası ile
müdürlükçe gerekli görülen diğer belgeler talep formuna eklenir.

4) Talep formu, bireysel görüşmeler ve gerektiğinde ev ziyareti yapılması suretiyle
düzenlenir ve kişinin dosyasında saklanır. Bu formların saklanmasında özel hayatın gizliliğine
dikkat edilir.
TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
1) Koruma kurulu tarafından talepler değerlendirilirken kişinin yapması gereken
çalışmalar ile katkı sağlayacağı hususlar gözden geçirilir ve kişilerin çalışmalara aktif olarak
katılımı sağlanır.
2) Salıverilen hükümlülerin talepleri değerlendirilirken hizmetler listesi ile kurumsal
eğitimler ve programlar listesi göz önünde bulundurularak bu kişilerin iş bulmalarına veya
kendi işlerini kurmalarına ya da bu amaçla mesleki eğitim almalarına öncelik verilir.
3) Koruma kurulunca, dosyanın daha ayrıntılı hazırlanmasına veya başka çalışmaların
yapılmasına karar verilmesi halinde, eksikliklerin veya yapılacak çalışmaların müdürlük
tarafından yerine getirilmesi istenir.
TAKİP FORMU:
1) Kendi işini kuranlar veya işe yerleştirilenlerin işyerlerindeki durumları ile eğitim
kurumuna yerleştirilenlerin kurumlardaki durumları denetimli serbestlik memuru tarafından
belirli aralıklarla denetlenerek takip formu düzenlenir. Kendi işini kuranlar ile işe
yerleştirilenler en az bir yıl süreyle takip edilir.
2) İşe yerleştirilenlerin işyerlerindeki uyum süreçleri ile eğitim kurumuna devam
edenlerin kurumlardaki uyum süreçleri denetimli serbestlik memurları tarafından işyerleri
veya kurumları ziyaret edilerek kontrol edilir ve işyeri ile kurum yetkililerinin görüşleri takip
formunda belirtilir.
3) Takip formu kişinin dosyasında saklanır. Bu formların saklanmasında özel hayatın
gizliliğine dikkat edilir.
PROJELERİN HAZIRLANMASI:
1) Salıverilen hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma
kazandırılmaları amacıyla iş ve meslek edinmelerine, mağdurların ise suç nedeniyle
karşılaştıkları sosyo-ekonomik sorunlarının etki ve sonuçlarının azaltılmasına yönelik projeler
hazırlanabilir.
2) Projeler, ilgili kurum veya kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde
hazırlanır. Bu projelerde ilgili kurum veya kuruluş ya da sivil toplum kuruluşlarının mevzuatları
dikkate alınır.
3) İş ve meslek edindirme projelerinin, işgücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda,
en kısa sürede iş imkânı sağlayacak nitelikte olmasına dikkat edilir. Ayrıca mesleki eğitim
projelerinde, katılımcılara sertifika verilmesi sağlanır. Projeler hazırlanırken o bölgede faaliyet
gösteren kamu ve özel kurum veya kuruluşların hangi nitelikte personel ihtiyacı olduğu
araştırılır ve bu doğrultuda mesleki eğitimler verilerek, istihdam konusunda ilgili kurumlarla
çalışmalar yapılır.

4) Hazırlanan projelere ilişkin koruma kurulu onayı projeye eklenir. Ayrıca onaylı
projelerin bir örneği Daire Başkanlığına gönderilir.

Bu Yasal Dayanaklar Çerçevesinde Koruma Kurulları
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kapsamında Suçtan Zarar Görmüş Mağdurlar ile
Ceza İnfaz Kurumundan salıverilen hükümlülere iş bulunması ve psiko-sosyal vb..
yardımcı olmak üzere oluşturulmuş bir kurumdur.
Koruma Kurullarının Misyonu:
Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin yeniden suç işlemelerini önleyici
tedbirleri almak, toplum içinde insan hakları ve onuruna yakışır bir hayat sürmeleri ve
üretici bireyler olmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmektir.
Koruma Kurullarının Vizyonu:
Ülke genelinde yeniden suç işlemeyi önleyici tedbirleri alarak, etkin çalışmalar
yapan ve üyelerinin katkılarıyla değer yaratan bir kurul olarak, toplumsal barış huzura
katkıda bulunmaktır.
Koruma Kurulu’na Başvuru:
Koruma Kurulu’nun sekretarya işlemlerini Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yerine
getirdiğinden başvurular Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne yapılır.

Koruma Kurullarına Yapılan Başvurular Koruma Kurulları gündemine alınarak ilk
koruma kurulları toplantısında değerlendirmeye alınır.

