PROJENİN TANINIMI
Ülkemizde yaklaşık çok yüksek sayıda hükümlünün bulunduğu ve Cezaevlerinde
açılan atölyelerde üretim yapıldığı bilinmektedir. Cezaevlerinin bir kısmında makine
ve teknik donanımı mevcut olan atölyelerde üretilen çıktıların, serbest piyasa
koşullarında ki standartların altında bir işçilikle üretildikleri , bu sebeple de bu
atölyelerin genellikle Adalet Bakanlığına bağlı diğer cezaevlerinin ihtiyaçlarına veya
Kamu Kurumlarına yönelik üretim yaptıkları da bilinmektedir.
Bu itibarla kurumlarda bulunan,eğitim almak için seçilen çocuk hükümlülere
verilecek mesleki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden sonra, cezaevlerindeki işgücü
kalitesinin artırılması, bunun sonucu olarak ürün kalitesinin yükseltilmesi sağlanarak
bu alanlardaki verimlilik artacak, teknolojik gelişmelere uygun yöntemlere yöneliş
temin edilecek, potansiyel girişimci olan bu kitleye “yazılım uzmanı ve İş Kurma
Eğitimi” verilerek çocuk hükümlülerin tahliyeleri sonrasında girişimci olmaları teşvik
edilecektir. Ayrıca kapalı cezaevlerinde olup da hiçbir mesleği olmayan yada istihdamı
düşük mesleği olanlar, mesleki eğitim alarak bir meslek ve belge sahibi olacaktır. Açık
cezaevlerine ayrılmaları hem kolay hem de daha çabuk olacaktır.
Bu suretle, mahkum olarak tamamen ekonomik ve toplumsal anlamda fayda dışı kalan
bu kitlenin, gerek tahliye sonrası gerek özel sektörde çalışabilecek mesleki altyapıyı
kazanmaları, gerekse de kendi işletmelerini kurabilecek eğitime ve bilince kavuşmaları
ile ekonomiye ve topluma faydalı bir kitle haline dönüşmesi sağlanabilecektir. Çocuk
ve diğer hükümlüler tahliye olduğu zaman mesleki bilgilerinden dolayı istihdam
edileceklerinden yeniden suça yönelmeyecek. Bundan dolayı da cezaevlerine geri
dönüş oranı düşecektir
Bu proje de eğitime alınan hükümlülere eğitim boyunca cep harçlığı verilecek,
Cezaevlerinde günlük
ihtiyaçlarını karşılayacak bir gelire sahip olan hükümlüler cezaevlerinde daha
huzurlu ve sakin yatacağından devlete olan giderleri azalacaktır
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Projeden Yararlanacaklar

1.
Doğrudan Yararlanacaklar
1.1. Tutuklu- hükümlü aileleri, eğitimciler, idareciler, uzmanlar, cezaevi personeli, sanayiciler,
1.2. Tutuklu ve hükümlüler
2.
Nihai Yararlanıcılar
Tutuklu ve hükümlülerin tahliye öncesi ve sonrası üretime yaptıkları kaliteli katkılar
ve tahliye sonrası istihdam kolaylıkları sayesinde eski hükümlülerin cezaevine geri
dönüşü asgariye inecek yetişmiş kaliteli insanların ortaya koyduğu ürünler ülke
ekonomisine katma değer sağlayacaktır. Bundan dolayı bu projeden tüm toplum
yararlanabilecektir

Taraflar

Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Milieğitim bakanlığı,Türkiye Bilgisayar Mühendisleri Programcıları Derneği , TBMPD
nin Organizasyon Şirketi

Projenin AmacI:
• Cezaevinde bulunan hiç mesleği olmayan yada istihdam oranı düşük mesleğe sahip
olan çocuk hükümlülere, istihdam imkanı yüksek, bilgisayar teknisenliği, yazılım
personeli,telekom personeli,network personeli vb. sektörlere yönelik mesleki eğitim
vererek tahliye sonrası iş imkanı sağlamaktır
• Özel sektöre , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili yasaları ile zorunlu
olarak çalıştırılacak eski hükümlülerden mesleki eğitim almış, çalışma tecrübesi olan,
belgeli insanlar kazandırmaktır.
• İş Yurtlarındaki atölyelerde çalışmakta olan hükümlülerin mesleki altyapılarını
güçlendirerek işgücü kalitesinin yükseltilmesinin sağlanarak ürün çıktılarının da
kalitesini yükseltmek,
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• Cezaevlerinde üretimi yapılan ve projede seçilen sektörlerde, ürün kalitesinin
yükseltilerek serbest piyasa Pazar koşullarında rekabet gücü yüksek üretime
yönelinmesini sağlamaktır. Bunu
• yaparken teknolojik gelişmelerin iş yurdu ortamına yansıtılması ve yeni teknolojilere
uyumlu üretime geçimle süreci de başlatılmış olacaktır.
• Halen İş yurtlarında aktif olarak çalışan
hükümlülerin tahliyeleri sonrasında
bu sektörlerde birer girişimci olarak kendi işlerini kurmaları ile topluma ve ekonomiye
katkıda bulunmalarını
sağlamaktır

AYRICA:Hükümlülerin Cezaevinde bulunduklar süre içerisinde mesleki eğitim
ve becerilerin geliştirilmesi, cezaevindeyken ve serbest bırakıldıktan sonra
kanunlara uygun davranışa yönlendirilmesi ve bu kişilerin topluma ve ekonomiye
kazandırılması yönünde yapıcı rejimler temin ederek suç oranının azaltılmasının
sağlanması ile birlikte cezaevlerinde ki atıl işgücünün atölyelerde çalıştırılarak
ekonomiye katılımının sağlanmasıdır.

Sonuçlar:

Yapılması Arzulanan Faaliyetler

• Eğitim ve diğer faaliyetlerin yürütülebilmesi için değişik tipte suçluların bulunduğu
(Kadın, Çocuk, Erkek) , farklı yapı ve statüde (Kapalı, Açık, Islahevi) , Türkiye’nin tüm
Coğrafi Bölgelerinden (Ege, Marmara, Karadeniz, Doğu-Güneydoğu Anadolu ve İç
Anadolu) bölgelerinden toplam 10 adet pilot cezaevi belirlemek amacıyla çalışmalar
yapılması
• Seçilen Cezaevlerinin ziyaret edilmesi ve şartlarının görülmesi ile mahkumlara
dağıtılan anket formlarının da yardımı ile verilebilecek eğitim faaliyetleri ile ilgili
çalışmaların yapılması.
• Eğitim ve diğer faaliyetlerin yürütebilmesi için, cezaevlerindeki iş yurdu derslik vb.
alanların kullanılabilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürlüğü ile işbirliği
şeklinde çalışmalar yürütülmesi.
• Eğitim programları geliştirilebilmek için Türkiye Bilgisayar Mühendisleri
Programcılar Derneği uzmanlar ile işbirliği şeklinde çalışmalar yürütülmesi.

TUTUKLU ÇOÇUKLAR İSLAH REHABİLİTASYON PROJESİ

• Eğitilen mahkumların tahliye sonrası işe yerleştirilmeleri amacıyla Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğünden uzmanlar ile işbirliği şeklinde
çalışmalar yürütülmesi.
• Cezaevlerinde eğitim ve öğretim verilecek derslik ve atölyelerin hazırlanması,
eksikliklerinin giderilmesi ya da yeniden kurulması için KOSGEB, CTE ve ÖZEL
SEKTÖR ile işbirliği şeklinde çalışmalar yürütülmesi.
• Türkiye Bilgisayar Mühendisleri Programcılar Derneği
Tarafından planlanıp,
programlanan ve icra edilen eğitim süreleri sonunda eğitim alan mahkumlara yine aynı
kurumlar tarafından MEB onaylı belge verilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması.
• Eğitim alan ve MEB tarafından belgelendirilen mahkumların takip edilmesi
amacıyla KOSGEB bünyesinde bir Bilgi Bankası oluşturulması ile ilgili çalışmalar
yapılması.
• KOSGEB’ in yaptığı Kobi Analizi sırasında Sanayicilere eski hükümlü çalıştırma ile
ilgili anket uygulanması ve sonuçlarının bilgi bankasına yüklenmesi ile ilgili
çalışmaların yapılması.
• Eğitim almış mahkumların tahliye sonrasında KOSGEB ve İŞKUR tarafından takip
edilerek işe yerleştirilmeleri ile ilgili çalışmalar yapılması
• Eğitim faaliyetlerinin yapılabileceği 1 bölgeden 2 adet cezaevi tespiti yapıldı.
• Seçilen cezaevleri ziyaret edilerek olanakları ve yörenin ekonomik yapısı incelendi.
Uygun sektörler tespit edildi.
• Eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürlüğü,
Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ,Türkiye Bilgisayar
Mühendisleri Programcılar Derneği Protokol Oluşturarak.
• Mevcut iyileştirme programındaki başarının arttırılması.

Dahil Edilecek Diğer Yerel Kurum ve Kuruluşlar
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Dairesi
• Üniversiteler
• AB Kurumları
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•

Sivil Toplum Kuruluşları

Proje İle İliŞkisİ:
•

İstanbul da düzenlenecek eğitim faaliyetlerine eğitici ve teknik elemanları ile katkı sağlamak.

•

Eğitimci sıkıntısı çekilen yörelerde eğitimci ve planlama konularında katkı sağlamak.

•

Tesis, bilgi birikimi ve eğitime ayrılan fonlarından katkı sağlamak.
Proje için faydalanılabilecek tüm bilgi ve birikimlerinden faydalanmak, gönüllü olabilecek
üyelerini proje kapsamında değerlendirmek

Tahmİnİ Bütçe:

Öngörülen pütçe 700.YTL

Projenin Süresi:
Proje süresi
2 Yıl
Başlangıç Tarihi :01.01.2006
Bitiş Tarihi
:01.01.2007
Gerektiğinde süre uzatılabilir
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