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ziRAAT FAKüLTEs|
oe ııı rri ıvı ı-i sı n g gsrı-i x zoıs -2oL7 çAu şAN LAn «işi sAyısı

RAPoRU

Ankara Universitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde OL/07l2016-27 /o9/2O17 ta rihleri
arasında toplam 130 kişi çalışmış bulunmaktadır.

2016 yılı içinde toplam çalışan hükümlü sayısı: 54 kişi
2OL7 yılı ekim ayına kadar toplam çalışan hükümlü sayısı: 76 kişi

O1,/0L/2OL6-27/O9/2OL7 tarihleriarasında çalışan toplam hükümlü sayısı 13O kişiolduğu tespit
ediImiştir.

27/09l2oL7
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AMAÇ

Madde 1: Bu protokolün amacı; Ankara ve Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde

denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hfüümiülerin, haklarında verilmiş kamu hizmeti

cezalarının yerine getirilmesi ve denetimli serbestlik tedbiri altında oldukları sürece suçtan uzak

kalarak topluma uyumlarını kolaylaştırmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, aileleriyle

bağlarını sürdiirmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek üzere ilgili üniversiteler ile Ankara

ilinde yer alan denetimli serbestlik müdürlüklerinin protokol kapsam başlığı altnda yer alan

konularda işbirliğini sağlamaktır.

KAPSAM

Madde 2: Bu protokol;

1) Protokole taraf üniversitelerde görevli öğretim elemanlarınca" Ankara ve Ankara Batı Denetimli

Serbestlik Müdürlüklerinde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülere yönelik; öfke

kontrolü, empati, farkındahk, kişilerarası etkili iletişim. vb. konularda hiikümlülerin suçtan uzak

kalmalan ve toplumsal uyumlarının kolaylaştınlması amaclna hizmet edecek ilgili seminerlerin

verilmesini,

2) Hakkında kamu hizmeti cezası karalu,verilmiş ya da kamu hizmeti cezası yükümlülüğü altında

bulunan hükümlülerin üniversiteler bünvesinde ücrety'denmeksizin çalıştırılmasını kapsamaktadır.

DAYANAK

Madde 3: Bu protokol: 5402 Sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu'nun diğer kurumların

görevleri, teşvik ve işbirliği başlıklı 25'inci maddesi kapsamında hazırlanmıştır.

TARAFLAR

Madde 4: Bu protokolün tarafları:

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Başkent

Üniversitesi RektöIlüğü, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü,

ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektrlrltlgü'dür.



TARAFLARIN GöREv vE yüxüıvııi;ı[. xıgıti

Madde 5: Bu protokol'ün yürütülmesinde tarafların temel görev ve yükümlülükleri aşağıda

beliıtilmiştir.

A- ü; niı,ersite Rektörlükleri

1. Kapsam başlığı altında yer alan konuları içeren seminerlerin, Ankara u" enku.u Bul,

Denetimli Serbestlik Müdlirlüğünde denetim altında bulunan hükümlüiere verilmesinin

sağlanması amacı ile ilgili öğretim elemanlarını sağlamak.

2. Denetimli serbestlik altında kamu hizmeti cezasl yükümlüğü bulunan hükümlüleri, talep

ettikleri takdirde, üniversitelerin yetki alanları kapsamındaki yer ve işlerde çalıştırmak. Bu

kapsamdaAnkara ve Ankara Batı Denetimii Serbestlik Müdürlükleri ile işbirliği yapmak.

il- Ankara ve Ankara [latı i}enerimli Sı:rbcstiik Müdüriüğü

1. Seminerlerin sağl*lı bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla gerekli fiziksel şartları

sağlamak. Gerekli güvenlik önlemlerini almak. İhtiyaç duyulması halinde görevli öğretim

elemanına seminer çalışmaları kapsamında yardımcı olmak.

2. Hükümlülerin kamu hizmeti ceztsl yükümtülüklerinin yerine getirilmesinde, 5 Mart 2013

tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yünirlüğe giren Denetimli Serbestlik Hizmetleri

Yönetmeliği hükümleri kapsamında ilgili iiniÜersiteler ile gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

niĞnn rıüxüıvııBn

Madde 6: İŞ bu protokol taraflarca karşılıklı olarak imza|anmasını müteakip yüriırlüğe girecektir.

Taraflar bir (1) ay önceden feshi ihbarda bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak protokolü fesih

hakkına süiptirler. İş bu protokol imza tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerlidir. Taraflar

protokolün Sona erTne tarihinden en aZ bir (l) ay önce feshi ihbarda bulunmadıklan takdirde

protokol aynı şartlarla ve aynı süre ile uzamış sayılır.

Madde 7: İŞ bu protokolün yorumlanmasından ve uygulamasından doğan ihtilaflar taraflar arasında

görüşmeler yoluyla çözümlenecektir.

Madde 8: Protokol 6 (altı) nüsha olarak düzenlenmiş ve aşağıda isimleri ve unvanları bulunan

kurum amirleri tarafından imzalanmıştır.
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