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KORUMA KURULU’NUN 2016 YILI İLK TOPLANTISI ATB’DE
YAPILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce organize edilen 2016 yılı ilk
Koruma Kurulu Toplantısı Ankara Ticaret Borsası’nda (ATB) yapıldı.
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Yıldız’ın başkanlığında yapılan toplantıya
Koruma Kurulu Başkanı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kemal Demirdön ile kurul üyesi
kuruluşların temsilcileri katıldı. ATB Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, işlemiş
oldukları suçlardan ötürü ceza infaz kurumlarında bulunan ve infazlarının son bir yılını denetimli
serbestlik tedbiri altında geçiren yükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik projeleri ele aldı.
Yıldız’ın sözleri
Toplantının açılışında konuşan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Yıldız, son 10
yıl içinde denetimli serbestlikte önemli mesafeler alındığını söyledi.
Denetimli serbestlikte bugün 250 bin kişinin takibinin yapıldığını ifade eden Yıldız, "Denetimli
serbestlik, ceza eşittir kamuda çalışma, ceza eşittir eğitime tabi olma, ceza eşittir tedavi denetimine
tabi olma gibi çeşitlendirebileceğimiz birçok modern yöntemleri içerisinde barındırıyor. İnfazda
eğitim ve iyileştirme diyorsak denetimli serbestliği çok aktif kullanmamız gerekiyor" dedi.
Bu yöntemleri aktif olarak kullanabilmenin önemine de değinen Yıldız, koruma kurullarının da
sisteme katkıda bulunmasının önemli olduğunu dile getirdi.
Proje faaliyetleri
ATB’de gerçekleştirilen toplantıda, işlemiş oldukları suçlardan dolayı ceza infaz kurumlarında
bulunan ve infazlarının son bir yılını denetimli serbestlik tedbiri altında geçiren kadın yükümlülerin,
topluma kazandırılma sürecinde, ihtiyaç duyduğu alanlarda kendilerine yardımcı olunması, koruma
kurlu üyelerinin destekleri ile iş imkanları konusunda yapılan çalışmalar değerlendirilerek, yapılacak
çalışmalar ile ilgili kurul üyelerinden görüşler alındı.
Toplantının diğer ana gündem maddelerinden bir diğerini ise, denetimli serbestlik tedbiri altındaki
yükümlülere İŞ KUR ve Gazi Mesleki Eğitim Müdürlüğünün katkıları ile "Mesleğinle Tutun
Hayata " projesinin tanıtımı yapıldı. Bu proje kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri altında
bulunan yükümlülere, " Sıhhi Tesisatçılık, Aşçı Çırağı, Pastacı Çırağı, Bilgisayar Kullanımı "
kurslarının verilmesi, yükümlülerin bu alanlarda iş sahibi olması için yapılan çalışmalar tartışıldı.
Koruma Kurulu’nun bir sonraki toplantısının Ankara Barosu’nun ev sahipliğinde Haziran ayı içinde
yapılması kararlaştırıldı.
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