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Cezaevlerinin terbiye, ıslah ve iş esaslarına göre düzeltilmesi yolundaki hayırlı
faaliyetlerin genişletilmesi, cemiyete; doğru yoldan saparak hürriyetlerini kaybetmiş
olan binlerce vatandaşı faydalı birer uzuv olarak kazandırmaktadır.
3

2021 YILI FAALİYET RAPORU

İŞYURTLARI KURUMU
YÜKSEK KURULU ÜYELERİ

Yakup MOĞUL
Başkan
Bakan Yardımcısı

Yunus ALKAÇ
Üye
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü

Abdurrahman YALÇIN
Üye
Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Ertuğrul ÇEKİN
Üye
Strateji Geliştirme Başkanı

İhsan Özgür ÇETİN
Üye
İşyurtları Kurumu Daire Başkanı

Sekreterya
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri
İşyurtları Kurumu
5

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

İÇİNDEKİLER
I- GENEL BİLGİLER ......................................................................... 7
A- Misyon ve Vizyon................................................................................7
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.......................................................8
C- İdareye İlişkin Bilgiler.......................................................................9
1- Fiziksel Yapı ........................................................................................10
2- Teşkilat Yapısı ...................................................................................10
3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı ....................................................... 14
4- İnsan Kaynakları .............................................................................. 14
5- Sunulan Hizmetler .......................................................................... 14
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ................................................... 14

II- AMAÇLAR ve HEDEFLER ........................................................ 16
A. Temel Politika ve Öncelikler.......................................................... 16
B- İdarenin Stratejik Planında Yer Alan
Amaçlar ve Hedefler ...........................................................................18

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER ..................................................................20
A- Malî Bilgiler ....................................................................................... 20
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ......................................................... 20
2- Temel Malî Tablolara İlişkin Açıklamalar................................. 21
3- Malî Denetim Sonuçları ................................................................22
B- Performans Bilgileri ......................................................................23
1- Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri...................................23
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.........................24
Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili
gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeler............................24
Performans denetim sonuçları........................................................27
3- Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları ................................. 28
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi .................37
5- Diğer Hususlar ................................................................................ 38

6

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ........................................58
A- Stratejik Planda Öngörülemeyen
Kurumsal Kapasite İhtiyaçları ........................................................ 58
B- Üstünlükler ....................................................................................... 58
C- Zayıflıklar ........................................................................................... 58
D- Değerlendirme ................................................................................ 59

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER .............................................................65
EKLER ............................................................................................. 61

2021 YILI FAALİYET RAPORU

I.

GENEL BİLGİLER

A.

Misyon ve Vizyon

MİSYON

GENEL
BİLGİLER

Hükümlü ve tutukluların işyurdu faaliyetlerine katılımını
sağlayarak, onlara meslek edindirmek ya da var olan
mesleklerini geliştirmek suretiyle onları topluma yeniden
kazandırmaktır.

VİZYON
Hükümlü ve tutukluların tamamının, çağdaş koşullarda
üretime katılmalarını sağlayarak, işyurdu faaliyetlerinde
dünyaya örnek olmaktır.

7

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

B.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1.

Kavram

Ülkemizde, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere
meslek öğretmek veya var olan mesleklerini korumak
amacıyla 1997 yılında 4301 sayılı Kanunla İşyurtları Kurumu
kurulmuştur. Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve
Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı
Hakkında 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden
düzenlenşmiştir. Kararnameye göre, “İşyurdu” kavramı;
hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup
geliştirmek veya bunlara bir meslek ve sanat öğretmek
suretiyle üretilen ekonomik değerleri pazarlamak için ceza
infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis,
atölye ve benzeri üniteleri ifade etmektedir.
2.

İşyurtlarının Amacı

Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen işyurtları çalışmalarının
temel amacı; meslek sahibi olan hükümlü ve tutukluların
sahip oldukları meslek ve sanatı koruyup geliştirmek,
meslek sahibi olmayan hükümlü ve tutukların meslek ve
sanat öğrenmelerini sağlamaktır.
Yukarıda açıklanan işyurtları çalışmalarının amacının ceza
infaz sistemimizin amacı kapsamında değerlendirilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda ceza adalet sistemimizin
amacı, hükümlülerin topluma kazandırılmasıdır. Bu amacı
gerçekleştirmek üzere, hükümlülerin suç işleme nedeni
belirlenmekte ve bu nedenin ortadan kaldırılmasına
yönelik psiko sosyal faaliyetler ve eğitim çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.
Ceza infaz kurumlarında yürütülen psiko-sosyal çalışmalar
kapsamında; hükümlülerin kuruma ilk girişinde psikologlar
ve sosyal hizmet uzmanları tarafından “ilk görüşmeleri”
yapılmakta, bu görüşme sonunda hükümlünün psiko sosyal
alanda ihtiyaçları belirlenmektedir. Hükümlülerin ihtiyacına
göre psiko sosyal faaliyetler, “bireysel görüşmeler” ile “grup
çalışmaları” halinde yürütülmekte, öfke kontrol, madde
bağımlılığı gibi programlar uygulanmaktadır. Bu programlar
ve çalışmalar, çocuklar ve yetişkinler için farklı yapılandırılmış
olup ayrı ayrı uygulanmaktadır. Eğitim çalışmaları ceza infaz
kurumlarında genel eğitim ve mesleki eğitim kapsamında
gerçekleştirilmektedir. Temel eğitim çalışmaları okuma
yazma eğitiminden lisans ve lisansüstü eğitime kadar
her alanda verilmektedir. Bu eğitimler kapalı ceza infaz
kurumlarında uzaktan eğitim, açık ceza infaz kurumlarında
uzaktan veya örgün eğitim yoluyla sürdürülmektedir.
Eğitim çalışmalarının bir bölümünü “mesleki eğitim”
faaliyetleri oluşturmaktadır. Hükümlülerin ceza infaz
kurumlarından salıverildikten sonra iş bulabilmeleri veya
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kendi işlerini kurabilmeleri amacıyla; hükümlülerin geçmişte
aldıkları eğitim, bireysel becerileri ve istekleri, salıverildikten
sonra yaşayacakları yerdeki istihdam olanakları dikkate
alınarak “mesleki ihtiyaç değerlendirmeleri” yapılmakta,
bu değerlendirme kapsamında hükümlüler meslek
kurslarına yönlendirilmektedir. Ceza infaz kurumlarında
sürdürülen meslek edindirme kursları Milli Eğitim Bakanlığı
Halk Eğitim Müdürlükleri ve Türkiye İş Kurumu tarafından
gerçekleştirilmektedir.
Hükümlüler meslek edindirme kursları tarafından
kendilerine verilen teorik eğitimi işyurtlarında çalışarak
pratiğe dönüştürmekte, bizzat mesleğini uygulayarak
mesleki tecrübesini artırmakta, yine işyurtlarında çalışma
sayesinde ekip çalışması, iletişim, zaman yönetimi gibi
becerilerini geliştirmektedir.
Kısaca açıklanan bu genel tablo içinde işyurtları ticari
bir amacı olmayan, hükümlülerin mesleki tecrübelerini
artırmayı hedefleyen ve hükümlüleri ceza infaz kurumundan
salıverme sonrasına hazırlayan önemli bir kurumdur.
İşyurtları; açıklanan bu amacı gerçekleştirmek üzere,
sürekli yenilenen ve son teknoloji makinelerin bulunduğu
atölyelerde çalışmalarını sürdürmekte, uzman kişiler
tarafından çalışma esnasında sürekli eğitim verilmekte,
gerek kamu kurumları ile yapılan protokoller gerekse
özel sektörle gerçekleştirilen işbirlikleri ile hükümlülerin
kamu ve özel sektör çalışma yöntemlerini öğrenmesi
sağlanmaktadır.
3.

İşyurtları Kurumunun Gelirleri

İşyurtları Kurumunun sermaye kaynakları Bakanlıklara
Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve
Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 nolu Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi 80’inci maddesinde sayılmıştır. Bunlar;
a. İşyurtları faaliyetlerinden elde edilen gelir ve kârlar,
b. 30.6.1934 tarihli ve 2548 sayılı Kanun’un 1’inci maddesine
göre tahsil edilen harçlar ile 2’nci maddesine göre alınacak
yiyecek bedelleri,
c. 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre alınan yargı ve noter
harçlarının % 35’i,
d. Ceza infaz kurumları ile işyurtlarının hizmet dışı bırakılan
eşya ve araçlarla diğer malzemelerinin satışından elde
edilen gelirler,
e. Bağış ve yardımlar,
f. Faiz ve sair gelirlerdir.
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4.

Mevzuat

C.

•

30.06.1934 tarihli ve 2747 sayılı Resmî Gazete’de
yayınlanılan 2548 sayılı Cezaevleri ve Mahkeme Binaları
İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara
Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun,

•

09.08.1997 tarihli ve 23075 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları İle
Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali
Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,

Bugün İşyurtları Kurumu adıyla faaliyetlerini sürdüren
birimimiz, Cumhuriyet döneminde ilk olarak 14.06.1930
gün ve 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin Sureti
İdaresi Hakkındaki Kanunla faaliyetine başlamış, bu
Kanun’un 3üncü maddesinde belirtilen “Adliye Vekaletince
gösterilecek lüzum üzerine hapishanelerde işyurtları tesisi
için Hükümetçe bütçeye lüzumu kadar tahsisat konulur”
ibaresiyle işyurtlarının temelleri atılmıştır.

•

29.12.2004 tarihli ve 25685 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfazı Hakkında Kanun,

•

15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve
Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı
Hakkında 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

•

29.03.2020 tarihli ve 31083 sayılı Resmî Gazetede
yayımlanan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik

•

27.12.2005 tarihli ve 26036 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları
Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği,

•

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, (Merkezi
Yönetim içerisinde yer alan bütün kamu kurumlarını
kapsamaktadır. Kurumumuz 5018 sayılı Kanunun II
sayılı cetvelinde yer alan özel bütçeli bir kurum olması
nedeniyle, bu yönetmelik kapsamına girmektedir.
Merkezi Yönetim Muhasebe Uygulama Yönetmeliğinin
yürürlüğe girmesiyle Merkezi Yönetim kapsamındaki
bütün kamu kurumlarının daha önceki muhasebe
yönetmelikleri yürürlükten kalkmıştır.)

•

14.06.2018 tarihli ve 30451 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği
Programının Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik,

•

01.11.2018 tarihli ve 30582 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları
Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine Dair Yönetmelik,

•

14.01.2010 tarih ve 137/3 sayılı İşyurtları Kurumu Mevzuatı
Uygulamaları Hakkındaki Genelge,

•

27.04.2007 tarihli İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında
Kullanılan Maliyet Hesapları ile Tutulacak Defter ve
Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönerge,

Kurumumuzla ilgili mevzuat tablo Ek - 1'dedir.

İdareye İlişkin Bilgiler

13.01.1943 gün ve 4358 sayılı Ceza ve Tevkifevleri Umum
Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun
ile iş esası üzerine kurulmuş bulunan ve kurulacak olan
cezaevlerinin hükmi şahsiyeti haiz oldukları belirlenmiş,
bu tür cezaevlerinin çalıştıkları inşaat, sanayi, ziraat vb.
işkollarında rahatça üretim yapabilmelerini teminen çeşitli
istisna ve muafiyetler getirilmiştir.
Hükümlülerin ıslahı ve topluma yeniden kazandırılmaları
yönünde uygulanan yöntemlerin başında gelen iş ve
çalışmanın temini için tesis olunan işyurtlarının; yönetim,
işletme ve muhasebe şeklinin belli kurallara bağlanması,
hesap ve işlemlerin belli esaslar içinde yürütülmesi
bakımından ilk olarak “Mütedavil Sermaye ile Çalışan İş
Esası Alım ve Satım Usullerine ait Talimatname” hazırlanarak
1951 yılında yürürlüğe konulmuştur. Bu talimatname, 4358
sayılı Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve
Vazifeleri Hakkındaki Kanun’un 9’uncu maddesinde belirtilen
“Hükmi şahsiyeti haiz olan cezaevleriyle, ıslahevlerinin ve
işyurtlarının mütedavil sermayesine ait hesap usulleri, Adliye
ve Maliye Vekilliklerince müştereken tespit olunur” hükmüne
istinaden hazırlanmıştır. Kısaca “Hesap Talimatnamesi”
olarak anılan bu talimatnamenin yürürlüğe girmesiyle
işyurtlarının tâbi olduğu hesap usulleri ve işlemleriyle
ilgili günümüzde kullanılan usul ve yöntemlerin temelleri
atılmıştır.
Aradan geçen zaman içinde muhtelif tarihlerde yukarıda
belirtilen talimatnamenin bazı maddelerinde değişiklikler
yapılarak uygulamaya devam edilmiş, 1980 yılında geniş
kapsamlı değişiklikler yapılarak ismi, “Ceza İnfaz Kurumları
İşyurtları Döner Sermaye Yönetmeliği” olarak değiştirilen
mevzuat kapsamında faaliyetlerini Döner Sermaye
Saymanlığı adı altında yürütmüştür.
10.09.1993 tarih ve 524 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle
İşletmeler ve İşyurtları Genel Müdürlüğü olarak kurulan
ve faaliyetini yürüten birimimiz, bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin dayanağı yetki kanununun, Anayasa
Mahkemesinin 29.07.1994 tarih ve 22005 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan kararı ile iptal edilmesi sonucu
feshedilmiş, yeniden Döner Sermaye Saymanlığı adı altında
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görevini sürdürmüştür.

2.

06.08.1997 gün ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile
Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine
İlişkin Kanun ile Adalet Bakanlığının bağlı bir kuruluşu olarak
İşyurtları Kurumu oluşturulmuştur. Bu Kanun ile İşyurtları
Kurumunun organları olan Yüksek Kurul, Daire Başkanlığı ve
işyurtlarının kuruluşu, teşkilatı, idaresi ve çalışma esasları
belirlenmiştir. Kurum, özel kanunla düzenlenmiş, tüzel kişiliği
haiz, özel bütçeli bir kamu idaresi olarak yapılandırılmıştır.

Merkez Teşkilat Yapısı

09.07.2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazetede (3. Mükerrer)
yayımlanan 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişiklik ve Uyum
Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamesinin 64. md. ile 4301 sayılı Ceza
İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun
Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanununda bazı düzenlemeler
getirilmiş, Kanunun adı da 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ile
Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun şeklinde değiştirilmiştir.

•

İşyurtlarının genel amaçlarını belirlemek.

•

İşyurtları Kurumunun Genel Müdürlükçe hazırlanacak
bütçesini onaylamak.

•

İşyurtlarının kurulmasına veya kaldırılmasına karar
vermek.

•

Hükümlü ve tutukluların çalıştırılma usul ve esaslarını
belirlemek.

•

İşyurtları yönetim kurullarının önerisi üzerine 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre
işyurtlarında istihdam edilecek işçilerin niteliklerine,
çalıştırılmasına, ücretlerinin belirlenmesine ve bunların
işten çıkarılmasına karar vermek.

•

Yüksek iş performansıyla işyurduna yararlı olan
personel ve hükümlülere prim ödenmesinin usul ve
esaslarını belirlemek; yıllık bilançolarında tahakkuk
edecek kârdan personel işçi ve hükümlülere Kanunda
belirtilen kar payı ödenmesine ilişkin işyurdu yönetim
kurullarının önerilerini karara bağlamak.

•

Bakanlığın denetim programlarına ek olarak,
işyurtlarının faaliyetlerinin adalet müfettişleri
tarafından denetlenmesini Bakana önermek.

•

İşyurtları Kurumu ile işyurtlarının paralarının yatırılacağı
bankaları belirlemek.

•

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeline
İşyurtları Kurumu ve işyurtlarının hesaplarını tutturmak
ve bu hesapları ilgilendiren işleri yaptırmak.

•

İşyurtlarının yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini,
ek bütçelerini, faaliyet raporu ve netice hesaplarını
onaylamak veya reddetmek.

•

Genel Müdürün önerisiyle işyurtlarına işletme ihtiyaçları
için kaynak tahsisi yapmak ve gerektiğinde birinden
diğerine kaynak aktarması yapılmasına karar vermek.

•

Genel bütçeden aylık alan kadrolu personelin işyurdunda
çalıştırılmasına ilişkin Genel Müdürün önerilerini karara
bağlamak.

15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiştir.
1.

Fiziksel Yapı

İşyurtları Kurumunun merkez teşkilatında, İşyurtları Kurumu
Yüksek Kurulu ile İşyurtları Daire Başkanlığı bulunmaktadır.
İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu; Bakanın görevlendireceği
Bakan Yardımcısının başkanlığında, Bakanın belirleyeceği
toplam 5 üyeden oluşur.
İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun Görevleri;

Lojman, Bina ve Arsalar
Kurumumuz envanterine kayıtlı
•

184 adet değişik amaçlar için kullanılan farklı özelliklerde
araç,

•

38 adet adliye hizmet binası,

•

26.569,64 m2 toplam alanlı muhtelif yerlerde 10 adet
arsa,

•

1 adet süt ürünleri fabrikası,

•

33 adet Hizmet Binası (5 mahalde 590 adet ceza infaz
kurum personeli lojman dairesi, 21 mahalde 472 adet
daireden oluşan adliye personeli lojmanı, 6 Adet Diğer
Hizmet Binaları ve 1 adet satış mağazası)

bulunmaktadır.
Taşıtlar
Kurumumuza ait 184 adet taşıt bulunmaktadır ve buna ilişkin
tablo Ek - 2’tedir.
Atölyelerde Kullanılan Makine ve Teçhizat
İşyurdu müdürlükleri atölye ve tesislerinde kullanılan 23.624
adet makina demirbaş kaydı bulunmaktadır.
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Teşkilat Yapısı
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İşyurtları Daire Başkanlığı;

Taşra Teşkilat Yapısı

İşyurtları Kurumu; Başkan, hakimler ile personelden
oluşmakta olup, Bilgi İşlem Bürosu, Bütçe Bürosu, Destek
Hizmetleri Bürosu, Eğitim Bürosu, Merkez Saymanlık
Bürosu, Yüksek Kurul Bürosu, Kantin ve Konsinye Satış
Bürosu, Kurumsal Gelişim ve Projeler Bürosu, Lojman ve
Ticari Üniteler Bürosu, Muhasebe Bürosu, Personel ve İnsan
Kaynakları Bürosu, Planlama ve Uygulama Bürosu, Tanıtım,
Pazarlama ve Ürün Geliştirme Bürolarından oluşmaktadır.

Taşra teşkilatımız 31.12.2021 tarihi itibariyle 146 kapalı ceza
infaz kurumu, 73 kapalı-açık ceza infaz kurumu, 89 açık ceza
infaz kurumu, 14 F tipi ceza infaz kurumu, 4 eğitimevi, 10 kadın
kapalı olmak üzere Toplam 336 işyurdu müdürlüğünden
oluşmaktadır. İşyurtları kurumunun taşra teşkilatında
ceza infaz kurumu işyurdu yönetim kurulu bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu; işyurdu müdürünün başkanlığında; işyurdu
ikinci müdürü, muhasebe yetkilisi, idare memuru, ambar
memuru, katip ve teknik personel görev yapmaktadır.

İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu 2021 yılında 45 toplantı
gerçekleştirerek, 2.627 konuyu görüşmüş ve karara
bağlamıştır.
Başkanlığın Görevleri;
•

İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu kararlarını yerine
getirmek.

•

İşyurtlarını yönetmek, denetlemek ve hesap işlerini
izlemek.

•

Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla ilgili her türlü
işlemi yürütmek, küçüklerin çalışma şartları bakımından
ilgili bakanlık ve kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak.

•

İşyurtlarının yıllık iş program ve projelerini, bütçelerini,
ek bütçelerini, faaliyet raporu ve netice hesaplarını
İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak.

•

İşyurtlarında, İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacak
işçilere ilişkin işyurdu yönetim kurullarının önerilerini
İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna sunmak.

•

İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun sekretarya
hizmetlerini yürütmek.

•

Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine
ve aksaklığına ilişkin inceleme ve araştırma yaparak
İşyurtları Kurumu Yüksek Kuruluna öneride bulunmak,
yönetmelik taslaklarını hazırlamak ve izlemek, görüş
bildirmek, genelge düzenlemek.

•

Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Yönetim Kurulunun Görevleri;
•

İşyurdunun geliştirilmesine ve genel gidişine ait her
türlü faaliyetlere yön vermek.

•

Hükümlü ve tutukluların maddi ve manevi kalkınmalarına
katkıda bulunacak eğitim, öğretim, sosyal, kültürel ve
sportif program ve çalışmaları uygulamak.

•

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre ücretleri
işyurdundan ödenecek işçilerin kurum işlerinde
çalıştırılmasını, ücretlerinin belirlenmesini ve bunların
işten çıkarılmasını Daire Başkanlığına önermek.

•

Kurumda üretilip satışa arz edilen mamûllerin satış
fiyatını belirlemek.

•

İşyurdunda yapılacak fazla çalışma önerilerini karara
bağlamak,

•

Bakanlık, Yüksek Kurul, Genel Müdürlük veya Daire
Başkanlığının onayını gerektiren işlemlere ilişkin
kararları düzenleyerek onaya sunmak.

•

Daire Başkanlığının onayı alınarak, işyurdunda
görevli personeli diğer mahallerde geçici olarak
görevlendirmek,

•

Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine
getirmektir.

Kanunlarda ve bu Bölümde gösterilen ve Bakanlıkça
verilen diğer görevleri yapmak.
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Merkez Teşkilat Şeması
İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu

Bakan Yardımcısı
(İşyurtları Kurumu
Yüksek Kurulu Başkanı)
Üye

Üye
Üye

Üye

Üye
Üye

Başkanlık

Başkan

Tetkik Hakimler

Bilgi İşlem Bürosu

Lojman ve
Ticari Üniteler
Bürosu

Bütçe Bürosu

Muhasebe Bürosu

Destek Hizmetleri
Bürosu

Personel ve
İnsan Kaynakları
Bürosu

Eğitim Bürosu

Planlama ve Uygulama
Bürosu

Yüksek Kurul Bürosu

Merkez Saymanlık
Bürosu

Tanıtım, Pazarlama ve
Ürün Geliştirme Bürosu
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Kantin ve Konsinye
Satış Bürosu

Kurumsal Gelişim ve
Projeler Bürosu
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Taşra Teşkilat Şeması
Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Yönetim Kurulu

İşyurdu Müdürü (Başkan)

Ambar Memuru (Üye)

İşyurdu İkinci Müdürü (Başkan V.)

Katip (Üye)

Muhasebe Yetkilisi (Üye)

Teknik Personel (Üye)

İdare Memuru (Üye)

Saymanlık - Muhasebe

Ar-Ge & Tanıtım Pazarlama

Atölye - Tesis ve Benzeri Üniteler
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3.

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Kâr Payı Programının Yazılımı
2019 yılında tamamlanan İşyurtları bünyesinde çalışan
personel ve hükümlülerin çalışma gün ve esaslarının takip
edildiği, puantaj kayıtlarının girildiği ve kâr payı ödemelerinin
yapıldığı, hükümlü aylık maaş bordrolarının hazırlandığı Kâr
Payı Programı 2020 yılında günümüz teknolojilerine göre
güncellenmesi tamamlanmıştır.
İşyurtları Konsinye Satış Sistemi
Ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinin kantin ve satış
mağazalarında kullanılmak üzere konsinye ürün fiyatlarının
merkezden girilmesi ile merkezi fiyat birlikteliğinin
sağlanması ve ay sonu işlemlerinin kısa sürede sonlandırmak
amacıyla konsinye satış sistemi çalışmalarına devam
edilmektedir.
4.

İnsan Kaynakları

Daire Başkanlığında 1 daire başkanı, 4 tetkik hâkimi,
1 başkontrolör, 1 mali hizmetler uzmanı, 1 şube müdürü,
1 ikinci müdür, 2 adalet uzmanı, 1 yazı işleri müdürü,
2 öğretmen, 2 şef, 4 sayman, 1 araştırmacı, 1 idare memuru,
11 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 6 bilgisayar işletmeni,
5 memur, 7 mühendis, 4 teknisyen, 6 zabıt katibi, 1 veteriner
hekim, 5 şoför/hizmetli, 47 infaz ve koruma baş memuru/
infaz ve koruma memuru olmak üzere toplam 114 personel
çalışmaktadır.
İşyurtları Daire Başkanlığında çalışan personel Adalet
Bakanlığı tarafından görevlendirilmektedir. Bu usul, ihtiyaç
duyulan her alanda yetkin personelin görevlendirilmesinde
sıkıntılara sebep olmaktadır. Personelin mali hakları ve
özlük hakları Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilmekte
ve takip edilmektedir.
Merkez ve taşra personeline ait kadro listesi Ek-3 sayılı
insan kaynaklarına ilişkin tabloda gösterilmiştir.
5.

Sunulan Hizmetler

Hükümlülerin salıverilmelerinden sonra yaşamlarını sürdürecek bir meslek ve sanat öğrenmelerini sağlamak veya var
olan mesleklerini geliştirmek amacıyla faaliyette bulunan
İşyurtları Kurumu, hükümlü ve tutukluların bireysel özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları ve mesleki eğilimleri gibi kriterleri de
dikkate alarak onları ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli birer
meslek elemanı olarak yetiştirmeyi amaçlayan bir Kurumdur.
Ayrıca, 15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 nolu
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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin” 80 inci maddesinin (5)
fıkrası gereğince İşyurtları Kurumu bütçesinden, Bakanlık
merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının bina alım,
inşa, onarım, demirbaş, araç, gereç ve sair her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır.
6.

Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

•

Yönetim

İşyurtları Kurumunun organları, İşyurtları Kurumu Yüksek
Kurulu ile Daire Başkanlığı ve işyurtlarıdır.
Yüksek Kurul Başkanı Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısıdır.
Bakan gerekli gördüğü hallerde İşyurtları Kurumu Yüksek
Kuruluna başkanlık etmektedir.
Daire Başkanlığı, bir Daire Başkanı ile yeteri kadar tetkik
hakimi ve diğer personelden oluşur. Tetkik hâkimleri
Bakanlık oluru ile; diğer personel, Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü tarafından görevlendirilmektedir. İşyurtları
Kurumunu, İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı temsil
etmektedir.
•

İç Kontrol Sistemi

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “İç
kontrolün tanımı” başlığı altında yer alan 55’inci maddesinde,
“İç Kontrol; İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara
ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik
ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların
korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında
ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare
tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle
iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.”
denilmektedir.
Aynı Kanun’un “Kontrolün yapısı ve işleyişi” başlığı altında
yer alan 57’nci maddesinde, “Kamu idarelerinin malî yönetim
ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve mali
hizmetler ile ön mali kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır.
Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi
için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip
olunması, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli
yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara
uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin
önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir
çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından
ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından
görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak
suretiyle gerekli önlemler alınır.”
“İç denetim” başlığı altında yer alan 63’üncü maddesinin
birinci fıkrasında, “İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına
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değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik,
etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini
değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan
bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık
faaliyetidir…” İkinci fıkrasında “Kamu idarelerinin yapısı ve
personel sayısı dikkate alınmak suretiyle, İç Denetim ve
Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü üzerine, doğrudan
üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları
kurulabilir.” hükümleri yer almaktadır.
Yukarıda belirtilen maddeler değerlendirildiğinde,
Kurumumuzda iç kontrol sisteminin tüm unsurları ile
kurulabilmesi için yapısal değişiklikler gerekmektedir. Bu
değişikliklerin de mevcut kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinde
yapılacak düzenlemeler ile gerçekleştirilebileceğinden,
mevzuat ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.Bununla
birlikte, iç kontrolün unsurlarından biri olan ön mali kontrole
ilişkin hükümleri, Kurumumuzun 137/3 No’lu genelgesinde
yer almakta ve uygulanmaktadır.
Yukarıda açıklanan mevzuat kapsamında; İşyurtları Kurumu
Yüksek Kurulu 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum
ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı
Hakkında 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince,
Bakanlığın denetim programlarına ek olarak, işyurtlarının
faaliyetlerinin Adalet Müfettişleri tarafından denetlenmesini
Bakana önererek denetim yaptırabilir. Ayrıca, 2992 sayılı
Adalet Bakanlığı Teşkilat Kanunu gereğince, Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri Kontrolörleri tarafından da
yapılmaktadır.
Kontrolörler, ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile
işyurtlarının;

Kontrolörlerin Yetki ve Sorumlulukları:
a. Gerekli gördükleri her türlü defterlerle, kayıt, belge, evrak
ve bilgileri ilgili dairelerden istemek, görmek ve bunların
örnekleri ile herhangi bir yolsuzluğun subut delilini teşkil
edenlerin de asıllarını almak, (asılları alınan belgelerin
kontrolör tarafından onaylı örneği dairesine verilir.)
b. İşyurtlarının; kasa, banka, ambar, atölye, kantin, çay ocağı,
tabldot, satış mağazaları gibi faaliyet konusu işkolları ile
maddi duran varlıkların, mevcudunu saymak, işlemlerini
incelemek, gerektiğinde incelemesini yapabilmek için
mühür altına almak,
c. Görevleri ile ilgili konularda, gerek bulundukları yerlerdeki,
gerek bu yerlerin dışındaki resmi ve özel bütün kuruluş,
makam ve şahıslarla yazışma yapmak,
d. Suç sayılan eylem ve işlemleri görülenler hakkında
inceleme yapmak, 3628 sayılı Kanun hükümleri uyarınca
inceleme neticesinde delil veya emare elde ettikleri taktirde
Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar etmek,
yetkilerine sahiptir.
Yukarıda denetim usulü dışında, İşyurtları Kurumu Daire
Başkanlığı’nda görevli Daire Başkanı ve Tetkik Hakimler
tarafından denetim yapılmaktadır.
İşyurtları; Adalet Müfettişleri, Ceza İnfaz Kurumu
Kontrolörleri ve Daire Başkanlığının denetimine ilave olarak
Cumhuriyet Başsavcıları, Cumhuriyet savcıları, Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları ve İnfaz Hakimliği
tarafından da denetlenilmektedir.
Dış denetim, Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

a. Bütün işlemlerinin denetimini yapmakla,
b. Görevliler hakkında hal kağıdı veya gizli rapor tanzim
etmekle,
c. Denetimini yaptığı kurum ve işyurdunun genel yönetim
durumu, mevzuatın uygulanması, memur ve halkla
münasebetler konularında düşünce ve tavsiyelerini raporla
bildirmekle görevlidir.
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II.

AMAÇLAR VE HEDEFLER

A.

Temel Politika ve Öncelikler

1. Temel Politikalar
Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmasına yönelik ulusal ve
uluslararası çağdaş mevzuatlarda düzenlenmiş koşullar
vardır.
Buna göre;
Ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutukluların çalıştırılması,
kesinlikle bir cezalandırma olarak kullanılmamalıdır.
Yapılan işin, oyalama faaliyetinden öte, anlamlı bir amacı
olmalıdır.
Çalışmanın konusu, hükümlü ve tutukluların tahliyelerinden
sonra hayatlarını kazanma yeteneklerini koruyucu ya da
geliştirici nitelikte olmalıdır.
Çalıştırmada hükümlü ve tutukluların yeteneği, becerisi,
eğilimi, zihinsel ve bedensel durumları göz önünde
bulundurulmalıdır.

AMAÇLAR ve
HEDEFLER

Çalışma imkanından, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm
hükümlü ve tutuklular yararlanmalıdır.
İş koşulları, dışarıdaki iş koşullarıyla benzerlik taşımalıdır.
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenleme ve önlemler
bulunmalıdır.
Hükümlü ve tutuklulara ceza infaz kurumu yönetimince,
özel sektörle işbirliği yapılarak ceza infaz kurumu içinde
veya dışında iş imkanı sağlanmalıdır.
Hükümlü ve tutukluların çalışmalarına karşılık ücret
verilmelidir.
Hükümlü ve tutukluların günlük ve haftalık çalışma saatleri,
mevzuata uygun olmalıdır.
Hükümlü ve tutuklulara haftada en az bir dinlenme günü
sağlanmalı, eğitim ve diğer etkinlikler için yeterli zaman
tanınmalıdır.
2. Öncelikler

16

•

Daha fazla hükümlü ve tutuklunun işyurdunda
çalıştırılmasını sağlamak,

•

Açık ceza infaz kurumlarının sayısını arttırmak,

•

Mal ve hizmet üretiminde kaliteyi arttırmak,

•

Üretim alanlarında modernizasyonun sürekliliğini
sağlamak,

•

İşyurdu çalışmaları tutuklu ve hükümlülere meslek
edindirme kapsamında, Bakanlık mensuplarının
ve sosyal tesis, satış mağazası ve fuarlara gelen
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ziyaretçilerin ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesi ve
geliştirilmesine yönelik yeni vizyonlar geliştirmek,
•

•

Yargı teşkilatı binaları ve tesislerinin bakımı, onarımı,
yenilenmesi, yapımı ve tefrişi ile çağdaş standartlara
uygun olarak idamesini sağlamaya yardımcı olmak,
İşyurdu çalışmaları alanında dünyanın önde gelen
ülkeleri arasında yer almak.

3. On Birinci Kalkınma Planı
2.2.3.1. Kamu Yatırım Politikaları
Amaç
429. Kamu sabit sermaye yatırımlarına ilişkin kaynakların
artırılması, yatırım programının rasyonelleştirilmesi,
ayrılan kaynakların başta öncelikli sektörler ve gelişme
alanları için belirlenmiş hedeflere tahsisi olmak üzere etkin
şekilde ve sonuç odaklı kullanılması, KÖİ uygulamalarının
makroekonomik politikalarla uyumunun sağlanması temel
amaçtır.
2.3.1. Eğitim
Amaç
547. Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat
boyu öğrenme imkânlarına erişimi sağlanarak düşünme,
algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve
sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine
sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş,
paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları
güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey
yetiştirmek temel amaçtır.
2.3.2. İstihdam ve Çalışma Hayatı
Amaç
564. Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının
sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel
politika gerektiren grupların istihdamının artırılması temel
amaçtır.
Politika ve Tedbirler
332. Öncelikli sektörlerde mevcut işgücünün niteliği
artırılacak, bu sektörlerde çalışabilir nitelikte insan kaynağı
yetiştirilmesine öncelik verilecektir.
332.1. Öncelikli sektörlerde çalışan işgücünün mesleki
yeterlilik belgesi alması desteklenecektir.
332.2. Öncelikli sektörlerde mevcut çalışanların becerilerinin
geliştirilmesine yönelik STK’lar tarafından organize edilen
sertifikalı eğitim programları desteklenecektir.
430.4. Eğitim sektörüne yapılan yatırımların dağılımı itibarıyla
tekli eğitime geçilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması

için yapılan yatırımlar önemli bir yer tutarken, mesleki ve
teknik eğitim atölyelerinin modernizasyonu, tasarım ve
beceri atölyelerinin kurulması ve eğitimin her kademesinde
niteliğin artırılması öne çıkan diğer alanlar olacaktır.
432.3. KÖİ uygulamalarında, kamunun üstlendiği
yükümlülükler ve bütçe dengeleri dikkate alınacak, projeler
kamu ve özel kesim arasındaki risk paylaşımı en uygun
olacak şekilde yürütülecektir.
536. Sürdürülebilir kalkınma ve kapsayıcı büyüme; istikrarlı
bir ekonomiyi hedefleyen etkin ekonomi politikaları ile
huzurlu bir topluma yönelik sosyal politikaların bir arada ve
koordinasyonlu bir şekilde yürütülmesi yoluyla mümkündür.
Plan dönemi kalkınma perspektifi özel politika gerektiren
çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar gibi toplumun
tüm kesimlerini kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır.
539. İşgücü piyasasına girme ve kalmada özellikle gençlerin,
kadınların ve engellilerin yaşadıkları sorunlara çözümlerin
geliştirildiği Plan döneminde; işgücü piyasasında yaşanan
dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu
önemli değişimleri dikkate alan, toplumun tüm kesimlerine
insana yaraşır iş fırsatlarının sunulmasına yönelik politikalar
uygulanacaktır.
542. Güçlü toplumun inşası kadınların güçlenmesiyle mümkün
olacaktır. Bu bağlamda, kız çocuklarının ve kadınların eğitim
ve öğrenime erişimi ile sosyal ve ekonomik hayata katılımının
artırılması, kaynaklara erişimin kolaylaştırılması, kadının
toplum içindeki statüsünün geliştirilmesi için farkındalığın
artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
569. Özel politika gerektiren grupların işgücüne ve istihdama
katılımları artırılacaktır.
570. Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı
ve istihdamlarını artırıcı uygulamalar geliştirilecektir.
571. Gençlerin işgücü piyasasına aktif katılımları
desteklenecek ve istihdam edilmeleri kolaylaştırılacaktır.
573.1. Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alanların işgücü
piyasasına katılımını sağlamaya yönelik hedef grup, sektör,
bölge odaklı aktif işgücü programlarının uygulanması ve
kursiyerler ile katılımcıların programlar sonrasında istihdam
edilmelerini kolaylaştırmaya yönelik beceriler kazanmaları
sağlanacaktır.
4. Yargı Reformu Stratejisi
Hedef 7.6.d
Hükümlü ve tutuklular için öngörülen meslek edindirme
programları geliştirilecek, hükümlülerin tahliye sonrası
yeniden suç işlemelerinin engellenmesi amacıyla topluma
uyum süreçlerine yönelik önlemler artırılacaktır
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B. İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaçlar ve
Hedefler
AMAÇ 1
Hükümlü ve tutukluların meslek edinmesini sağlayarak
topluma yeniden kazandırılması,
Hükümlü ve tutuklulara çağdaş üretim teknolojilerine uygun
mesleki ğitimler vermek, yeni işkolları açmak suretiyle
daha fazla hükümlü ve tutuklunun çalışması ve meslek
edinmesini,
Belirlenen kriterler ve bütçe imkanları çerçevesinde maddi
destek vererek, ceza infaz kurumlarındaki insan gücünü
üretime dönüştürüp ülke ekonomisine katkısını,
Öğrendikleri meslek ve sanat sayesinde tahliye sonrası
topluma yararlı bireyler olarak daha kolay iş bulmalarını
veya kurmalarını, sağlamaktır.

AMAÇ 2
Ürün ve hizmetlerde kaliteyi yükseltmek
Hükümlü ve tutukluların işyurtlarındaki üretim faaliyetine
katılımlarını sağlamak, onları tahliye sonrası hayata
bağlayacak bir meslek ve sanat edindirmek maksadıyla;
Hükümlü ve tutukluları diğer kamu kurum ve kuruluşları
ile koordineli olarak çağdaş üretim sistemleri konusunda
eğiterek, standardize edilmiş üretim yerleri ile uluslararası
standartlara uygun kaliteli ürün ve hizmet sunulmasını,
sağlamaktır.
HEDEF

A2.1: İşyurdu atölyelerinde kullanılan 16.412 adet makine ve
teçhizat ihtiyaç dahilinde modernize edilecektir.

HEDEF
HEDEF

A1.1: Çalışan hükümlü ve tutuklulara mesleki eğitim
verilecektir.

A2.2: İşyurtlarında çalışan personele mesleki eğitim
verilecektir.
HEDEF

HEDEF

A1.2: İşyurdu müdürlüğünde sigorta primi ödenerek
çalıştırılan hükümlü ve tutuklu sayısı her yıl artırılacaktır

HEDEF

A1.3: 180 olan işkolu sayısı 2023 yılına kadar artırılacaktır.

HEDEF

A1.4: 74 olan özel sektör işbirliği sayısı her yıl artırılacaktır.
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A2.3: 2023 yılı sonuna kadar işyurdu müdürlüğü personelinin
kendi branşında özel sektörce düzenlenen fuar veya
sergilere katılımı sağlanacaktır.

HEDEF

A2.4: 2023 yılı sonuna kadar tüm işkollarında kamu ve özel
sektörde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişiler ile
işbirliği yapılmaya devam edilecektir.
HEDEF

A2.5: 2023 yılı sonuna kadar işyurtlarında üretilen ürün ve
hizmetlerle ilgili olarak CE, TS, ISO, HELAL, GİMDES sertifikaları
gibi kalite belgelerinden en az birinin alınmasına devam
edilecektir..

2021 YILI FAALİYET RAPORU

AMAÇ 3
İşyurdu faaliyetlerinin tanıtımını yapmak
Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürütebilecek nitelikli
personeli bu birimlerde görevlendirmek,
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yetkililerini ziyaret
ederek iş bağlantıları kurmak ve devamlılığını sağlamak,
Bölgesinde ve diğer yerlerde açılan fuar, sergi, festival gibi
organizasyonlara katılmak,
Yerel imkanları değerlendirerek yapılan faaliyetleri yazılı
veya görsel basında tanıtmak,
İşyurtlarında üretilen her çeşit mal ve hizmetin detaylı bir
şekilde bilgi ve resimleriyle birlikte güncelliğini koruyarak
katalog ve broşürler oluşturmak, suretiyle işyurdu
faaliyetlerinin tanıtımı yapılacaktır.
HEDEF

A3.1: İşyurdu müdürlükleri, Başkanlığımızın yıllık program
çerçevesinde düzenlediği sergi, fuar ve benzeri
organizasyonlara katılacaktır.
HEDEF

A3.2: İşyurdu müdürlüklerinde oluşturulan Tanıtım Pazarlama
birimleri görev alanları çerçevesinde kamu ve özel sektör
kuruluşlarına ziyaret gerçekleştireceklerdir.

HEDEF

A3.3: Ulusal veya yerel yayın yapan görsel ve yazılı basın
kuruluşlarınca Başkanlığımız ve işyurdu müdürlüklerinin
faaliyetleri tanıtılacaktır.
HEDEF

A3.4: İşyurtları Kurumu ve işyurdu müdürlüklerinin ürün
kataloğu, tanıtım broşürleri ve filmleri ihtiyaca bağlı olarak
güncellenecektir.
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A.

Mali Bilgiler

1.

Bütçe Uygulama Sonuçları

Yıllara Göre Taşra Gelir ve Gider Bütçesi

KURUMUMUZUN BÜTÜNLEŞİK MALİ YÖNETİM
BİLİŞİM SİSTEMİNE DAHİL OLMASI NEDENİYLE,
YILSONU KAPATMA İŞLEMLERİ SÜRECİ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTEDİR. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI ONAYI SONRASINDA YILSONU
İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİNE MÜTEAKİP MALİ
VERİLER YAYINLANACAKTIR.

Yıllara Göre Merkez Gelir ve Gider Bütçesi

FAALİYETLERE
İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER

KURUMUMUZUN BÜTÜNLEŞİK MALİ YÖNETİM
BİLİŞİM SİSTEMİNE DAHİL OLMASI NEDENİYLE,
YILSONU KAPATMA İŞLEMLERİ SÜRECİ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTEDİR. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI ONAYI SONRASINDA YILSONU
İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİNE MÜTEAKİP MALİ
VERİLER YAYINLANACAKTIR.

Yıllara Göre Merkez ve Taşra Gelir-Gider Bütçesi

KURUMUMUZUN BÜTÜNLEŞİK MALİ YÖNETİM
BİLİŞİM SİSTEMİNE DAHİL OLMASI NEDENİYLE,
YILSONU KAPATMA İŞLEMLERİ SÜRECİ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTEDİR. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI ONAYI SONRASINDA YILSONU
İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİNE MÜTEAKİP MALİ
VERİLER YAYINLANACAKTIR.
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2021 Merkez Bütçe Giderleri
KURUMUMUZUN BÜTÜNLEŞİK MALİ YÖNETİM
BİLİŞİM SİSTEMİNE DAHİL OLMASI NEDENİYLE,
YILSONU KAPATMA İŞLEMLERİ SÜRECİ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTEDİR. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI ONAYI SONRASINDA YILSONU
İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİNE MÜTEAKİP MALİ
VERİLER YAYINLANACAKTIR.

İşyurtlarında Çalışan Hükümlü/Tutuklular ve İşçilere İlişkin
Bilgiler
Yıllara Göre Çalışan Hükümlü ve Tutuklu Sayısı

KURUMUMUZUN BÜTÜNLEŞİK MALİ YÖNETİM
BİLİŞİM SİSTEMİNE DAHİL OLMASI NEDENİYLE,
YILSONU KAPATMA İŞLEMLERİ SÜRECİ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTEDİR. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI ONAYI SONRASINDA YILSONU
İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİNE MÜTEAKİP MALİ
VERİLER YAYINLANACAKTIR.

2021 Taşra Bütçe Giderleri

KURUMUMUZUN BÜTÜNLEŞİK MALİ YÖNETİM
BİLİŞİM SİSTEMİNE DAHİL OLMASI NEDENİYLE,
YILSONU KAPATMA İŞLEMLERİ SÜRECİ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTEDİR. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI ONAYI SONRASINDA YILSONU
İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİNE MÜTEAKİP MALİ
VERİLER YAYINLANACAKTIR.

2.

Yıllara Göre Çalışan Hükümlü ve Tutuklulara Ödenen
Gündelik

KURUMUMUZUN BÜTÜNLEŞİK MALİ YÖNETİM
BİLİŞİM SİSTEMİNE DAHİL OLMASI NEDENİYLE,
YILSONU KAPATMA İŞLEMLERİ SÜRECİ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTEDİR. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI ONAYI SONRASINDA YILSONU
İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİNE MÜTEAKİP MALİ
VERİLER YAYINLANACAKTIR.

Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Bütçe Gelir ve Giderlerinin Değerlendirilmesi

KURUMUMUZUN BÜTÜNLEŞİK MALİ YÖNETİM
BİLİŞİM SİSTEMİNE DAHİL OLMASI NEDENİYLE,
YILSONU KAPATMA İŞLEMLERİ SÜRECİ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTEDİR. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI ONAYI SONRASINDA YILSONU
İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİNE MÜTEAKİP MALİ
VERİLER YAYINLANACAKTIR.

Yıllara Göre Çalışan Hükümlü/Tutuklular ve İşçilere Ödenen
Toplam Yevmiye

KURUMUMUZUN BÜTÜNLEŞİK MALİ YÖNETİM
BİLİŞİM SİSTEMİNE DAHİL OLMASI NEDENİYLE,
YILSONU KAPATMA İŞLEMLERİ SÜRECİ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTEDİR. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI ONAYI SONRASINDA YILSONU
İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİNE MÜTEAKİP MALİ
VERİLER YAYINLANACAKTIR.
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Yıllara Göre Çalışan Hükümlü/Tutuklular ve İşçilere Ödenen
SGK Pirimi

KURUMUMUZUN BÜTÜNLEŞİK MALİ YÖNETİM
BİLİŞİM SİSTEMİNE DAHİL OLMASI NEDENİYLE,
YILSONU KAPATMA İŞLEMLERİ SÜRECİ
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTEDİR. HAZİNE VE MALİYE
BAKANLIĞI ONAYI SONRASINDA YILSONU
İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİNE MÜTEAKİP MALİ
VERİLER YAYINLANACAKTIR.

3.

Mali Denetim Sonuçları

Kurumumuzun, kalkınma planları ve programlarda yer alan
politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,
hesap verebilirliğini ve mali saydamlığını sağlamak üzere,
mali yönetimin yapısı ve işleyişi, bütçenin hazırlanması,
uygulanması, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi,
raporlanması ve mali kontrolünün yapılabilmesi amacına
yönelik olarak Bakanlığımıza bağlı adalet müfettişleri
tarafından 75, Kontrolörler Kurulu Başkanlığı tarafından 64
işyurdu müdürlüğünün denetimi gerçekleşmiştir.
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B.

Performans Bilgileri

1.

Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri

PROGRAM ADI

ALT PROGRAM ADI

FAALİYET ADI

FAALİYET İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Hizmet Binalarının Fiziki Alt Yapısının Güçlendirilmesi

15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bakanlıklara Bağlı, İlgili,
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin” 80 inci maddesinin (5) fıkrası gereğince İşyurtları
Kurumu bütçesinden, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının bina alım,
inşa, onarım, demirbaş, araç, gereç ve sair her türlü ihtiyaçları için harcama
yapılabilmektedir.

Mahkeme Yönetim Hizmetleri

15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bakanlıklara Bağlı, İlgili,
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin” 80 inci maddesinin (5) fıkrası gereğince İşyurtları
Kurumu bütçesinden, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının bina alım,
inşa, onarım, demirbaş, araç, gereç ve sair her türlü ihtiyaçları için harcama
yapılabilmektedir.

Ceza İnfaz Faaliyetleri

15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bakanlıklara Bağlı, İlgili,
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Nolu
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin” 80 inci maddesinin (5) fıkrası gereğince İşyurtları
Kurumu bütçesinden, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının bina alım,
inşa, onarım, demirbaş, araç, gereç ve sair her türlü ihtiyaçları için harcama
yapılabilmektedir.

ADLİ VE İDARİ YARGI

15/07/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bakanlıklara Bağlı, İlgili,
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Nolu
Ceza İnfaz Kurumları ve Personel Eğitim Merkezlerinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin” 80 inci maddesinin (5) fıkrası gereğince İşyurtları
Kurumu bütçesinden, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının bina alım,
Fiziki ve Teknik Alt Yapısının Güçlendirilmesi
inşa, onarım, demirbaş, araç, gereç ve sair her türlü ihtiyaçları için harcama
yapılabilmektedir.

HUKUK VE ADALET

Hükümlü ve Tutuklular Tarafından Yapılan Ürün ve
Hizmet Üretimi
CEZA İNFAZ VE İYİLEŞTİRME

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumunca, hükümlü ve tutukluların
mesleki eğitim kapsamında işyurtlarında çalışmaları ile yeniden sosyalleşmeleri, üretken
bireyler olarak kanunlara, nizamlara, toplumsal kurallara saygılı sorumluluk taşıyan bir
yaşam biçimine uyumlarının sağlanması ve atıl insan gücünün ekonomiye kazandırılması
amaçlanmaktadır.

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumunca, hükümlü ve tutukluların
mesleki eğitim kapsamında işyurtlarında çalışmaları ile yeniden sosyalleşmeleri, üretken
Hükümlü ve Tutukluların Meslek ve Sanat Edinimleri ve
bireyler olarak kanunlara, nizamlara, toplumsal kurallara saygılı sorumluluk taşıyan bir
Topluma İntibakı
yaşam biçimine uyumlarının sağlanması ve atıl insan gücünün ekonomiye kazandırılması
amaçlanmaktadır.

YÖNETİM VE DESTEK
PROGRAMI

İşyurdu Atölye ve Tesislerinin Fiziki ve Teknik Alt
Yapısının Güçlendirilmesi

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumunca, hükümlü ve tutukluların
mesleki eğitim kapsamında işyurtlarında çalışmaları ile yeniden sosyalleşmeleri, üretken
bireyler olarak kanunlara, nizamlara, toplumsal kurallara saygılı sorumluluk taşıyan bir
yaşam biçimine uyumlarının sağlanması ve atıl insan gücünün ekonomiye kazandırılması
amaçlanmaktadır.

Kadın Hükümlü ve Tutukluların Toplumsal Hayata
Kazandırılması

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumunca, hükümlü ve tutukluların
mesleki eğitim kapsamında işyurtlarında çalışmaları ile yeniden sosyalleşmeleri, üretken
bireyler olarak kanunlara, nizamlara, toplumsal kurallara saygılı sorumluluk taşıyan bir
yaşam biçimine uyumlarının sağlanması ve atıl insan gücünün ekonomiye kazandırılması
amaçlanmaktadır.

Diğer Destek Hizmetleri

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumunca, hükümlü ve tutukluların
mesleki eğitim kapsamında işyurtlarında çalışmaları ile yeniden sosyalleşmeleri, üretken
bireyler olarak kanunlara, nizamlara, toplumsal kurallara saygılı sorumluluk taşıyan bir
yaşam biçimine uyumlarının sağlanması ve atıl insan gücünün ekonomiye kazandırılması
amaçlanmaktadır.

Genel Destek Hizmetleri

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumunca, hükümlü ve tutukluların
mesleki eğitim kapsamında işyurtlarında çalışmaları ile yeniden sosyalleşmeleri, üretken
bireyler olarak kanunlara, nizamlara, toplumsal kurallara saygılı sorumluluk taşıyan bir
yaşam biçimine uyumlarının sağlanması ve atıl insan gücünün ekonomiye kazandırılması
amaçlanmaktadır.

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ
HİZMETLER

23

24

Belge alınan işkolu sayısı
Bir yılda iş yurdunda çalışan hükümlü tutuklu başına üretilen ürünlerin ekonomik
değeri
Bir yılda iş yurdunda çalışan kadın hükümlü tutuklu başına üretilen ürünlerin
ekonomik değeri
Hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim sayısı
Kadın hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim sayısı

Kurum tarafından düzenlenen sergi fuar ve benzeri organizasyon sayısı

Mesleki eğitim verilen hükümlü tutuklu sayısı
Mesleki eğitim verilen kadın hükümlü tutuklu sayısı

Sigorta primi ödenerek çalıştırılan hükümlü tutuklu sayısı

Sigorta primi ödenerek çalıştırılan kadın hükümlü tutuklu sayısı

1

6

7
8

9

10

4
5

3

2

Gösterge Adı

Sıra

Yıl:
Programın Adı:
Alt Programın Adı:
Alt Program Hedefi:

Değerlendirme

Adliye ve ek hizmet binalarının kapalı alanı

Yeni açılan adliye ve ek hizmet bina sayısı

1

Gösterge Adı

14

271.193

Değeri

8

53.811

Hedeflenen
Gösterge
Değeri

0

0

Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini

0

0

1. Üç Aylık

0

0

2. Üç Aylık

0

0

3. Üç Aylık

0

0

4. Üç Aylık

Gerçekleşme

0

0

Yılsonu
Değeri

0

0

Ulaşılamadı

Ulaşılamadı

Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı
Durumu

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

TL

Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı

2019

Sayı
Sayı

2019

TL

Yılı

1.150

60.767

16.965
756

5

718
47

9.582

12.145

66

Değeri

Önceki Dönem Grç

Sayı

Ölçü Birimi

900

54.500

250
50

5

50
5

7.000

9.000

1

Hedeflenen
Gösterge
Değeri

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

Yılsonu
Gerçekleşme
Tahmini

461

10.484

159
0

0

35
0

9.806

23.903

16

1. Üç Aylık

389

13.377

274
0

0

33
0

11.910

18.804

18

2. Üç Aylık

483

15.456

479
0

0

85
0

14.804

26.836

21

3. Üç Aylık

2021
HUKUK VE ADALET
CEZA İNFAZ VE İYİLEŞTİRME
Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanat edinmelerini sağlayarak toplumsal hayata uyumlarını kolaylaştırmak

680

19.873

1.344
75

0

149
6

18.668

35.600

29

4. Üç Aylık

Gerçekleşme

680

19.873

1.344
75

0

149
6

18.668

35.600

29

Yılsonu
Değeri

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

e-bütçe

Ulaşılamadı

Ulaşılamadı

Aşıldı
Aşıldı

Ulaşılamadı

Aşıldı
Aşıldı

Aşıldı

Aşıldı

Aşıldı

Gerçekleşme Gerçekleşme
Oranı
Durumu

2021 yılı 4. üç aylık dönemde;
Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı uhdesinde yürütülen ve 2021 yıl sonu hedefi olarak Adliye ve ek hizmet binalarının kapalı alanı için 53.811 m² ve Yeni açılan adliye ve ek hizmet bina
sayısı için 8 konulmuş bulunan hedeflerle ilgili olarak; açılışı hazır adliye ve ek hizmet binası bulunmadığından 4. üç aylık dönem için gerçekleşme “0” olarak giriş yapılmıştır.
Adliye ve ek hizmet binalarının toplam kapalı alanı hedefi yılsonu gerçekleşmesi durumu olarak ulaşılamamıştır.
Yeni açılan adliye ve ek hizmet binası sayısı hedefi yılsonu gerçekleşmesi durumu olarak ulaşılamamıştır.

2021 yılı 3. üç aylık dönemde;
Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı uhdesinde yürütülen ve 2021 yıl sonu hedefi olarak Adliye ve ek hizmet binalarının kapalı alanı için 53.811 m² ve Yeni açılan adliye ve ek hizmet bina
sayısı için 8 konulmuş bulunan hedeflerle ilgili olarak; açılışı hazır adliye ve ek hizmet binası bulunmadığından 3. üç aylık dönem için gerçekleşme “0” olarak giriş yapılmıştır.

2021 yılı 2. üç aylık dönemde;
Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı uhdesinde yürütülen ve 2021 yıl sonu hedefi olarak Adliye ve ek hizmet binalarının kapalı alanı için 53.811 m² ve Yeni açılan adliye ve ek hizmet bina
sayısı için 8 konulmuş bulunan hedeflerle ilgili olarak; açılışı hazır adliye ve ek hizmet binası bulunmadığından 2. üç aylık dönem için gerçekleşme “0” olarak giriş yapılmıştır.

2021 yılı 1. üç aylık dönemde;
Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı uhdesinde yürütülen ve 2020 yıl sonu hedefi olarak Adliye ve ek hizmet binalarının kapalı alanı için 53.811 m² ve Yeni açılan adliye ve ek hizmet bina
sayısı için 8 konulmuş bulunan hedeflerle ilgili olarak; açılışı hazır adliye ve ek hizmet binası bulunmadığından 1. üç Aylık Dönem için gerçekleşme “0” olarak giriş yapılmıştır.

2019
2019

Sayı

Yılı

Önceki Dönem Grç

Metrekare

Ölçü Birimi

2021
HUKUK VE ADALET
ADLİ VE İDARİ YARGI
Adalet sisteminin etkin bir şekilde işleyişini sağlamak

2.

2

Sıra

Yıl:
Programın Adı:
Alt Programın Adı:
Alt Program Hedefi:

Form3: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (3 Aylık)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme
sonuçları ve değerlendirmeler

Değerlendirme

Sigorta primi ödenerek çalıştırılan kadın hükümlü tutuklu sayısı hedefi 900 kişi olup, 2. üç aylık dönemde 389 kişi ile yılsonu hedefinin % 43’ü gerçekleştirilmiştir.

Sigorta primi ödenerek çalıştırılan hükümlü tutuklu sayısı hedefi 54.500 kişi olup, 2. üç aylık dönemde 13.377 kişi ile yılsonu hedefinin % 25’i gerçekleştirilmiştir.

Mesleki eğitim verilen kadın hükümlü tutuklu sayısı hedefi 50 kişi olup, 2. üç aylık dönemde eğitim düzenlenememiş ve gerçekleşme “0” olarak giriş yapılmıştır.

Mesleki eğitim verilen hükümlü tutuklu sayısı hedefi 250 kişi olup, 2. üç aylık dönemde 274 kişi ile yılsonu hedefi 2. üç aylık dönemde tutturulmuştur.

e-bütçe

Kurum tarafından düzenlenen sergi fuar ve benzeri organizasyon sayısı hedefi 5 olup, Dünyayı derinden etkileyen Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı
önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru oluşturan bazı faaliyetler ertelenmiş olup, bu nedenle 2. üç aylık dönem için gerçekleşme “0” olarak giriş yapılmıştır.

Kadın hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim sayısı hedefi 5 olup, 2. üç aylık dönemde eğitim düzenlenememiş ve gerçekleşme “0” olarak giriş yapılmıştır.

Hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim sayısı hedefi 50 olup, 2. üç aylık dönemde 33 ile yılsonu hedefinin % 66’sı gerçekleştirilmiştir.

Bir yılda iş yurdunda çalışan kadın hükümlü tutuklu başına üretilen ürünlerin ekonomik değeri hedefi 7.000.-TL olup, 2. üç aylık dönemde 11.910.-TL ile yılsonu hedefi 2. üç aylık dönemde
tutturulmuştur.

Bir yılda iş yurdunda çalışan hükümlü tutuklu başına üretilen ürünlerin ekonomik değeri hedefi 9.000.-TL olup, 2. üç aylık dönemde 18.804.-TL ile yılsonu hedefi 2. üç aylık dönemde tutturulmuştur.

Belge alınan işkolu sayısı hedefi 1 olup, gerçekleşme 18 ile yılsonu hedefi 2. üç aylık dönemde tutturulmuştur.

2021 yılı 2. üç aylık dönemde;
Ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğü uhdesinde yürütülen ve yılsonu hedefi ve 2. üç aylık dönemde gerçekleş durumları değerlendirildiğinde;

Sigorta primi ödenerek çalıştırılan kadın hükümlü tutuklu sayısı hedefi 900 kişi olup, 1. üç aylık dönemde 461 kişi ile yılsonu hedefinin %51’i gerçekleştirilmiştir.

Sigorta primi ödenerek çalıştırılan hükümlü tutuklu sayısı hedefi 54.500 kişi olup, 1. üç aylık dönemde 10.484 kişi ile yılsonu hedefinin %19’u gerçekleştirilmiştir.

Mesleki eğitim verilen kadın hükümlü tutuklu sayısı hedefi 50 kişi olup, 1. üç aylık dönemde eğitim düzenlenememiş ve gerçekleşme “0” olarak giriş yapılmıştır.

Mesleki eğitim verilen hükümlü tutuklu sayısı hedefi 250 kişi olup, 1. üç aylık dönemde 159 kişi ile yılsonu hedefinin %64’ü gerçekleştirilmiştir.

Kurum tarafından düzenlenen sergi fuar ve benzeri organizasyon sayısı hedefi 5 olup, Dünyayı derinden etkileyen Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı
önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru oluşturan bazı faaliyetler ertelenmiş olup, bu nedenle 1. üç Aylık Dönem için gerçekleşme “0” olarak giriş yapılmıştır.

Kadın hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim sayısı hedefi 5 olup, 1. üç aylık dönemde eğitim düzenlenememiş ve gerçekleşme “0” olarak giriş yapılmıştır.

Hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim sayısı hedefi 50 olup, 1. üç aylık dönemde 35 ile yılsonu hedefinin %70’i gerçekleştirilmiştir.

Bir yılda iş yurdunda çalışan kadın hükümlü tutuklu başına üretilen ürünlerin ekonomik değeri hedefi 7.000.-TL olup, 1. üç aylık dönemde 9.806.-TL ile yılsonu hedefi 1. üç aylık dönemde tutturulmuştur.

Bir yılda iş yurdunda çalışan hükümlü tutuklu başına üretilen ürünlerin ekonomik değeri hedefi 9.000.-TL olup, 1. üç aylık dönemde 23.903.-TL ile yılsonu hedefi 1. üç aylık dönemde tutturulmuştur.

Belge alınan işkolu sayısı hedefi 1 olup, gerçekleşme 16 ile yılsonu hedefi 1. üç aylık dönemde tutturulmuştur.

2021 yılı 1. üç aylık dönemde;
Ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğü uhdesinde yürütülen ve yılsonu hedefi ve 1. üç aylık dönemde gerçekleş durumları değerlendirildiğinde;

2021 YILI FAALİYET RAPORU
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Değerlendirme

26
e-bütçe

Sigorta primi ödenerek çalıştırılan kadın hükümlü tutuklu sayısı hedefi 900 kişi olup, 4. üç aylık dönemde 680 kişi ile yılsonu hedefinin % 76’sı gerçekleştirilmiş ve yılsonu gerçekleşmesi durumu olarak
hedefe ulaşılamamıştır

Sigorta primi ödenerek çalıştırılan hükümlü tutuklu sayısı hedefi 54.500 kişi olup, 4. üç aylık dönemde 19.873 kişi ile yılsonu hedefinin % 36’sı gerçekleştirilmiş ve yılsonu gerçekleşmesi durumu olarak
hedefe ulaşılamamıştır

Mesleki eğitim verilen kadın hükümlü tutuklu sayısı hedefi 50 kişi olup, 4. üç aylık dönemde 75 ile yılsonu hedefi gerçekleştirilmiş ve yılsonu gerçekleşmesi durumu olarak hedef aşılmıştır.

Mesleki eğitim verilen hükümlü tutuklu sayısı hedefi 250 kişi olup, 4. üç aylık dönemde 1.344 kişi ile yılsonu hedefi gerçekleştirilmiş ve yılsonu gerçekleşmesi durumu olarak hedef aşılmıştır.

Kurum tarafından düzenlenen sergi fuar ve benzeri organizasyon sayısı hedefi 5 olup, Dünyayı derinden etkileyen Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı
önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru oluşturan bazı faaliyetler ertelenmiş olup, bu nedenle 4. üç aylık dönem için gerçekleşme “0” olarak giriş yapılmış ve yılsonu gerçekleşmesi durumu
olarak hedefe ulaşılamamıştır.

Hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim sayısı hedefi 50 olup, 4. üç aylık dönemde 149 ile yılsonu hedefi gerçekleştirilmiş ve yılsonu gerçekleşmesi durumu olarak hedef aşılmıştır.
Kadın hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim sayısı hedefi 5 olup, 4. üç aylık dönemde 6 ile yılsonu hedefi gerçekleştirilmiş ve yılsonu gerçekleşmesi durumu olarak hedef aşılmıştır.

Bir yılda iş yurdunda çalışan kadın hükümlü tutuklu başına üretilen ürünlerin ekonomik değeri hedefi 7.000.-TL olup, 4. üç aylık dönemde 18.668.-TL ile yılsonu hedefi gerçekleştirilmiş ve yılsonu
gerçekleşmesi durumu olarak hedef aşılmıştır.

Bir yılda iş yurdunda çalışan hükümlü tutuklu başına üretilen ürünlerin ekonomik değeri hedefi 9.000.-TL olup, 4. üç aylık dönemde 35.600.-TL ile yılsonu hedefi gerçekleştirilmiş ve yılsonu gerçekleşmesi
durumu olarak hedef aşılmıştır.

Belge alınan işkolu sayısı hedefi 1 olup, gerçekleşme 29 ile yılsonu hedefi gerçekleştirilmiş ve yılsonu gerçekleşmesi durumu olarak hedef aşılmıştır.

2021 yılı 4. üç aylık dönemde;
Ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğü uhdesinde yürütülen ve yılsonu hedefi ve 4. üç aylık dönemde gerçekleş durumları değerlendirildiğinde;

Sigorta primi ödenerek çalıştırılan kadın hükümlü tutuklu sayısı hedefi 900 kişi olup, 3. üç aylık dönemde 483 kişi ile yılsonu hedefinin % 54’ü gerçekleştirilmiştir.

Sigorta primi ödenerek çalıştırılan hükümlü tutuklu sayısı hedefi 54.500 kişi olup, 3. üç aylık dönemde 15.456 kişi ile yılsonu hedefinin % 28’i gerçekleştirilmiştir.

Mesleki eğitim verilen kadın hükümlü tutuklu sayısı hedefi 50 kişi olup, 3. üç aylık dönemde eğitim düzenlenememiş ve gerçekleşme “0” olarak giriş yapılmıştır.

Mesleki eğitim verilen hükümlü tutuklu sayısı hedefi 250 kişi olup, 3. üç aylık dönemde 479 kişi ile yılsonu hedefi 3. üç aylık dönemde tutturulmuştur.

Kurum tarafından düzenlenen sergi fuar ve benzeri organizasyon sayısı hedefi 5 olup, Dünyayı derinden etkileyen Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı
önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru oluşturan bazı faaliyetler ertelenmiş olup, bu nedenle 3. üç aylık dönem için gerçekleşme “0” olarak giriş yapılmıştır.

Kadın hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim sayısı hedefi 5 olup, 3. üç aylık dönemde eğitim düzenlenememiş ve gerçekleşme “0” olarak giriş yapılmıştır.

Hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim sayısı hedefi 50 olup, 3. üç aylık dönemde 85 ile yılsonu hedefi 3. üç aylık dönemde tutturulmuştur.

Bir yılda iş yurdunda çalışan kadın hükümlü tutuklu başına üretilen ürünlerin ekonomik değeri hedefi 7.000.-TL olup, 3. üç aylık dönemde 14.804.-TL ile yılsonu hedefi 3. üç aylık dönemde
tutturulmuştur.

Bir yılda iş yurdunda çalışan hükümlü tutuklu başına üretilen ürünlerin ekonomik değeri hedefi 9.000.-TL olup, 3. üç aylık dönemde 26.836.-TL ile yılsonu hedefi 3. üç aylık dönemde tutturulmuştur.

Belge alınan işkolu sayısı hedefi 1 olup, gerçekleşme 18 ile yılsonu hedefi 2. üç aylık dönemde tutturulmuştur.

2021 yılı 3. üç aylık dönemde;
Ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüğü uhdesinde yürütülen ve yılsonu hedefi ve 2. üç aylık dönemde gerçekleş durumları değerlendirildiğinde;

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

ADLİ VE İDARİ YARGI

CEZA İNFAZ VE İYİLEŞTİRME

HUKUK VE ADALET

Alt Program

HUKUK VE ADALET

Program

Adalet sisteminin etkin bir şekilde işleyişini
sağlamak
Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanat
edinmelerini sağlayarak toplumsal hayata
uyumlarını kolaylaştırmak

Alt Program Hedefi

Mesleki eğitim verilen kadın hükümlü tutuklu
sayısı
Sigorta primi ödenerek çalıştırılan hükümlü
tutuklu sayısı
Sigorta primi ödenerek çalıştırılan kadın
hükümlü tutuklu sayısı

Bir yılda iş yurdunda çalışan kadın hükümlü
tutuklu başına üretilen ürünlerin ekonomik
değeri
Hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki eğitim
sayısı
Kadın hükümlü ve tutuklulara yönelik mesleki
eğitim sayısı
Kurum tarafından düzenlenen sergi fuar ve
benzeri organizasyon sayısı
Mesleki eğitim verilen hükümlü tutuklu sayısı

Adliye ve ek hizmet binalarının kapalı alanı
Yeni açılan adliye ve ek hizmet bina sayısı
Belge alınan işkolu sayısı
Bir yılda iş yurdunda çalışan hükümlü tutuklu
başına üretilen ürünlerin ekonomik değeri

Performans Göstergesi

Form4: Performans Göstergesi Sonuçları Formu

680

900

1.344

250

75

0

5

19.873

6

5

50

149

50

54.500

18.668

35.600

9.000
7.000

0
0
29

Yılsonu
Gerçekleşme
Değeri

53.811
8
1

Hedeflenen
Gösterge Değeri

Ulaşılamadı

Ulaşılamadı

Aşıldı

Aşıldı

Ulaşılamadı

Aşıldı

Aşıldı

Aşıldı

Aşıldı

Ulaşılamadı
Ulaşılamadı
Aşıldı

Gerçekleşme
Durumu

Performans Denetim Sonuçları

2020 yılı Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporunda yılı
Performans Programı ve Faaliyet Raporu ile ilgili bulgu yer
almamaktadır.

e-bütçe
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CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

3.

Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları

A1
H1.3
Amacın İlgili Olduğu Program / Alt
Program Adı
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program
Hedefi
H1.3 Performansı
Sorumlu Birim
Performans Göstergesi
PG1.3.1: Başkanlığımız
kayıtlarındaki işkollu
sayısı

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-1
Hükümlü ve tutukluların meslek edinmesini sağlayarak topluma yeniden kazandırmak.
180 olan işkolu sayısı 2023 yılına kadar artırılacaktır.
Hukuk ve Adalet / Ceza İnfaz ve İyileştirme
Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanat edinmelerini sağlayarak toplumsal hayata uyumlarını
kolaylaştırmak
% 833
İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

% 100

180*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)
183

205

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 833

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Ayrıca,
İşyurtlarının faaliyetlerinin yürütüldüğü atölyelerin ve kapasitenin artırılabilmesi için ceza infaz kurumlarında fiziki yetersizlik giderilmelidir.
Bu yetersizliğin giderilebilmesi için ceza infaz kurumu projelendirilirken işyurdu atölyelerininde dikkate alınması gerekmektedir.
* 2017 yılsonu değeridir.

A1
H1.4
Amacın İlgili Olduğu Program / Alt
Program Adı
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi
H1.4 Performansı
Sorumlu Birim
Performans Göstergesi
PG1.4.1: Toplam işbirliği
sayısı

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-2
Hükümlü ve tutukluların meslek edinmesini sağlayarak topluma yeniden kazandırmak.
74 olan özel sektör işbirliği sayısı her yıl artırılacaktır.
Hukuk ve Adalet / Ceza İnfaz ve İyileştirme
Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanat edinmelerini sağlayarak toplumsal hayata uyumlarını
% 100
İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Hedefe Etkisi
Plan Dönemi
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
(%)
Başlanğıç Değeri (A)
C)
Değer (B)
% 50

74*

88

287

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler
Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Ayrıca, İşyurtları
Kurumunun hükümlü ve tutukluların istihdam olanaklarının artırılması ve meslek kazanmaları ile yenilik ve teknoloji transferini sağlamak için
gerçek ve tüzel kişiler ya da iş ortaklıklarıyla ortak üretim ve işbirliği programı çerçevesinde yapılacak işlerde uygulanacak usul ve esasları
belirlenmesi için, İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hazırlanmış ve 14/06/208 tarihli ve 30451
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Performans Göstergesi

PG1.4.2: Yeni işbirliği
sayısı

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Hedefe Etkisi
Plan Dönemi
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
(%)
Başlanğıç Değeri (A)
C)
Değer (B)
% 50

53*

44

87

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Ayrıca, İşyurtları
Kurumunun hükümlü ve tutukluların istihdam olanaklarının artırılması ve meslek kazanmaları ile yenilik ve teknoloji transferini sağlamak için
gerçek ve tüzel kişiler ya da iş ortaklıklarıyla ortak üretim ve işbirliği programı çerçevesinde yapılacak işlerde uygulanacak usul ve esasları
belirlenmesi için, İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hazırlanmış ve 14/06/208 tarihli ve 30451
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
* 2017 yılsonu değeridir.
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A2
H2.1
Amacın İlgili Olduğu Program / Alt
Program Adı
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program
Hedefi

Sorumlu Birim

PG2.1.1: Yeni alınan
makine ve teçhizat
miktarı sayısı

Hukuk ve Adalet / Ceza İnfaz ve İyileştirme
Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanat edinmelerini sağlayarak toplumsal hayata uyumlarını
kolaylaştırmak
(% 100 x % 60) + (% 64,13 x % 40)
% 60 + % 25,65
% 85,65
İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı

H2.1 Performansı

Performans Göstergesi

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-3
Ürün ve hizmetlerde kaliteyi yükseltmek.
İşyurdu atölyelerinde kullanılan 16.412 adet makine ve teçhizat ihtiyaç dahilinde modernize
edilecektir.

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

% 60

3.399*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)
4.899

10.319

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler
Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 7343 sayılı
Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile; açık ceza infaz
kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik
tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler, Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girdiği
14/04/2020 tarihinden itibaren izne ayrılmıştır. Ceza infaz kurumlarından, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz
kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlülerin izne ayrılmasından sonra, işyurdu müdürlüklerinde hükümlü
marifetiyle yürütülen faaliyetler, işyurdu müdürlüklerinde görevlendirmeyle çalışan ceza infaz kurumu personelince yürütülmeye devam
edilmiştir.
Performans Göstergesi

PG2.1.2: Yeni ünite ve
sistemler ilave edilerek
modernize edilen makine
teçhizat sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

% 40

577*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)

1.327

846

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)

% 64,13

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler
Performans gösterge değerlerine ulaşılamamakla birlikte, hedefe ilişkin tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda
herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Dünyayı derinden etkileyen
Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru
oluşturan bazı faaliyetler ertelenmesi nedeniyle, Performans gösterge değerlerine ulaşılamamıştır. Performans göstergelerinin sürdürülebilirliği
bakımından, yeni makine teçhizatı alımı ve modernizasyon performansının yerine getirilmesinde Kurum Bütçe imkanları önemli bir faktör
olup, bütçe imkanları çerçevesinde, performans gösterge değerlerine ulaşılacaktır.
* 2017 yılsonu değeridir.
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A2
H2.2
Amacın İlgili Olduğu Program / Alt
Program Adı
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi
H2.2 Performansı
Sorumlu Birim
Performans Göstergesi
PG2.2.1: Başkanlık
tarafından düzenlenen
eğitim sayısı

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-4
Ürün ve hizmetlerde kaliteyi yükseltmek.
İşyurtlarında çalışan personele mesleki eğitim verilecektir.
Hukuk ve Adalet / Ceza İnfaz ve İyileştirme
Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanat edinmelerini sağlayarak toplumsal hayata uyumlarını
kolaylaştırmak
(% 66,67 x % 25) + (% 61,93 x % 25) + (% 52,33 x % 25) + (% 70 x % 25)
% 16,67 + % 15,48 + % 13,08 + % 17,50
% 62,73
İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Hedefe Etkisi
Plan Dönemi
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
(%)
Başlanğıç Değeri (A)
C)
Değer (B)
% 25

0*

9

6

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 66,67

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılamamakla birlikte, hedefe ilişkin tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda
herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Dünyayı derinden etkileyen
Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru
oluşturan bazı faaliyetler ertelenmesi nedeniyle, Hedefe ilişkin sapma yaşanmıştır. Ülkemizde Covid-19 tedbirlerinin akabinde, normaleşmeyle
birlikte, ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerine eğitim konusunda ihtiyaç analizi yapılarak, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim
planlanacaktır.
Performans Göstergesi
PG2.2.2: Başkanlık
tarafından düzenlenen
eğitime katılan personel
sayısı

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Hedefe Etkisi
Plan Dönemi
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
(%)
Başlanğıç Değeri (A)
Değer (B)
C)
% 25

0*

2.700

1672

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 61,93

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler
Performans gösterge değerlerine ulaşılamamakla birlikte, hedefe ilişkin tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda
herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Dünyayı derinden etkileyen
Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru
oluşturan bazı faaliyetler ertelenmesi nedeniyle, hedefe ilişkin sapma yaşanmıştır. Ülkemizde Covid-19 tedbirlerinin akabinde, normaleşmeyle
birlikte, ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerine eğitim konusunda ihtiyaç analizi yapılarak, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim
planlanacaktır.
Performans Göstergesi
PG2.2.3: İşyurdu
müdürlükleri tarafından
düzenlenen eğitim sayısı

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Hedefe Etkisi
Plan Dönemi
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
(%)
Başlanğıç Değeri (A)
Değer (B)
C)
% 25

0*

300

157

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 52,33

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılamamakla birlikte, hedefe ilişkin tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda
herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Dünyayı derinden etkileyen
Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru
oluşturan bazı faaliyetler ertelenmesi nedeniyle, hedefe ilişkin sapma yaşanmıştır. Ülkemizde Covid-19 tedbirlerinin akabinde, normaleşmeyle
birlikte, ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinde görevli personele yönelik yıllık eğitim planlaması yapılmalıdır.

Performans Göstergesi
PG2.2.4: İşyurdu
müdürlükleri tarafından
düzenlenen eğitime
katılan personel sayısı

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Hedefe Etkisi
Plan Dönemi
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
(%)
Başlanğıç Değeri (A)
Değer (B)
C)
% 25

0*

1.500

1050

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 70

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılamamakla birlikte, hedefe ilişkin tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda
herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Dünyayı derinden etkileyen
Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru
oluşturan bazı faaliyetler ertelenmesi nedeniyle, hedefe ilişkin sapma yaşanmıştır. Ülkemizde Covid-19 tedbirlerinin akabinde, normaleşmeyle
birlikte, ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinde görevli personele yönelik yıllık eğitim planlaması yapılmalıdır.
* 2017 yılsonu değeridir.
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A2
H2.3
Amacın İlgili Olduğu Program / Alt
Program Adı

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-5
Ürün ve hizmetlerde kaliteyi yükseltmek.
2023 yılı sonuna kadar işyurdu müdürlüğü personelinin kendi branşında özel sektörce
düzenlenen fuar veya sergilere katılımı sağlanacaktır.
Hukuk ve Adalet / Ceza İnfaz ve İyileştirme

Amacın İlişkili Olduğu Alt Program
Hedefi

Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanat edinmelerini sağlayarak toplumsal hayata uyumlarını
kolaylaştırmak

H2.3 Performansı
Sorumlu Birim

% 100
İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

PG2.3.1: Katılım sağlanan
fuar ve sergi
sayısı

% 50

0*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)
75

226

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans
göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından, ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinin işyurdu faaliyetlerine yönelik katılım
sağlayabilecekleri fuar ve sergi programları takip edilmeli ve buna yönelik yıllık planlama yapılmalıdır.
Performans Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

PG2.3.2: Fuar ve sergilere
katılan
personel sayısı

% 25

0*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)
150

529

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans
göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından, ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinin işyurdu faaliyetlerine yönelik katılım
sağlayabilecekleri fuar ve sergi programları takip edilmeli ve buna yönelik yıllık planlama yapılmalıdır.
Performans Göstergesi
PG2.3.3: Katılımcı
işyurdu müdürlüğü
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

% 25

0*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)
75

225

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans
göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından, ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinin işyurdu faaliyetlerine yönelik katılım
sağlayabilecekleri fuar ve sergi programları takip edilmeli ve buna yönelik yıllık planlama yapılmalıdır.
* 2017 yılsonu değeridir.
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A2
H2.4
Amacın İlgili Olduğu Program / Alt
Program Adı
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program
Hedefi
H2.4 Performansı
Sorumlu Birim

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-6
Ürün ve hizmetlerde kaliteyi yükseltmek.
2023 yılı sonuna kadar tüm işkollarında kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum, kuruluş
ve kişiler ile işbirliği yapılmaya devam edilecektir.
Hukuk ve Adalet / Ceza İnfaz ve İyileştirme
Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanat edinmelerini sağlayarak toplumsal hayata uyumlarını
kolaylaştırmak
% 100
İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

PG2.4.1: İşbirliği yapılan
kurum, kuruluş ve kişi
sayısı

% 50

159*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)
300

680

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans
göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından, ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinde kurulmuş bulunan Tanıtım ve Pazarlama
Birimlerince, kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edilerek işyurdu müdürlüklerinin faaliyet alanları tanıtılmalıdır.
Performans Göstergesi
PG2.4.2: İşbirliği sonucu
gerçekleştirilen proje
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

% 20

219*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)
200

346

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans
göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından, ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinde kurulmuş bulunan Tanıtım ve Pazarlama
Birimlerince, kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edilerek işyurdu müdürlüklerinin faaliyet alanları tanıtılmalıdır.
Performans Göstergesi
PG2.4.3: Yeni yapılan
işbirliği sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

% 30

0*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)
150

151

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler
Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans
göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından, ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinde kurulmuş bulunan Tanıtım ve Pazarlama
Birimlerince, kamu kurum ve kuruluşları ziyaret edilerek işyurdu müdürlüklerinin faaliyet alanları tanıtılmalıdır.
* 2017 yılsonu değeridir.
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2021 YILI FAALİYET RAPORU

A2
H2.5
Amacın İlgili Olduğu Program / Alt
Program Adı
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program
Hedefi

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-7
Ürün ve hizmetlerde kaliteyi yükseltmek.
2023 yılı sonuna kadar işyurtlarında üretilen ürün ve hizmetlerle ilgili olarak CE, TS, ISO,
HELAL, GİMDES sertifikaları gibi kalite belgelerinden en az birinin alınmasına devam
edilecektir.
Hukuk ve Adalet / Ceza İnfaz ve İyileştirme
Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanat edinmelerini sağlayarak toplumsal hayata uyumlarını
kolaylaştırmak
(% -1,17 x % 30) + (% 22,76x % 50)
% 0 + % 11,38
% 11,38
İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı

H2.5 Performansı
Sorumlu Birim
Performans Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

PG2.5.1: Belge alan
işyurdu müdürlüğü sayısı

% 30

35*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)
23

49

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% -1,17

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılamamakla birlikte, hedefe ilişkin tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda
herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Dünyayı derinden etkileyen
Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru
oluşturan bazı faaliyetler ertelenmesi nedeniyle, Hedefe ilişkin sapma yaşanmıştır. Performans göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından,
ceza infaz kurumu işyurdu müdürlükleri, üretilen ürün ve hizmetlerle ilgili olarak sertifika ve kalite belgelerinin alınması konusunda
bilinçlendirilmeli ve sertifikalandırılma iş ve işlemleri hakkında bilgilenderilmelidir.

Performans Göstergesi
PG2.5.2: İşyurdu
müdürlüğünce alınan
belge sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

% 50

157*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)
34

129

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 22,76

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılamamakla birlikte, hedefe ilişkin tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda
herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Dünyayı derinden etkileyen
Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru
oluşturan bazı faaliyetler ertelenmesi nedeniyle, Hedefe ilişkin sapma yaşanmıştır. Performans göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından,
ceza infaz kurumu işyurdu müdürlükleri, üretilen ürün ve hizmetlerle ilgili olarak sertifika ve kalite belgelerinin alınması konusunda
bilinçlendirilmeli ve sertifikalandırılma iş ve işlemleri hakkında bilgilenderilmelidir.
* 2017 yılsonu değeridir.
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CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

A3
H3.1
Amacın İlgili Olduğu Program / Alt
Program Adı
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program Hedefi

Sorumlu Birim

PG3.1.1: Başkanlığımızca
düzenlenen sergi, fuar ve
benzeri organizasyon
sayısı

Hukuk ve Adalet / Ceza İnfaz ve İyileştirme
Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanat edinmelerini sağlayarak toplumsal hayata uyumlarını
kolaylaştırmak
(% 9,09 x % 70) + (% 27,35 x % 15) + (% -23,13 x % 15)
% 6,36 + % 4,10 + % 0
% 10,46
İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı

H3.1 Performansı

Performans Göstergesi

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-8
İşyurdu faaliyetlerinin tanıtımını yapmak.
İşyurdu müdürlükleri, Başkanlığımızın yıllık program çerçevesinde düzenlediği sergi, fuar ve
benzeri organizasyonlara katılacaktır.

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Hedefe Etkisi
Plan Dönemi
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
(%)
Başlanğıç Değeri (A)
C)
Değer (B)

% 70

4*

15

5

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)

% 9,09

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler
Performans gösterge değerlerine ulaşılamamakla birlikte, hedefe ilişkin tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda
herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Dünyayı derinden etkileyen
Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru
oluşturan bazı faaliyetler ertelenmiştir. 10 Haziran 2020 tarihli İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu toplantısında gündeme alınarak halk sağlığı
açısından oluşturabileceği riskler bakımından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında
İşyurtları Kurum tarafından düzenlenen sergi fuar ve benzeri organizasyonların 2020 yılında yapılmaması yönünde bir karar alınmış olup, bu
kapsamda Kurum tarafından düzenlenen sergi fuar ve benzeri organizasyon sayılarında sapma yaşanmıştır. Performans göstergelerinin
sürdürülebilirliği bakımından, Ülkemizde Covid-19 tedbirlerinin akabinde, normaleşmeyle birlikte, Başkanlığımızca düzenlenen sergi fuar ve
benzeri organizasyonlarına devam edileceğinden, yapılması düşünülen sergi ve fuarlara ilişkin program çalışmalarına başlanılmalıdır.
Performans Göstergesi
PG3.1.2: Başkanlığımızca
düzenlenen sergi, fuar ve
benzeri organizasyonlara
katılan personel sayısı

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Hedefe Etkisi
Plan Dönemi
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
(%)
Başlanğıç Değeri (A)
C)
Değer (B)

% 15

744*

3.000

1.361

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)

% 27,35

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler
Performans gösterge değerlerine ulaşılamamakla birlikte, hedefe ilişkin tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda
herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Dünyayı derinden etkileyen
Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru
oluşturan bazı faaliyetler ertelenmiştir. 10 Haziran 2020 tarihli İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu toplantısında gündeme alınarak halk sağlığı
açısından oluşturabileceği riskler bakımından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında
İşyurtları Kurum tarafından düzenlenen sergi fuar ve benzeri organizasyonların 2020 yılında yapılmaması yönünde bir karar alınmış olup, bu
kapsamda Kurum tarafından düzenlenen sergi fuar ve benzeri organizasyon sayılarında sapma yaşanmıştır. Performans göstergelerinin
sürdürülebilirliği bakımından, Ülkemizde Covid-19 tedbirlerinin akabinde, normaleşmeyle birlikte, Başkanlığımızca düzenlenen sergi fuar ve
benzeri organizasyonlarına devam edileceğinden, yapılması düşünülen sergi ve fuarlara ilişkin program çalışmalarına başlanılmalıdır.
Performans Göstergesi
PG3.1.3: Başkanlığımızca
düzenlenen sergi, fuar ve
benzeri organizasyonlara
katılan işyurdu
müdürlüğü

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Hedefe Etkisi
Plan Dönemi
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
(%)
Başlanğıç Değeri (A)
Değer (B)
C)

% 15

280*

600

206

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)

% -23,13

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler
Performans gösterge değerlerine ulaşılamamakla birlikte, hedefe ilişkin tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda
herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Dünyayı derinden etkileyen
Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru
oluşturan bazı faaliyetler ertelenmiştir. 10 Haziran 2020 tarihli İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu toplantısında gündeme alınarak halk sağlığı
açısından oluşturabileceği riskler bakımından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonunda yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında
İşyurtları Kurum tarafından düzenlenen sergi fuar ve benzeri organizasyonların 2020 yılında yapılmaması yönünde bir karar alınmış olup, bu
kapsamda Kurum tarafından düzenlenen sergi fuar ve benzeri organizasyon sayılarında sapma yaşanmıştır. Performans göstergelerinin
sürdürülebilirliği bakımından, Ülkemizde Covid-19 tedbirlerinin akabinde, normaleşmeyle birlikte, Başkanlığımızca düzenlenen sergi fuar ve
benzeri organizasyonlarına devam edileceğinden, yapılması düşünülen sergi ve fuarlara ilişkin program çalışmalarına başlanılmalıdır.
* 2018 yılsonu değeridir.
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2021 YILI FAALİYET RAPORU

A3
H3.2
Amacın İlgili Olduğu Program / Alt
Program Adı
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program
Hedefi
H3.2 Performansı
Sorumlu Birim
Performans Göstergesi
PG3.2.1: Yapılan
ziyaret sayısı

Hedefe Etkisi
(%)
% 70

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-9
İşyurdu faaliyetlerinin tanıtımını yapmak.
İşyurdu müdürlüklerinde oluşturulan Tanıtım Pazarlama birimleri görev alanları çerçevesinde
kamu ve özel sektör kuruluşlarına ziyaret gerçekleştireceklerdir.
Hukuk ve Adalet / Ceza İnfaz ve İyileştirme
Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanat edinmelerini sağlayarak toplumsal hayata uyumlarını
kolaylaştırmak
% 100
İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı
Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)
850*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)
1.150

2.736

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans
göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından, ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinde kurulan Tanıtım ve Pazarlama biriminde görevli
personelin kamu ve özel sektör ziyaretlerinde kullanacakları tanıtım materyallerinin sağlanması ve güncel tutulması gerekmektedir.
Performans Göstergesi
PG3.2.2: İş bağlantı
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

% 30

707*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
Değer (B)
C)
737

2.609

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans
göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından, ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinde kurulan Tanıtım ve Pazarlama biriminde görevli
personelin kamu ve özel sektör ziyaretlerinde kullanacakları tanıtım materyallerinin sağlanması ve güncel tutulması gerekmektedir.
* 2017 yılsonu değeridir.
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CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

A3
H3.3
Amacın İlgili Olduğu Program / Alt
Program Adı

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-10
İşyurdu faaliyetlerinin tanıtımını yapmak.
Ulusal veya yerel yayın yapan görsel ve yazılı basın kuruluşlarınca Başkanlığımız ve işyurdu
müdürlüklerinin faaliyetleri tanıtılacaktır.
Hukuk ve Adalet / Ceza İnfaz ve İyileştirme

Amacın İlişkili Olduğu Alt Program
Hedefi

Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanat edinmelerini sağlayarak toplumsal hayata uyumlarını
kolaylaştırmak

H3.3 Performansı

(% 100 x % 20) + (% 100 x % 30) + (% -10,68 x % 20) + (% 100 x % 30)
% 20 + % 30 + % 0 + % 30
% 80

Sorumlu Birim

İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi
PG3.3.1: Görsel basında
tanıtımı yapılan işyurdu
müdürlüğü sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

% 20

121*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)
151

383

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans
göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından, İşyurtları Kurumunun ve ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinin tanıtımı amacıyla, ulusal ve
yerel basında yer alması sağlanmalıdır.
Performans Göstergesi
PG3.3.2: Görsel basında
yer alan haber sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

% 30

0*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
Değer (B)
C)
30

1045

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler
Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans
göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından, İşyurtları Kurumunun ve ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinin tanıtımı amacıyla, ulusal ve
yerel basında yer alması sağlanmalıdır.
Performans Göstergesi
PG3.3.3: Yazılı basında
tanıtımı yapılan işyurdu
müdürlüğü sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

% 20

565*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)
200

604

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% -10,68

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılamamakla birlikte, hedefe ilişkin tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve ihtiyaçlarda
herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Dünyayı derinden etkileyen
Covid-19 Pandemisi nedeniyle birçok kurumda olduğu gibi işyurtlarında da bulaşmayı önleyici ciddi tedbirler alınmış ve büyük risk unsuru
oluşturan bazı faaliyetler ertelenmiştir. 10 Haziran 2020 tarihli İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu toplantısında gündeme alınarak halk sağlığı
açısından oluşturabileceği riskler bakımından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda yazılı basında tanıtımı yapılan işyurdu müdürlüğü sayılsında
sapma yaşanmıştır. Performans göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından, İşyurtları Kurumunun ve ceza infaz kurumu işyurdu
müdürlüklerinin tanıtımı amacıyla, ulusal ve yerel basında yer alması sağlanmalıdır.
Performans Göstergesi
PG3.3.4: Yazılı basında
yer alan haber sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

% 30

0*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
Değer (B)
C)
150

391

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 100

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler
Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans
göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından, İşyurtları Kurumunun ve ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinin tanıtımı amacıyla, ulusal ve
yerel basında yer alması sağlanmalıdır.
* 2017 yılsonu değeridir.
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2021 YILI FAALİYET RAPORU
A3
H3.4
Amacın İlgili Olduğu Program / Alt
Amacın İlişkili Olduğu Alt Program
Hedefi
H3.4 Performansı
Sorumlu Birim
Performans Göstergesi
PG3.4.1: Güncellenen
ürün kataloğu, broşür,
afiş, açık alan görselleri
ve film sayısı

Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu-11
İşyurdu faaliyetlerinin tanıtımını yapmak.
İşyurtları Kurumu ve işyurdu müdürlüklerinin ürün katoloğu, tanıtım broşürleri ve filmleri
ihtiyaca bağlı olarak güncellenecektir.
Hukuk ve Adalet / Ceza İnfaz ve İyileştirme
Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanat edinmelerini sağlayarak toplumsal hayata uyumlarını
kolaylaştırmak
% 606
İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlanğıç Değeri
(A)

% 100

76*

İzleme Dönemindeki İzleme Dönemindeki
Yılsonu Hedeflenen Gerçekleşme Değeri (
C)
Değer (B)
136

440

Performans
(%)
(C-A)/(B-A)
% 606

Hedefe İlişkin Değerlendirmeler

Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, hedefe ilişkin sapma yaşanmamış ve tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. Tespitler ve
ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından hedef ve performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Performans
göstergelerinin sürdürülebilirliği bakımından, tanıtım materyalleri profesyonel bir ekipçe hazırlanmalıdır.
* 2017 yılsonu değeridir.

Program Bütçede Değerlendirilen Performans Göstergeleri
Performans Göstergesi
PG1.1.1: İşyurdu müdürlüğünce düzenlenen mesleki eğitim sayısı*
PG1.1.2: İşyurdunda mesleki eğitim verilen hükümlü ve tutuklu sayısı*
PG1.2.1: İşyurdu müdürlüğünde yıllık çalıştırılan hükümlü ve tutuklu sayısı*
PG2.5.3: Belge alınan işkolu sayısı*
* "Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeler" bölümünde yer almaktadır.

4.

Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

İşyurtları Kurumunun 2019-2023 Stratejik Planında
ve Performans Göstergeleri Sonuçları Formunda yer
alan performans göstergeleri, ceza infaz kurumu
işyurdu müdürlüklerinden toplanan verilerin konsolide
edilmesiyle elde edilen değerler üzerinden hesaplanılarak
sonuçlandırılmıştır.
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5.

Diğer Hususlar

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Kurumsal
Hafızanın Oluşturulmasına Yönelik Faaliyetler

Kurum merkez ve taşra teşkilat yapısını, hukuki statüsü ve
mevzuatını, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını ve bunların
yürürlük işlemlerini takip etmek; ulusal ve uluslararası
projeleri planlamak, yürütmek veya işyurdu müdürlükleri ve
diğer başkanlık birimleri tarafından yürütülmesini koordine
etmekle görevli olan Kurumsal Gelişim ve Projeler Birimince
2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetler;

Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu mesleki eğitim
ve çalışma faaliyetlerinin incelenmesi konusunda dünya
ülkeleri örnekleri ile müstakilen Kurumumuzu inceleyen kitap
hazırlanmış olup Nisan 2021’de basımı gerçekleştirilmiştir.

Dış Finansman Kaynaklarının Kullanılması ve Kalkınma
Ajansları Faaliyetleri
Hükümlü ve tutukluların işbaşı mesleki eğitimlerinin
gerçekleştirildiği işyurdu atölyelerinin geliştirilmesi ve
yeni atölyelerin kurulması amaçlanarak Kurumumuz ve
işyurdu müdürlükleri tarafından ulusal ve uluslararası
fon kaynaklarına başvurulmaktadır. Bahse konu hibe
kaynaklarının başında Kalkınma Ajansları, Bölge Kalkınma
İdare Başkanlıkları ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı (IPA) gelmektedir.
Covid 19 tedbirleri kapsamında açık ceza infaz kurumlarındaki
hükümlü ve tutuklular izne gönderilmiş, zorunlu üretim yapan
atölye ve iş kolları hariç diğer iş kollarında gerçekleştirilen
faaliyetler sınırlandırılmış veya durdurulmuş olduğundan;
2021 yılı içerisinde işyurdu müdürlükleri ile Kalkınma
Ajansları ve Bölge Kalkınma İdare Başkanlıkları iş birliği
gerçekleştirilememiştir.
Uluslararası fon kaynaklarının kullanılmasına yönelik Avrupa
Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) III döneminde
“Kadın Hükümlülerin Sosyal Entegrasyonunun Geliştirilmesi
ve Profesyonel İstihdam Modeline Uyum İçin Kadın Ceza
İnfaz Kurumlarında İşbaşı Mesleki Eğitim Sisteminin
Güçlendirilmesi” başlıklı proje fişinin hazırlanmasına yönelik
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu,
hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması kapsamında
yürütmekte olduğu mesleki eğitim çalışmalarının daha etkin
ve verimli olması bağlamında çeşitli kurum ve kuruluşlarla
iş birliği yapmakta ve bu iş birlikleri protokollerle imza
altına alınmaktadır. 2021 yılı sonunda üretimin devamı olan
dağıtım ve pazarlama sürecinin iyileştirilmesi ve hizmet
kalitesinin artırılması kapsamında, kargo hizmetlerinin
esasları ve hizmet bedelleriyle ilgili PTT ile imzalanan
protokol yenilenmiştir.
İşyurtları Kurumunun 2021 Yılı İçinde Gerçekleştirdiği
Yatırım Faaliyetleri
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumlarının
kuruluş amacı hükümlülere meslek edindirmektir. Bu
kapsamda Ceza İnfaz Kurumları içerisinde birçok alanda
üretim faaliyeti gösteren atölyeler bulunmaktadır. Her
yıl yapılan faaliyetler ile üretim alanında giderek büyüyen
büyüme ile doğru orantılı olarak teknolojisini büyüten ve
hükümlü istihdamını artıran çalışmalar yapılmaktadır.
Bu süreç içerisinde kullanılan üretim teknolojisinin de
gelişmesiyle başlangıç noktasında kullanılan yapıların
yetersiz kaldığı görülmekte olup kurumların üretim
faaliyetleri, kapasiteleri, ihtiyaçları doğrultusunda analizler
yapılmaktadır. Yapılan analizler ile raporlar oluşturulur ve
yapılması uygun görülen talepler yatırım planı kapsamına
alınır.
2021 yılında İşyurtları Müdürlüklerimiz Bünyesinde 4 ayrı
işyurdu müdürlüğümüz bünyesinde 5 ayrı tesisin yapımı
tamamlanmıştır.
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Bursa H Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü Tekstil Atölyesi Binası İnşaatı

tarım işkolu faaliyetlerinde kullanılmak üzere 700 m2 kapalı
alana sahip seranın yapımı 2021 yılında tamamlanmıştır.
Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Depo
İnşaatı

Bursa H Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü bünyesinde hükümlülerin meslek edindirilmesi
ve var olan mesleklerinin geliştirilmesi kapsamında 800
m2 kapalı alana sahip tekstil atölyesi binasının yapımı 2021
yılında tamamlanmıştır.
Burdur Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
Sağımhane ve Küçükbaş Hayvan Ağılı İnşaatları

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
bünyesinde işyurdu faaliyetleride kullanılmaka üzere 80
m2 alana kurulu deponun inşaatlarının yapımı 2021 yılında
tamamlanmıştır.
İşyurtlarının Üretim Faaliyetleri
A. Tarımsal Faaliyetler

Burdur Açık Ceza İnfaz Kurumumuz İşyurdu Müdürlüğü
bünyesinde hayvancılık işkolu faaliyetlerinde kullanılmak
üzere 400 m2 kapalı alana sahip işyurdu faaliyetlerinde
kullanılacak olan sağımhane inşaatı ve 1000 m2 küçükbaş
hayvan ağılı binasının yapımı 2021 yılında tamamlanmıştır.

Ülkemiz nüfusunun bir bölümünün tarımsal alanda çalışması,
ihracatımızın önemli bir bölümünün tarımsal ürünlerin
oluşturması, endüstrimizde tarımsal ürünlerin hammadde
olarak kullanılması nedenleriyle hükümlü ve tutuklulara
verilen eğitimler önem taşımaktadır. Bu kapsamda hükümlü
ve tutuklulara verilen eğitimlerde; iyi tarım uygulamaları
konusunda bilgi verilmekte, seracılık çalışmaları anlatılmakta,
ayrıca tarım ekipmanlarının kullanımı konusunda deneyim
sahibi olmaları sağlanmaktadır.
Seracılık Alanında Yapılan Faaliyetler

İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Eğitim
ve Üretim Serası

İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde

Seralar, bitkilerin yetişmesine uygun şartların sağlanması
amacı ile çevre şartları kontrol edilen veya düzenlenen
cam, plastik, fiberglas gibi ışığı geçiren materyallerle
örtülü yapı elemanlarıdır. Değişik coğrafyalara sahip birçok
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açık ceza infaz kurumumuzda toplamda 154.154 m2 alanda
seracılık faaliyetleri yapılmaktadır. Yapılan faaliyetlerle
hem hükümlülerin meslek edinmeleri sağlanmakta hem de
kurumların ihtiyacı olan ürünler yetiştirilmektedir.
Kurumlarımız ile kalkınma ajansları ortak işbirliği
kapsamında; Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Orta Anadolu
Kalkınma Ajansı’nın 2021 yılı Sosyal Geliştirmeyi Destekleme
Programı (SOGEP) tarafından hazırlanan “Bünyan’ da
Hükümlüler Organik Tarımla Topluma Kazandırılıyor” başlıklı
proje kapsamında 504 m2 sera, Doğu Karadeniz Kalkınma
Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından
‘’Dezavantajlı Grupta Bulunan Bireylere Seracılık Alanında
Eğitim Verilerek İstihdama Katılmalarının Sağlanması ve
Yeni Bir Meslek Edindirme Projesi ‘’kapsamında Samsun T
Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna 5.020 m2 sera ve
Gümüşhacıköy Açık Ceza İnfaz Kurumuna 1.628 m2 sera
tesisinin yapılması planlanmaktadır.
Meyvecilik, Sebzecilik ve Tahıl Üretimi Alanında Yapılan
Faaliyetler

Ceza infaz kurumlarının toplam tarım alanı 38.810.679 m2
olup ekilebilir tarım alanı 21.016.507 m2’dir. Bu alanlarda
tarımsal faaliyetler kapsamında meyvecilik, sebzecilik, yem
bitkileri ve tahıl yetiştiriciliği alanında üretim yapılmaktadır.
Meyvecilik alanında 2021 yılı içerisinde toplam 3.390.373 kg
meyve (zeytin, elma, portakal, limon, çilek, kiraz, muz, hurma,
kivi vb.) üretilmiş olup dikilen meyve fidanları ile üretim
miktarları artırılacaktır.
Kullanılmayan kamu arazilerinde bulunan zeytin ağaçlarının
bakımını yapmak, zeytin ağaçlarında bulunan zeytinleri
toplayarak ekonomiye kazandırmak, hükümlülere meslek
öğretmek amacıyla Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu ile
Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü arasında zeytin
ağaçlarının bakımı ve zeytinlerin toplanması konusunda
protokol imzalanmıştır.
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Sebzecilik faaliyetleri kapsamında açık tarla üretimi ve
seralarda 2021 yılı içerisinde 1.798.207 kg sebze (domates,
salatalık, biber, patlıcan, kıvırcık, karnabahar vb.) üretimi
gerçekleştirilmiştir. Kurulacak seraların üretime geçmesi ve
ekilebilir alanların tarımsal üretime kazandırılmasıyla sebze
üretimi artırılacaktır.
Tahıl ve baklagil yetiştiriciliği üretimi alanında 2021 yılı
içerisinde 5.409.272 kg ürün üretilmiştir. Edirne Açık Ceza
İnfaz Kurumunda 1.500 dekar alandan üretilen yıllık yaklaşık
700 ton pirinç ile kurumlarımızın pirinç ihtiyacının bir kısmı
karşılanmaktadır.
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızın yem ihtiyacını
karşılamak üzere açık ceza infaz kurumlarımızın tarıma
elverişli arazilerinde 2021 yılı içerinde 5.870.344 kg yem
bitkilerinin (silajlık mısır, yonca, fiğ, korunga, yem bezelyesi
ve saman) üretimi yapılmıştır.
Tarımsal Aletler ve Ekipmanlar Alanında Yapılan Faaliyetler

Tarımsal üretimin daha etkin bir şekilde yapılabilmesi için
ceza infaz kurumlarımızın tarımsal makine ve ekipman
envanterine 2021 yılı içerisinde yeni araçlar katılmıştır.
Bunlar6 adet römork, 3 adet merdane, 5 adet diskaro, 2 adet
rotavatör, 7 adet traktör, 4 adet pulluk, 3 adet kültivatör, 1
adet goble, 4 adet tırmık, 2 adet balya yükleme makinesi,
1 adet vidanjör, 1 adet su tankeri 1 adet dal parçalama
makinesi, 3 adet çapa makinesi, 4 adet gübre serpme
makinesi, 2 adet toprak frezesi, 5 adet pülverizatör, 2 adet
atomizör, 1 adet zeytin hasat makinesi, 1 adet çayır biçme
makinesi, 1 adet traktör ön kepçe ve arka kazıyıcı, 2 adet
mibzer, 1 adet paletli iş makinesidir.
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B. Gıda Üretim Faaliyetleri
Mandıra Faaliyetleri

32 ton olan işletme 2020 yılı ortalaması 14 ton olarak
gerçekleşmiştir.
2021 yılında 98.385 kg beyaz peynir, 70.630 kg kaşar peyniri,
2.405.000 kg yoğurt, 346.901 lt ayran, 6.495 kg tereyağ, üretimi
gerçekleşmiştir.
•

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu süt işleme tesisinde 2021
yılında 1.161.037 lt çiğ süt işlenmiştir. Bu atölye bünyesinde
2020 yılında Helal Gıda ve İso 22000 sertifikası alınmış gıda
güvenliği ve gıda kodeksi temel alınarak tüketici talepleri
karşılanmıştır. Günlük süt işleme kapasitesi 9 ton olan
işletme 2021 yılı ortalaması 5 ton olarak gerçekleşmiştir.
Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu,
Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Narman Açık Ceza İnfaz
Kurumunda bulunan süt işleme tesislerimizde 2021 yılında
11.966.281 lt çiğ süt alımı olmuş bu süt işlenerek Ceza İnfaz
Kurumları, satış mağazalarına ve kamu kurumlarına süt ve
süt ürünleri olarak satışları gerçekleşmiştir. 2021 yılında
Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumuna bağlı Celebi süt işleme
atölyesi faaliyete alma çalışmaları tamamlanmış, Burdur E
Tipi K/A Ceza İnfaz Kurumunda keçi sütü işleme atölyesi
kurulum çalışmaları başlamıştır.
•

Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu

Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu 5.836.187 litre süt işlenmiştir.
Bu kurumdaki modernizasyon çalışmaları 2018 yılı itibariyle
tamamlanmış modern makinelerle Türk Gıda Kodeksine
uygun üretim gerçekleştirilmektedir. Ayrıca süt atölyesinde
İso 22000 ve Helal Gıda sertifikaları alınmış, gıda güvenliği
ve tüketici hassasiyetleri dikkate alınarak üretimler
gerçekleştirilmektedir. Günlük süt işleme kapasitesi
45 ton olan işletme, 2019 yılı ortalaması 20 ton olarak
gerçekleşmiştir.
2021 yılında 428.216 kg peynir, 2.361.0001 kg yoğurt, 403.000
adet ayran, 33.300 kg tereyağ, 39.020 lt pastörize süt
üretilmiş üretilen diğer ürünler ise 4202 kg lor peyniri, 65.376
kg kaşar peyniri ve 10.979.784 adet piknik reçel, bal, pekmez,
krem peynir, çikolata ve tereyağ olmak üzere üretim
gerçekleşmiştir.
•

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu 2021 yılında 3.778.000 litre
süt işlemiştir. İşlenen sütlerin yaklaşık 1.000.000 litresi
kurumda bulunan süt ineklerinden elde edilmiştir. Bu
atölye bünyesinde Helal Gıda, İso 22000, Ohsas 18001, İso
14001 yönetim sistemleriyle iş güvenliği, gıda güvenliği
ve kalite alanlarda sıkı denetim yapılarak üretimler
gerçekleştirilmektedir. Günlük süt işleme kapasitesi

2021 yılında, 1.101.409 kg yoğurt, 15.828 litre kefir ve 1300 lt
pastörize süt üretimi gerçekleşmiştir.
•

Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu

Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu süt işleme tesisinde 2021
yılında 1.191.057 lt çiğ süt alımı yapılmıştır. Kurum Helal
Gıda ve Iso 22000 sertifikalarını bünyesinde buldurmakta
modern alt yapısıyla gıda güvenliğini sağlayarak üretimlerini
gerçekleştirmektedir. Günlük süt işleme kapasitesi 16 ton
olan işletme 2021 yılı ortalaması 5 ton olarak gerçekleşmiştir.
2021 yılında 127.717 kg peynir, 487.827 kg yoğurt, 26.400 kg
tereyağ üretimi gerçekleşmiştir.
•

Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu

2021 yılında Mülkiyeti Türkiye Halk Bankasına ait olan
ve kurumumuzca işletilmesi istenen Kırıkkale ili Çelebi
ilçesi 427/2 ada parselde 45.101 m2 alana kurulu mevcutta
atıl durumdaki süt işleme tesisinin işletime alınabilmesi
faaliyetleri tamamlanmış deme üretimlerine başlanılmıştır.
Söz konusu atölyede günde 17 ton çiğ süt işlenerek beyaz
peynir, yoğurt ve ayran üretimi planlanmaktadır.
•

Burdur E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu

“Honamlı Keçi Yetiştiriciliği” projesi için ilk adımın 2020
yılında atıldığı, Kurumsal yatırım programına da alınan 2.500
metrekare kapalı alanda 1600 adet kapasiteli keçi ağılı, sağım
ünitesi ve çiğ süt işleme ünitelerinin binaları tamamlandığı
bu atölyelerde 2022 yılında üretime başlandığında günde
1500 lt keçi sütü işlenerek keçi yoğurdu ve peynir üretimi
yapılarak katma değerli ürün üretilmesi planlanmaktadır.
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Fırıncılık faaliyetleri

2021 yılında Covit önlemleri nedeniyle üretim yapılamamıştır.
2021 Yılında coğrafi işaretli Beypazarı Kurusu üretimi
ve paketleme atölyesi Ayaş Açık CİK’unda faaliyetine
başlamıştır. 5000 kg satış yapılmıştır.
•

2021 yılında olan unlu mamuller iş kolu faaliyeti içinde farklı
gramajlarda ekmek üretimi yapan 80 kurum bulunmakta
ayrıca bu kurumların 38 tanesinde simit poğaça açma
üretimi yapılmaktadır. 2021 yılında ekmek üretimi 22.955.000
kg olmuştur. Simit ve poğaça üretimi ise 528.251 kg’a
olmuştur.
2021 yılında Buca Kampüs Açık, Batman Açık, Eskişehir
2 Nolu, Antalya Açık, Yozgat Açık ve Doğubeyazıt Açık CİK
Kurumlarında ekmek üretimi için işkolu açılması onayı
verilmiş ve deneme üretimlerine başlanılmıştır. Adana 1
Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda ekmek üretim ekipmanı
yenilenmiştir. Siirt Kapalı, Buca Kapalı ve Bolvadin Kapalı
CiK’lerde bulunan fırınların kurum kapatıldığı için , Yozgat E
Tipi Kapalı CİK üretim şartları yetersizliğinden kapatılmıştır.
Açılan fırın atölyelerinde kurum genel bütçe ekmek
ihtiyaçlarının yansıra poğaça ve simit üretimleri de yapılarak
hükümlü ve tutuklulara meslek edindirme çalışmaları
yapılmaktadır.
Kuru pasta; ekmek üretimi yapan kurumlara ek olarak 14
kurumda da unlu mamuller işkolu altında faaliyetler devam
ekmektedir. Kuru pasta üretiminde seri üretim metotlarıyla
üretim yapan Ceza İnfaz Kurumlarımızın yanı sıra iş gücü ile
üretim yapan kurumlarda mevcut olup Silivri Açık Ceza İnfaz
Kurumu, Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumu, ve Osmaniye 2
Nolu Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumlarında makine ile döküm
hatlarının olduğu bu hatların toplam kapasitesi ise 700 kg
kuru pasta olduğu, ustalar ile kuru pasta yapan kurumlarımız
ise Kahraman Maraş E Tipi, Bozkurt Kadın Açık , Edirne Açık,
Balıkesir Açık, Bursa H Tipi Kapalı Açık, Uşak E Tipi Kapalı,
Hatay T Tipi, Sivas E Tipi, Türkoğlu Açık, Gümüşhacıköy Açık ve
Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve ustalar
ile tatlı kuru pasta ve yöresel çörek üretimleri yapılmaktadır.
Bu kurumlarımızda Covit önlemleri nedeniyle üretime büyük
oranda ara verilmiştir, 2021 yılında 4 kurumda 193.000 kg tatlı,
tuzlu kuru pasta ve çörek üretimi yapılarak kurumlarımızda
ve satış mağazalarımızda satışı yapılmıştır.
Yufka üretiminde ise üç kurum faaliyetine devam etmiştir.
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Çiğ Köfte

Silivri Açık, İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumu ve Adıyaman Açık
Ceza İnfaz Kurumunda üretim salgın nedeniyle yapılmamış,
2021 yılında Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumunda çiğ köfte
atölyesi faaliyetine başlamıştır 845 kg üretim yapılmıştır.
Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumunda 94230 kg çiğ köfte seti
üretilmiştir.
•

Tatlı Üretimi

2021 yılında 19 Ceza İnfaz Kurumundu toplam 120.538 kg
baklava, tulumba, halka tatlısı, sütlü tatlı ve pastacılık
üretimi gerçekleşmiştir.
•

Mantı Üretimi

2021 yılı içerisinde Sincan Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda
ev tipi 14.000 kg mantı üretilmiştir. Üretilen mantıların
Ceza İnfaz Kurumlarına ve satış mağazalarına dağıtımı
yapılmaktadır. Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumunda ise 2021
yılında 9422 kg kg soya kıymalı kuru mantı üretilmiştir.
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Zeytin ve Zeytinyağı Üretimi

turşu üretimi olup; bunun 100 tonluk kısmı karışık turşu, 20
tonluk kısmı kornişon salatalık turşusu ve 10 tonluk kısmı
ise acı biber turşusu olarak üretim yapabilecek turşu üretim
atölyesi planlanmış demirbaş alımı yapılmıştır.
Kuru Gıda Paketleme Faaliyetleri

•

Zeytinyağı

2021 yılında Foça Açık, Akhisar Açık, Gemlik Açık, Alanya L Tipi
Kapalı Açık, Toprakkale Açık, Çanakkale Açık. Aydın Açık ve
Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumlarında zeytinyağı üretimleri
yapılmıştır. Bu kurumlarda toplam sızma zeytinyağı üretimi
369.919 lt olmuştur. Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda günlük
20 ton zeytin işleme kapasiteli zeytinyağı sıkım atölyesine
kapasitenin verimli kullanılabilmesi için 160 ton kapasiteli
zeytinyağı tankı alımı yapılmış toplamda 200 ton kapasiteye
çıkmıştır. Akhisar Açık ceza infaz kurumlarında 130 ton
olan tank kapasitesi yeni alınmalarla 230 tona çıkarılarak
filtrasyon ve dolum ünitelerinde kapasite artışı yapılmıştır,
ayrıca günde 60 ton zeytin sıkım kapasiteli sıkım ünitesi
kurulum çalışmalarına başlanılmıştır. Bu iki kurum dışındaki
kurumlar tarım işkolu altında kendi bahçelerinden temin
ettikleri zeytinlerini işlemektedir.
•

Zeytin

Akhisar Açık Ceza İnfaz Kurumunda günde 1,5 ton, ve Gemlik
Açık Ceza İnfaz Kurumunda günde 8 ton sofralık zeytin
işleme hattının olduğu, 2021 yılında Foça Açık Ceza İnfaz
kurumuna da günde 3 ton zeytin işleme hattı kurulmuştur. Bu
kurumlar ham zeytini piyasadan ya da kurum bünyesinden
temin etmekte, bu zeytinler kuyularda olgunlaştırıldıktan
sonra işleme hattında paketlenerek Kamu Kurumlarına ve
Ceza İnfaz Kurumlarına dağıtımı yapılmaktadır. 2021 yılında
bu 3 kurumda toplam 839.600 kg sofralık zeytin üretimi
yapılmıştır. 2021 yılında Nazilli Açık Ceza İnfaz Kurumunda
yılda 50 ton üretim kapasiteli yeşil zeytin atölyesi 130
tona çıkarılmıştır. 2021 yılında 41.000 kg yeşil zeytin satışı
olmuştur.
•

Turşu

2021 yılında, Bafra Açık Ceza infaz Kurumu bünyesinde hali
hazırda 2 dönüm sera ve 50 dönüm tarla faaliyet alanları
bulunmakta olup bu ürünler ve bölge üreticilerden temin
edilecek ürünlerin değerlendirilmesi adına, 10 hükümlüye
istihdam sağlayacak. Senelik bazda tahmini olarak 130 ton

•

Kuruyemiş ;

Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunda 2021 yılı boyunca
558.200 kg kuruyemiş üretimi yapılmıştır. Ayçekirdeği, kabak
çekirdeği, sarı leblebi, badem, yer fıstığı, paletli kavurma
makinesinde uygun nem oranına gelinceye kadar kavrulur,
Antep fıstığı, fındık içi beyaz leblebi kavrulmuş alınır ve bu
ürünler dikey paketleme makinesi ile 100 gr ambarlara
dolumu yapılarak satışı yapılmaktadır.
Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda çiğ badem, ceviz,
dut kurusu, kuru üzüm, orcik gibi toplam 54312 kg yöresel
kuruyemiş vakumlu paket ambalajlar ile paketlemesi
yapılmıştır.
Elazığ Açık Ceza İnfaz Kurumunda 23620 kg Ağın leblebi
ve kayısı çekirdeği üretimi ve paketlemesi yapılmıştır
ayrıca kayısı bahçelerinden toplanan kayısılar kurum
bünyesinde kurutulur kükürtleme yapılır ve paketlenir.
Kayısı çekirdeklerini de kırdırılarak satışı yapılmaktadır, dut
kurusu, kuru üzüm üreticilerden alınarak paketlenmekte,
cevizli sucuk üretimi ise kurum bünyesinde yapılarak
paketlenmektedir, 2021 yılında 14200 kg kayısı, 18400 kg
yöresel ürün paketlenmiştir.
Salihli T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumunda 2021 yılında
45000 kg kuru üzüm paketlenerek satışı yapılmıştır.
Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumunda 1484 kg aydın inciri
kurutularak satışı yapılmıştır.
2021 yılında İskilip Açık Ceza İnfaz Kurumunda çorum
leblebisi çeşitleri üretimi için atölye kurulmuş bu atölyede
sarı leblebi şekerli leblebi tuzlu leblebi çıtır leblebi, çıtır
fıstık, gibi ürünler, kaplama ve kavurma işlemleri yapıldıktan
sonra paketlenmektedir. Toplam 32.728 kg leblebi çeşitleri
ve kuruyemiş üretimi yapılmıştır.
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•

Bakliyat-Tahıl

Toprakkale Açık Ceza İnfaz Kurumunda kuru gıda paketleme
iş kolunda 2021 yılı içeresinde 156356 kg nohut, 188794
kg kuru fasulye, 81347 kg barbunya, 269677 kg kırmızı
mercimek, 579800 kg bulgur ve 81648 kg yeşil mercimek
ürünleri fugimasyon işlemi yapılıp, paketlenerek Ceza İnfaz
Kurumları ve satış mağazalarına dağıtımı yapılmaktadır.
Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumunda tarım işkolunda çeltik
üretimi yapılmakta ayrıca çevre üreticilerden de çeltik alımı
yapılarak pirinç üretimi yapılmaktadır. Bu iş kolunda toplam
2021 yılı içerisinde 740 ton pirinç paketlenmiştir. Durağan
Açık Ceza İnfaz Kurumunda 288 ton pirinç paketlemesi
yapılmıştır.
•

Baharat

tahin levası üretim atölyesi bulunmaktadır. Toplam üretim
15000 kg olmuştur.
Tarsus Açık Ceza İnfaz Kurumunda cezerye üretimi ,her
aşaması ile kurum bünyesinde yapılmakta ,ayda 4500 kg
kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca aynı atölyede lokum
üretimi ve taş kadayıf üretimlerine de başlanmıştır. 2021 yılı
toplam üretim 29000 kg olmuştur
Isparta E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumunda 2018 yılında
lokum üretimine başlanmış 2021 yılında bu atölyede 31.600
kg lokum üretilmiştir.
Burdur E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumunda coğrafi
işaretli ürün olan ceviz ezmesi üretim atölyesi kurulmuş
2021 yılında üretim olmamıştır.

Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumunda baharat atölyesinde Milli
Savunma Bakanlığına, Kamu Kurumları, Ceza İnfaz Kurumları
ve Satış mağazalarına 494.000 kg 8 kalem baharat satışı
olmuştur. Bu atölyede karabiber tane alınarak öğütülmekte,
pul biber yaprak halinde üreticilerden alınıp mamul haline
gelene kadar tüm aşamaları yapılmakta, nane, kimyon, kekik
ve isot ise sadece paketleme işlemi yapılmaktadır.
Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumunda tarım işkolu bünyesinde
kendi tarım arazilerinde yetiştirilen Urfa biberi (coğrafi
işaretli) kurum bünyesinde isot ve pul biber yapılmaktadır
2021 yılında 1000 kg üretim yapılmıştır.
•

Çay

2021 yılında Rize Kalkandere Açık Ceza İnfaz kurumunda Çay
Paketleme İşkolunda 426.500 kg çay paketlenmiştir. Ayrıca
ÇAYKUR Çay İşletmeleri ile protokol yapılarak sallama ve
demlik poşet üretimine de başlamıştır.
•

Kahve

Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumunda hazır formül yapılmış
kahve fabrikalarından üç çeşit karışım alınmakta ve dikey
paketleme makinesi ile 20 gr paketlerde dolum yapılarak
satışı yapılmaktadır. Toplam 2021 yılında 8216 adet Türk
Kahvesi, 2+1 Kahve, 3+1 Kahve üretimi olmuştur. Adıyaman
Açık Ceza İnfaz Kurumunda 4280 kg Osmanlı kahvesi üretimi
yapılmıştır.
Endüstiriyel Ziraat İşkolu Faaliyetleri
•

Tahin Helvası-Lokum-Cezerye-Ceviz Ezmesi

Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumunda 2021 yılında aylık 4730 kg
tahin helvası üretimi. Tahin üretiminde pişirme, karıştırma
ve dolum işlemleri kurum bünyesinde yapılmaktır.
Salihli Açık Ceza İnfaz Kurumunda günde 200 kg kapasiteli
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•

Reçel - Salça - Pekmez

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda 2017 yılında, günde
1500 kg reçel üretim atölyesi kurulmuş, vakumlu kazan
ve yardımcı makine parkuru ile modern üretim alt yapısı
oluşturulmuştur. Reçel çeşitleri, salça ve acuka söz konusu
atölyede üretilmektedir. 2019 yılında kapasite artışı yapılarak
günde 3000 kg üretim kapasitesine ulaşmıştır. Bu atölye
2021 yılında kayısı, böğürtlen, çilek, vişne başta olmak üzere
107.803 kg reçel üretimi gerçekleşmiştir.
Isparta E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz kurumunda 2018 yılında
günde 1000 kg kapasiteli reçel atölyesi kurulmuş 2021 yılında
toplam 33.300 kg reçel üretilmiştir. 2021 yılında, Iğdır S Tipi
Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumunda benzer makine parkuru
ile atölye kurulması tamamlanmış 3500 kg reçel ve 2500 kg
salca üretimi gerçekleşmiştir.
Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumunda geleneksel yöntem ile
günde 200 kg kapasiteli atölyede portakal, biber, incir,
kivi reçeli üretimi yapılmaktadır. 2021 yılında üretim
yapılmamıştır.
Salihli T Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumunda yaş üzüm
pekmezi; kurum , bölge üreticilerden aldığı yaş üzümler
kurum bünyesinde şıra çıkarma, kaynatma, ve paketleme
aşamalarından sonra satışını yapmaktadır. Tahin üretimi;
kurum, susamları ön işlemlerden geçirilmiş halde
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üreticilerden alarak değirmenlerde öğütüp tahin haline
dönüştürmektedir. 2021 yılında tahin ve pekmez toplam
üretim 184.000 kg olmuştur. Buna ek susam ezmesi, haşhaş
ezmesi ve aromatik yağ üretimleri de kurum bünyesinde
sıkım makineleri ile devam edilmiş olup 2021 da toplam
üretim ise 1200 kg olmuştur. Toprakkale Açık Ceza İnfaz
Kurumunda 2021 yılı endüstriyel ziraat işkolu faaliyetinde
924 kg nar ekşisi, 17.620 lt şalgam, 12.112 kg biber salçası,
üretimi yapılmıştır.

C.

Hayvancılık Faaliyetleri

2021 yılında Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumunda geleneksel
yöntemle 270 kg, üretim yapılmıştır.
•

Bağ Yaprağı

2021 yılında Tokat T Tipi Kapalı Açık CİK unda tokat bağ yaprağı
üretim atölyesi faaliyete geçmiş 9 ton üretim yapılmıştır.
Bağlardan toplanan bağ yapraklarının atölyede işlenerek
salamura olarak paketlenip, coğrafi işaretli bağ yaprağı
üretimi ve işlenmesi konusunda hükümlülerin meslek sahibi
olmaları sağlanmaktadır.
•

Sirke

Isparta E Tipi Kapalı Açık CİK tarım işkolları bünyesinde
Isparta-gönen-senirce’de köyünde bulunan 56,240 m2’lik
alanda telli terbiye sistemli toplam 16.400 adet bodur elma
fidanı bulunmakta olup, Ayrıca kurum içerisinde bulunan 10
dekarlık bahçeye 950 adet M106 cinsi elma fidanı dikildiği
bilinmekte olup buralardan tam verimde yıllık yaklaşık 450
ton elma üretimi yapılacağı bilinmektedir.

İşyurtları tarafından gerçekleştirilen hayvancılık faaliyetleri,
hükümlü ve tutukluların meslek öğrenmeleri veya var olan
mesleklerini geliştirerek topluma nitelikli bireyler olarak
kazandırılmaları amacıyla çağdaş üretim koşullarında
büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, yumurta ve
et tavukçuluğu, manda yetiştiriciliği, bıldırcın yetiştiriciliği,
arıcılık ve kesimhane faaliyetleri olarak Niğde, Edirne, Foça,
Kırşehir, Dalaman, Kars, Narman, Kalecik, Kırklareli, Durağan,
Akçakale, Söke, Gölpazarı, Bozüyük, Tokat, Burdur Açık Ceza
İnfaz Kurumları İşyurdu Müdürlüklerinde devam etmektedir.
Hayvancılık işkolları kapsamında 2021 yılında yaklaşık 402
hükümlü ve tutuklu istihdam edilerek meslek öğretilmesi ve
ıslah edilmesi sağlanmıştır.

2021 yılında söz konusu bahçelerden 150 ton elma alındığı
bu elmalardan 20 tonu hurda olarak piyasaya satışının
yapıldığı, bu hurda elmalardan katma değeri yüksek ürün
elde edilmesi amacıyla sirke üretim atölyesi kurulumu
tamamlanmış deneme üretimlerine başlanmıştır.

COVID-19 (yeni tip koronavirüs) salgın hastalığı nedeniyle
ilgili kanun gereğince Bakanlık tarafından açık ceza infaz
kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına
ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin özel izinli olarak
gönderilmeleri nedeniyle yoğun işgücü ve işgünü gerektiren
hayvancılık işkollarında üretimler % 30-40 kapasiteyle
personelin gayretleriyle yürütülebilmiştir.

•

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

Et Ürünleri

Niğde Açık- Edirne Açık-Dalaman Açık CİK ‘larında 70.000 kg
kavurma, 32.000 kg sucuk, 5000 kg köfte ve 1700 kg döner
üretimleri yapılmaktadır.
2021 yılında Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda pişmiş sucuk
üretimi yapılabilesi için kapasite artışı yapılmıştır. Sucuk
üretim kapasitesi ayda 1500 kg olmuştur.
2021 yılında OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) tarafından
kabul edilen ‘Tokat Bez Sucuğu Üretim Tesisi’ projesi kurulum
aşamasını tamamlamış deneme üretimlerine başlanarak
1500 kg üretim yapılmıştır.
2021 yılında Niğde, Edirne, Foça, Dalaman, Kırşehir, Narman,
Kars, Bozüyük, Burdur Açık Ceza İnfaz Kurumları İşyurdu
Müdürlüklerinde 4.807 adet büyükbaş ve 2.557 adet küçükbaş
hayvan yetiştirilmiştir.
45

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

2021 yılında Burdur E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 800 adet keçi kapasiteli
2. ağıl, sağımhane ve diğer eklentiler bitirilerek faaliyete
geçirilmiştir. Böylece tesisin toplam keçi yetiştirme
kapasitesi 1.600 adete çıkarılmış olup günlük 1.5-2 ton civarı
keçi sütü üretilmesi planlanmaktadır. Keçi yetiştiriciliğinin
yaygınlaşması, aynı zamanda yerli gen kaynaklarının
desteklenmesi yoluyla hem bölge hem de ülke ekonomisine
katkı sağlanmasının hedeflendiği proje bölge üreticilerine
örnek olmaktadır.

2021 yılı itibariyle 250 adete kadar çıkarılan, açık alanda
ve doğal ortamda gezinerek yetiştirilen mandalardan elde
edilen sütten yoğurt, kaymak imal edilmektedir. Ayrıca
besilik olan erkek mandaların kesimi sonucu ise elde edilen
etten kavurma ve sucuk üretimi yapılmaktadır.
Arıcılık

2021 yılında Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
bünyesinde 1.000 adet kapasiteli besi ahırları ile günlük 250
büyükbaş/500 küçükbaş hayvan kesim kapasiteli modern
kesimhane ve et işleme tesisleri bir takım eksiklerine
rağmen bitirilerek faaliyete geçirilmiştir.
Dalaman ve Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüklerinde büyükbaş hayvancılık işkolu kapsamında
damızlık ve süt sığırcılığı projeleri devam etmekte olup
yine işyurdu müdürlüklerinde bulunan mandıraların süt
ihtiyacının karşılanması, yavru (buzağı) elde edilerek
sürünün yenilenmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması
hedeflenmektedir.
Kalkınmada önemli bir role sahip bu tip hayvancılık faaliyetleri
ile hükümlü ve tutuklulara bir yandan besicilik, çobanlık,
kasaplık, hayvan sağlığı, hayvan bakımı ve beslemesi, hayvan
refahı ve ıslahı gibi konularda eğitimler verilmekte, diğer
yandan elde edilen ekonomik değerler sayesinde ceza infaz
kurumlarının et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi değerli
hayvansal gıda ihtiyacı karşılanmaktadır
Manda Yetiştiriciliği

Arıcılık; özellikle gelir durumu düşük, az topraklı veya
topraksız orman içi veya orman kenarı köylere gelir
sağlaması açısından önemli bir hayvansal faaliyettir.
Ayrıca fazla sermaye ve işgücü gerektirmeden herkesin
yapabileceği, aile işgücünün en iyi değerlendirilebileceği,
kısa zamanda gelir getirebilen bir uğraşı olması bakımından
da sosyo-ekonomik bir önem taşımaktadır. Bu doğrultuda
hükümlülerin tahliye olduklarında kendi imkanlarıyla
bireysel olarak yapabilecekleri bir üretim alanı olduğundan
2021 yılında işyurdu faaliyeti olarak arıcılık işkoluna önem
verilmiştir. 2021 yılında toplam 704 kovan kapasiteli arıcılık
işkollarında 3.577 kg süzme ve petek bal üretilmiştir.
Yapılan üretimlerde ürünlerin doğal ve katkısız olmasına
özen gösterilmekte, sürekli analizler yaptırılmakta, Türk
Gıda Kodeksi mevzuatlarına ve kalite kriterlerine uyularak
çiftlikten softaya gıda güvenliği sağlanmaktadır.
Serbest Gezen Et Tavukçuluğu

Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
bünyesinde 2016 yılında manda yetiştiriciliği projesi hayata
geçirilmiştir. Ülkemizde Anadolu Mandası yetiştiriciliği ıslah
çalışmalarını desteklemek ve manda sayısı artışına katkı
sağlamak, bu vesileyle hükümlü ve tutuklulara mesleki
eğitimler verilerek tahliye sonrası bu işi yapabilmelerini
teşvik etmek için 47 adet manda ile üretime başlanmıştır.
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Doğal ürünlere olan talebi karşılamak, hükümlülerin farklı
alanda iş ve meslek öğrenmesini sağlamak amacıyla
2015 yılında serbest gezen et tavukçuluğu projesi hayata
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geçirilmiştir. İlk olarak Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğünde 3.000 adet serbest gezen et tavuğu ile
üretime başlanıp, bu konuda yeterli tecrübe kazanılması ile
birlikte peyderpey 4 adet toplam 12.000 kapasiteli kümes
yapımına daha karar verilerek toplam kapasite 2020 yılında
15.000 adete çıkarılmıştır. Bu tavuklar doğada otlanmaları,
güneş ışığı almaları, özgürce hareket etmeleri, eşinmeleri ve
uzun periyot süresince yetişmeleri ile ön planda olup, elde
edilen tavuk etleri daha doğal ve lezzetli olmaktadır. Kurum
işyurdu bünyesinde 2020 yılında 23.500 kg gezen doğal tavuk
eti üretilmiştir.
2020 yılında Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
bünyesinde serbest gezen et tavukçuluğu kapsamında
3.000 adet tavuk kapasiteli ek kümes yapılmıştır. 2021 yılında
faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.
Serbest Gezen Yumurta Tavukçuluğu

Kafesli Yumurta Tavukçuluğu

Kafesli yumurta tavukçuluğu Foça, Edirne, Kalecik ve
Kırklareli Açık Ceza İnfaz Kurumları İşyurdu Müdürlüklerinde
yapılmaktadır. 2021 yılında toplam yumurta tavuğu
yetiştirme kapasitesi 231.850 adete ulaşan kafesli yumurta
tavuğu kümeslerinden 51.143.042 adet yumurta üretilmiştir.
Burada üretilen yumurtalar başta ceza infaz kurumları ile
işyurtları kurumu satış mağazaları olmak diğer resmi kurum
ve kuruluşlara pazarlanmaktadır..
Bıldırcın Yetiştiriciliği

Doğal ürünlere olan talebi karşılamak, hükümlülerin farklı
alanda iş ve meslek öğrenmesini sağlamak amacıyla
2015 yılında serbest gezen et tavukçuluğu projesi hayata
geçirilmiştir. İlk olarak Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğünde 3.000 adet serbest gezen et tavuğu ile
üretime başlanıp, bu konuda yeterli tecrübe kazanılması ile
birlikte peyderpey 4 adet toplam 12.000 kapasiteli kümes
yapımına daha karar verilerek toplam kapasite 2020 yılında
15.000 adete çıkarılmıştır. Bu tavuklar doğada otlanmaları,
güneş ışığı almaları, özgürce hareket etmeleri, eşinmeleri
ve uzun periyot süresince yetişmeleri ile ön planda olup,
elde edilen tavuk etleri daha doğal ve lezzetli olmaktadır.
2021 yılında açık ceza infaz kurumunda yeterli hükümlü
bulunmadığından bu işkolunda üretim yapılamamıştır.

Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
bünyesinde 1.000 adet kapasiteli kümeslerde yetiştirilen
bıldırcınlardan 2021 yılında 41.292 adet yumurta üretilmiştir.
Bıldırcının yetiştiriciliğinin kolay olması, hastalıklara
dayanıklılık göstermesi, küçük üretim alalarında maksimum
verim alınması, yumurtasının tavuğa göre daha zengin besin
öğeleri içermesi gibi nedenlerden dolayı üretim avantajları
bulunmaktadır. .
Kesimhane ve Et İşleme
Niğde, Narman, Kars Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüklerinde bulunan kesimhane tesislerinde; 2021
yılında toplam 9.926 adet büyükbaş ve 719 adet küçükbaş
hayvan kesimi yapılarak 3.130.065 kg kırmızı et elde edilmiştir.
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takımı, Silahlı Kuvvetlerimize 9 farklı kalem toplamda 64.160
parça ürün, Cumhuriyet Başsavcılıklarına 432.218 adet
taşıma çuvalı, Adli Tıp Kurumuna 122.375 parça ürün, Ceza
İnfaz Kurumlarında görev yapmakta olan 62.306 İnfaz ve
Koruma Memuru ve İnfaz ve Koruma Başmemuru için yazlık
ve kışlık üniforma üretimi ile yine ceza infaz kurumlarının
ihtiyacı olan nevresim takımı, yatak, yastık, battaniye ve
işyurdu kantinlerinde hükümlü ve tutukluların ihtiyacı olan
110 farklı kalemde 38.865.988 parça ürünün üretimi işyurdu
müdürlüklerimiz tarafından yapılmıştır.
2021 yılında başta ceza infaz kurumları olmak üzere
işyurtları satış mağazaları, bakanlık ve adliye yemekhaneleri
ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının (toplam 250’den
fazla) kemikli ve kemiksiz et ihtiyacı işyurdu müdürlükleri
tarafından karşılanmıştır. Tüm ceza infaz kurumlarının et
ihtiyacının yaklaşık % 70’i işyurdu müdürlükleri tarafından
sağlanmaktadır.
D.

Perde

Tekstil Üretim Faaliyetleri

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
bünyesinde, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını
koruyup geliştirmek veya bunlara bir meslek ve sanat
öğretmek amacıyla tekstil alanında 337 adet işyurdu
müdürlüğünde faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda tekstil
alanında, makineci, kalıpçı, ara elemanı gibi tekstil sektörünün
ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacı karşılanmaktadır.
Ceza infaz kurumu işyurdu müdürlüklerinde; konfeksiyon,
perde, yatak, ayakkabı, deri, ve terzi gibi alanlarda faaliyet
sürdürülmektedir.
Konfeksiyon
Konfeksiyon alanında faaliyet gösteren işyurdu
müdürlüklerinde genel olarak üniforma takımları, ev tekstili,
hazır giyim ve hastane ürünleri üretilmektedir. İşyurdu
müdürlüklerimizde; İl Sağlık Müdürlükleri ve Hastanelere
30 farklı kalemde 12.648.027 parça ürün, Gençlik ve Spor
Bakanlığına 10.888 adet şort-tişört takımı ve eşofman
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Ayrıca koronavirüs ile mücadele kapsamında işyurdu
müdürlüklerimizde 2021 yılı içerisinde toplam 20.353.430
adet maske üretimi, 2.232.815 adet tulum ve tek kullanımlık
hastane ürünleri üretimi ve 9.583.030 adet gazlı bez üretimi
gerçekleştirilmiştir.

Ceza İnfaz Kurumlarının, Adliyelerin, Kamu Kurumlarının ve
Misafirhanelerin ihtiyacı olan zebra ve stor perde imalatı
Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu ve İzmir 1 Nolu T Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu işyurdu müdürlükleri tarafında
karşılanmıştır. 2021 yılında işyurdu müdürlükleri tarafından
yaklaşık 84.460 metre perde üretimi yapılmıştır.
Yatak – Yastık
Ceza İnfaz Kurumlarının, Kamu Kurumlarının ve
Misafirhanelerin ihtiyacı olan güç tutuşur yatak ve silikon
yastık üretimi Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Bozüyük
Açık Ceza İnfaz Kurumu işyurdu müdürlükleri tarafında
karşılanmıştır. Ayrıca fuarlarda halka satılmak üzere Hatay
Açık Ceza İnfaz Kurumu işyurdu müdürlüğü tarafından
yaylı yatak üretimi yapılmaktadır. 2021 yılında ceza infaz
kurumlarına 57.956 adet güç tutuşur yatak ile 100.848 adet
elyaf yastık üretimi yapılmıştır.
Ayakkabı – Terlik
Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapmakta olan 62.306 İnfaz
ve Koruma Memuru ile İnfaz ve Koruma Başmemurları için
yazlık ve kışlık bot ihtiyacı Ayaş Açık Ceza İnfaz Kurumu
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tarafından karşılanmıştır. İşyurdu kantinlerinde, satış
mağazaları ve fuarlarda halkın beğenisine sunulup satılmak
üzere 20.545 adet fantazi ayakkabı, bot, kösele taban
ayakkabı ve yemeni ile 82.503 çift terlik imalatı bu alanda
faaliyet gösteren 8 farklı işyurdu müdürlüğü tarafından
üretilmiştir.
Deri Ürünleri

üretim atölyesi, koltuk ve oturma gruplarının üretildiği
4 adet döşeme atölyesi bulunmaktadır. 2021 yılında söz
konusu iş kolları faaliyet alanında toplamda 165.157 adet
ürün üretilmiştir. Başta adliye hizmet binaları, ceza infaz
kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tefrişleri,
işyurtlarımız tarafından tasarlanıp üretilen mobilyalar ile
yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında 19.133 adet masa,
23.443 adet dolap, 31.350 adet koltuk, 17.306 adet sandalye
gibi üretimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca atölyelerimiz
marifetiyle 4.459 adet kuş yuvası, 1.391 adet piknik masası
gibi tabiat parkı donatıları üretimi gerçekleştirilmiştir.
Belediyelerle yapılan protokoller neticesinde 11.395 adet
tabut, 6.133 takım mezar tahtası, 4.656 adet arı kovanı
gibi üretimler gerçekleştirilmiştir. Atölyelerimiz, üretim
kapasitelerinin arttırılması ve ürün kalitesinin daha üst
seviyelere çıkartılabilmesi amacıyla gelişen teknolojiye
uygun makine ve ekipmanlarla desteklenmektedir.
Metal ve Demir Atölyeleri

Uşak E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Antalya
E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Kartal H Tipi Kapalı
Ceza İnfaz kurumu olmak üzere 2021 yılında 3 Ceza İnfaz
Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde 25 farklı türde ürün üretimi
yapılmıştır. İşyurdu müdürlüklerinde üretilen 63.352 adet
ürünün satış mağazalarında ve yıl içerisinde düzenlenen
fuarlarda satışı gerçekleşmiştir.
Terzi
337 farklı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve
tutukluların işyurdu müdürlüklerinde bulunan terzi
marifetiyle ütü, tamir ve bakım gibi ihtiyaçları karşılanmıştır.
E.

Endüstriyel Üretim

Mobilya Atölyeleri
Ceza infaz kurumlarımızda, mobilya tefrişat malzemelerinin
üretildiği toplam 14 adet mobilya atölyesi, marangozluk ve
ahşap işlerinin yapıldığı 41 adet marangoz atölyesi, dayanıklı
kereste üretiminin yapıldığı 1 adet emprenyeli kereste

Metal ürünleri alanında faaliyet gösteren 67 işyurdu
müdürlüğünde kompakt arşiv sistemleri, metal ranza,
soyunma dolapları, çelik raf, emanet eşya dolapları, şehir
içi otobüs durakları ve ihtiyaca göre her türlü metal ürün
üretimi ve yerinde montajı işleri yapılmaktadır. 2021 yılında
34 işyurdu müdürlüğümüzde toplam 166 kurum ve kuruluş
ile protokol yapılmış, 191 personel görev yapmış, 337 hükümlü
ve tutuklu istihdam edilmiş, 1.971 adet kompakt arşiv sistemi,
5.468 adet çiftli ranza, 5.301 adet ikili soyunma dolabı, 19.418
takım çelik raf, 11.726 takım okul sırası, 69.805 adet 5 litrelik
teneke kutu ve 95.198 metre tül kafes tel üretilmiş ve yerinde
montajı gerçekleştirilmiştir.
Üretilen ürünler başta ceza infaz kurumları ve adliyeler
olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına satılmaktadır.
Rattan Koltuk Masa ve Sandalye Üretimi
Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren rattan atölyemizde
2021 yılında 468 adet rattan sandalye, koltuk ve 59 adet
rattan masa üretimi gerçekleştirilmiştir.
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Tabela Üretimi

Foça Açık ve Eskişehir 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu
İşyurdu Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren tabela
ve yönlendirme ürünleri atölyelerimizde başta ceza infaz
kurumları ve adliyeler olmak üzere kamu hastaneleri,
üniversiteler gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının
ihtiyaçlarına yönelik tabela, iç ve dış yönlendirme ürünleri
yapılmaktadır. 2021 yılında 7 kurum ve kuruluş ile protokol
yapılmıştır.
Karton Bardak Üretimi
Gümüşhacıköy, Silivri, Tarsus ve Van Açık Ceza İnfaz Kurumları
İşyurdu Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren karton
bardak atölyelerimiz 2021 yılında 43.564.830 adet karton
bardak üretimi gerçekleştirmiştir.

arttırma amaçlı ar-ge çalışılmasına yönelip ürünlere İSO
9001 ve TSE Belgesi alınmıştır. 2020 yılında Led Ampul üretim
tesisi kurularak Türkiye de 4. Led ampul üretim tesisi kamu
kaynağı ile gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında; 145 Ceza İnfaz
Kurumu, 10 Adalet Sarayı, 5 Diğer Kamu Kurumu ve 10 Özel
Sektör olmak üzere toplamda 170 Protokol yapılmıştır.

F.

Hediyelik Eşya ve Geleneksel El Sanatları

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
bünyesinde faaliyet gösteren hediyelik eşya atölyelerinde
koronavirüs salgını döneminde bazı atölye faaliyetlerine ara
verilmiş, bazı kurumlarda da düşük kapasite ile üretimlere
devam edilmiştir. .
Çini Üretimi

Led Üretimi
Elektrik İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık, Geyve Açık, Maltepe
Açık, Foça Açık ve Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz
Kurumu İşyurdu Müdürlüğü elektrik elektronik atölyeleri
bulunmaktadır.
Maltepe Açık, Foça Açık, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza
İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlükleri başta adliye ve ceza
infaz kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının
elektronik güvenlik sistemleri yedek parça dahil bakım
onarım işleri yapılmaktadır.
İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren led atölyesinde iç
ve dış led aydınlatma, RGB led armatürleri yapılmaktadır.
Ceza İnfaz Kurumları, Adliyeler, Askeri Kurumlar, Hastaneler,
Belediyeler, Bakanlıklar ve özel sektöre imalat ve montajı
yapılmaktadır.

Çini hediyelik eşya üretimi, Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza
İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ile Antalya L Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü çini atölyelerinde
yapılmaktadır. Çini atölyelerinde tabak, vazo, karo, pano, ibrik,
isimlik, sehpa, nar, biblo vb. ürünlerin üretimi yapılmaktadır.

2021 yılına Led Projektör, Sokak Aydınlatma Lambaları, Led
Florasan lar, Dekoratif amaçlı Led Wallwasher Serisi, Led
Ampul, Led Bant Armatür, Led Etanj Armatür, Yüksek Tavan
Armatürü, Led Spot Lamba, Dekoratif Aydınlatma Direkleri
gibi ürün çeşitliliği arttırılmış olup, ürünlerin kalitesini

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü çini atölyesinde 22.466 adet ürün üretilmiş olup
yıl içerisinde 17.349 adet çini hediyelik eşya satışı yapılmıştır.
Ayrıca marangoz atölyesinde 6.161 adet ürün üretilmiş olup
4.779 adet ürün satışı yapılmıştır.
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Nevşehir E Tipi Ceza Kapalı İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
çini atölyesinde 2021 yılında 4.665 adet ürün üretilmiş olup
yıl içerisinde 5.355 adet çini hediyelik eşya satışı yapılmıştır.
Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
çini atölyesinde 2.102 adet ürün üretilmiş olup yıl içerisinde
1.488 adet çini hediyelik eşya satışı yapılmıştır.
Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
çini atölyesinde 2.040 adet ürün üretilmiş olup yıl içerisinde
2.259 adet çini hediyelik eşya satışı yapılmıştır.
Ahşap Hediyelik Eşya ve Ahşap Oymacılığı

olup yıl içerisinde 1.995 adet ahşap hediyelik eşya satışı
yapılmıştır.
Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
ahşap atölyesinde 250 adet ürün üretimi yapılmış olup yıl
içerisinde 130 adet ahşap hediyelik eşya satışı yapılmıştır.
Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ahşap
atölyesinde 157 adet ürün üretilmiş olup yıl içerisinde 99
adet ahşap hediyelik eşya satışı yapılmıştır.
Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
maket ahşap atölyesinde 24 adet ürün üretimi yapılmış olup
yıl içerisinde 114 adet ahşap hediyelik eşya satışı yapılmıştır.
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ahşap
atölyesinde 146 adet ürün üretilmiş olup yıl içerisinde 25
adet ahşap hediyelik eşya satışı yapılmıştır.
Tavşanlı T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü ahşap oyuncak üretim atölyesinde 11.736 adet
ürün üretilmiş olup yıl içerisinde 9.733 adet ahşap oyuncak
satışı yapılmıştır.
Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
ahşap oyuncak üretim atölyesinde 1.099 adet ürün üretilmiş
olup yıl içerisinde 1.376 adet ahşap oyuncak satışı yapılmıştır.

Ahşap hediyelik eşya ve ahşap oymacılığı faaliyetleri
kapsamında Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz
Kurumu, Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Devrek
Açık Ceza İnfaz Kurumu, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu,
Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Karaman M Tipi
Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüklerinde
yürütülmektedir.

Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü ahşap
atölyesinde 752 adet ürün üretilmiş olup yıl içerisinde 908
adet ahşap hediyelik eşya satışı yapılmıştır.
Bakır

Hediyelik eşya atölyelerinde büyük çeyiz sandığı, orta
boy çeyiz sandığı, orta boy mücevher kutusu, küçük boy
mücevher kutusu, tavla, rahle, çay tepsisi, duvar saati, ahi
(takı) sandığı, sandık, baston, ahşap oyma tablo, sandalye,
tabure, maket ev vb. ahşap hediyelik ürünler yapılmaktadır.
Ayrıca Tavşanlı T Tipi Kapalı ve Açık ile Bursa H Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde faaliyet
gösteren ahşap oyuncak üretim atölyesinde ahşap oyuncak
üretimi yapılmaktadır.
Ahşap oymacılığı atölyesinde üretilen ürünler tamamen el
işçiliği ile üretilmektedir
Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü ahşap atölyesinde 5.883 adet ürün üretimi
yapılmış olup yıl içerisinde 6.764 adet ahşap hediyelik eşya
satışı yapılmıştır.
Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü ahşap atölyesinde 2.222 adet ürün üretilmiş

Bakır
atölyesi
faaliyetleri
kapsamında
işyurdu
müdürlüklerinde mesleki eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.
Ürünler tamamen el işçiliği ile üretilmektedir. Bakır
atölyesinde;
•

Bakır tencere

•

Sahan

•

Kahve cezvesi

•

Bakraç
51

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

•

Mangal

•

Tepsi

•

Kül Tablası

oltu taşı atölyesinde tespih ve takı çeşitleri üzerine üretim
yapılmaktadır. 2021 yılında 813 adet oltu taşı ürün üretimi
yapılmış olup yıl içerisinde 2.468 adet oltu taşı ürün satışı
yapılmıştır.

•

Künefe Tabağı

Mermer İşleme

•

Sürahi

•

İbrik

vb. ürünler yapılmaktadır.
Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü bakır atölyesinde 2021 yılında 1.564 adet bakır
ürün üretilmiş olup yıl içerisinde üretilen ürünler ile 2020
yılından kalan ürünler olmak üzere toplamda 15.131 adet
ürün satışı yapılmıştır.
Gümüş
Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
mermer işleme atölyesinde Elazığ iline özgü sadece Elazığ
ilinde çıkmakta olan Vişne Mermerden mumluk, plaket,
isimlik küllük, kama vb. ürünlerin üretimi yapılmaktadır.
2021 yılında 1.921 adet ürün üretimi yapılmış olup yıl içerisinde
2.129 adet mermer ürün satışı yapılmıştır.

Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Midyat M Tipi
Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Ankara 2 Nolu L Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu, İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu, Mardin E Tipi Ceza İnfaz Kurumu, Oltu T Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu,Van Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Balıkesir
L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüklerinde
gümüş atölyeleri bulunmaktadır. Bu atölyelerde kolye, bay
– bayan yüzük, bayan takı seti, bilezik, bileklik, rozet, künye,
tespih, küpe, fincan takımı, tepsi, lokumluk, kemer vb.
gümüş ürünler üretilmektedir.

Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
bünyesinde bulunan mermer işleme atölyesinde ise hediyelik
oniks mermer ürünlerin ( tarihi mekanların figürleri, biblolar,
şamdan, şekerlik, vazo, isimlik, tespih, kül tablası vb.) üretimi
yapılmakta olup 2021 yılında 3.775 adet ürün üretilmiş olup
yıl içerisinde tüm ürünlerin satışı yapılmıştır.
Bakır Rölyef

Ayrıca Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğünde yarı değerli taş işleme atölyesinde ise bileklik,
tespih, kolye ve parça doğal taş üretimi yapılmaktadır.
2021 yılı işyurdu faaliyetleri kapsamında gümüş atölyelerinde
toplamda 112.855,48 gr ile 2.049 adet ürün üretimi yapılmış
olup yıl içerisinde üretilen ürünler ile 2020 yılından kalan
ürünler olmak üzere toplamda 164.590,28 gr ile 2.000 adet
ürün satışı yapılmıştır.
Oltu Taşı
Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
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Bakır rölyef atölyesinde üretilen ürünler tamamen el işçiliği
ile üretilmektedir. Bakır rölyef atölyesinde;
• Sümen Takımı
• Kuran-ı Kerim Kabı
• Tablo
• Saat
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•
•
•
•

Takı Kutusu
İsimlik
Kümbet
Plaket

vb. ürünler yapılmaktadır.

Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren tasarım atölyesinde çeşitli
ölçülerde lambader, mumluk, aplik, abajür, şamdan, ibrik
vb. ürünler üretilmektedir. 2021 yılı içerisinde 985 adet
ürün üretimi yapılmış olup yıl içerisinde tüm ürünlerin satışı
yapılmıştır..

Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
bakır rölyef atölyesinde 2021 yılında 10 adet ürün üretimi
yapılmış olup 25 adet ürün satılmıştır.

Örgü Sanatı (Amigurumi)

Cam İşleme ve Süsleme

Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren hediyelik eşya atölyesinde
örgü(amigurumi) sanatı ile bebek, hayvan figürleri,
battaniye vb ürünler yapılmaktadır. 2021 yılında 2.124 adet
ürün üretilmiş olup 2.008 adet ürünün satışı yapılmıştır.

Örgü (Amigurumi) Sanatı

Akşehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü bünyesinde de mesleki eğitimler kapsamında
hediyelik eşya faaliyeti yapılmaktadır.
G.
Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren cam/kristal atölyesinde
isimlik, şamdan, hayvan figürü, nazarlık, saat, plaket vb.
ürünlerin üretimi yapılmaktadır. 2021 yılında cam/kristal
atölyesinde kamu kurumlarına 5.531 adet ürün üretilmiş
olup 4.677 adet ürün satışı yapılmıştır.
Baskı Transfer Atölyesi
Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren baskı transfer atölyesinde
renkli kupa, puzzle, granit, ahşap isimlik, bez takvim,
yuvarlak cam saat, baskılı tabak, magnet, cam çerçeve,
dikdörtgen cam saat, hediyelik kutu, sihirli kupa vb. ürünler
yapılmaktadır. 2021 yılı içerisinde 196 adet ürün üretimi
yapılmış olup yıl içerisinde tüm ürünlerin satışı yapılmıştır.
Takı Tasarım Atölyesi

Sosyal Tesis İşletmeciliği

İşyurtları Kurumu tarafından ceza infaz kurumunda bulunan
hükümlülerin var olan mesleklerini geliştirmek veya meslek
sahibi olmayan hükümlüleri meslek sahibi yapmak amacıyla
sosyal tesisler, misafirhaneler ve restoranlar işletilmektedir.
Başkanlığımızca alınan koronavirüs önlemleri kapsamında
2020 yılında faaliyetlerine ara verilen sosyal tesisler ve
misafirhaneler, koronavirüs önlemlerinin devam etmesi
nedeniyle 2021 yılında da faaliyet göstermemiştir.
H.

Hizmet Sektörü

İşyurtları Kurumu; adalet saraylarında açık ceza infaz
kurumunda bulunan hükümlülerin aldıkları teorik meslek
eğitiminin pratiğe dönüştürülmesi amacıyla çay ocakları,
kafeteryalar, satış mağazaları, süpermarketler, kantinler
ve adliye otoparkları ile personelin ve vatandaşların
ihtiyaçları doğrultusunda sosyal tesis, restoran vb. gibi
alanlarda hizmet vermektedir. Ayrıca işyurdunda üretilen
ürünlerin sergilenmesi ve satışının yapılması amacıyla satış
mağazaları faaliyet göstermektedir.
Kafeterya, Çay Ocağı, Kantin vb Faaliyetler
Kurum dışında faaliyet gösteren ve Başkanlığımızca
alınan koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 yılında
faaliyetlerine ara verilen kafeterya, çay ocağı, kantin vb
atölyeler, koronavirüs önlemlerinin devam etmesi nedeniyle
2021 yılında da faaliyet göstermemiştir.
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Satış Mağazaları

•

Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü 5.294
adet

•

Gaziantep Şehitkamil Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü 971 adet

olmak üzere 2021 yılında toplamda 39.386 adet toner
dolumu; drum, chip, manyetik, pres, drum bıçağı ve drum
ünitesi değişimi yapılmıştır.
Deterjan ve Kozmetik Ürünleri Üretim Atölyeleri

2021 yılında 69 adet satış mağazası işyurtları tarafından
işletilmeye devam etmiştir.
Toner Dolum Atölyeleri
•
•
•
•
•

Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
Kırıkhan Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü
• Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü
• Gaziantep Şehitkamil Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü
olmak üzere 7 farklı ceza infaz kurumunda toner
dolum atölyesi faaliyet göstermektedir. Toner dolum
atölyelerinde ceza infaz kurumları, adliye sarayları ile diğer
kamu kurumlarının toner dolum ve parça değişim işleri
yapılmaktadır. Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren toner atölyesi 24
Haziren 2021 tarihi itibari ile Gaziantep Şehitkamil Açık Ceza
İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğüne devredilmiştir..
•

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
8.267 adet

•

Kırıkhan Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
1.155 adet

•

Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
1.857 adet

•

Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü 5.000 adet

•

Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü 2.515 adet

•

Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
14.327 adet
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Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren deterjan ve kozmetik
atölyesinde sıvı el sabunu, sıvı bulaşık deterjanı, cam
temizleyici, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, oda parfümü,
şampuan, kolonya, duş jeli ve yağ çözücü üretimi
yapılmaktadır. 2021 yılı içerisinde 1.609.216,00 kg üretim
yapılmış olup yıl içerisinde başta ceza infaz kurumları
olmak üzere kamu kurumlarına 1.565.203,75 kg ürün satışı
yapılmıştır.
Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren deterjan atölyesinde sıvı el
sabunu, sıvı bulaşık deterjanı, cam temizleyici, oto şampuanı
ve yüzey temizleyici üretimi yapılmaktadır. 2021 yılı içerisinde
267.115,00 kg üretim yapılmış olup başta ceza infaz kurumları
olmak üzere kamu kurumlarına, yıl içerisinde üretilen tüm
ürünlerin satışı yapılmıştır.
Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kozmetik
atölyesinde kolonya, şampuan, sıvı el sabunu, sıvı bulaşık
deterjanı, yüzey temizleyici, yağ çözücü, cam temizleyici,
genel temizleyici, çamaşır suyu, parfüm, vücut losyonu, oda
parfümü, gül suyu, duş jeli ve el kremi üretimi yapılmaktadır.
2021 yılı içerisinde 208.958,60 kg üretim yapılmış olup yıl
içerisinde başta ceza infaz kurumları olmak üzere kamu
kurumlarına 195.872,16 kg ürün satışı yapılmıştır.
Kırıkhan Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren sabun üretim atölyesinde
defne sabunu ile kükürtlü, zeytinyağlı, sütlü, killi ve katranlı
sabun ile sıvı el sabunu, sıvı bulaşık deterjanı, çamaşır suyu,
yüzey temizleyici vb ürünlerin üretimi yapılmaktadır. 2021 yılı
içerisinde toplamda 56.186 adet sabun ile 166.185,00 kg diğer
ürünlerin üretimi yapılmış olup başta ceza infaz kurumları
olmak üzere kamu kurumlarına yıl içerisinde üretilen tüm
ürünlerin satışı yapılmıştır.
Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu
İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kozmetik
atölyesinde su bazlı parfüm üretimi yapılmaktadır. 2021
yılı içerisinde 2.805 kg üretim yapılmış olup yıl içerisinde
üretilen tüm ürünlerin satışı yapılmıştır.
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I.

Eğitim Faaliyetleri

Hükümlü ve Tutuklulara Yönelik Mesleki Eğitim Çalışmaları

Belgelendirme Protokolü imzalanmıştır. Bu Protokol
kapsamındaki ilk çalışma Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz
Kurumunda bulunan kadın hükümlülere yönelik yapılmıştır.
Bu kurumda “Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi” dalında
yapılan sınavda 7 kadın hükümlüye mesleki yeterlilik belgesi
verilmiştir.
Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları

İşyurtlarında hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülen
mesleki eğitim çalışmalarının daha sistematik, mesleki
eğitim ilke ve prensiplerine uygun ve daha nitelikli olarak
yapılabilmesi için 9 Mart 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı
ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan Eğitim Öğretim
İş Birliği Protokolü kapsamında ceza infaz kurumları
bünyesinde adalet mesleki eğitim merkezleri oluşturma
projesi 2021 yılında büyük bir ivme kazanmıştır.
2021 yılı içinde 18 adet müstakil ve 2 adet bağlı eğitim
merkezi oluşturulmuş, 12 mesleki eğitim merkezinin inşaat,
tadilat ve dönüştürme çalışmasına devam edilmiştir. Bu
kapsamda; Foça, Silivri, Maltepe, Bandırma, Beşikdüzü,
Kırşehir, Isparta, Kocaeli, Niğde, Türkoğlu, İzmir Aliağa,
Adana, Elazığ, Afyonkarahisar, Kilis, Bünyan, Diyarbakır ve
Edirne Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri müstakil olarak;
Gemlik ve Tekirdağ Adalet Mesleki Eğitim Merkezleri de bağlı
olarak hizmete girmiştir. Bu okulların toplu açılışı 28 Aralık
2021 tarihinde Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül ve Milli
Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer tarafından Foça Açık Ceza
İnfaz Kurumunda yapılan törenle gerçekleştirilmiştir.
İşyurtlarında işbaşı mesleki eğitime tabi tutulan hükümlü
ve tutukluların mesleki deneyimlerini belgelendirmek ve
tahliyelerinden sonraki yaşamlarında istihdam olanaklarını
artırmak amacıyla mesleki eğitim merkezlerinde
sürdürülen eğitimler sonunda başarılı olanlara kalfalık
ve ustalık belgesi, meslek lisesi diploması ve işyeri açma
belgesi verilmektedir. Herhangi bir mesleğe dair geçmiş
öğrenmelere sahip hükümlü ve tutuklular ise denklik
sınavlarına girerek doğrudan bu belgeleri alma hakkına
sahiptir. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da kurumlarda
bu sınavlar gerçekleştirilmiştir. Bu sınavlarla birlikte
mesleki yeterlilik sınavları da yapılmaktadır. Bu amaçla
07.10.2021 tarihinde İşyurtları Kurumu ile Sakarya Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi Sakarya Yaşam Boyu Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi (SAYEM) arasında Mesleki Yeterlilik

İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulunun 2021/11 sayılı Kararıyla
kabul edilen yıllık eğitim programı kapsamında 2021 yılı
içinde üç farklı hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir:
İşyurtları bünyesinde faaliyet gösteren satış mağazaları ve
kantinlerde görevli işyurdu personeline yönelik hizmet içi
programı 72 işyurdu personelinin ve 5 öğretim görevlisinin
katılımıyla 6-8 Nisan 2021 tarihlerinde ATGV Antalya Eğitim
ve Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.
İşyurdu müdürlüklerinde görevli saymanlara yönelik 3-11
Temmuz 2021 tarihleri arasında Aydın Kuşadası’nda toplam
318 katılımcının ve 7 eğiticinin yer aldığı, 4 gün ve 18 saat
süreli bir eğitim programı düzenlenmiştir.
İşyurdu müdürlerine yönelik 2-10 Haziran 2021 tarihleri
arasında Antalya’da toplam 320 katılımcının ve 6 eğiticinin
yer aldığı, 4 gün ve 14 saat süreli bir eğitim programı
düzenlenmiştir.
Ayrıca, işyurdu müdürlüklerinde kişisel verileri işleme,
değerlendirme, saklama, aktarma gibi iş ve işlemlerin
uygulanmasında gözetilecek usul ve esaslar konusunda,
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve İşyurtları Kurumu merkez
ve taşra teşkilatı katılımcılarının yer aldığı değerlendirme
toplantısı 18 Aralık 2021 tarihinde Adalet Teşkilatını
Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesislerinde
gerçekleştirilmiştir.
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J.

Kiraya Verilen ve Kiralanan Ticari Üniteler

İşyurtları Kurumu Tarafından Kiraya Verilen Ticari Üniteler
Mülkiyeti Hazineye ait veya Hazine ile hisseli olup üst yapısı
ya da zemini Hazineye ait olan Adalet Bakanlığına tahsisli
taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan
bölümlerinin İşyurtları Kurumunca bizzat işletilmesi ya da
üçüncü kişilere kiralanmak suretiyle işlettirilmesine ilişkin
esas ve usuller hakkında, Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı
arasında 04/10/2013 tarihinde Protokol imzalanmıştır.
Söz konusu Protokol kapsamında; çay ocağı, kafeterya,
yemekhane, otopark, lostra, kuaför, fotokopi, baz istasyonu,
banka şubesi, PTT şubesi, ATM cihazı gibi ticari ünitelere
ait kiralama işlemlerinin, hangi esaslar dahilinde ve kimin
tarafından yerine getirileceği ile bu ünitelerin bedelsiz
kul-landırılamayacağı hususlarına ilişkin 23/10/2013 tarihli
ve 33880866-1284/19749 sayılı yazımız ve ekinde bulunan
protokol ile ilgili idarelere kurumumuzca bilgilendirme
yapılmıştır.
Bu kapsamda, 2021 sonu itibariyle Bakanlığımıza tahsisli farklı
hizmet binalarında kiralanmak suretiyle işlettirilen 718 adet
ticari ünite bulunmakta, bu yerlerden elde edilen kirala¬ma
gelirlerinin KDV hariç yüzde otuzu, hazine payı olarak tahsili
müteakip iki ay içerisinde hazineye aktarılmaktadır.

2021 YILINDA FAAL BULUNAN TİCARİ ÜNİTELER
TİCARİ ÜNİTENİN TÜRÜ

SAYISI

ATM

185

PTT ŞUBESİ

145

ÇAY OCAĞI

101

BAZ İSTASYONU

107

BANKA ŞUBESİ

48

KAFETERYA

44

KUAFÖR

24

YEMEKHANE

12

KİTAP SATIŞ

6

TİCARİ BÜRO YERİ

6

KURU TEMİZLEME

5

YÖRESEL VE MİLLİ ÜRÜN SATIŞ YERİ

4

YİYECEK VE İÇECEK OTOMATI

10

FOTOKOPİ

2

LOSTRA

2

OTOPARK

2

Yıllar

Ticari Ünite Sayıları

2017

589

DEPO

2

2018

602

BÜFE

3

2019

676

ACEP (GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YERLERİ)

1

2020

711

MAĞAZA

1

2021

718

MARKET

1

TAKSİ DURAĞI

1

FOTOĞRAF ÇEKİM KABİNİ

1

CEP TELEFONU TAMİR VE SATIŞ YERİ

1

KOZMETİK ÜRÜNLERİ SATIŞ YERİ

1

ECZANE

1

SU SATIŞ YERİ

1

TERZİ

1

TOPLAM

718

Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan benzer
düzenlemeler doğrultusunda, Kurumumuz adına ilgili
idarelerce kiralanan büfe, kantin, kafeterya, çay ocağı,
yemekhane, kuaför, kreş, lostra vb. ticari ünitelerin
koronavirüs salgın hastalığı ile mücadele kapsamında
faaliyetlerinin durdurulması ya da sınırlandırılması
durumunda, faaliyette bulunulmayan ya da sınırlandırılan
dönemlere ilişkin kira bedellerinden indirim/iade/mahsup
yapılması hususunda Kurumumuzca düzenleme yapılmıştır.
Bu kapsamda, Kurumumuz bünyesinde kiralanan
toplam 296 ticari üniteyle ilgili olarak, 2020 Mart – 2021
Aralık aylarını kapsayan yaklaşık dokuz aylık dönemde
5.5000.000,00 TL civarında kira indirim/iade/mahsup işlemi
gerçekleştirilmiştir.
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İşyurtları Kurumu Tarafından 2020 Yılında Kiralanan Ticari
Üniteler

2021 YILI FAALİYET RAPORU

Kurum Kullanımında Bulunan Taşınmazların Mali Tabloda
Gösterilmesi
Adalet Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki
arsalar üzerine İşyurtları Kurumunca tamamı kendi
bütçe kaynakları kullanılarak inşaa ettirilen ve halen
Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılan, ancak mutabakat
sağlanamadığından dolayı bugüne kadar Kurumumuz adına
tapu tescilleri gerçekleştirilemeyen, farklı mahallerde bir
çok adliye ve lojman binası bulunmaktadır.

adliye hizmet binası dışında İşyurtları Kurumu mülkiyetinde
bulunan diğer tüm taşınmazların (Hazine arsaları üzerine
Kurumumuzca inşaa ettirilen yerler hariç) cins tashihleri ve
tapu tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, bahse konu taşınmazların cins tashihleri ve tapu
tescil işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip, Kurumumuzca
ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda mevcut kullanım
şekilleriyle taşınmaz envanter kayıtları güncellenmiştir.

Bu kapsamda, Kurumumuzca Kars ili, Akyaka ilçesindeki
Hazineyeye ait arsa üzerine inşaa ettirilen, ancak
adli teşkilatın kapatılması sonrasında Bakanlığımızca
kullanılmayan eski adliye ve lojman binasının Hazineye
devredilmesi değerlendirilmiş, buna karşılık ise Çevre ve
Şehircilik Bakanlığından Hazineye ait 10 farklı mahalde
İşyurtları Kurumunca üzerine adliye ve lojman binası inşaa
ettirilen muhtelif arsaların devredilmesi talep edilmiştir.
Ayrıca, İşyurtları Kurumu mülkiyetine kayıtlı olup, halen
Bakanlığımızca faal olarak kullanılmadığından, takasa
konu edilmesi değerlendirilen 14 farklı mahalde muhtelif
taşınmazın bulunduğu belirtilerek, talebimiz doğrultusunda
işlem tesis edilirken, muhtelif bu taşınmazların da takas
sürecinde değerlendirilebileceği hususu Çevre ve Şehircilik
Bakanlığına bildirilmiştir.
Bu çerçevede, bahse konu taşınmazlarla ilgili devam etmekte
olan değerlendirme ve takas sürecinin sonuçlanmasını
müteakip, Kurumumuzca mevcut kullanım şekilleriyle bu
taşınmazlar mali tablolara dahil edilecek ve ilgili mevzuat
hükümleri doğrultusunda gerekli kayıt işlemleri yapılacaktır.
Kurumum Envanter İşlemleri
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda ekli
(I), (II) ve (III) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin
ticari nitelikte olmayan taşınmazlarından ruhsatsız
veya ruhsata aykırı olanların kayıt altına alınmasıyla
ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan
güncel düzenlemeler doğrultusunda, İşyurtları Kurumu
mülkiyetindeki taşınmazlarla ilgili güncel tapu ve mülkiyet
bilgilerinin çıkarılması, yürürlükteki mevzuat uyarınca varsa
kurumlar nezdinde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin
araştırma yapılması ve sonucundan bilgi verilmesi ilgili tüm
mahallerden istenmiştir.
Bu kapsamda, Kurumumuza ilgili mahallerden gönderilen
bilgi, belge ve talepler doğrultusunda, bahse konu
taşınmazların cins tashihi ve tapu tescilleriyle ilgili iş
ve işlemler için ilgili idarelere yetkilendirme yapılmış ve
Kurumumuzca gerekli ödenek tahsisi gerçekleştirilmiştir.
Yine bu kapsamda, halen iş ve işlemleri devam eden bir kaç
57

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Stratejik Planda Öngörülemeyen Kurumsal Kapasite
İhtiyaçları
Stratejik Planda öngörülmeyen kurumsal kapasite ihtiyacı
bulunmamaktadır.

KURUMSAL KABİLİYET VE
KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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B.

Üstünlükler

•

Kendi gelir kaynakları olan özel bütçeli bir kurum olması,

•

Büyük bir işgücü potansiyelinin varlığı,

•

Ülke genelinde faaliyette bulunulması,

•

Üretilen ürünlerde pazar sorunun yaşanmaması,

•

Ürün ve hizmet çeşitliliği,

•

Adalet Bakanlığına bağlı bir kuruluş olması,

•

Kurum personelinin, devlet ciddiyeti ve özel teşebbüs
dinamizmiyle çalışması,

•

Hükümlü
ve
tutukluların
topluma
yeniden
kazandırılmasına yönelik faaliyetlerimiz nedeniyle
paydaşlarımız tarafından tercih edilmemiz,

•

Sermaye, ekip ve ekipmanın işyurtları arasında
serbestçe dolaşımı.

C.

Zayıflıklar

•

İşyurtlarının merkez ve taşrada kendi personelinin
olmaması,

•

Teknik ve kalifiye personel sayısının yetersizliği,

•

Nitelikli personelin kurumdan ayrılmak istemesi,

•

Atölyelerin fiziki yetersizliği,

•

Nitelikli mali personel sayısının yetersizliği,

•

İşyurdu müdürlükleri arasındaki iletişim eksikliği,

•

Hızlı, etkin ve verimli çalışmayı engelleyen bürokrasi,

•

Personel ve donanım yetersizliği nedeniyle
teşkilatlanmanın tamamlanmaması sonucu, Ar-Ge
ve Tanıtım Pazarlama çalışmalarının istenilen düzeye
ulaşamaması,

•

İsteksizlik, ceza infaz kurumunda bulunmanın verdiği
psikoloji, infaz gereği sıkı denetimin uygulanması gibi
nedenlerle hükümlü ve tutukluların çalıştırılmasında
karşılaşılan olumsuzluklar,

•

İşyurtlarında
üretilen
sağlanamaması.

ürünlerde

standardın
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D.

Değerlendirme

Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup
geliştirilmesi veya bir meslek ve sanat öğrenmeleri amacına
yönelik olarak çalışmalarını sağlamak üzere; işyurtları
açma ve bunların bütün mali ve idari işlerini bir merkezden
düzenleme ve yönetme konularında faaliyetlerini sürdüren
Kurumumuzun üstünlük ve zayıflıklarına bakıldığında
üstünlüklerimizin faaliyetlerimizi yerine getirirken bizi
desteklediği görülmektedir.
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V.

ÖNERİ VE TEDBİRLER

1997 yılında kurulan İşyurtları Kurumunun, 23 yıl içinde hem
kurumsal kapasitesi hem meslek eğitimi verilen hükümlü
ve tutuklu sayısı dikkate alındığında Ülkemizin önemli bir
meslek edindirme merkezi haline geldiği görülmektedir.

ÖNERİ VE
TEDBİRLER

53.000 den fazla hükümlü ve tutuklunun çalışarak meslek
eğitimi aldığı İşyurtları ile ilgili çalışmalarda aşağıdaki
tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
1- İşyurtlarında çalışan hükümlü tutuklular ile görevli
personele daha fazla mesleki eğitim verilmesi konusunda
çalışmalar artırılmalı.
2- İşyurtlarının otomasyon sistemine geçmesi konusundaki
çalışmalar hızlandırılmalıdır.
3- Üniversiteler ve meslek eğitimi veren kamu kurumları ile
işbirliği artırılmalıdır.
4- İşyurtları faliyetlerinin tanıtım çalışmalarına önem
verilmelidir.
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EKLER
Ek - 1 Mevzuat Listesi
Resmi Gazete
Tarihi

Resmi
Gazete
Sayısı

Mevzuat
No

Mevzuatın Adı

09.07.1934

2747

2548

Cezaevleri ve Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve
Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun

09.08.1997

23075

4301

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali
Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

29.12.2004

26685

5275

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

15.07.2018

30479

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

29.03.2020

31083

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Yönetmelik

27.12.2005

26036

Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve
İhale Yönetmeliği

14.06.2018

30451

İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik

01.11.2018

30582

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Konsinye Satış İşlemlerine
Dair Yönetmelik

14.01.2010

27.04.2007

137/3

İşyurtları Kurumu Mevzuatı Uygulamaları Hakkındaki Genelge

İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında Kullanılan Maliyet Hesapları ile Tutulacak
Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönerge
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Ek - 2 Taşıt Listesi
NO

KOD

TAŞITIN CİNSİ

ADET

1

T2

BİNEK OTOMOBİL

6

2

T5

MİNİBUS (Sürücü dahil en fazla 17 kişilik)

25

3

T7

PİCK-UP (Kamyonet, sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

57

4

T8

PİCK-UP (Kamyonet, arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)

7

5

T9

PANEL

1

6

T10

MİDİBUS (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)

1

7

T11a

OTOBÜS (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)

5

8

T12

KAMYON (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg)

50

9

T13

KAMYON (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg)

27

10

T14

KAMYON (Şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg)

5
GENEL TOPLAM
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Ek - 3 İnsan Kaynaklarına İlişkin Bilgi
Ünvanı

Çalıştığı Yer

Sayısı

Başkan

Merkez

1

Tetkik Hakimi

Merkez

4

Başkontrolör

Merkez

1

Mali Hizmetler Uzmanı

Merkez

1

Adalet Uzmanı

Merkez

2

Şube Müdürü / Yazı İşleri Müdürü / 2. Müdür

Merkez

3

Sayman

Merkez

4

Şef

Merkez

2

İdare Memuru

Merkez

1

Araştırmacı

Merkez

1

Bilgisayar İşletmeni

Merkez

6

V.K.H.İ

Merkez

11

Veteriner Hekim

Merkez

1

Mühendis

Merkez

7

Memur

Merkez

5

Teknisyen / Tekniker

Merkez

4

Zabıt Katibi

Merkez

6

Öğretmen

Merkez

2

İnfaz ve Koruma Başmemuru / İnfaz ve Koruma Memuru

Merkez

47

Şoför / Hizmetli / İşçi

Merkez

5

Kurumun Toplam Personeli*

114

Harcama Yetkilisi (Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü)

Taşra

400

Gerçekleştirme Görevlisi (Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü)

Taşra

411

Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü

Taşra

416

İdare Memuru

Taşra

526

Sayman (Asaleten)

Taşra

195

Sayman (Vekaleten, Yetkiyle Bakan)

Taşra

221

Mühendis

Taşra

56

İnfaz ve Koruma Başmemuru ve İnfaz ve Koruma Memuru

Taşra

6.732

Teknisyen ve Tekniker

Taşra

637

Diğer Personel (Aşçı, Şoför, Katip, vb.)

Taşra

914

Sürekli İşçi

Taşra

8

Atölye Şefi

Taşra

1.498

İşyurtları Taşra Toplam Personeli

12.014

GENEL TOPLAM

12.128

* Kurumun kendi personeli bulunmamakta olup mevcut personel Adalet Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlardan görevlendirme ile çalıştırılmaktadır.
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EK - 4 2021 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

KURUMUMUZUN BÜTÜNLEŞİK MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİNE DAHİL OLMASI NEDENİYLE,
YILSONU KAPATMA İŞLEMLERİ SÜRECİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTEDİR. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ONAYI SONRASINDA YILSONU
İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİNE MÜTEAKİP MALİ VERİLER YAYINLANACAKTIR.
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KURUMUMUZUN BÜTÜNLEŞİK MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİNE DAHİL OLMASI NEDENİYLE,
YILSONU KAPATMA İŞLEMLERİ SÜRECİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTEDİR. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ONAYI SONRASINDA YILSONU
İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİNE MÜTEAKİP MALİ VERİLER YAYINLANACAKTIR.
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EK - 5 2021 Yılı Gelir Gerçekleşme

KURUMUMUZUN BÜTÜNLEŞİK MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİNE DAHİL OLMASI NEDENİYLE,
YILSONU KAPATMA İŞLEMLERİ SÜRECİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN
YÜRÜTÜLMEKTEDİR. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ONAYI SONRASINDA YILSONU
İŞLEMLERİNİN BİTİRİLMESİNE MÜTEAKİP MALİ VERİLER YAYINLANACAKTIR.
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EK - 6 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı

Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu bütçesinin;
kalkınma planına, yıllık programa, stratejik plan ve performans programı ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlandığını
ve uygulandığını, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatla düzenlenen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi
için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını beyan ederim.
Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yönetilmesine, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve işlemlerde
usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi
edinilmesine, varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı korunmasına ilişkin yeterli ve
makul güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, benden önceki yöneticiden almış olduğum bilgilere,
yönetim bilgi sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve değerlendirme raporlarına, harcama
yetkilileri ile malî hizmetler birim yöneticisi tarafından sunulan güvence beyanlarına ve denetim raporlarına dayanmaktadır.
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. (Ankara-28/02/2022)

Yakup MOĞUL
Bakan Yardımcısı
İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanı

,
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EK - 7 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı

Malî hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
İç kontrol sisteminin Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumunda oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi
çalışmalarında gerekli koordinasyonun sağlandığını, eğitim ve rehberlik hizmeti verildiğini, faaliyetlerin malî yönetim ve
kontrol mevzuatı ve diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, uygulama sonuçlarının izlendiğini ve gerekli tedbirlerin
alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri
sağladığımı ve danışmanlık faaliyetinde bulunduğumu bildiririm.
Bu Raporunun “III/A- Malî Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
(Ankara-28/02/2022)

İhsan Özgür ÇETİN
Başkan
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