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A D A L E T BAKANLIĞI İLE T A R I M V E O R M A N BAKANLIĞI A R A S I N D A
D E N E T İ M L İ SERBESTLİK K A P S A M I N D A K İ Y Ü K Ü M L Ü L E R İ N VE A Ç I K C E Z A
İNFAZ K U R U M U N D A K İ H Ü K Ü M L Ü L E R İ N A Ğ A Ç L A N D I R M A İŞLERİNDE
ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN İŞBİRLİĞİ P R O T O K O L Ü
1. A M A Ç
Bu protokolün amacı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik
müdürlüklerinde bulunan kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımına hükmedilen
yükümlülerin, ağaçlandırma faaliyetlerine katılarak topluma yeniden kazandırılmasını
sağlamaktır. Ülkemizin ağaçlandırılması ve erozyon kontrolü çalışmalarına katkıda bulunmak
amacıyla 4122 sayılı Kanun çerçevesinde uygulamaya konulan Eylem Planı hükümlerine
göre "Adalet Ormanları" kurulmasını desteklemek, açık ceza infaz kurumunda bulunan
hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin belirlenecek
alanlarda ağaç dikimi ve bakımı yapmalarına yönelik çalışmalara ilişkin esas ve usulleri
belirlemektir.
2.

KAPSAM

Bu protokol Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman
Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarını kapsar.
3.

DAYANAK
a.

4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu

b. 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
c.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

d. 4301 sayılı Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri, İş yurtları Kurumunun
Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
e.

5237 sayılı Türk Ceza K a n u n u

f.

5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu

g.

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

h. Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

4.TEBLİGAT ADRESLERİ
Adalet Bakanlığı:
Kızılay M a h . Milli M ü d a f a a C a d . 0 6 3 3 0 Ç a n k a y a / A N K A R A

Tarım ve Orman Bakanlığı:
Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 - Yenimahalle / ANKARA,
06c™

5. SORUMLULUKLAR
5.1. ADALET BAKANLIĞI'NIN GÖREVLERİ
a) Açık

ceza

infaz kurumlarında

müdürlüklerinde

bulunan

bulunan

hükümlüler

yükümlülerin,

uzun

ile

yıllara

denetimli

sari

dikim

serbestlik
ve

bakım

çalışmalarının yürütüleceği sabit bir yerin açık ceza infaz kurumları ve denetimli
serbestlik

müdürlükleri

için

ayrı

ayrı

belirlenmesi,

belirlenen

yerlerin

uygunluğunun tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığına önerilmesi,
b) Uzun yıllara sari ağaç dikim ve bakım çalışmalarının yürütülebileceği sabit bir
yerin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespiti ile birlikte, denetimli serbestlik
ve açık ceza infaz kurumlarının faaliyetleri kapsamında yürütülen ağaçlandırma
çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Adalet Bakanlığı tarafından bir
web

sitesinin

oluşturulması,

web yazılımı

üzerinden

ağaç

dikim ve

bakım

sisteminin işleyişinin takibinin yapılması,
c)

Web yazılımına ağaçlandırma alanının özelliklerinin (koordinat, ağaç türü, ağaç
sayısı ve bakım aralığı vb.) girilmesi, ağaçlandırma sahasının konumunun w e b
sitesi üzerinden görsel harita ile işaretlenmesi ve alanın güncel fotoğraflarının
web sitesine yüklenmesi, alana ait verilerin güncellenmesi,

d)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilen uzun yıllara sari ağaç dikim ve
bakım çalışmalarının yürütülebileceği sabit yerlerde açık ceza infaz kurumu ve
denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından çalışmalara katılacak hükümlü ve
yükümlülerin belirlenmesi ve ilgili Orman Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,

e)

Çalışmaların gerçekleştirileceği alanlara yükümlüler ile hükümlülerin ulaşımının
sağlanması, asayiş ve güvenlik için yeterli sayıda personelin çalışma süresince,
çalışma alanlarında bulundurulması,

f)

Ağaç

dikiminde

görevlendirilebilecek

yükümlü

ve

hükümlülerin;

mevcudu,

çalışma süreleri ile ağaç dikim ve bakım yerlerinin belirlenmesi,
g)

Denetimli serbestlik müdürlükleri ve açık ceza infaz kurumları tarafından sorumlu
personelin

sayısı

planlanarak,

ad-soyad

ve

ünvanmın

Orman

Bölge

Müdürlüklerine bildirilmesi,
h)

Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler ile açık ceza infaz kurumundaki
hükümlüler tarafından Adalet Ormanları olarak adlandırılacak alanlarda fidan
dikimlerinin yapılmasının sağlanması,

i)

Ağaçlandırmanın

önemine

yönelik

toplumsal

bilinci

artırma

konusunda

adliyelerde gerçekleştirilecek etkinliklerde fidanların dağıtımının sağlanması,
j)

Ceza infaz kurumlarında işyurtları faaliyetleri kapsamında iş kolu olarak fidan
yetiştiriciliği konusunda ortak çalışma yapılması,

k)

Yapılan çalışmaların görünürlüğünün sağlanması amacıyla afiş, broşür, katalog
vb.

materyallerin

hazırlanmasını

sağlayarak

gerçekleştirilen

faaliyetlerin

tanıtımının yapılması.
5.2. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN GÖREVLERİ
a) Açık

ceza

infaz kurumlarında

müdürlüklerinde

bulunan

bulunan

yükümlülerin,

hükümlüler
uzun

yıllara

ile denetimli
sari

dikim

serbestlik
ve

bakım

çalışmalarının yürütülebileceği sabit yerlerin denetimli serbestlik müdürlükleri ve
açık ceza infaz kurumları

için ayrı ayrı tespit ederek; denetimli

serbestlik

müdürlüğü ve açık ceza infaz kurumlarına bildirilmesi,
b) Tespit edilen yerlerin mümkün olduğu takdirde orman yangını sebebiyle tahrip
olan alanlar ile mücavir sınırlarına yakın, hazineye ait, ağaçlandırılmamış alanları
da içermesi,
c) Ağaçlandırma yapılacak sahalar için ön etüt raporu veya uygulama projelerinin
düzenlemesi,
d) Ağaçlandırılması gerçekleştirilen sahaların tesis ve bakım çalışmalarına ilişkin
her türlü teknik destekte bulunulması,
e) Her ağaçlandırma çalışmasında dikilecek olan fidanların temin edilerek, gerekli
araç ve gereçler ile birlikte çalışma alanlarına ulaştırılmasının sağlanması,
f) Fidanlık, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, tesis ve bakım tekniği vb. konularda
hükümlü ve yükümlüler ile ilgili personele eğitimlerin verilmesi,
g) Koordinasyonu sağlamak üzere oluşturulan veri tabanı için ağaç dikim ve bakımına ait
özelliklerin (koordinat, ağaç türü ağaç sayısı ve bakım aralığı vb.) iş birliği yapılan
ceza infaz kurumu müdürlüğüne ya da denetimli serbestlik müdürlüğüne iletilmesi,
ilgili verilerin web sayfasına girilmesine izin verilmesi,
h) Dikimi gerçekleştirilmiş alanların bakımı ve korunması ile ilgili çalışma takvimini
hazırlayarak, iş birliği yapılan açık ceza infaz kurumları ya da denetimli serbestlik
müdürlükleri ile gerekli koordinasyonun sağlanması,

i)

Denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler ile açık ceza infaz kurumundaki
hükümlüler tarafından yapılacak çalışması sonucunda oluşacak ormanlara Adalet
Ormanı olarak adlandırılmasının sağlanması,

j)

Ağaçlandırma çalışmalarının envanterinin (ağaç dikim alanının hektar, konum, ağaç
türü, sayısı vb.) oluşturulabilmesi için gerekli kayıtların tutulması ve açık ceza infaz
kurumları ya da denetimli serbestlik müdürlükleri ile paylaşılması,

k) Ağaçlandırmanın önemine yönelik toplumsal bilinci artırma konusunda adliyelerde
gerçekleştirilecek etkinliklerde fidanların temininin ve adliye binalarına nakliyesinin
sağlanması,
I)

Ceza infaz kurumlarında işyurtları faaliyetleri kapsamında iş kolu olarak fidan
yetiştiriciliği konusunda ortak çalışma yapılması,

m) İşin gerektirdiği

uygun

özellikleri

taşıyan hükümlü

ve yükümlülerin

fidanlık

kurabilme, gereken yöntemleri uygulayarak kaliteli ve sağlıklı fidan üretebilme,
bakım ve koruma çalışmalarını yapabilme vb. konularda meslek elemanı olarak
yetiştirilmelerini sağlamak üzere eğitim verilmesi,
n) Hükümlü ve yükümlüler

çalışmalarından sorumlu personel belirlenmesi ve bu

personel tarafından takip çizelgesinin doldurulmasının sağlanması,
o) İş güvenliği ve sağlığı için gerekli önlemlerin alınması,
p) Hükümlü ve yükümlüler hakkında öğrenilen bilgilerin veya düzenlenen belgelerin
gizliliğinin korunmasını sağlayıcı önlemler alınması,
q) Yukarıda sayılan görevleri yerine getirirken hükümlü ve yükümlülerin insan haklarına
ve kişilik haklarına saygı gösterilmesini sağlayıcı önlemler alınması,
r) Yapılan çalışmaların görünürlüğünün sağlanması amacıyla afiş, broşür, katalog vb.
materyallerin

hazırlanmasını

sağlayarak gerçekleştirilen

faaliyetlerin

tanıtımının

yapılması.
6. MÜŞTEREK H Ü K Ü M L E R
Her iki Bakanlık teşkilatlarına uygulamalarla ilgili gerekli talimatı verecektir.
7. UYUŞMAZLIKLARIN Ç Ö Z Ü M Ü
Bu protokol hükümlerinin yorumlanmasından veya uygulanmasından dolayı ortaya çıkacak
uyuşmazlıklar karşılıklı görüşme yoluyla çözümlenir.

8. TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME
Taraflardan her biri bu protokol hükümlerinin tamamı veya bir kısmında değişiklik
yapmak istediği takdirde önceden yazılı olarak bu isteği karşı tarafa bildirir ve
istenilen değişiklikler karşılıklı anlaşma yolu ile yapılır.

9. EK P R O T O K O L
Taraflar gerektiğinde "Ek Protokol" düzenleyebileceklerdir.
10. SONA E R D İ R M E
Taraflar karşılıklı olarak anlaşma yoluyla bu protokolü yürürlükten kaldırabilirler.

11. Y Ü R Ü R L Ü K VE YÜRÜRLÜK SÜRESİ
İş bu protokol 11 (onbir) maddeden ibaret olup iki nüsha olarak düzenlenmiştir. Protokol
hükümleri

karşılıklı olarak

imzalanarak

yürürlüğe girer ve karşılıklı olarak

erdirilinceye kadar yürürlükte kalır.
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