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Bu proje (2019-1-NL01-KA204-060491) Avrupa Komisyonu ve Erasmus+ Programı Hollanda 
Ulusal Ajansı'nın desteğiyle finanse edilmiştir. Bu yayın yalnızca yazarların görüşlerini 

yansıtmaktadır ve burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından kaynak 
sağlayan kuruluşlar sorumlu tutulamaz. 
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Yönetici Özeti  

Ceza infaz kurumlarındaki eğitim uygulamaları, hükümlülerin yeni beceriler edinmelerine 
olanak sağlayan ve onlara yenilenmiş bir amaç edinme duygusu veren önemli bir olgudur. 
Çeşitli araştırmalar eğitim/öğretim programlarına aktif olarak katılan hükümlülerin 
salıverilme sonrası yeniden suça karışarak ceza infaz kurumuna geri dönme oranının çok 
daha düşük olduğunu kanıtlamıştır. Bunun da ötesinde, hapis cezasının ardından 
ekonomik hayata yeniden katılma düzeyi suç tekrarının azaltılması konusunda kritik 
öneme sahip olduğu düşünülürse, eğitimli hükümlülerin salıverilme sonrası iş bulma 
olasılıklarının daha yüksek olduğu söylenebilir.   

Bu belge Avrupa Birliği’nin Erasmus Plus Programı çerçevesinde finanse ettiği BLEEP 
projesi kapsamında geliştirilmiştir.  BLEEP, hükümlülerin dijital okuryazarlığı ile Avrupa 
ceza infaz sisteminde hükümlü eğitimi sistemlerinin dijitalleştirilmesini kolaylaştırmak için 
karma öğrenme (harmanlanmış öğrenme) yaklaşımına dayanan metodolojik araçlar 
üretmeyi amaçlamıştır. 

İletişim ve bilgi transferi stratejisinin bir parçası olarak bu belge yerel düzeyden AB 
düzeyine kadar tüm politika yapıcıları ve karar alıcıları projenin temel sonuçları hakkında 
bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, belgenin dördüncü bölümünde yer alan 
politika önerileri listesi hükümlü eğitimi konusundaki karar vericiler için BLEEP 
yolculuğumuzda edindiğimiz deneyimler sonucu ortaya çıkan uygulanabilir kısa ve öz 
görüşlerimizi sunarak cezaevi eğitim faaliyetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak için 
daha fazla gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

Bu çalışma, “Yönetici Özeti” ve “Ekler ve Kaynaklar” bölümlerine ek olarak dört ana 
bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm ana hatları ile BLEEP projesini tanıtmaktadır. İkinci 
bölümde bu çalışmanın metodolojisi ve bilgi kaynakları ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde 
hapishane eğitimi bağlamında AB ve paydaş ülkelerin hukuksal çerçevesi özetlenmekte 
olup bu konu genel biçimde ele alınmaktan ziyade hapishane eğitiminin geliştirilmesi 
gayesi ile eğitim araçlarının teknolojik gelişmelerden faydalanılarak dijitalleştirilmesi 
üzerine odaklanan bir yaklaşım benimsenmiştir. Dördüncü bölümde ise, BLEEP projesinin 
temel bulguları doğrultusunda bilhassa yerel düzeyde yer alan politika yapıcılar ve politika 
uygulayıcı aktörler için politika önerileri listelenmektedir. 
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Section 1. The BLEEP Project 

Bölüm 1. BLEEP Projesi 
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BLEEP Nedir?  

Avrupalı Hükümlüler İçin Karma Öğrenme Ortamı (BLEEP) projesi en geniş anlamıyla 
hükümlülerin dijital içermesi ile ilgilidir. BLEEP hükümlüler ve eski hükümlüler için 
yenilikçi, yaratıcı, Avrupa odaklı karma öğrenme platformu oluşturmayı ve bunu 
uygulamayı öngörmüştür.  Bu platformda becerilerinin geliştirilmesi konusundaki 
ilerlemenin teşviki için birey izlenilebilen bir öğrenme süreci içerisinde yer almaktadır.  
BLEEP eğitim uygulaması hükümlülerin salıverilme öncesi yeniden topluma 
kazandırılmalarına ilişkin çalışmaları destekleyerek aynı zamanda BLEEP uygulayıcısı 
çalışanların da mesleki gelişimine katkıda bulunmaktadır. Proje Hollanda, Türkiye, İtalya, 
Portekiz, Romanya ve Norveç’ten ortak kurumlarca hayata geçirilmiştir. 

Hedefler Amaçlar 

BLEEP projesinin ana önceliği hükümlüler için yeniden topluma kazandırma sürecinin  
(reentegrasyonun) bireyin ihtiyaç ve kabiliyetlerine dayalı, izlenilebilen, analiz edilebilen 
ve böylelikle geliştirilebilen bir öğrenme süreci olarak algılanmasıdır. 

Projenin temel hedefleri ise şunlardır: 

1. Avrupalı hükümlülerin kullanabileceği kişiye özel karma öğrenme ortamının 
tasarlanması; 

2. Daha etkin olmayı hedefleyen, öğrenme sürecinin izlenebileceği evrensel bir 
ortamın tasarlanması; 

3. Yetişkin eğitimi politikalarının etkinliğini izleyen ve öğrencilerin gelişimlerini takip 
eden mekanizmaların geliştirilmesi; 

4. Ceza infaz kurumlarında dijital beceri geliştirme yollarının oluşturulması ve 
bunlara erişimin desteklenmesi; 

5. Kurumlarda hükümlü eğitimi alanında çalışan personelin yetkinliklerinin 
genişletilmesi ve geliştirilmesi. 
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BLEEP Ortaklığı 

KOORDİNATÖR 
 

Click F1, The Netherlands 
 

 
 
 
 
 

ORTAKLAR 
 

Chains, The Netherlands 
 

 
 
 
 
 

Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu, Türkiye 
 

 
 
 
 
 

IPS_Innovative Prison Systems (Qualify Just IT solutions and Consulting), Portugal 
 

 
 

STEPS, Italy 



 
 

9 
 

 

 
 
 
 
 

Exodus Foundation South Holland (Stichting Exodus Zuid-Holland), The Netherlands 
 

 
 
 
 
 

Bucharest-Jilava prison, Romania 
 

 
 
 
 
 

Directorate-General for Reintegration and Prison Services, Portugal 
 

 
 
 
 
 

EPEA – European Prison Education Association, The Netherlands 
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Section 2. Methodology and Sources of 
Information 

Bölüm 2. Metodoloji ve Bilgi Kaynakları 
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 Çalışmanın Kapsamı 

Bu çalışmanın kapsamı şu temel soruları incelemeyi amaçlamaktadır; 

- Ortak ülkelerin cezaevi eğitiminin dijitalleştirilmesine ilişkin ulusal politikalarının 
temel özellikleri nelerdir? Bu politikaların ortak ve farklı yönleri nelerdir? 

- Bu politikaların gerçekleşme düzeyi nedir? Politika öngörüsü ve uygulanma düzeyi 
arasındaki uyumsuzluk düzeyi nedir? 

- 21. yüzyıl olanakları perspektifinde hükümlülerin cezaevi eğitimi (özellikle 
hükümlülük sürecinde dijital araçlara erişim) ile ilgili ihtiyaç ve görüşleri nelerdir? 

- Cezaevi eğitimcilerinin cezaevi eğitimi ve mesleki gelişimleri ile ilgili ihtiyaç ve 
görüşleri nelerdir? 

-   Cezaevi yöneticilerinin ve diğer yerel/bölgesel/ulusal karar vericilerin cezaevi 
eğitimi ile ilgili görüşleri nelerdir? 

- Teknolojik gelişmeler ve karma öğrenme metodolojisi sayesinde ortaya çıkan 
fırsatlar nelerdir? 

- Paydaş ülkelerdeki iyi örnekler nelerdir? 

- Son olarak BLEEP’in ortaya koyabileceği özellikli politika önerileri nelerdir? 

Metodolojik Çerçeve 

Bu çalışmanın metodolojik çerçevesi üç ana bilgi kaynağına dayanmaktadır: 

a) Hapishane eğitimi ve bu konuda yayınlanan çalışmalar üzerine literatür taraması;  

b) Projenin başlangıç aşamasında yürütülen BLEEP araştırma faaliyeti ile elde edilen 
bulgular. Araştırma faaliyeti aynı zamanda AB ve ortak ülkelerin cezaevi eğitiminin 
dijitalleştirilmesiyle ilgili gelecek politikalara yönelik mevcut politika ve planlarını 
da incelemektedir;  

c) BLEEP metodolojisinin ortak ülkelerdeki test pilotları aracılığı ile alınan dersler ve 
elde edilen bulgular; 

• Katılımcı değerlendirmeleri (hükümlüler/ eski hükümlüler) 

• Tam zamanlı cezaevi çalışanı olan kolaylaştırıcı ve gözlemci 
değerlendirmeleri 
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• Yerel karar alıcılar ile yapılan görüşmeler (yargı mensupları, cezaevi 
yöneticileri vb.) 

Projenin ilk 8 ayında ortaklar tarafından bir araştırma çalışması yürütülmüş ve rapor 
oluşturulmuştur. “Bireyin öğrenme sürecinin cezaevi içinden dışına kadar izlenebildiği 
yenilikçi, Avrupa odaklı bir e-öğrenim ortamının nasıl yaratılabileceği?”  sorusuna yanıt 
bulmak bu anketin ana hedefini oluşturmaktadır. 

1. 21. yüzyıl şartlarında "hayatta kalmak" için gereken becerileri edinme ile ilgili 
mevcut yöntemlerin araştırılması; “Avrupa cezaevlerinde eğitim ve yeniden 
entegrasyonla ilişkili öğrenim süreci nasıl organize ediliyor?” 

2. Hükümlülerin, öğretmenlerin ve personelin ihtiyaçlarına yönelik yeniden 
entegrasyon ve eğitime odaklanan araştırmalar; “Bu aktörler yeniden entegrasyon 
ve eğitimin ne şekilde bütünleşmesini istiyorlar; mevcut rollerini ne şekilde 
algılıyorlar, kendileri ve diğerlerinin bu alandaki sorumluluklarına dair nasıl bir 
bakış açısına sahipler?” 

3. Kapalı, korunaklı ve dijital açıdan yetersiz ortamlarda karma öğrenme ortamları 
oluşturmaya yönelik araştırmalar. 

4. Eski hükümlülerin eğitim ve yeniden entegrasyon ile ilgili ihtiyaçlarına dair 
araştırmalar; “Cezaevindeki öğrenme süreci bireyle birlikte cezaevi dışına nasıl 
aktarılabilir?” 

BLEEP araçlarının ilk versiyonlarının oluşturulmasının ardından, konsorsiyum üyeleri 
tarafından Hollanda, Romanya, Portekiz ve Türkiye'deki farklı hapishane türlerinde pilot 
test faaliyetleri yürütülmüştür. Bu faaliyetler yalnızca BLEEP metodolojisini test etmek için 
değil, aynı zamanda hükümlülerin ve cezaevi personelinin cezaevi eğitimi ile ilgili özel ve 
dijital becerilere yönelik ihtiyaçlarını belirlemek için de kullanılmıştır. 

İlk pilot uygulamanın ardından, BLEEP metodoloji ve araçları güncellenerek yeniden 
düzenlenmiştir. Projenin son yılında ikinci pilot test aşaması yine aynı ülkelerde ve cezaevi 
bağlamında fakat çoğunlukla farklı katılımcılarla gerçekleştirilmiştir. İkinci pilotun 
değerlendirme formları hedef topluluğun politika oluşturma konusundaki görüş, ihtiyaç 
ve beklentilerinin tam olarak belirlenmesine yardımcı olacak spesifik sorular içermektedir.  

Bu çalışmalar devam ederken BLEEP ortakları literatür taraması ile ilgilenmiş, ilgili 
konularda yayınlanan mevcut araştırmalardan önemli veriler toplamıştır. Ayrıca, birçok 
ortak tarafından konu ile ilgili bilgi toplamak için yerel/bölgesel karar vericilerle cezaevi 
eğitimi konusunda yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. 

Son aşamada ise BLEEP ortaklarınca tüm önemli bulgular birleştirilmiş ve karar vericiler 
için uygulanabilir, gerçekçi, ihtiyaç duyulan, kullanışlı politika önerileri listesi 
hazırlanılmıştır (Bölüm 4).  
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Section 3. Legal Framework for Prison 
Education as regards “Digitalization of Prison 
Education” 

Bölüm 3. “Cezaevi Eğitim Sistemlerinde Dijitalleşme” 
Bağlamında Mevcut Yasal Çerçeve 
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 Avrupa Konseyi Önerileri 

1989'da Avrupa Konseyi tarafından, Avrupa'da hükümlülerin eğitimiyle ilgili ihtiyaç ve 
sorumlulukları özetleyen bir dizi tavsiye kararı kabul edilmiştir. Bu tavsiyeler, tüm 
hükümlülere eğitim faaliyetlerinde bulunma fırsatı sunulmasını şart koşmakta, bu 
faaliyetlerden kişiyi bir bütün olarak geliştirmeye hizmet etmesi, etkili yeniden 
bütünleşmeye ve yeniden suç işleme eğiliminin azaltılmasına yardımcı olması 
beklenilmektedir. 

Bu tavsiyeler, aynı zamanda BLEEP ortakları arasında da yer alan Avrupa Cezaevi Eğitim 
Kuruluşu (EPEA) hedeflerinin temelini oluşturmaktadır. Bazı Avrupa ülkelerinin hükümlü 
eğitim politikalarında da bu önerilerin yansımaları görülmüştür. Yakın zamanda Avrupa 
Konseyi, Avrupa'da dijital teknolojiye erişim ve üye devletlerin sorumluluğu ile ilgili bir 
kararı (CONF / PLE (2020) RES1) kabul etmiştir. Bu karar cezaevi eğitimiyle ilgili birkaç 
hususu içermekte ve Europris’in    “Cezaevinde eğitim, modern dijital bilgi teknolojisine 
erişim ile bunun kullanımı konusunda eğitimi içermelidir.” (öneri 7, 2018) şeklinde 
güncellenen kılavuzunu desteklemektedir.  

Bu kılavuz aşağıdaki tavsiyeleri içermektedir:  

- Cezaevi yetkilileri ve cezaevi eğitim sağlayıcıları, öğrenme deneyimini geliştirmek 
ve hükümlülere hayatlarını daha iyi yönetmeleri için beceri ve hazırlık sağlamak 
üzere dijital beceriler konusunda erişim ve eğitim sağlamak için modern dijital 
teknolojiye yatırım yapmalıdır. 

- Uygun olan ortamlarda, modern teknolojiye erişim, hükümlülerin toplumsal 
hayata hazırlanmaları ve salıverilme sonrası hayatlarını yönetebilmeleri, daha iyi 
donanıma sahip olabilmeleri için güvenli veya denetimli internet erişimini de 
içermelidir.  

- İnternet erişimine izin verilmeyen veya bunun mümkün olmadığı durumlarda, 
dijital deneyimi yansıtmaya yardımcı olmak için Moodle 'İntranet' sistemleri gibi 
alternatif seçenekler kullanılmalıdır. 

- İnternet erişimine izin verilen durumlarda, cezaevi yetkilileri ve eğitim servisleri, 
müfredat seçimlerini, rehabilitasyon hizmetlerine erişimi gözden geçirmek ve 
zenginleştirmek, sorumlu çevrimiçi kullanım ve uygulamaları desteklemek için 
işbirliği yapmalıdır. 

- Dijital teknolojiye erişime izin verilen durumlarda cezaevi yetkilileri ve eğitim 
sağlayıcılar hükümlülerle internet kullanımı ve eğitsel gelişim için anlaşmaya 
varılan protokolleri detaylandıran sözleşmeler yapılmasını teşvik etmelidir. 
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Kısmen bu alanda somut uygulamaların yeterli olmaması ve cezaevlerinde etik olarak 
onaylanmış araştırma yürütmenin zorlukları nedeniyle cezaevi eğitimi için dijital 
teknolojinin etkin kullanımına ilişkin ayrıntılı araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu alandaki iyi 
uygulamaların bir özetinin oluşturulabilmesi için BLEEP ortaklığı tarafından ortak 
kurumlardan bilgi toplanılmıştır. 

İyi Örnekler 

Kerr ve Willis1 tarafından yürütülen araştırma Avustralya ve dünyanın geri kalanındaki 
yaklaşımları karşılaştırmakta, özellikle Belçika'da kullanılmakta olan hükümlülerin “Sınıf 
tarzı ve hücre içi öğrenmenin birleştirilmesi aracılığıyla teknoloji kullanımını ve bu tür 
konularda sorumluluk almayı normalleştirerek suçlunun topluma yeniden entegrasyonunu 
geliştirmeyi amaçlayan, hükümlünün istihdam, eğitim, boş zaman, sağlık, finans ve yasal 
konular gibi hayatın tüm yönleriyle ilgili hizmetlere erişmelerini sağlayan” güvenli bir 
platform olarak PrisonCloud'a dikkat çekmektedir. Bununla birlikte birçok ceza infaz 
kurumunun yaşı nedeniyle, bu sistem şu anda Belçika'nın 45 hapishanesinden sadece 
birinde kullanılmaktadır. Cezaevi eğitim merkezlerindeki belirli bilgisayarlarda bulunan ve 
“Sanal Kampüs” olarak bilinen benzer bir sistem İngiltere ve Galler’deki hapishanelerde 
kullanılmaktadır. Covid salgınının bir sonucu olarak, hapishane eğitim merkezlerinden 
ziyade hücrelerde kullanılmak üzere çevrimdışı cihazların sağlanması konusunda daha 
fazla ilerleme kat edilmiştir. Amaca yönelik oluşturulmuş bir öğrenme platformuna sahip 
güvenli Chromebook'lar, hücre içi öğrenim için onaylanmış olup şu anda İngiltere ve 
Galler'deki 121 hapishanenin 55'inde denenmektedir 

Teknoloji kullanımını "normalleştirme" yaklaşımı Norveç, İsveç ve Hollanda'da da 
benimsenmektedir. Norveç, hükümlüleri e-vatandaş olmaya teşvik eden DFS (Öğrenciler 
için Masaüstü) adlı bir altyapı oluşturmuştur. Bu altyapı aracılığı ile Norveç cezaevlerindeki 
öğrenci hükümlüler, cezaevi dışındaki öğrenme platformlarına ve öğrenme kaynaklarına 
erişebilmekte, öğretmenlerle iletişim kurabilmekte, ödevleri yükleyebilmekte, çevrimiçi 
araştırma yapabilmekte ve çevrimiçi sınavlara girebilmektedir. Sistemin amacı öğrenim 
süreçlerini cezaevleri dışındaki öğrenciler için olduğu gibi cezaevlerindeki öğrenciler için 
de normalleştirmektir. Yeni proje, sistemin bu defa Eğitim için Microsoft Teams'in 
değiştirilmiş bir ürününe dayanan güncelleştirilmiş sürümünü (DFS 2.0) 2022 sonlarında 
tanıtacaktır. 

                                                             
1 Kerr, A., & Willis, M. (2018). Prisoner use of information and communications technology. Trends & Issues in Crime 
and Criminal Justice. Retrieved from https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi560. 
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ACEP Projesi (Türkiye) 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ceza infaz kurumlarının teknolojinin imkanlarından 
faydalanması için çeşitli projeler geliştirmektedir. Genel Müdürlük bünyesinde başlatılan 
çalışmalardan birisi de Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu (ACEP) 
projesidir2. ACEP projesi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna 
açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı ve Yargı Reformu Strateji Belgesinde belirlenen dijital 
hedefler arasında da yer almaktadır. Proje ceza infaz kurumlarının kurumsal kapasitesinin 
doğrudan güçlendirilmesini hedeflemekte ve ayrıca proje sağladığı imkanlarla hükümlü 
yakınları için kolaylaştırıcı ve hükümlüler açısından iyileştirici uygulamalar içermektedir.  

ACEP projesinin en önemli ayağını infaz kurumlarına yerleştirilecek multimedya cihazları 
(MMC) oluşturmaktadır. Hükümlülerin yaşam alanlarına kurulacak MMC cihazlarına 
hükümlüler parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik verileriyle giriş yapabilmektedir. 
Personel aracılığıyla kurumlarda yürütülen uygulamalar bu cihazlar üzerinden hükümlüler 
tarafından doğrudan gerçekleştirilebilecektir. MMC cihazlarında görüntülü ve sesli arama, 
kantin alışverişi, dilekçe gönderme, e-mektup, e-kütüphane, e-doktor ve Bakanlık iletişimi 
gibi dijital uygulamalar yer almaktadır.  Ayrıca ceza infaz kurumlarında yapılan rutin 
uygulamalardan biri olan sayım işlemi de bu cihazlar sayesinde yapılabilecektir. Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2022 yılı sonuna kadar ceza infaz kurumlarına 20 bin MMC 
cihaz kurulumunu hedeflemektedir. 

 

                                                             
2 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı – Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 
https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/ceza-infaz-kurumlarinda-dijital-donusum-icin-altyapi-calismalari-devam-
ediyor25102021031431 
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KIOSK Uygulaması (Romanya) 

Romanya'da hükümlülerin, kişisel şifre ile kullanılan bir kart ile dilekçe taleplerinin 
yanıtlarını veya durumunu, ödüllerini, yaptırım kararlarını, hükümlülükleriyle ilgili yasal 
bilgileri (dosya numarası, cezasının ne kadarını infaz ettiği,  ne zaman şartlı salıverilme 
komisyonuna girebileceği vb.), hesap bilgilerini (ne kadar parası olduğu, parasal işlemleri) 
görebildikleri bununla birlikte Romence, İngilizce, Fransızca ve diğer dillerde kanunları ve 
hukuk kurallarını içeren çevrimiçi kütüphaneye erişim olanağı sunan bir KIOSK cihazına 
erişimleri bulunmaktadır. 
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Section 4. BLEEP Policy Recommendations 

Bölüm 4. BLEEP Politika Önerileri 
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1 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

Yenilikçilik – Genel İlke: Dünya hızla 
değişmekte, yeni iş kolları yeni 
yetenekler gerektirmektedir. 

Cezaevi eğitim politikaları, öğrenmenin 
dijitalleşme ve 21. yüzyıl becerilerini de 
içeren yenilikçi yönlerine odaklanmalıdır.  

Cezaevi geleneksel eğitimden iyileştirici 
programlara, modern teknolojiye, yaşam 
becerilerine, yoga ve farkındalık gibi yeni 
programlara kadar tüm öğrenme 
aktivitelerini kapsayan bir "öğrenme 
ortamı" haline gelmelidir.  

 

2 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

Hükümlüler ve cezaevi personelinin 
eğitimine yatırım yapmak, uzun 
vadede daha kârlı olacaktır çünkü 
eğitim ve öğrenim, kişileri hapse 
girmekle sonuçlanan yasa dışı 
eylemlerden uzak tutan güçlü unsurlar 
olan istihdama, sosyalleşmeye ve 
psikolojik ve mesleki açıdan kendini 
gerçekleştirmeye yönlendirecektir. 

 

Her ceza infaz kurumunu tam teşekküllü 
bir okul şeklinde donatmak için yeterli 
finansman tahsis edilmelidir. Ek olarak, 
okuma yazma/aritmetik öğrenme güçlüğü 
bulunanlar gibi özel eğitim ihtiyaçları olan 
hükümlülere sağlanan eğitim için daha 
fazla kaynağa ihtiyaç vardır. Cezaevi 
yetkilileri ve cezaevi eğitim sağlayıcıları, 
öğrenme deneyimini geliştirmek, 
hükümlülerin hayatlarını sorumluluk 
alarak daha iyi yönetmelerini sağlamak ve 
bunu sağlayacak becerileri kazandırmak 
amacıyla eğitim ve dijital becerilere erişim 
sağlamalı, bu amacın gerçekleştirilmesi 
için modern dijital teknolojiye yatırım 
yapmayı da düşünmelidir 

 

3 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

Dijital beceri düzeyleri düşük olan 
hükümlüler için, özellikle de bu düşük 
beceri düzeyi sabıka kaydıyla 
birleştiğinde, geçimlik bir ücretle 
istihdam şansı daha düşük hale 
geleceğinden, hükümlülerin daha 
yüksek düzeyde dijital beceri 
kazanması, iş edinmede bir avantaj 
teşkil eder. 

Cezaevi eğitim sistemleri – özellikle 
mesleki eğitim kursları – hükümlüler için 
dijital beceri kazandırma müfredatını 
daha fazla kapsayacak şekilde 
güncellenmelidir. 
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4 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

Dijital beceriler çalışma hayatının 
dışında, akıllı telefon kullanmaktan aile 
ve arkadaşlarla iletişim halinde 
olmaya, rezervasyon yapmaktan, 
yemek sipariş etmeye ve çevrimiçi 
alışverişe kadar sosyal etkileşimin 
hemen her yönü için önem arz taşır. 
Ayrıca, dijital okuryazarlık hapishane 
dışı eğitime katılım için de kritik öneme 
haizdir. 

Hükümlülerin dijital okuryazarlığının 
desteklenmesi, salıverilme sonrası 
"dijitalleştirilmiş" topluma uyum 
sağlanmasında en önemli noktalardan 
biridir.  Hem modern pedagojik uygulama 
için bir ön koşul olarak hem de 
öğrencilerin cezaevi sınırlarının ötesindeki 
eğitim kaynaklarına erişebilmeleri için 
dijital bağlantı sağlanmalı ve öğrenciler 
arasında dijital okuryazarlık teşvik 
edilmelidir.  

 

5 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

Güvenlik endişeleri, kişilerin zararlı 
sitelere erişimini engelleyen veya 
gerektiğinde dijital kaynaklara 
çevrimdışı erişim sağlanmasına olanak 
veren teknolojik araç/yazılım kullanımı 
aracılığıyla giderilebilir. 

Cezaevi eğitim sistemleri, istihdam 
büroları, sosyal fonlar vb. gibi uygun ve 
yararlı web sitelerine dair "beyaz liste" ile 
güvenli bir internet bağlantısı sağlayabilir. 

BLEEP, "beyaz listeler" içeren güvenli 
cihazlar kullanarak bu konuda iyi bir örnek 
sunmaktadır. 

 

6 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

Dijital suçlarla ilgili temel düzeyde 
hukuki eğitim verilmesi, hükümlülerin 
salıverilme sonrası kasıtsız yasa dışı 
eylemlerini önleyebilir. 

Salıverildiklerinde yasadışı eylemlerinin 
sonuçlarının farkına varabilmeleri için 
hükümlülere bulundukları ülkenin hukuk 
sisteminin temelleri öğretilmelidir. Ayrıca, 
hükümlülere verilen hukuk eğitiminin 
bağlamı, siber suçlar, sosyal medyanın 
kötü kullanımı, blockchain sistemi vb. gibi 
teknolojik gelişmelerden doğan “yeni” 
suç türlerini kapsayacak şekilde 
genişletilmelidir.  
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7 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

“Dijital Kütüphaneler” hükümlüler için 
doğal sargın öğrenme ortamları 
sağlayabilir. 

Politika yapıcılar, hükümlülerin Kindle 
(dijital kitap) veya güvenli tabletler gibi 
teknolojik cihazlar aracılığıyla yazılı 
kaynaklara erişebildiği "donanımlı dijital 
kütüphanelere" yatırım yapmayı 
düşünmelidir. Bu şekilde, kütüphaneyi 
kullanırken aynı zamanda sargın yöntemle 
kendiliğinden bir dijital beceriler 
kazanıyor olmak hükümlüler için motive 
edici olacaktır.  

 

8 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

Cezaevleri eğitim sisteminde yer alan 
eğitimcilerin donanım düzeyi ve 
motivasyonları, cezaevi eğitiminin 
etkililiğinde kilit rol oynamaktadır. 

Cezaevi personelinin tamamının cezaevi 
eğitiminin önemi konusunda eğitilmesi 
gerekmektedir. Bu bireyler için güvenlik 
ve korumanın yanı sıra eğitime de öncelik 
verilmelidir. Cezaevi şartları gibi zorlayıcı 
ortamlarda gerçekleştirilen öğretimin 
yarattığı karmaşıklığının üstesinden 
gelmek için, cezaevlerindeki eğitim 
aktörlerinin yenilikçi strateji ve 
yaklaşımları benimseyerek çalışmalarında 
teknolojik araçlardan yararlanmaları 
sağlanmalıdır. 

 

9 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

Öğrenmeyi öğrenme ve yaşam boyu 
öğrenme kavramları, modern yaşamın 
temelinde yer alır. Cezaevi eğitiminin 
cezaevi dışındaki örgün eğitim 
kanallarıyla bağlantılı olarak 
bütünleştirilmesi, hükümlülerin yaşam 
boyu öğrenmelerini destekleyebilir. 

Karar vericiler, cezaevindeki insanları 
okula yönlendirmenin alternatif 
yöntemlerini aramalıdır. Bu yöntemler, 
cezaevi bünyesinde hücrelerden ve 
barınma bloklarından uzakta bulunan, 
bağımsız okullar kurarak, iyi, (güvenli 
dijital araçlarla) donanımlı kütüphanelere 
ve bilgisayar olanaklarına veya yüksek 
güvenlikli cezaevlerinde kapalı TV 
yayınları aracılığıyla uzaktan eğitim 
fırsatlarına erişim olanağı sunularak 
sağlanabilir. 
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10 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

Türkiye’de kamusal alanla ilgili birçok 
hizmet artık E-devlet Sistemi 
üzerinden sağlanmaktadır.  

Salıverilme öncesi tüm hükümlüler için 
kısa ve öz nitelikte bir “E-Devlet Sistemi” 
Eğitimi verilmesi, salıverilme sonrası 
hükümlülerin ihtiyaç duyacağı birçok 
resmi uygulamanın kolayca E-Devlet 
sistemi üzerinden yapılabilmesini 
sağlayacaktır. Bu sayede bir yandan 
hükümlünün dijital becerileri 
desteklenecek diğer yandan da toplumsal 
uyum süreci kolaylaştırılmış olacaktır.  

 

11 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

Eski hükümlülerin çoğunlukla ilk ihtiyaç 
duyduğu konulardan birisi, işverenler 
ve aracı kurumlar ile bağlantıya 
geçerek istihdam olanakları aramaktır.  

Salıverilme sonrası potansiyel olarak iş 
arayışına girecek olan kişiler olarak 
hükümlüler ve bu kişilere istihdam olanağı 
sunabilecek işverenlerin buluşup 
etkileşime girebilecekleri, aynı zamanda 
eğitim aktörlerini de (özellikle mesleki 
eğitim) içeren ortak platformlar 
oluşturmalı ve/veya mevcut olanakların 
kapasitesi geliştirilmelidir. Bu ortak 
platform, işverenlerle çevrimiçi konferans 
veya işverenler ve hükümlüler arasında 
çevrimiçi iş görüşmeleri gibi dijital araç ve 
yöntemler kullanılarak kurulabilir. 

 

12 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

"İletişim", bir hükümlünün gerekli 
kanallara ve bilgilere erişmesini 
sağlayabilecek en güçlü yumuşak 
beceri olarak sayılabilir. Öte yandan 
cezaevinde bulunanların bir kısmı 
bulundukları ülkenin dilini yeterli 
düzeyde konuşamayabilir.  

   

İletişim becerileri ve dil derslerine ilişkin 
özel bir müfredatın hazırlanması 
önerilmektedir. Ayrıca, ikinci bir dil 
öğrenmek, hapishanedeki öğrencilerin 
başkalarıyla ve daha geniş dünyayla daha 
açık bir şekilde ilişki kurmasını sağlayabilir. 
Cezaevleri güvenlik altyapısını sağlayarak 
hükümlülerin (çevrimiçi dil öğrenme 
videoları gibi) dijital araçlardan ve açık 
kaynaklardan yararlanmasını sağlayabilir. 
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13 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

Video görüşmeleri gibi çevrimiçi 
(güvenli) iletişim araçlarından 
yararlanmak, sosyal izolasyonun 
azalmasına ve aile bağlantılarının 
güçlenmesine katkıda bulunabilir. 

Cezaevi yönetimi, güvenlik, mahremiyet, 
erişilebilirlik, uygulama ve finansal 
maliyet gibi önemli konuların üstesinden 
gelmenin yollarını aramalıdır. Adalet 
Bakanlığımızın bu konuda yenilikçi bir 
örnek olarak hayata geçirdiği ACEP Projesi 
övgüyü hak etmektedir.  

 

14 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

Jewkes ve Reisdorf3 (2016, p. 540), 
görevli memurlarca yapılan ve bir 
mesai yükü oluşturan resmi işlemlerin, 
hükümlülerin kendi hayatlarının 
sorumluluğunu almaları yaklaşımıyla 
kendilerince yapılmasını sağlamanın iş 
yükü açısından yaratacağı hafiflemeye 
dikkat çekmektedir. Bununla birlikte, 
kazanılan bu artık zaman, hükümlülere 
daha anlamlı etkileşimlerin tesisi için 
harcanabilir.  

Cezaevleri, hükümlülerin kendileri ile ilgili 
işlemleri (hesaplarındaki para, bir sonraki 
aile ziyaretlerine kalan süre bilgisi, 
yönetime dilekçe yazma, dilekçelere 
verilen yanıtları görüntüleme gibi)  
yönetebilecekleri intranet bağlantılı 
kiosklar/bilgisayarlar kurabilir.   

Böyle bir dijital kiosk projesine iyi bir 
örnek Romanya Adalet Bakanlığı 
tarafından hayata geçirilmiştir. 
(https://anp.gov.ro/) 

 

15 

Bulgu / Gerekçe BLEEP Önerisi 

Bilgi ve iletişim teknolojileri açısından 
beceri yoksunluğu hükümlüler 
açısından düşük gelir, işsizlik, düşük 
eğitim, kötü sağlık ve sosyal izolasyon 
gibi diğer sosyal yoksunluklarla 
eşdeğer bir dezavantaj olarak 
çağımızın bir gerçekliğidir. 

Cezaevi yönetimi, hükümlülere bazı temel 
dijital becerileri geliştirebilmeleri için 
gözetim altında ve güvenli internet erişimi 
sağlamayı gözden geçirmelidir. Böylelikle 
salıverilme sonrası dijital dışlanma 
hafifletilebilir, hükümlülerin BLEEP 
yaklaşımının kapsadığı istihdam, 
konaklama, aile ve sosyal bağlantılar için 
gerçek hayattaki yolları hazırlamalarına 
yardımcı olunabilir. 

                                                             
3 Jewks Y., & Reisdorf B.C. (2016). A brave new world: The problems and opportunities presented by new media 
technologies in prisons Criminology & Criminal Justice Volume 16, Issue 5 Pages: 534 – 551. 
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