Adalet Bakanlığına bağlı bir kurum olan Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri
İşyurtları Kurumu; hükümlü ve tutuklulara meslek edindirmek, var olan meslek ve sanatlarını
koruyup geliştirmek amacıyla Ülke çapında 302 işyurdu müdürlüğünde 180’den fazla iş
kolunda faaliyet gösteren bir kurumdur.
Çağdaş infaz anlayışı çerçevesinde mesleki eğitim ilkelerine ve insan haklarına uygun
olarak faaliyet gösteren işyurtları; verilen mesleki ve teknik eğitim sonrasında işyurtlarında iş
kazası, meslek hastalığı ve analık sigortası yapılarak ücret karşılığı çalıştırılan hükümlü ve
tutukluların üretken bireyler olarak yeniden topluma kazandırılması, çağdaş üretim
tekniklerini kullanarak ürün ve hizmetlerde kalitenin artırılması, hükümlü ve tutukluların atıl
durumdaki iş gücünün ülke ekonomisine kazandırılmasını hedeflemektedir.
Ülke genelinde bugün itibarıyla yaklaşık 58000 hükümlü ve tutuklu işyurtlarında
mesleki eğitime tabi tutulmakta; en etkili öğrenme yöntemi kabul edilen iş başında
uygulamalı eğitim yoluyla; uygulayarak, yaşayarak ve üreterek mesleki bilgi, beceri ve tutum
kazanmaktadır. Mesleki eğitim ilke ve prensipleri uyarınca sürdürülen eğitim çalışmalarında
ve edinilen mesleki bilgilerin belgelendirilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Mesleki
Yeterlilik Kurumu ile yakın iş birliğine gidilmekte; özel sektör iş birliği yoluyla da sektör
ihtiyaçlarına uygun, açık iş gücü niteliklerini haiz, güncel teknolojik yeniliklere ve gerçek
yaşam durumlarına uyumlu iş gücü yetiştirilmeye çalışılmaktadır.
İşyurtları Kurumu, tutuklu ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması amacıyla
yürütülen infaz hizmetlerini en kısa vadede sonuca ulaştıran Kurumların başında gelmektedir.
Özellikle son dönemde istihdama yönelik meslek dallarına yoğunlaşarak tutuklu ve
hükümlülerin salıverilme sonrası yaşamlarını idame ettirebilecekleri bir meslek veya sanatı
öğrenmeleri ve bu meslekle ilgili belge sahibi olmaları konusunda çalışmalar hız kazanmıştır.
İşyurtları Kurumu; mobilya, metal, tekstil, el sanatları, elektrik, elektronik, gıda ve
tarım teknolojisi alanlarında birçok dalda mesleki eğitimler yapmakta, bu anlamlı çalışmalar
ve bu çalışmalar sonunda ortaya çıkan ürünler konusunda toplumda ve kamuoyunda
farkındalık oluşturulması amacıyla İşyurtları Kurumu tarafından çeşitli tanıtım faaliyetleri
yürütülmektedir. Ürün ve el sanatları sergileri, internet sayfalarında ve sosyal medyada
yapılan haberler ve paylaşımlar, tanıtım filmleri, kataloglar bu tanıtım faaliyetleri kapsamında
yapılan çalışmalar ve hazırlanan materyallerden bazılarıdır. Bunun yanında, işyurtlarının
misyonunu, kültürünü ve somut işlevini ortaya koyması, taşıdığı anlamla görsel ve işitsel bir
bağ kurması için Kuruma sloganı ile bütünleşmiş yeni bir logo hazırlanması yönünde bir
çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda Logo Tasarımı ve Slogan Yarışması, İşyurtları Kurumu
için en iyi ve en doğru tanıtım materyalini bulmak üzere ilana çıkmıştır.

