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OZET 

Eski hUkilinlii ki~iler, eski hiikilinliiliik nitelikleri nedeniyle vah~tp gelir 
kazanabilecekleri bir i§ bulmakta ve bulmu§ olduklan i§leri ellerinde tutmakta 
zorluk yekmektedirler. Bu ki~ilerin eski hukiimli.ilfik d1~mda, sosyal ve hukuki 
nitelikteki ba§ka bir taknn engelleri de vardrr. Bu gibi sebeplerle eski 
hiikfu:nliilerin istihdam edilebilmesi iyin bunlann, ozel bir taknn yontemlerle 
korunmalan gereklidir. Hiikiimliilerin sosyal konumlan incelendiginde genel 
olarak, egitim seviyeleri dii~iik, aile yapllan ve sosyal ili~kileri diizensiz ve sosyo
ekonomik diizeyleri yetersiz ki~ilerden olu§tugu dikkati yekmektedir. Dolayts1yla 
bu da istihdami engelleyen onemli bir unsurdur. 

Eski hiikiimliilerin koruma alam iiy ~amada ele almabilir. Bu istihdam 
oncesi koruma ile ba~lay1p, istihdam edilmede konuna ile devam ederek, istihdam 
sonras1 koruma ile tamamlanabilir. Bu a§amalardan birinde ba§anSlZ olunmas1 
eski hiikiimliiniin istihdarn1m rumiiyle engelleyebilir. Birinci a§amada hiikiimlii 
cezaevinde dii~iinsel, sosyal ve mesleki yonden rehabilite edilmelidir. ikinci 
a§amada eski hUkiimluler yah§ma ya§amma girerken diger ki§ilere kar§l rekabet 
e§itsizliginin giderilmesine yonelik bir taknn ozel yontemlerle korunabilirler. 
Nihayet iiyiincii a§ama ise, eski hiikiimliiniin elde ettigi i§i kaybetmemesi iyin 
gereken bir taknn zorla§tmCl onlemleri iyerir. Bu fiy koruma alam birlikte 
uygulanabilirse eski hiikiim1iiniin istihdam edilmesi mfunkiin olabilecektir. 



ABSTRACT 

Old-sentenced people who were in prison before and now free, are forced to 
find a job in which they can earn money and to continue working in this job. 
Except their position being an old-sentenced persons, they have also some 
liabilitiespreventing them to reach social and legal positions. Because of these 
reasons employing these old-sentenced people necessitates taking care them in 
some special ways. When studied their social positions they seem being low
educated, having irregular family structures and. social relations and inadequate 
social and economical levels, that is. This is an iinporhmt factor preventing the 

employment. 

Taking care the old-sentenced has three-staged taking care area. This 
consists of before the employment, after the employment and in-employment 
levels. Being failure in one of these stages may prevent the employment of the 
old-sentenced entirely. in the first stage the sentenced should be rehabilitated in 
prison in the social, mental and professional aspects. in the second stage, when 
accepting in working life, they may be taken care against others with some 
special technics on removing the inequality of competition. And in the thirt stage 
contains some legal regulations which prevent the old-sentenced being fired from 
their works. if these three taking care areas may be applied together, it will be 
possible to employ any old-sentenced person. 
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GiRiS 

Bir toplumda potansiyel i~giicii kapsam1 i<;erisinde bulunanlann 

Uimii istekli olsa bile gelir kazanabilecekleri bir i~i bulma ve o i~i 
siirdiirebilme olanaklanna sahip degildir. Ekonomideki fazla i~giicii, 

i~verenlerin diledikleri ~artlarda personel <;ah~tumalanna olanak 

vermektedir. i~verenler de kendilerine problem 91kartacak ki~ileri 
istihdam etmekten ka<;mmaktadirlar. i~verenlerin bu olumsuz tavn 

hiikiimliiler soz konusu oldugunda daha da katila~maktadiro 

Her toplumda bir su<; i~lemek suretiyle cezaevlerine g1rm1~ pek 

<;ok kimsenin bulundugu bir ger<;ektir 0 Cezalanm <;ektikten sonra "eski 

hiikiimlii" olarak nitelendirilen bu ki~iler, bun dan sonraki ya~amlannda 
yeteneklerine uygun bir i~ bularak <;ah~mak isterler. Ancak gerek i~giicii 

piyasasmdaki talep yetersizligi ve gerekse bu ki~ilerin eski hiikiimliiliik 

nitelikleri onlann bir i~ bularak <;ah~malanna biiyiik bir engel te~kil 

eder. 

Eski hiikiimlii ki~iler, toplumsal ili~kilerinde daha duyarhdirlar ve 

durumlanntn bilincindedirler 0 Ozgiir ya~amdan uzakla~ma, i~ten, 
<;evreden ve aileden bir kopu~ olduguna gore, toplumsal ya~amm bir 

siire d1~1nda ve belki de gerisinde buakllmt~ olmalan onlarda topluma 

kar~1 bir kugtnhk, ktzgtnhk olu~turabilir 0 Bu tiir ve yondeki duygusal 

sorunlan, onlann i~yerinde diizgiin ve verimli <;ah~malanm 



2 

engelleyebilir. <;abuk k1z1p ahnd1klan i\)in gerek i~ ili~kilerinde ve 

gerekse mu~teri-halk ili~kilerinde sorunlar yaratabilirler. Kendilerine 

yaptlnm uygulanabilmesinde gii\)liik \)ekilebilir. i~te tum bu olas1hklar, 

i~yerinde \)ah~ma ban~1 ve duzeni yonunden kii9iimsenemez sak1ncalan 

beraberinde getirebilecektir. Bunlann da otesinde; eski hukumluler 

devlet mudahalesi yolu ile 9ah~ma ya~ammda yer almalan halinde, 

gereksiz ve anlams1z dikkatlerin iizerlerinde toplanacag1m hissederek 

rahats1z olabileceklerdir. 

<;ah~mamizin birinci boliimunde eski hiikumlulerin nitelik, nicelik 

ve genel sosyo-ekonomik durumlan incelenerek "eski hukumlu" 

sozciigiiniin zihinlerde ne gibi bir 9er9eveye oturtuldugu incelenmeye 

\)ah~1ld1. Aynca zihinlerde olu~an bu \)er\)evenin eski hiikumlulerin 

istihdamm1 ne derecede etkiledigi ortaya konmaya \)ah~1ld1. 

ikinci ve ii9iincu boliimlerde eski hukiimlulerin koruma alan1mn ii9 

a~amah oldugu vurgulanarak, istihdam oncesi koruma ile ba~lay1p, 

istihdam edilmede koruma ile devam ederek istihdam sonras1 koruma ile 

tamamlandtgimn iizerinde duruldu. Bu a~amalann birinde ba~anstz 

olunmas1 diger a~amalarda ba~anh olunmasm1 ve son baglamda eski 

hiikiimliilerin istihdamm1 engelledigi vurguland1. Bu ii\) a~amanm 

birbirini izlemesi, birinin bittigi yerde digerinin ba~lamas1 gerektigi ve 

bir biitiin olarak global bir yakla~tmla degerlendirilmesinin zorunlu 

oldugu irdelendi. 

Birinci a~amada, yani istihdam oncesi koruma a~amasmda, i~ 

arayan ya da bir i~e giren eski hukumlu kimse, hiikumli.i olarak 

bulundugu sure i\)erisinde du~unsel, sosyal ve mesleki yonden geregi ve 

yeterince rehabilite edilmemi~ ise, i~verenlerin ve i~\)ilerin bu duygu ve 

du~iincelerinden dolay1 haks1z sayilmamalan ve davran1~lannm da 

yaduganmamas1 gerekir. Bu nedenlerle eski hiikiimliilerin istihdam 

edilmesinde ilk ve belki de en onemli a~ama istihdam oncesi yap1lan 

rehabilitasyondur. Eski hiikiimlulerin du~unsel, sosyal ve mesleki 

rehabilitasyonunun, \)ah~ma ya~amma girmeden once, aguhkh olarak 
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infaz kurumlannda ger9ekle§tirilmesinin daha uygun olacag1 kabul 
edilmelidir. 

Eski hiikiimliilerin korunmas1 yalmzca 9ah§ma ya§amtna girmeden 

once ile s1mrh degildir. Aynca bu ki§ilerin 9ah§ma ya§amma 

girebilmede de korunmalan soz konusudur. Dolaytsi ile bu §ekilde, eski 

hiikiimliilerin "eski hiikiimliiliik" nitelikleri nedeniyle kar§I kar§tya 

kald1klan engelleri bir ol9iide a§abilmeleri ve bir i§i elde etmede diger 

ki§ilerle rekabet e§itliginin saglanmas1 miimkiin olur. 

Eski hiikiimliilerin korunmasmm bir sonraki ve en son halkas1 

istihdam edildikten sonraki korumadu. Bu, eski hiikiimliiniin elde ettigi 

i§i kaybetmemesi veya ba§ka bir deyi§le tekrar i§siz kalmasmm 

onlenmesi anlam1ndadu. Hiikiimhiliik siiresinin uzun olmas1 hal in de bu 

ki§ilerin i§ deneyimleri ve 9ah§ma disiplinlerinin az olabilecegi, ki.i9iik 

ya§ta, uzun siireli hiikiim giymi§lerse, mesleki formasyonlann1n da 

bulunmayacag1 dogaldtr. Boyle bir durumda da i§yerinde istihdam1 

azaltmak soz konusu oldugu zaman, ilk gozden 91kart1lacak olanlar bu 

nitelikteki ki§iler olmakta ve bunu yasal mevzuatla onlemek pek 

miimkiin olamamaktadu. 

Daha once de belirtildigi gibi bu ii9 koruma alan1 ancak birlikte 

uygulanabilirse arzu edilen sonuca ula§mak miimkiin olacakt1r. Eger 

bunlardan biri eksik olursa, 9ah§mam1z1n ikinci ve ii9iincii boliimlerinde 

daha aynntlh incelenecegi i.izere, istenilen sonuca ula§mak ve eski 

hiikiimliiniin en dogal hakk1 olan 9ah§ma hakk1nm kendisine saglanmas1 

pek miimkiin olamayacaktu. 

<;ah§mamtza I§lk tutmak, baz1 konularda kendilerinin de gorii§ ve 

onerilerini almak ve sosyo-ekonomik ozelliklerini ara§tlrmak amactyla 

Eski§ehir A91k Cezaevinde bulunan hiikiimliilerle mini bir anket 

uygulamas1 yaptlk. Anket suastnda hiikiimliilere EK-1 'de yer alan 

sorulan yonelttik. Anket uygulamasma Cezaevi Ogretmeninin 

belirledigi, sorulan algtlama yetenegi bulunan hiikiimliilerden 
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Eski~ehir' de mevcut bulunanlar kat1ld1.( Cezaevinde Eski~ehir d1~1ndaki 

ba~ka illerde vah~an hukumluler de bulunmaktadu.) 

Anket uygulamas1 yap1lmadan once bir hafta sure ile hiikumlulerin 

vah~t1g1 atolyeler gezildi, hukumltilerle sohbet edildi ve bu sure 

iverisinde vah~man1n bilimsel bir amac1 oldugu kendilerine anlatllmaya 

vah~IldL 

Kendilerinden anketi doldurmas1 istenen hukumlulerin pek 9ogu 

bunu memnuniyetle kabul etti. Anketi dolduran hukumlulerin bazllanmn 

anket uygulamasm1 ciddiye almad1klan ve yamlt1c1 bilgi verdikleri 

anla~1larak anket kag1tlan degerlendirme d1~1 buaklld1. 

Bu anket vah~mam1z1 surduriirken ayn1 zamanda Cezaevi Muduru, 

Cezaevi Ogretmeni ve diger gorevlilerle ikili gorii~meler yapld1. Bu 

goru~meler 

faaliyetleri 

suas1nda 

hakk1nda 

kendilerinden 

bilgi ahnd1 

gorii~lerinden yararlanlld1. 

cezaevindeki rehabilitasyon 

ve bu konuda kendilerinin 

Bu kuvuk anket vah~mam1zdan 90k aynntlh 96zumler 

beklememekle birlikte; vah~malanm1za 1~1k tutacagm1 ve eski 

hiikLimliilerin istihdam1nda sorumluluk sahibi olan kurum ve kurulu~lara 

birtak1m dii~iinceleri yans1tmak gibi bir ya,ran olacag1n1 dii~iinn'lekteyiz. 



BiRiNCi BOLUM 

<;ALISMA HAYATINDA ESKi HUKUMLULER VE ESKi 

HUKUMLULERiN KORUNULMASI GEREGi 

Bir i~ bulup vah~mak ve gelir elde etmek suretiyle ya~ad1g1 

topluma bir katk1da bulunmak insam mutlu kllan onemli bir olaydu. 

Zira, insan ancak bu sayede ya~ad1g1 toplumda bir deger yaratabilir ve 

topluma faydah olman1n gururunu ta~Iyabilir.(I) <;ah~mak suretiyle 

kendisinin ve ailesinin geyimini saglayan insan psikolojik olarak 

rahatlayacak ve gelecegine guvenle bakabilecektir. Olumsuz dti~unceler 

ve i~e yaramazhk duygusunun yerini buyuk bir tatmin duygusu alarak 

ki~inin toplumla ili~kilerini daha saghkh bir hale getirebilecektir. 

Ulkelerin serveti vah~an insanlanmn yarattlklan degerlerle 

olyuldugu cihetle, milli gelir dogrudan dogruya vah~an nufusun yarattlgl 

degerlere bagh kahr.(2
) Milli gelir aylSlndan baklldiginda, vah~mayan ve 

herhangi bir deger uretmeyen insan, digerlerinin iirettigi degere ortak 

olmak suretiyle tum toplumun milli gelirini du~iirmektedir. <;ah~abilir 

durumda olan bireylerin vah~mamasl, yah~arak ekonomik bir deger 

(ll i:hsan ERKUL- 0. Ziihtii ALTAN- Nuvit GEREK, Sosyal Politika Dersleri, C. II, Eski~ehir, 1983, s. 102. 
<Zl ERKUL - AL TAN - GEREK, s. 102. 
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yaratan diger bireyler ic;in bir yoksulluk kaynag1 olmakla. birlikte 

ekonomi bilimi ac;1s1ndan da atll bir milli degerdir. Bu anlamda 

c;ah~mayan bireyler, c;ah~anlann yarattlklan degerlerden istifade ederek 

onlara ve ekonomiye yuk olurlar. 

Kimi zaman c;ah~mamak iradi olarak gerc;ekle~irken, kimi zaman 

bu ki~inin iradesi dt~mda gerc;ekle~ir. Ekonominin yap1sal 

bozuklugundan kaynaklanan i~sizlik halini ayn tutarsak, toplumdaki baz1 

kimseler bu konuda istekli olsalar dahi bir i~ bulma ve bulduklan i~i 

ellerinde- tutabilme konusunda bir tak1m zorluklarla kar~I kar~tyadular. 

Ba~ka bir deyi~le, bu olanaklan toplumdaki diger bireylere gore daha 

smuhdu. Bu stnuhhk ya da olanaks1zhk, toplumun ekonomik, kultlirel 

yap1s1 ve ko~ullan ile ili~kili olabildigi gibi, bireylere ozgii baz1 

niteliklerden de kaynaklanabilir. Ornegin; fiziksel ya da dii~unsel 

yeteneklerinde bir eksikligi bulunan sakatlar, kuc;iik ya da ileri 

ya~lardaki c;ocuklar, genc;ler ve ya~hlar, egitim ve ogretimlerini 
siirdurebilme zorunlulugu ic;erisindeki ogrenciler, yeni kahldtklan bir 

toplumun fiziksel ve kultiirel ko~ullanm kavraytp, uyum gosterebilmede 

giic;liik c;eken goc;menler, yabanctlar 

temel ve mesleki egitim diizeyleri yetersiz ki~iler bir i~ bulup 

c;ah~abilmede c;ogu kez bu nitelikleri nedeniyle engellerle kar~I kar~tya 

kahrlar. Baz1 nitelikleri nedeni ile gelir saglayabilecekleri bir i~i bulma 

ve o i~i siirdurebilme zorunlulugu ic;erisindeki ogrenciler, yabanctlar, 

temel ve mesleki egitim diizeylerini yetersiz ki~iler bir i~ bulup 

c;ah~abilmede c;ogu kez bu nitelikleri nedeniyle engellerle kar~I kar~Iya 
kahrlar. Baz1 nitelikleri nedeni ile gelir saglayabilecekleri bir i~i bulma 

ve o i~i siirdiirebilme olanaklan toplumun diger iiyelerine gore daha 

smuh olan bireyler giiniimiizde, "engelliler", "ki~isel ozelliklerinden 

dolay1 i~ bulma imkam s1nuh olanlar", "hendikaphlar" olarak 

adlandtnlmakta ve c;e~itli gruplar ic;erisinde irdelenmektedirler. (3) 

Engellilerin korunulma gereksinimi ve bic;imi engellerinin 

koklerine gore farkhhklar gosterir ve korunma ihtiyac;lan degi~ik 

nedenlere dayanu. <;e~itli nedenlerden dolay1 emegi ile gec;imini 

<3) b. Ziihtii ALTAN, "Eski Hiikiimlillerin <;ah~tmlmasmda Genel llkeler ve Tiirkiye Uygulamas1" 
ESADER, C. XV1, S.l, Ocak, 1980, s. 322-323. 
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saglama ve onurlu bir ya~am stirme hakkma sahip olan insan1 9ah~ma 

hakkmdan yoksun buakmak onceki paragraflarda bahsedilen nedenlerle, 

once insancll a91dan, sonra da 9agda~ hukuk dtizeni bak1m1ndan ho~goru 

ile kar~Ilanamaz. Nitekim Turk mevzuatmda da ba~ta Anayasa olmak 

tizere bir 90k yasada soztinti ettigimiz ki~ileri koruyan ozel htiktimlere 
yer verilmi~tir. C 

4
) 

i~ bulabilme ve i~lerini ellerinde tutabilme konusunda zorluklarla 

kar~1la~an engelli gruplanndan bir de ara~tlrma konumuzu olu~turan eski 

htiktimltilerdir. Konumuz a91smdan huktimltiyii, i~lemi~ oldugu bir su9 

nedeniyle hakk1nda mahkumiyet karan verilerek, htirriyeti baglay1c1 bir 

cezaya 9arpt1tmak suretiyle cezaevme konan ki~iler olarak 

tammlayabiliriz. 

Toplumsal. geli~me stireci i9erisinde insanlar, bir taraftan to plum 

halinde ya~aman1n nimetlerinden faydalamrken bir taraftan da bu 

nimetlerin kaq1hg1 olarak ki.ilfetlerine de raz1 olmak zorunlulugunda 

kalm1~lardu. Katlamlmak zorunlulugunda kahnan kulfetler 1se 

9ogunlukla tek ba~ma iken yapabilmekte serbest olunan bir ~eyi toplum 

i9inde yapmamak ~eklinde ortaya 91khg1 gorultir. Bu baktmdan 

fedakarhgm smtnmn ~tiphesiz toplum tiplerine gore degi~ecegi a91kt1r. 

Bununla beraber hangi toplum tipinde olursa olsun, toplumda bir diizen 

saglama ihtiyacmm ortaya 91kardtg1 kurallara uyulmamast halinde, 

kapsam ve mahiyeti toplumdan topluma degi~mekle beraber, ongoriilen 

bir mueyyidenin uygulanmasma ge9ilmi~tir. Uygulanan mtieyyidelerden 

biri de ~iiphesiz hiirriyeti baglay1ct cezalardu. Y ani bir kimsenin 

tutuklanarak k1sa veya uzun stireli cezaevine konulmastdu. 

Hiirriyeti baglay1c1 bir cezaya 9apt1nlan ve hakktndaki 

mahkumiyet karan kesinle~mi~ olan ve boylece htikiimlti stfattm kazanan 

bir kimsenin, i~ledigi su9un derecesine gore degi~mekle beraber, bu 

stfatl almakla birlikte toplumdaki ya~ammda hi9 de lehine olmayan bir 

tak1m degi~iklikler ba~lar. Once cezaev1ne guer ve cezasm1 

tamamlayarak cezaevinden 91kar. Y asalara gore, i~ledigi su9un cezas1m 

<4) Metin KUTAL "Engelli ve Eski Hiikiimliilerin Sosyal Hukuk Alanmda korunmalan" iKTiSAT VE 
MALiYE DERGiSi; C. 25, No:l-2, 1978. 



8 

9eken bir kimse, cezasm1 tamamlamakla artlk hukuken su9tan annm1~ 

bir kimse olmas1 gerekmesine ragmen, ahn yaz1smda kalan eski 

hukumluluk s1fat1, onu ya~ad1g1 toplumda suf bu s1fatlardan ileri gelen 

9e~itli engellerle kar~Ila~tinr. (S) 

Oysa toplumdaki engellilerin pek 9ogu gibi eski hukumluler de 

kurumsal olarak gelir getiren bir 

durumdadu. Ancak baz1 

ger9ekle~meyebilmektedir. 

i~te 9ah~arak ge9imini saglayabilir 

nedenlerden dolay1 bu 

Eski htiktimlu ki~i, onyarg1lardan, ku~kulardan, 

ko~ullanduilmalardan ya da yuriirlukteki yasalardan kaynaklanabilen ve 

baz1 toplumlarda kati bir bag1~lamazhga dek varabilen bu engelleri 

a~mak zorundadu. Daha k1sa bir deyi~le, eski hiikiimlu bir ki~i i9in 

toplumda "yeni" olarak nitelendirilebilecek bir donem de ba~lam1~ 

olmaktad1r.(6 ) Eski hiikiimlu bu ki~ileri ekonomik hayatm ak1~ma itmek, 

onlan sadece sosyal yardnnlardan yararlanan bir kitle olmaktan kurtanp 

iiretime i~tirak ettirir. (?) 

cs) ERKUL-ALTAN-GEREK, s. 286-287. 
(6) 0. Zi.ihtii ALTAN, Sosyal Politika, A9tkogretim Fak. Yay. No. 474, C.II, Eski~ehir, 1996, s. 247. 
(?) Osman TELiMEN, "Ki~isel Ozelliklerinden Dolayi i~ Bulma imkam Sm1rh Olanlar Sorunu", SEVK 

VE toARE DERGiSi, S. 29-30, 1971, s. 23. 
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I. TURKiYE'DE ESKi HUKUMLU NUFUS VE GOSTERDiKLERi 
OZELLiKLER 

Once konumuz asasmdan kimlerin eski hukumlu say1lacagm1 

belirlememiz zannederim ki yararh olacaktu. 

i~ Kanunumuzun 25. maddesi uyannca 1987 y1hnda sakart1lm1~ 

bulunan Eski Huktimliilerin istihdam1 Hakkmda Tuzuk'un 2. maddesine 

gore altl aydan daha k1sa siireli hiirriyeti baglay1c1 bir cezaya htiktim 

giymi~ olmak konumuz ayismdan eski htiktimlultik niteligi almaya 

yetmemektedir. Bir gorli~e gore altl aydan daha az cezaya yarpt1nlm1~ 

olanlar istihdam edilebilmede pek fazla engelle kaq1 kar~Iya 

kalmamaktadular ve bu suyun kar~1hg1 olan ceza, clirlim, hatta kazaya 

yakla~abilen bir nedenle verilebilmektedir. 

Verilen cezanm tecil edilmesi veya ~artla sahverme yoluyla tahliye 

edilmi~ olanlar da konumuz ay1s1ndan eski htikumlti sayllacaklardu. 

Suy her toplumda ve her donemde varolmu~ ve gelecekte de var 

olacak bir olgudur. Suyun yap1s1 toplumun yap1sma gore farkhhk 

gosterebildigine gore; tilkemizdeki SUylulannda yaplSllll incelememiz 

gereklidir. Amacimlz eski htiktimltilerin meslek sahibi yapilmas1, 

egitimsel ve hayatlanm durustye kazanabilecekleri bir i~e sahip 

olabilmelerini saglamak olduguna gore, bu ki~ilerin genel karakterlerini 

bilmemiz ve bu ozelliklerine gore sorunlara yakla~mam1z gereklidir. 

TABLO 1 

1986- 1993 YILLARI ARASINDA CEZAEViNE GiREN- <;IKAN 

HUKUML ULER 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

GiREN 34.931 39.657 45.821 41.028 44.826 53.912 54400 53618 

<;IKAN 48.611 40.254 47.567 42.739 44.158 72885 54433 51367 
Kaynak: Tiirkiye istatistik Y 1lhg1 
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Tiirkiye' de hiikiim giymi~ olan ki~ilerin suc;lu niifus ic;inde ya~ 

gruplanna gore yiizde dagll1mlan incelendigi zaman, 15 ya~ alti ve 65 

ya~ ustii ya~ gruplanmn oran1nm oldukc;a dii~iik oldugu goriiliir. 

TABLO 2 

Y AS GRUPLARINA GORE CEZAEViNDEN <;IKAN HUKUMLULER 

Ylllar - 15 16-18 19-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 + 
1986 157 1194 3115 15233 15699 7517 4471 755 

1987 116 1034 2383 12538 12877 6458 3769 667 

1988 122 1157 2605 14927 15164 7808 4477 838 

1989 79 727 2485 13163 13899 7363 3901 773 

1990 62 710 2950 13514 14232 7705 3827 833 

1991 98 930 3650 19694 25886 13854 6497 1521 

1992 55 628 2918 15047 18363 10301 4514 1097 

1993 43 490 2928 14892 17252 10116 4011 1120 

Ortalama 92 858 2879 14876 16672 8890 4433 950 

Her Bir Ya~ 286 960 1860 1667 889 443 190 

Ortalamas1 

Adalet istatistikleri : 1986 - 1993 

15 ya~1ndan itibaren her ya~ grubunda bir onceki ya~ grubuna gore 

onemli artl~lann oldugu goriilmektedir. 22-29 ya~ grubunda cezaevinden 

c;1kan hiikiimlii say1s1 yiizde 30'lar seviyesindedir. 30 - 39 ya~ grubunda 

ise en yiiksek degerini almaktad1r. 

450 

412 

469 

354 

325 

755 

510 

515 

473 

Yukandaki tablo iilkemizde heniiz cezaevinden c;1kmi~ olan 

niifusun oldukc;a gene; ya~ta oldugunu ortaya koymaktad1r. Aynca bu 

ki~iler iktisaden en faal olduklan donemde hiikiimlii durumdadu. 
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Yakla~Ik olarak 22 ya~mdan 49 ya~ma kadar olan donem iyinde 

hukumliihik suresi yogunla~maktad1r. Bu ya~lar iyindeki nufus ve 

suyluluk oran1 yava~ yava~ yukselmeye ba~lamaktad1r. 19-21 ya~ 

aras1ndaki nufus ise, artik ogrenim hayatma genellikle son vermi~ olan 

nufustur. Huki.imlulerin buyuk yogunlugu ise tablo 3' de gorulecegi 

uzere ilkokul mezunudur. 

TABLO 3 

OGRENiM DURUMLARINA GORE CEZAEViNE GiREN 

HUKUMLULER 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 Ortalama 

Okuma - Yazma 

Bilmeyen 2237 1818 1861 1817 1847 1648 1.871 

Okul Bitirmeyen 5231 3916 3754 4018 3316 2907 3.857 

ilkokul 32219 29141 32796 40871 41958 39986 36.062 

Ortaokul 3613 3610 3588 3921 3869 4709 3.885 

Lise 1736 2005 2279 2632 3140 3399 2.532 

Yiiksek 0. Fak. 490 538 548 653 870 969 678 

Adalet istatistikleri : 1988 - 1993 

ilkokul mezunlanmn bu kadar yiiksek oranda olmasini ulkemizde 

ilkokulun zorunlu olmasma baglayabiliriz. Bu ki~iler ogrenim hayatlanm 

sona erdirmi~ ve geyimlerini saglayacak bir i~te yah~maya 

ba~lam1~lardu. Hukumlulerden ortaokul ve ustfi ogrenim seviyesine 

sahip olanlann oramnm yalmzca yiizde 18 civannda oldugunu 

goruyoruz. Tablodan goruldiigii uzere hukumlulerin egitim seviyesi 

oldukya dii~fiktiir. Ancak daha saghkh yorum yapabilmek iyin iilke genel 

nufusunun egitim duzeyi ile kar~Ila~tuma yap1labilir. 

1990 Nufus say1mlanna gore 6 ya~ ve daha yukan olan nufusun 

yakla~Ik yuzde 20'lik k1sm1 okur - yazar olmayan nufustur. Hukiimluler 
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aras1ndaki okuma - yazma bilmeyen ve herhangi bir okul bitirmeyenlerin 

or am yakla~1k ytizde 12' dir. Cezaevlerindeki htiktimltilerin 90k btiytik 

bir oran1, yakla~1k ytizde 97 si, erkek ve erkek genel nufusunun okur 

yazar olmayan kesimi yakla~1k ytizde 11' dir. (1990 Genel Ntifus Say1m1 

Sonu9lanndan) 

Yukandaki veriler bize Ttirkiye genel ntifusunun okuryazarhk 

oran1 ile cezaevlerindeki htiktimltilerin okuryazarhk oram arasmda 90k 

onemli bir farkhhgm bulunmad1gm1 izlenimini vermektedir. 

Ancak genel kabul goren dti~tince, egitim seviyesi ile su9luluk 

oranlan aras1nda negatif bir koralosyonun oldugu yontindedir. (S) Ortaya 

91kan yukandaki ozel durum iilkemizdeki istatistiki verilerin saghkh 

olarak dtizenlenmemesine baglanabilir. Aynca okur yazar belgesi veri len 

ki~ilerden pek 90gunun okur yazar olmad1g1 gibi ilkokul diplomas1 

bulunan baz1 ki~ilerin bile okur yazar olmad1g1 tilkemizin ger9ekleri 

aras1ndadu. Bu gibi nedenlerle yah~mam1zda genel kabul goren gorti~ 

dogrultusunda, egitim seviyesi ile su9luluk oranlan arasmda negatif 

ili~kinin bulundugu kabul edilmektedir. 

Ttirkiye' de 197 5, 1980 ve 1985 y11lannda cinsiyete gore cezaevine 

giren htiktimliilerin say1s1 o ylllann ntifusuna oranland1g1nda 197 5 'ten 

1985'e toplam ntifus i9inde suylulann oranlannda binde 1.35'ten 0,68'e 

dtL~me oldugu gortilmektedir. 

(S) Benzer gorti.~ler icin bakuuz: Tiilin Giin~en iCLi, Tiirkiye'de Su~lular, Sosyal Kiiltiirel ve Ekonomik 
Ozellikleri, Ankara, 1993, s. 44. 
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TABLO 4 

TURKiYE'DE suc;LULARIN NUFUS ic;iNDE OGRENiM DURUMU 

VE CiNSiYETE GORE DAGILIMI (BiNDE) 

1975 = 1.35 1980 = 0.84 1985 = 0.68 

Toplam Egitim Dlizeyi E K E K E K 

Topl. Cinsiyet Oram 2.58 0.04 1.63 0.03 1.31 0.04 

Okur - Yazar Olmayan 1.51 0.04 0.73 0.02 0.60 0.03 

Okur- Yazar ilkokul 

Mezunu Olmayan 6.4 0.08 4.72 0.08 2.31 0.04 

ilkokul Mezunu 1.9 0.02 1.22 0.02 1.41 0.03 

Ortaokul Mezunu 0.56 0.01 0.64 0.01 0.77 0.02 

Lise Mezunu 0.17 0.003 0.35 0.03 0.59 0.03 

Uni. Yiiksek 0. Mezunu 0.32 0.04 0.20 0.05 0.39 0.04 

Sue; oranlan cinsiyet ve ogretim durumu degi~kenleri ac;1smdan ele 

ahnd1g1nda incelenen lie; say1m doneminde de kadtnlann sue; oranlannm 

erkeklerden onemli olc;Hde dti~tik oldugu gorulmektedir. C
9

) 

Tiirkiye' de cezaevinden c;1kanlann meslek gruplanna gore 

siniflanmast yapildtgtnda, ytldan y1la degi~melere ragmen ilmi ve Teknik 

Elemanlar ve Serbest Meslek Sahiplerinin oran1n1n en dii~Hk seviyede 

<9> i<;Li, s. 46. 
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oldugunu goruyoruz. Aynca y11lar itibariyle rakamlarda buytik 

de gi~iklikler olmamaktadu. 
TABLO 5 

MESLEK GRUPLARINA GORE CEZAEViNDEN <;IKAN 

ilmi ve Teknik Elemanlar 

Serbest Meslek Sahipleri 

Mute~ebbisler, Direktorler 

U st Kademe Y oneticileri 

idari Personel ve Benzeri 

<;ah~anlar 

Ticaret ve Sat1~ 

Personeli 

Hizmet i~lerinde 

<;ah~anlar 

Tanm, 

Hayvancihk, Ormanc1 

Bahk91 ve A vcllar. 

Tanm D1~1 

Faaliyeti ve 

Uretim 

Ula~tuma 

HUKUMLULER 

1991 1992 1993 --

1135 833 846 

714 742 653 

701 586 756 

9132 9737 7340 

4223 3063 3028 

16160 12162 11285 

Makina Operator 17708 12085 11.729 

Ev Kad1n1, Emekli, !rat 

Sahibi Ogrenci, <;ah~amaz 

IlHr-umda 23112 16.025 15726 

*NSS= 1990 Niifus Say1m1 Sonu9lanndan 

1990 Nss*·= 

938 1.281.899 

703 235.641 

681 958.629 

8136 1.310.085 

3438 1.430.191 

13203 12.528.080 

13840 5.631.671 

18287 

Yine tabloda tanm, hayvanc1hk ve ilgili mesleklerde su9luluk 

say1s1 ytiksek olmakla birlikte, genel ntifusun bu meslegi yapanlanmn 

say1s1 ile kar~Ila~tulldig1nda bu meslekteki su9luluk oran1n1n fazla 
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yuksek. olmad1g1 gozlenebilmektedir. Ancak bu mesleklerin yap1ld1g1 

bolgelerin k1rsal bolge oldugu goz online ahnusa i~lenen sw;lann pek 

c;ogunun ilgili makamlara intikal ettirilmedigi bilinen bir gerc;ektir. 

K1rsal kesimdeki i~lenen suc;lar daha c;ok arazi anla~mazhg1 sonucu 

ortaya c;1kan adam oldurme ve yaralama suc;lan ile k1z kac;uma 

suc;land1r. Kusal kesimde devletin ki~iligine kar~1, hurriyete kar~1 

suc;lann s1khkla gortilmedigini soyleyebiliriz. Ticaret ve sati~ personeli 

arasmda 1se suc;luluk oran1n1n en ytiksek oldugunu tablodan 

gormekteyiz. Bu veriler ise egitim duzeyi ile suc;luluk oram arasmdaki 

negatif koralosyonu dogrular niteliktedir. 

TABLO 6 

TURKiYE'DE suc;LULARIN NUFUS ic;iNDE sue; TURLERiNE 

GORE DAGILIMI (BiNDE) 

S U c; TURLERi 

Devlete Kar~1 

Ozgurluge Kar~1 

Devlet Y onetimine Kar~1 

Adalet Sistemine Kaq1 

Kamu Dilzenine Kar~1 

Kamu Refaluna Kar~I 
Kamu Ahlak1 ve Aile Diizenine Kar~1 

Bireye Kar~1 

Mala Kar~1 

Kaynak: i9Ii s. 48'den DiE 1991. 

1975 

0.14 

1.30 

0.90 

0.27 

0.01 

3.25 

4.28 

16.64 

11.87 

1980 1985 

0.72 3.71 

1.99 0.87 

1.76 2.40 

0.80 0.94 

0.009 0.023 

5.00 3.93 

8.46 10.03 

28.25 23.06 

11.78 24.79 

Ttirkiye' deki hukumluler sue; turlerine gore sm1fland1gmda ise 

genellikle adi sue; nedeniyle cezaevine girildigi goriiltir. En fazla ~ahsa 

kar~1 suc;lular dikkati c;ekmektedir. Hem en ard1ndan mala kar~1 suc;lar 

gelmektedir. Kamu ahlak1 ve aile duzenine kar~1 suc;lar da onemli 

oranlara sahiptir. (lO) Cezaevine girenlerin en az yuzde 90 '1 ilk kez 

(IO) DiE 1994 verilerinden 
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cezaev1ne girmektedir. Bu oran y11lar itibariyle yuzde 95 'I ere 

<;Ikabilmektedir. Dolayisiyla bir kez ceza evinden <;Ikanlann ikinci bir 

kez daha su<; i~leyerek cezaevine girme oranlan olduk<;a du~uktur. Bu 

du~uk oran hukumlulerin topluma kazandinlmasi faaliyetleri a<;Isindan 

olduk<;a sevindiricidir. Hi<; ~uphesiz mukerrirlik yiizdesi tek ba~ma 

cezaev1 muesseselerindeki iyile~tirme programlanmn tesirliligi 

konusunda s1hhatli bir kriter olamaz. Miikerrirlige etkili olan faktorler 

aras1nda cemiyetin eski hukiimliilere kaq1 olan tutumu, sosyal ve 

ekonomik ko~ullar da yer almaktadu.Cll) 

TABLO 7 

SU<; SA YISINA GORE CEZAEViNE GiREN HUKUMLULER 

Su£ Say1s1 1990 1991 1992 1993 Ortalama% 

1 44386 56659 51221 50778 0.945 

2 1786 1881 1857 1856 0.032 

3 600 1243 1297 954 0.022 

4+ 54 129 25 30 0.001 

Kaynak : DiE, 1994, s. 198. 

ikinci kez cezaevine girenlerin oram yakla~1k olarak ortalama %3 

olmakta, y1llar itibariyle bu oran %2 'I ere dii~ebilmektedir. 

Hiikumliiler <;ah~manm ilerleyen boliimlerinde de bahsedilecegi 

uzere, cezaevlerinde temel egitim faaliyetlerine de tabi tutulmaktad1r. 

Ulkemizdeki hukumlulerin egitim seviyelerinin olduk<;a du~iik 

oldugundan daha once bahsetmi~tik. Egitim seviyelerinin yiikseltilmesi 
amac1yla yapllan egitim - ogretim faaliyetlerinin cezaevlerinde istenilen 

sonucu vermedigini soylemek mumkundur. 

DiE 'nin yaptlgi 1993 y1h istatistiklerine gore; cezaevlerine giren 

12 90 okuma yazma bilmeyen hiikumliiden 1241 'i yine okuma yazma 

(II) Mustafa T. YOCEL, Kriminolojik Notlar, Toplum Su~lu ve Otesi, Ankara, 1971, s. 53. 
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ogrenmeden cezaevinden 91km1~tlr. Geriye kalan 49 ki~iden 31 'i okuma 

yazma ogrenmi~, 15 'i ilkokulu bitirmi~tir. Bunlann i9erisinden yaln1zca 

3 ki~i ortaokul veya dengi meslek okulunu bitirmi~tir. 

Okuryazar olup da bir okul bitinneyen 2380 ki~iden 2353 ki~isi 

yine bir okul bitirmeden cezaevinden c;Ikmi~tlr. Bunlann i9erisinden 24 
ki~i ilkokulu, 3 ki~i de ortaokulu bitirmi~tir.(l 2 ) 

Cezaevlerinde zorunlu olarak uygulanmas1 gereken okuma yazma 

egitim faaliyetleri ile ilkokul bitirme programlann1n yeterince etkin 

olamadiginl a91k9a gormekteyiz. Hukumliiler de bu tur egitim 

faaliyetlerine fazla ilgi gostermemektedirler. Genellikle cezaevine giri~ 

ve 91k1~ta egitim .duzeylerinde bir farkhhk olmamaktadu. Bu ise bizi 

zorunlu olarak 9ocuk htiktimlulerin durumunu incelemeye 
yoneltmektedir. T ABLO 2' de ozellikle 15 ya~m tizerindeki 

htikumhHerden bahsedilmekte ve 15 ya~1ndan itibaren her ya~ grubunda, 

bir onceki ya~ grubuna gore onemli artl~lann oldugundan 

bahsedilmektedir. Dolay1s1yla pek c;ok veri de 15 ya~1n uzerindeki 

htikumlulerin durumunu yans1tmaktadu. Ancak 9ocuk htiktimluler en az 

digerleri kadar onemlidir ve tizerinde ozenle durulmas1 gereken bir 

grubu olu~turmaktadular. 

Ulkemizde gen9lerin sue; i~leme sebeplerini belirlemeye ait 

ara~tumalar olduk9a s1mrhdu. Bu ara~tumalar da daha c;ok 9ocuk 1slah 

ve cezaevlerinde yapllm1~tlr. 

Su9lu 9ocuklar genellikle alt toplumsal ve ekonomik dtizeye sahip, 

egitim duzeyi dti~tik, geliri az, aile reisinin tanmla ugra~t1g1 ya da i~9i 

oldugu, 90k 9ocuklu ailelerin yocukland1r. (l
3

) 

<;ocuk su9lulugu, gerek tur, gerekse neden ayismdan yeti~kin 

su9lulugundan aynlmakla kalmamakta, su9lu gen9ler tedavi 

(!
2

) Benzer sonw;:lar ic;:in Bkz. DiE 1992,1991,1990 ... 
0 3

) Aym gorii~ ic;:in: Haluk YA VUZER <;ocuk ve Su~, Ankara, 1981 ve Sevda ULUGTEKiN, "Hiikiimlii 
<;ocuklann Yeniden Toplumsall~maya Yatkinhgiyla ili~kili Faktorler Hakkmda Bir Ar~t1rma" 
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9ah~malanna da yeti~kinlere oranla daha ba~anh ve siiratli yamt 
vermektedirler. <14

) 

Hiikiimlii 90cuklann en 90k i~ledikleri su9un mala kar~1 bir su9 

olan h1rs1zhk oldugunu goriiyoruz. Daha sonra da suastyla adam 

oldiirme, gasp ve cinsel su9lar gelmektedir.< 15
) Islahevine giren hiikiimlii 

90cuklann yakla~Ik yiizde 7 5 'i tslahevine girdikten sonra herhangi bir 

okula devam etmemektedir. 1993 yilmda 1slahevine giren 494 90cuktan 

351 'i herhangi bir okula devam etmemi~tir. 27'si 1slahevi ilkokuluna 

gitmi~, 27 si liseye gitmi~ ve yalmzca 1 tanesi de iiniversite haz1rhk 

kurslanna devam etmi~tir. Benzer sonu9lara diger ylllarda da ula~mak 
miimkiindiir. < 16) 

Ara~tumalar, herhangi bir su9tan dolay1 hiikiim g1ym1~ olan 

ki~ilerin biiyiik 9ogunlugunun ekonomik yonden gii9siiz, aile ve 

toplumsal ili~kileri saghkstz, temel ve mesleki egitim seviyeleri yetersiz, 

gen9 ya~lardaki ki~ilerden olu~tugunu gostermektedir.<17
) Bu nedenle de 

eski hiikiimliilerin kendi ba~lanna bir i~ kurup, bagtmstz olarak 

9ah~abilmeleri gii9tiir. Bu durum ise, bu ki~ileri ister istemez bir ba~kas1 

hesabma 9ah~ma zorunluluguna yoneltmektedir. (IS) Bu ki~ilerin ba~kas1 

hesabma 9ah~ma zorunlulugunda bulunmas1, bizi bu ki~ilerin 9ah~ma 

ya~ammda yer alma nedenlerini incelemeye yonlendirmektedir. 

Ankara, 1986. 
0 4) Haluk YA VUZER, c;ocuk Su~luluguna Yak.la~•m Bi~imleri ve Yeniden Egitim, istanbul, 1980, s. 59. 
(JS) DiE 1993, S.6 daki tablodan 91kartllan sonu9. Aynca bak!mz TC. M.E.B. I Gen~lik: ~niSl On (:ah~ma 

Raporu, 1988, s.2 
0 6

) DiE 1990, 1991, 1992. 
(!

7
) Bak!mz. Bu 9ah~ma TABLO 2, TABLO 3, TABLO 5. 

OS) ihsan ERKUL- b. Ziihtii ALTAN- Niivit GEREK, Sosyal Politika Dersleri, C. II, Eski~ehir, 1983, s.77 
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Eski hukumlu olarak nitelenen ki~inin hukumluluk niteligi, i~lenen 

suc;un cezas1n1n tamamlanmas1yla tiim hukuki unsurlan ile birlikte 

ortadan kalkm1~ olmaktadu. Ancak, boyle bir durumdaki ki~i topluma 

yeniden dondugunde, bu niteliginden oturu toplumsal ya~ama uyabilme 

ve ya~ant1sm1 surdurebilmede pek c;ok engelle kar~1la~u.c 19 ) Bu ki~iler 

kendilerinin her turlu ihtiyac;lann1 kar~1layabilmek ic;in i~ bulup c;ah~ma 

zorunluluklanna ragmen almlanndaki eski hukumluliik s1fat1 bu 
olanaklanm engellemektedir.c2

o) Bu halde ise eski hukumluler, onurlu bir 

ya~am ic;in i~ bularak, toplumda yararh bir i~lev gormek ya da "tekrar 

sue; a donmek" gibi iki yol ile kar~1 kar~Iya kahrlar. (21
) Bir yonden eski 

hiikiimlulerin c;ah~ma hayatmda yer almalan ile saglanabilecek 

yararlann, olu~abilecek sakmcalardan daha ag1r bastlgmm anla~Ilmas1, 

bir yonden de sue; ve ceza kavramlannm zaman ic;erisindeki evrimi ve 

sosyal hukuk alanmdaki c;agda~ geli~imler, eski huklimlulerin c;ah~ma 

hukuku ic;erisinde ozellikle istihdam edilebilmede ozel olarak korunmas1 

geregini ortaya c;Ikmi~tlr. C22
) 

i~te bu ve buna benzer du~tinceler toplum ve devlet gorti~lerinde 

yen1 degi~ikliklere yol ac;m1~, bireylerin bugunkii modern toplumlarda 

bulunduklan ~artlara boyun egmeleri yerine, devletin kendi olanaklanyla 

i~ bulamayan bu gibi kimselere i~ bulma gorevini yiiklenmesi esas1 

benimsenmi~tir. Zira bugunkti sosyal devlet, c;ah~ma ve sosyal adalet 
ilkelerine dayanan, fertlere yaln1z klasik htirriyetleri saglamakla 

yetinmeyip, aym zamanda onlann insan gibi ya~amalan ic;in zorunlu olan 

maddi ihtiyac;lann1 kar~1lamay1 da kendine gorev edinen bir devlet 

tipidir. Bu yolla iktisaden zay1f olan ki~iler, ozellikle ba~kalanna bagh 

olarak c;ah~anlar, korunarak geni~ halk tabakalann1n refaha kavu~malan 

saglanm1~ olur. Anayasam1zm 2. maddesinde de a<;Ik<;a belirtildigi 

09l 6. Ziihtii ALTAN, "Eski Hiikiimliilerin (:alt~tmlmasmda Gene} ilkeler" EiTiADer. Ocak, 1980, C. 16, 
S.l, s. 324. 

<20) ihsan ERKUL, "Eski Hiikiimliiler ve (:ah~ma Sorunlan" ESADER, C.XII, 1976, s. 287. 
(Zll ALTAN, "Eski ••• ", s. 325'den The Man who Lived Again, APL- CIO Pub. No: 63, USA, s.2. 
<22

) ALTAN, "Eski ••• " s.325. 
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iizere Tiirkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Bu baktmdan 

Anayasamtzda sosyal devlet ilkesini benimseyen baz1 temel kurallar 
goriiliir. c23

) 

1981 Anayasamtz 49. maddesinde 9ah~mantn herkesin hakk1 ve 

odevi oldugunu belirterek, devlete 9ah~mayt destekleme ve i~sizligi 

onlemeye elveri~li ekonomik bir ortam yaratmak i9in gerekli tedbirleri 

alma gorevini vermi~tir. Aynca 50. maddesinde " ... yetersizligi olanlar 

((ah~ma ~artlan baktmdan ozel olarak korunurlar" demekle engelliler 

stmf1n1n onemli bir grubunu olu~turan eski hiikiimliilerin de 9ah~ma 

hayatmda ozel olarak korunmasm1 ama((lamt~tlr. Eski hiikiimliilerin 

korunmas1na yonelik ((Ikartllan .931 sayth kanunun hiikiimet gerek9esi de 

bu amaca uygun olarak ~oyle demektedir: " ... Tesadiifen bir su9 i~lemi~ 

hatta baz1 ahvalde bu duruma dii~mii~ yurtta~lardan da ((ah~ma dilek ve 

istidadtnda olanlara da bu imkam saglamak yine toplumun odevleri 

arastnda saytlabilecegi gibi, ayn1 zamanda toplumun menfaat ve huzuru 

icabtdtr. Diger taraftan her ne ~ekilde olursa olsun su9 i~lemi~ ve 

mahkum olmu~ bulunanlann bu mahkumiyetlerini 9ektikten sonra 

kefaretlerini odemi~ ve su((luluk hallerinin kalmam1~ oldugunu ve 

kendilerine ((ah~ma imkam verilerek topluma yararh bir insan haline 

gelmeleri ~ansmm tamnmasmm faydah olacagtnl kabul etmek icap 

d " e er. .. 

Eski hiikiimliiler istihdam edilebilmede pek 90k engelle 

kar~lla~maktadular. C24
) i~te bu kar~Ila~tiklan engelleri a~abilme ve eski 

hiikiimliilerin ((ah~ma ya~amtnda yer alabilmelerinin yararh nedeniyle 

sosyal politikalarca korunurlar. 

Eski hiikiimliilerin 9ah~ma ya~amtnda istihdam edilebilmelerinin 

gereginden bahsederken oncelikle bunlann saytsal ((Okluklan gozden 

ka((tnlmamahdu. Bu ki~iler aileleriyle birlikte dii~iiniiliirse toplumda 

olduk9a onemli bir kitleye ula~ular. Tablo 1 'de de goriilecegi iizere 

<23l ERKUL, "Eski •.• " s.288. 
<24

) Bu enge,lier bir sonrald paragrafta aynntlh olarak ele ahnacaktu. 
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cezaevme giren-91kan say1s1 yakla~Ik olarak ortalama yilda elli bin 

civanndadu. 

Bir i~ bulup 9ah~mak, bir i~te ba~an gosterip ilerlemek toplumdaki 

Him bireyler i9in bir gereksinim olmanm da otesinde bir zorunluluktur. 

~ah~mak yaln1zca gelir saglayabilmenin bir arac1 olarak du~ulemez. 

Konuya bu a91dan yakla~Ildigmda, eski hiikumluler i9inde bir i~ bulup 

9ah~man1n ne kadar onemli oldugu ortaya 91kar. 

Kendine uygun bir i~ bularak 9ah~malan, eski hukumlii ki~ilerin 

toplum ve sosyal ya~am ile ge9mi~te kalan 9eli~kilerinin giderilmesine 

ve ili~kilerinin saghkh bir dogrultuda peki~tirilmesine de yardunc1 

olacaktu. 

1stihdam edilememeleri halinde, eski hiikumlulerin katl bir 

bagi~lamazhkla toplumdan soyutlanmalan, esasen daha duyarh hale 

gelmi~ bulunan toplumsal ili~kilerini olumsuz yonde etkileyecek ve yeni 

su9lar i~lemeleri olas1hgmi 9ogaltacaktu. Onunde uzun aktif ya~am 

donemi bulunan bu ki~ilerin, boyle bir yola itilmesiyle olu~abilecek 

sakmcalar daha a91k olarak goriilur. 1~sizligin, ki~iyi su9a it en temel 

etkenlerden biri olarak kabul edilmesi ve su9 i~leme egiliminin i~sizler 

aras1nda daha yiiksek bulunmas1 da bu dii~unceleri dogrulamaktad1r. 

Eski hiikumlii ki~ilerin de kendilerini ve bakmak zorunda 

bulunduklan kimseleri ge9indirmek i9in gelir saglayabilecekleri bir i~ 

bulup 9ah~malan gerekir. Bu kimselerin 9ah~abilme olanag1 bulabilmesi, 

ulusal gelirin ve dolayisiyla toplumsal refahm 9ogalmasma da yard1mci 

olur. Onlan, ulusal gelire katk1da bulunmadan, pay alan hirer tiiketici 

olmaktan kurtanr. Bu anlamda eski hiikiimliilerin istihdam 

edilememeleri, kaynaklann en verimli ve son damlas1na dek tutumlu bir 

bi9imde kullanild1gi guntimiizde, ekonominin en degerli kaynag1 olan 

ins an giictinun savurganhg1 anlam1n1 ta~u. Eski hiikumliilerin ve onlann 

i~ bulmakta gii9liik 9ekmesinden etkilenecek insanlann say1sal 9oklugu, 

konunun ekonomik onemine daha da ileri boyutlar kazandumaktadu. 
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Eski hukumliiler; fiziksel ve dii~unsel i~gucunu degerlendirerek 

<;ah~mak, bir gelir guvencesine sahip olmak ve onurlu bir ya~am 

surdiirerek mutlu olma hakkma sahiptirler. Eski hukumliileri, bu 

haklann1 kullanabilme olanagmdan yoksun b1rakmak yalmz <;agda~ 

hukuk duzeni yoniinden de gil insancil a<;Idan da ho~ gorulemez. (25
) 

<25
) ALTAN, Sosyal..., s. 251-252. 
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Toplumsal ya~ama dondukten sonra eski hukumlulerin 

kar~Ila~tlklan ilk ve belki de en buyuk sorunlan, kendilerine gelir 

saglayabilecekleri bir i~ bulabilmek ya da bulmu~ olduklan i~i ellerinde 

tutabilmek olur. Herhangi bir su<; nedeniyle hukum giymi~ olan ki~ilerin 

biiyuk <;ogunlugunun ekonomik yonden gfi<;sfiz, aile ve toplumsal 

ili~kileri saghkstz, temel ve mesleki egitim dtizeyleri yetersiz, gen<; 

ya~lardaki ki~ilerden olu~maktadu. Bu nedenle de eski hukiimlulerin 

kendi ba~lanna bir i~ kurup, bagtmstz olarak <;ah~abilmeleri gii<;tiir. Bu 

durum ise, bu ki~ileri ister istemez bir ba~kas1 adtna bagtmh olarak 

<;ah~ma zorunlulugunda buakmaktadtr. Ancak, bu tlir bir i~ ili~kisi 

i<;inde ise, eski htikiimliiliik nitelikleri nedeniyle bu ki~iler sosyal, 

ekonomik ve yasal baz1 engellerle kar~tla~arak, kendilerine uygun bir i~ 

bulamazlar. Bu halde ise eski hiikiimhHer; bir i~ bularak <;ah~mak ve 

toplumsal ya~ama yeniden katilmak ya da yeniden su<; i~lemek gibi bir 

ikilemle <;ogu kez kar~I kaqtya kahrlar. Bu nedenle de, eski 

hukiimh.ilerin istihdam olunabilmeleri ve bu yol ile toplumsal ya~amla 

kayna~abilmeleri amactyla sosyal politikalar kapsamtnda korunulmas1 

gerekir. Eski hukumliilerin istihdam edilebilmeleriyle saglamlabilecek 

bireysel, sosyal ve ekonomik yararlar da bu gereklilige aynca rasyonel 

bir boyut da kazand1rmaktad1r. (26
) 

Eski hiikumlulerin istihdam edilebilmede kaqtla~tlklan engelleri 

dort ana ba~hkta inceleyebiliriz. 

A- ESKi HUKUMLULUK NiTELiGi 

i~verenler, bir eski huktimliiniin i~ istemini degerlendirirken, 

oncelikle bu ki~inin hiiktim giymi~ oldugu su<;u ya da su<; i~leme 

egilimini goz oniinde tutarak yeniden su<; i~leme olasthgtni 

dti~i.ineceklerdir. Bu dti~i.incelerle i~verenlerin, daha once i~lemi~ 

<26
) ALTAN, Sosyal •.. , s. 248. 
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· olduklan su<;lardan dolay1 bu ki~ilere kar~I duyduklan ku~ku ve 

guverisizlik, eski hukumlulere i~ vermeme yonunde bir isteksizlik, 
<;ekingenlikten ba~lay1p, direni~e kadar varabilen bir tavu almalanna yol 

a<;abilecektir. Eski hukiimlu ki~iye kar~I bir on ko~ullanma olarak da 

kabul edilecek bu dii~iince ve davran1~lar, eski hukiimlu ki~inin bir i~e 
girmesinden sonra, i~yerindeki sosyal <;evresi i<;in de ge<;erlidir. 

Boylece, hangi tiir ve agiThkta olursa olsun, daha once bir su<; i~lemi~ 

olmas1, daha ba~langi<;ta eski htLktLmltL olarak nitelendirilen ki~iye kaq1 

i~yerinde bir giivensizlik uyandumakta ve i~lenmi~ olan su<; onem 

kazan1p agiTla~tik<;a bu duygular, tedirginlige, korkuya ve hatta kine 

donii~erek olumsuz bir tavu ahnmasma yol a<;abilmektedir. Aynca diger 

insanlara gore az yada <;ok istisnai bir psikolojiye sahip olmak 

anlammda tiim su<;lular diger bireylere gore farkh sayilabilirler. Cezaevi 

psikolojisi giin ge<;tik<;e su<;lunun ferdi psikolojisine egemen olarak, 
sonunda su<;luyu belirgin bi<;imde degi~tirebilir. C27

) 

B- SOSYAL NEDENLER 

Eski hiikiimliilerin istihdam edilme dii~iincesi ve uygulamalan, bir 

<;ok kimse ve bu arada i~veren i<;inde <;ok yeni bir anlay1~t1r. Bu nedenle 

<;ah~ma ya~amma giren ya da girecek olan eski hiikiimlii ki~ilerin 

sorunlan bir i~e ba~lamakla birlikte <;oziilmii~ say1lamaz. Aile 

iiyelerinden ba~lay1p yakmlan arkada~lan i~yerindeki astian, iistlerine 

dek, uzanan tiim sosyal <;evresinin ilgi, anlay1~ ve yard1mma gereksinim 

duyarlar. Kamu vicdanmca benimsenip, davram~lan ile desteklenmedigi 

siirece, eski hiikiimliilerin gerek toplumsal ya~am ve gerekse <;ah~ma 

ya~am1 i<;inde ger<;ek anlamda yer alabilmesi gli<;tiir. Kamuoyunun bu 

alanda egitilip aydinlatilmas1 ve bu konuda olu~turulabilmesi, konunun 

belki de <;oziimii geregince onemsenmeyen yonlerinden birisidir. Bas1h, 

i~itsel ve gorsel ileti~im ara<;lan, egitim ve ogretim kurumlan, 

sendikalar, goniillii dernekler, yoneticiler, i~verenler ve hatta toplumsal 

etkinligi ve saygmhg1 olan ki~iler bu alanda sorumluluk ta~1yan ve 

<
27

) ALTAN, Sosyal •.. , s. 248-249. 
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kamuoyunu olu~turabilen gii9lerin ilk akla gelen ornekleri olarak 

s1ralanabilir. (28
) 

C - EKONOMiK NEDENLER 

Eski hiikumlulerin istihdam edilebilme olanak ve ortam1, toplumun 

ekonomik yap1s1 ve ko~ullan ile de yaktndan ili~kilidir. 

istihdam duzeyinin dil~uk oldugu, i~sizligin biiyilk boyutlara 

ula~tigi, i~giicii sunumu 9oklugunun olu~turabilecegi rekabet nedeniyle 

eski hiikiimlii 9ah~tumak, i~veren i9in geregi ve onceligi olmayan bir 

yiik haline donii~ebilecektir. Boyle bir ekonomik ortam i9inde, eski 

hiikiimliilere istihdam olanag1 saglayabilmek i9in surdiiriilen 9abalardan 

olumlu sonu9lar ahnabilmesi beklenemez. 

i~verenlerin eski hiiki.imlii 9ah~tirmaktan ka9mma nedenlerinin 

belki de ba~mda, i~giicii sunumunun 90k yilksek ve kolay saglamr olmas1 

bulunur. Ger9ekte; boyle bir ortam yalmzca eski hiikiimliilerin degil, 

toplumdaki tum engelli gruplann onemli ol9iide engeller. Eng eli 

bulunmayanlann bile i~ bulup 9ah~abilmede gii9liik 9ekenlere kar~I 

duyulabilecek tedirginlik ve gosterilecek ilgi daha az olur. Bu nedenle 

i~giicii piyasasmda emek sunumunun, eski hiikiimliilerin 9ah~abilmelerini 

olanakh ve hatta gerekli kllabilecek kadar 9ogaldtg1 bir ekonomik 

ortamm, bu alandaki yasal hukilmlerin uygulanabilirligine 

aznnsanmayacak katktlan bulunacaktir. (29
) 

Ancak bu elveri~siz durum, eski hiikilmlulerin istihdam1nda ozel 

programlann yaptlmasmda ve uygulamasma engel olmamahdu. Sosyal 

bir devletin odevleri arasmda herhalde eski hukiimlulerin ozel durumlan 

ile ilgilenmekte vard1r. (30
) 

<28) Faruk EREM, Adalct Psikolojisi, AUHF Ya. No. 131, Ankara, 1959, s. 16. 
<29

) ALTAN, Sosyal •.. , s. 249. 
<30) Metin KUTAL, "Sakat ve Eski Hiikiimliilerin istihdamlan ilc ilgili iki Oncmli Tiiziik", iKTiSAT ve 

MALiYE DER., C. XXXIV, S.2, MAYIS, 1987, s. 83. 
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D - HUKUKi NEDENLER 

Eski hukiimlulerin (fah~tinlmasl yonundeki uygulamalar 90k yeni olarak 

nitelenebilecek kadar yakm ge9mi~e dayanmaktadu. Bu nedenle, bu 

alanda henuz saptamlamam1~ ya da giderilememi~ baz1 aksakhklar da 

bulunabilir. Aynca, eski hiikumliilerin (fah~tinlmasmi ongoren hiikiimler, 

90k onceleri yiiriirliige giren ve yillar boyu uygulanan yiiriirliikteki ba~ka 

mevzuat huklimleri ile de 9eli~ebilir. Sozgelimi, yuriirhikteki bir yasa 

eski hiikiimlii 9ah~tuma yiikumliiliigiinii diizenleyen hiikiimleri i9erirken, 

bir ba~ka yasada ise bir i~e girebilmek i9in "hiikiim giymi~ olmamak" 
gibi on ko~ul ta~tyan hiikiimler yer alabilir.(3

l) Mesela devlet memuru 

olabilmek i9in Devlet Personel Kanunu agtr hapis veya 6 aydan fazla 

hapis veyahut affa ugram1~ olsalar bile zimmet, ihtilas, irkilap, rii~vet, 

htrstzhk, dolandtncthk, sahtecilik, inanc1 kotiiye kullanma dolanh iflas 

gibi yiiz ktzartlci bir fiilden dolay1 hapis cezasmdan hiikumlii 

bulunmamak (32
) kaydm1 aramak suretiyle, 90k say1da eski hiikiimliinun 

devlet kaplSlnda 1~ bulmaSilll onlemektedir. Devlet Personel 

Kanunumuzdaki bu genel ilke bu giin hemen hemen biitiin ozel kesim 

i~yerlerinin tiimiinde de benimsenen ana bir ilke olmas1 itibariyle bu 

durumda bulunan kimselerin ozel kesim i~yerlerinde de i~ 

bulamayacaklan a(fiktu. Bu tutumun, i~ bulamad1klan i9in insanca 

ya~ama ~artlanna kavu~mak olanagma ula~amayan bu insanlan 

bulunduklan toplumdan kopmaya ve onlan yeniden SU'f i~lemeye gotiiren 

bir davran1~ olacag1 a91ktlr. (33
) 

<31 l AL TAN, Sosyal •.. , S. 249 - 250. 
<32

) 657 Sayllt Devlet Personel Kanunu mad. 48. 
<33

) ERKDL, Eski ••. , S. 287 -288. 



iKiNCi BOLUM 

ESKi HUKUlVILULERiN <;ALISMA Y ASAMINA GiRMEDEN 

ONCE KORUNlVIALARI 

Eski hliklimliHerin istihdam edilebilmeleri ve <;ah~ma ya~am1 i<;inde 

korunabilmeleri, i~e yerle~tirilmeden once yeteri ve geregince 

korunabilmelerine baghdu. Eski hliki.imhHerin temel egitimleri ve mesleki 

yonden egitilmeleri ile sosyal (dii~linsel) yonden rehabilite edilebilmeleri 

i~e yerle~tirilmeden onceki korunulma alamm olu~turur, hedeflerini 

belirler. 

Eski hiikiimhi ki§ilerin biiylik boliimlinlin gen<; ya~ gruplannda 

bulunduguna, temel ve mesleki egitim diizeylerinin yetersiz olduguna 

daha once de deginilmi~ti.(l) Bu nedenle, temel ve mesleki egitim dlizeyi 

yetersiz olan bu k:i~iler yeniden toplumsal ya~ama dondiiklerinde bir i~te 

<;ah~abilmeleri i<;in aramlan bilgi ve becerilere <;ogu kez sahip degildirler. 

(l) Bakuuz. Bu (:ah~ma TABLO 2, TABLO 3, TABLO 4. 
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Eski hiikiimHtlerin istihdammm bir ba~ka on ko~ulu ise, hiikiimliihik 

sliresi iyinde, sosyal yonden rehabilite edilebilmeleridir. Bu anlamda 

rehabilitasyon, eski hlikiimlii ki~inin duygu, di.i~iince ve davram~lan 

yoniinden 1slah edilmeleri anlamma gelir. Sosyal yon den rehabilite 

edilmenin amac1, eski hiikiimlii ki~inin sosyal ili~kilerini onarmak, 

toplumla olan baglann1 giiylendirmek ve onu toplumsal ya~ama 

haz1rlamakt1r. (2
) 

Eski hiikiimliilerin yah~ma hayatma girmeden once korunmalan, 

daha henliz hiiktimhi iken yapllan faaliyetlerle ba~lar. Bu a~amada en 

onemli gorev infaz kurumlanna di.i~mektedir. infaz kurumlannda zorunlu 

ve istege bagh olmak iizere bir taknn programlar yiirtittilmektedir. Bu 

programlar temel egitim faaliyetleri, sosyal yon den ( di.i~iinsel) 

rehabilitasyon faaliyetleri ve 1~ ve meslek edindirme faaliyetleri olmak 

liz ere liy alanda toplanmaktad1r. 

infaz kurumlannda geryekle~tirilen 1slah yah~malannda eski ceza 

hukuku anlay1~1, cezalann yerine getirilmesinde toplumun intikam 

duygulanm tatminle birlikte, cezanm ibret olmas1 esasm1 benimsemi~, suy 

i~leyen ~ahs1 cezaevlerinde kendi kaderlerine terk ederek infaz rejimini 

katl ve sert usullere dayandirmi~tlr. 

Buglinkii ceza hukuku anlay1~mda 1slahm amac1, suy i~leyenleri 

ki~iligine uygun terbiye, egitim ve yah~ma yollan ile tedavi edip, 

kendilerini topluma yararh birer msan haline getirme ilkesine 

dayanmaktadlf. infaz kurumlanndan ylktlktan sonra 1slah olmu~ suylunun 

izlenmesi, korunmas1 bu sistemin iyerisine girmektedir. (3
) 

Cezasm1 tamamlayan ve eski hiikiimhi s1fatma, kavu~an kimse bu 

s1fata kavu~madan once temel egitimden, sosyal rehabilitasyondan ve 

mesleki egitimden etkin bir biyimde geyerse, bu ki~inin i~e yerle~tirilme 

(
2 J b. Ziihti.i ALT AN, Sosyal Politika, Ayikogretim Fak. Yay. No. 474, C. II, Eski~ehir, 1996, s.254. 

C
3

l Altan SA YSEL, Su~,:Iu <;ocuklann iyilc~tirilmesindc Biitiinliige Dogru, Ankara, 1972, s. 9-10. 
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ve i~ini korumada digerlerine gore daha avantajh oldugunu kabul etmek 

gerekir. Bu nedenle hiikumliHerin 9ah~ma ya~amma girmeden once 

korunmas1 hayatl on em ta~nnaktadu. Hatta bir a dun daha ileri giderek 

sonraki koruma a~amalannm ba~ansmm buna bagh oldugunu 

soyleyebiliriz. 

I. TEMEL EGiTiM FAALiYETLERi 

Egitim programlan i9inde yer alan ders ve kurslann onemi ile infaz 

kurumlannm imkan ve ~artlan dikkate almarak, baz1 ders ve kurslar 

mecburi olmamakla beraber, idarenin siirekli te~viki ile hiikiimlii ve 

tutuklulann isteklerine ve kurumlann imkan ve ~artlanna bagh 

btraktlmi~tir. 

Uygulanmas1 mecburi olan programlar, her infaz kurumu ile 

tutukevinde mutlaka uygulanmas1 gereken programlard1r. 

Gerek uygulanmas1 mecburi olan ve gerekse idarenin te~vikine 

ragmen, istege ve kurumlann ~art ve imkanlanna bagh btraktlan egitim ve 

ogretim programlan; hi.iki.imlli ve tutuklulan cehaletten kurtarmak, i~ ve 

meslek sahibi yapmak, milli ve ahlaki yonden geli~melerini saglamak, 

olaylar kaq1smda ve yevreden gelecek tahrik ve k1~klrtmalar 

muvacehesinde sabuh, tahammi.illi.i, sogukkanh, ... olmalanm; 1slah olup 

bir daha su9 i~lememelerinin ve mutlaka beladan kaymalan gerektigini 

kendilerine ogretmek gibi, 90k onemli amaylan geryekle~tirmeye 

yonelmi~ bulunmaktad1r. < 
4

) 

A - OKUMA Y AZMA PROGRAMLARI 

Okuma yazma bilmeyenlere yonelik bir programd1r. Okur yazar 

olmayan hiiki.imli.i ve tutuklulann okuma yazma ogrenmelerini, gi.inli.ik 

hayatta kendileri i9in gerekli olan yazllan okuma ve anlamalanm, 

ti.irkye 'yi iyi konu~malanm ve temel bilgiler edinmelerini saglamak lizere 

\
4

) Hiiseyin TURGUT, Cczaevi idaresi, Adalet Bakanhg1 Egit. Dai. Ba~k. Ankara, 1986, s. 213. 
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uygulamr. Okuma yazma kurslan, mahalli Balk Egitim Miidiirltiklerince; 

Yeti~kinler is;in Okuma - Yazma Ogretimi ( 1. Kadame Egitim Program1) 

as;Ilarak yiiriitiilmektedir. 

Ceza infaz kurumlan ve tutukevlerindeki okuma yazma kurslannda 

farkh sw; gruplan olu~turulmadan hiikiimhi ve tutuklulann hepsi bir arada 

egitime ahnmaktad1r. Ancak kadm ve s;ocuk hiikiimlii ve tutuklular kendi 

aralannda ve kendi kogu~lannda Kurum Ogretmeni tarafmdan okuma 

yazma kurslanna tabi tutulmaktad1r. Ag1r ceza merkezlerindeki kadm 

kogu~lanna halk egitim merkezlerinden kadm ogretmen temin 

edilmektedir. 

Kurs sonunda ba~anh olanlara, halk egitim miidiirliigii ile i~birligi 

yapllarak okuma yazma belgeleri verilmektedir.(S) 

(
51 TURGUT, s. 213-215. 



TABLO 8 

YILLARA GORE CEZAEVLERiNDE VE TUTUKEVLERiNDE 

OKUMA Y AZMA OGRENEN HUKUMLULER 

Hiikiimhi say1s1 

Girerken 

Okuma Yazma 

Bilmeyen 

c;1karken 

Okur Yazar Olup 

Okul Bitirmeyen 

c;1karken 

ilkokul Bitiren 

c;1karken 

Ortaokul veya 

Dengi Bitiren 

c;1karken 

1990 
44158 

1356 

132 

39 

2 

Ogrenim Durumunu 173 
Degi~tiren (Toplam) 

Kaynak : Ada let i statist iklcri 

1991 
72885 

2117 

217 

50 

267 

1992 
53433 

1298 

67 

12 

79 

1993 --
51367 

1241 

31 

15 

3 

49 

31 

Cezaevlerinde uygulanan okuma yazma programlanmn ne derecede 

ba~anh oldugunu gormek i<;in TABLO 6 'y1 inceledigimizde sonucun umut 

k1nci oldugunu gormekteyiz. Cezaevine girdiginde okuma yazma 

bilmeyen her yiiz ki~iden yalmzca dordii ogrenim durumunu 

degi~tirebilmi~tir. Bu, yiizde doksan alhhk bir kesimin ogrenim durumunu 

degi~tirmek i<;in fazla bir <;abaya girmedigini bize gostermektedir. Oysa 
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ki cezaevlerindeki egitim faaliyetlerinde okuma yazma programlanna ozel 

bir onem verilmekte ve okuma yazma bilmeyen ki1nsenin kalmamas1 i<;in 

<;aba sarf edilmektedir. 

B - iLKOKUL BiTiRME PROGRAMLARI 

Okuryazar olup da ilkokul diizeyindeki egitimini tamamlamayan 

hiikLimli.i ve tutuklulann, bu egitimden ge<;irilerek ilkokul diplomas1 

almalanm saglamaya yonelik bir programdn. Bu seviyede verilen 

egitimin amac1; hiikLimlii ve tutukluyu giinllik hayat i<;in gerekli asgari 

bilgilere donatmak ve egitim sonunda alacag1 ilkokul diplomas1 ile 

tahliyeden sonra herhangi bir i~e girebilme veya daha ileri dlizeyde egitim 

yapabilme imkam saglamaktlr. Okuma yazma kursu gibi ilkokul bitirme 

kursu da uygulanmas1 mecburi bir programdn. Kurumun ~artlanna ve 

imkanlanna bakllmaks1zm bu kursun mutlaka a<;Ihp yiiriitlilmesi gerekir. 

ilkokul bitirme kurslannda, Milli Egitim Bakanhgmm hazulad1g1 

'"Yeti~kinler i<;in II. Kademe Egitim Uygulamasma ili~kin Ytmetmelik" ve 

"Yeti~kinler i<;in II. Kademe Egitim Deneme Program1" uygulanacaktlr. 

Kurs sonunda ilkokul bitirme smavlannda ba~anh olanlara, Halk 

Egitim Miidlirlligli ile i~birligi yapllarak diplomalan verilmektedir. (6
) 

ilkokul bitirme programlanna devam edebilir durumdaki ki~ilerden 

ancak yLizde bir oramnda bu konuya ilgi gosterildigi DiE verilerinden 

goriilmektedir. Orne gin 1993 yllmda 23 80 okuryazar olup ta bir okul 

bitirmeyen hiikiimhiden ancak 24 ki~isi ilkokulu bitirmi~ ve 3 ki~isi de 

ortaokul ve dengi meslek okulunu bitirmi~tir. Diger y1llara ait verilerde 

de benzer sonu<;larla kar~Ila~Ilmaktadu. 

\ 6 l TURGUT, s. 220 -221. 



TABLO 9 

OKURYAZAR OLUPTA CEZAEViNDE OGRENiM 

DURUMUNU DEGiSTiRENLER 

1990 1991 1992 

Hiikiimhi Say1s1 44180 72885 53433 

Girerken Okur Yazar 

Ancak Okul Bitirmeyen 3425 5777 2930 

<:;tkarken ilkoku1 

Bitiren 121 193 40 

<:;1karken Ortaokul veya 

Dengini Bitiren 2 3 1 

<:;tkarken Lise veya 

Dengini Bitiren 1 2 

<:;1karken Ogrenim 

Durumu Degi~enler 124 198 41 

Kaynak : Adalet istatistikleri 

C- ORTAOKUL, LiSE VE DENGi OKUL BiTiRlVIE 

PROGRAMLARI 

1993 
51967 

2380 

24 

'1 
;) 

27 

33 

Hiikiimhi ve tutuklulann bo~ zamanlanm doldurmak ve tahsil 

dlizeylerini yiikseltmek amac1yla, cezaevi idaresinin devamh te~vikleri ile 

bu ki~ilerin d1~andan ortaokul, lise ve dengi okul smavlanna hazulanmas1 

ve Milli Egitim Miidtirhikleri ile i~ birligi yapllarak bu smavlara 

kat1lmalann1n saglanmas1, 1slah yoniinden Adalet Bakanhgmm kabul 

ettigi ve lizerinde onemle durdugu bir husustur. 
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infaz kurumlan tarafmdan uygulanmas1 mecburi olmayan, fakat 

idarece te~vik edilmesi gereken bu programlara dahil kurs ve <;ah~malara 

katllmak isteyen hiiklimhi ve tutuklulann bulunmas1 ve kurumun bina, 

ara<; - gere<;, tesis, personel ve zaman bakun1ndan bu programlann 

uygulama imkamna sahip olmas1 gerekmektedir. Cezaevlerinde a<;Ilarak 

ortaokul, lise ve dengi okul bitirme kurslannda uygulanacak programlar 

ve bu programlan uygulayacak ogretmenler, Milli Egitim Miidiirliikleri ile 

Halk Egitim Miidiirliiklerinden temin edilmektedir. 

Hiikiimlii ve tutuklulann, ileri seviyede egitim yapmalan amac1yla 

uygulamaya konulmu~ olan bu kurslar sonunda, Milli Egitim 

Miidiirliigiince s1nav a<;Ilmas1 gerekmektedir. (7) Bu smavlara katllma 

bi<;imleri infaz kurumlanmn niteliklerine gore farkhla~maktadtr. (8
) 

Tiirkiye genelindeki cezaevlerinde uygulanan ortaokul, lise ve dengi 

okul bitirme programlanndaki amaca ula~ma oram, (Adalet 

istatistiklerine gore) olduk<;a dii~iik ger<;ekle~mektedir. 

1993 ydmda 51967 hiikiimliiden yiizde 7 5 'i ilkokul mezunudur ve 

ilkokul mezunu olanlardan ancak binde 1 'i ortaokul ve dengi bir okul 

bitirerek cezaevlerinden tahliye olmu~lardir. Bunlar arasmda <;tkarken 

ogrenim durumunu degi~tirenlerin oram ise yine binde 1 civanndad1r. 

Girerken ortaokul mezunu olanlan egitim durumlanm degi~tirme oranlan 

da bin de 2' dir. Bu say1sal veriler hiikiimhilerin egitim programlanna fazla 

ilgi gostermediklerini bize gostermektedir. 

'·
7

l TURGUT, s. 271 - 272. 
(8 ) Bu konuda daha aynntlh bilgi i<;in bkz .. TURGUT, s. 273 -274. 



TABLO 10 

iLKOKUL 1\tiEZUNU OLUPTA CEZAEViNDE OGRENiM 

DURUMUNU DEGiSTiRENLER 

1990 1991 1992 

HiikUmlii Say1s1 44180 72885 53433 51967 

Girerken Ilkokul 

Mezunu olanlar 32878 54045 41235 39125 

<;1karken Ortaokul 

veya Dengi Bitirenler 42 101 29 29 

<;Il-::arken Lise veya 

Dengi Bitirenler 5 12 2 ., 
.) 

<;1karken Ogrenim 

Durumu Degi~enler 47 113 31 32 

Kaynak : Adalct istatistiklcri 

35 



TABLO 11 

ORTAOKUL MEZUNU OLUPTA CEZAEViNDE OGRENiM 

DURUMUNU DEGiSTiRENLER 

1990 1991 1992 1993 

Hiikiimlii Say1s1 44180 72885 53433 51967 

Girerken Ortaokul 

Mezunu Olanlar 3396 5635 3953 4404 

<;1karken Lise 

veya Dengi Bitirenler 6 30 7 8 

<;1karken Oniversite 

veya Yiiksekokul Bitiren 1 

<;1karken Ogrenim 

Durumu Deg:i~enler 6 3 7 8 

Kaynak : Adalet istatistikleri 

36 

Hiiki.imhi ve tutuklulann egitilip 1slah edilebilmeleri i<;in doktor 

raporu ile derslere katilamayacak kadar ya~h veya hasta olduklan tespit 

edilenler d1~mda kalanlann tamam1, tahsili, mevkii, zenginligi ve hahn ne 

olursa olsun, okuma yazma ve ilkokulu bitirme kurslanna, ki.iltiir 

derslerine, se<;ilmek ~artlyla i~ ve meslek kurslanna, sinema ve video ile 

egitim <;ah~malanna, ferdi gorii~melere ve psiko - sosyal hizmet program1 

uygulamalanna, tiim sosyal ve kiiltiirel <;ah~malara seyirci olarak, 

katllmalan mecbur tutulmu~tur. 

Ceza infaz Kurumlan ile Tutuk Evlerinin Y onetimine ve Cezalann 

infaz1na Dair Tiizlik'iin 178, 183, 184, 194, 195 inci maddeleri ile 1721 
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sayll1 Hapishanelerin ve Tevkif11anelerin idaresi Hakkmda Kanunun 218, 

64 7 say1h Cezalann infaz1 Hakk1ndaki Kanunun 15 ve Ek 2 nci 

maddeleri, hiikiimlii ve tutuklulann egitim, ogretim ve 1slah <;ah~malanna 

i~tirak etmeleri mecburiyetini getirmi~tir. (9
) 

(
9 J TURGUT. s. 270. 



38 

II. SOSYAL YONDEN REHABiLiTASYON FAALiYETLERi 

A - PSiKO - SOSY AL HiZMET PROGRAMLARI 

Bu program, biinyesinde psikolog, sosyal <;ah~maci gibi, bu 

konunun uzmam olan personeli bulunan infaz kurumlan ile tutuk 

evlerinde uygulanmas1 mecburi olan bir programdu. 

Hiikiimlii ve tutuklulann ki~ilik ozelliklerini, ruhsal, duygusal, 

ekonomik ve sosyal problemlerini belirleyerek, uygun mesleki teknikler 

kullanmak suretiyle, bunlann yeniden topluma kazand1nlmalan amacma 

yonelik olan bu programm, ba~an ile uygulamalan amacma yonelik olan 

bu programm, sosyal <;ah~maci ve gerektiginde pedagoglann rahat bir 

<;ah~ma ortamma kavu~turulmas1 kendilerine idarece her tiirlii yardnn ve 

kolayhgm gosterilmesi gerekir. ( 10
) Bir and a giinliik ya~antlsmdan 

cezaevine dii~mii~ ki~inin, bu ortam degi~ikligi nedeniyle yogun bir stres 

ya~ad1g1 kabul edilmelidir. Bu ki~i, cezaevindeki ortama ayak uydunnaya 

<;ah~acak, yeni ki~ilerle ve yeni otoritelerle kaqila~acaktu. Aynca 

cezaevinden <;Iktiktan sonra yeni bir hayata kendisini haz1rlayacaktlr. 

Biitiin bunlar hiikiimlilniin ~iddetle psiko - sosyal hizmet programlanna 

ihtiya<; duymalanna neden olacaktlr. Hiikiimliiler ger<;ekten 

giivenebilecekleri, sorunlanm anlatabilecekleri ki~ilerden rahathkla 

yardnn isteyebilecekler, hatta cezaevi makamlanna iletmeye <;ekindikleri 

sorunlanm cezaevi psiko - sosyal hizmet uzmamna iletebileceklerdir. 

Cezaevi idaresinin en biiyiik gorevi, bu insanlan egitim yoluyla 

gii<;lii - kuvvetli kllmay1 hadiselerle kaqlla~tlklannda, onlara sab1rh, 

dayamkh ve tahammiillii olmalan gerektigini ogretmesidir. Bu egitimin 

verilmesi, ilkokul, ortaokul, lise bitirme ve meslek egitimi kurslan, kiiltiir 

dersleri, konferanslar, sinema ve video ile egitim gibi etkinlikler yanmda, 

<;ok etkili bir ~ekilde ferdi gorit~me yolu ile de saglanabilir. Bilindigi gibi 

insanlar, topluluk i<;erisinde ve arkada~lanmn yanmda kitle 

ClOJ TURGUT, s. 252- 253. 
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psikolojisinin etkisi ile son derece cesur, katl ve inat91 olurlar. Boyle bir 

ortamda insanlan ikna etmek, daha do grusu pi~manhk duygulanm 

geli~tirip 1slaha yoneltmek zor bir i~tir. Bunun i9in hiikiimhi ve 

tutuklulann, zaman zaman kalabahk kogu~lardan almarak 9evresinden 

kopanlmas1 ve idare binasmda, savc1, miidiir, psikiyartrist, psikolog, 

sosyal 9ah~mac1, doktor, din adam1 veya ogretmenle tek ba~ma ayn ayn 

gorii~tiiriilmesi yararh olacaktu. Bu durumda, kitle psikolojisinin d1~ma 

91kartilan su9lunun korkak, iirkek, aciz ve zay1f halinden istifade 

edilerek, onu tammaya 9ah~mak, problemlerini ogrenmek ve daha sonra 

da ikna ve telkin yollanyla su9 ve suyluluktan kendisini anndlfmaya 

gayret etmek uygun bir yoldur. anlay1~ sevgi ve iyi niyetle gorii~meleri 

siirdiirecek gorevliler, su9lular ile yakm bir diyalog kurabilmeli ve onlann 

pi~manhk duygulanm geli~tirmeye devam etmelidirler. (ll) 

B- SOSYAL VE KULTUREL FAALiYETLER 

Sanat, kiiltiir, spor ve 9e~itli yan~ma alanlannda yapllacak 

yah~malann, rehabilitasyon a91Smdan hiikiimhi ve tutuklular iizerinde 

yarattig1 olumlu etkiler dikkate almarak kurumlann tesis, bina personel 

gibi imkanlanmn elverdigi ol9iide, her tiirlii sosyal ve kiiltiirel 

9ah~malann yap1lmas1 faydah ve gerekli goriilmektedir (12). Bu nedenle 

de cezaevlerinde yapilacak sosyal ve kiiltiirel faaliyetler desteklenmekte 

ve te~vik edilmektedir. Bu faaliyetlere yore halkmm da ilgisinin 

9ekilmesi, hliklimliilerin rehabilitasyonuna 9e~itli aplardan fayda 

saglayacaktir. 

Oncelikle hiikiimlii d1~ diinyaya kaq1 izole olmayacak ve 9evresinde 

hiikiimlii arkada~lanndan ba~ka o yorenin insanlan da olacak, onlarla 

birlikte baz1 degerleri payla~acaktu. <;evresindeki yore halkmm bu 

faaliyete aktif olarak katilmas1 halinde hiikiimlii bir siire i9in bile olsa 

hiikiimliiliik niteligini unutacak ve bu faaliyet siiresince bu ekibin bir 

par9as1 oldugunu hissedecektir. Sosyal bir varhk olan insanm en temel 

gereksinimlerinden birisi olan ait olma duygusu bu ~ekilde tatlnin 

011 TURGUT, s. 269 - 270. 
0 2

) TURGUT. s. 289. 
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edilebilecektir. Daha once de bahsedildigi gibi; hiikiimhHerin biiyiik 

kism1mn aile ili~kileri zay1f ve dagllnu~ oldugu iizere, bu ki~ilerin ait 

olma duygusunu tatmine daha fazla ihtiya<;lan vard1r. 

Sosyal ki.iltiirel faaliyetlere yore halkmm kat1lmas1 yaln1z 

hiikiimlliyii degil halk1 da rehabilite edecektir. Bu ciimleyi biraz daha 

a<;arsak ~u saptamalan yapabiliriz : Bilindigi iizere cezasm1 <;ekmi~ olan 

bir hiikiimlli toplum tarafmdan potansiyel olarak su<; i~leyebilecek bir ki~i 

olarak goriilebilmektedir. Bu nedenle bu ki~ilerle miimki.in olabildigince 

az gorli~mek, arkada~hk etmemek, bu ki~ilere i~ vermemek gibi 

egilimlerde bulunanlann say1s1 az degildir. Bu tiir egilimlerde bulunan 

ki~ilerle konu~tugunuzda kendisini hakh 91kartacak bir sebepleri mutlaka 

vardlf. Bir i~verenin, eski hiikiimlii bir i~<;isiyle sorunu olan bir ba~ka 

i~veren arkada~uun olmas1 kuvvetle muhtemeldir. Ancak dikkat edilirse 

her zaman kotii ornekler ve kOtit olaylar goz online almmakta ve 

toplumun biiylik kesimine luzla yayilan bir onyarg1ya neden olmaktad1r. 

(ah~mamtzm onceki boliimlerinde yer alan miikerrer su<; oranlan 

incelendiginde, mUkerrerlik orammn <;ok dit~itk oldugunu gormekteyiz. 

Belki de bu biiylik onyarg1ya yol a<;an, bu kii<;iik orandaki miikerrer 

su<;lulardtr. i~te bu onyarg1y1 tersine <;evirmek i<;in titiz bir ~ekilde 

diizenlenecek sosyal ve kUltiirel faaliyetler, toplumun onyarg1lanm 

rehabilite edecek giice sahiptir. Cezaevlerindeki pek <;ok faaliyet yoresel 

kitle ileti~im ara<;lan yardun1yla yore halkma tamttlmaktadlf. Bu 

faaliyetler arasmda ozellikle konserler, folklor oyunlan, tiyatro oyunlan, 

spor mlisabakalan sayilabilir. Aynca cezaevindeki hiiki.imhHer tarafmdan 

yapllan el sanatlan iiri.inlerinin sergilenmesi de s1khkla yapllan 

faaliyetlerdendir. Cezaevlerinde, hiikiimlitler ve cezaevindeki personel 

kendi aralannda ortakla~a olu~turduklan gruplarla futbol, voleybol 

hentbol gibi spor kar~tla~malan ile bo~ vakitlerini iyi bir ~ekilde 

degerlendinneye <;ah~maktad1rlar. Nitekim Eski~ehir A91k Cezaevi'nde 

yapm1~ oldugumuz ara~t1rma sirasmda hiikiimliilerin, cezaev1 

gorevlilerinin ve cezaevi yoneticilerinin bu titr spor miisabakalanna 

olagan iistii ilgi gosterdikleri ve olu~turmu~ olduklan tak1mlarla turnuva 

~eklinde miisabakalar yapt1klann1 gozlemi~ bulunuyoruz. Ayn1 zamanda 

yapilmakta olan mlisabakalara seyirci olarak katllnn oram da <;ok 
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yuksektir. Bu ~ekilde, hiikUmliiler enerjilerini olumlu yone kanalize 

etmekle birlikte cezaevi personeli ve yoneticileriyle daha yakm ili~kiler 

kurmaktadu. Bu yakm ili~kiler hiiki.imhilerin rehabilitasyonuna da etkili 

olmaktadu. Ornegin olduk<;a ag1r <;ah~ma ~artlanna sahip ekmek f1nnmda 

<;ah~an bir hiikiimlti bir cezaevi yoneticisine, <;e~itli problemleri olmasma 

ve f1nnda <;ah~mak istememesine ragmen sadece onun hahn i<;in 

<;ah~maya devam edecegini soyleyebilmektedir. Kurulan bu tiir ili~kiler 

huki.imliilerin kendilerinden yapllmas1 istenen ~eyleri severek yapmalanna 

neden olmaktadu. Yine buna benzer olarak Eski~ehir a<;Ik Cezaevinde 

Karadeniz Halk Oyunlan Ekibi kurulmak istenmi~, bu faaliyete ilgi 

duyanlann saytsal yetersizligine ragmen, yoneticilerin hiikUmhilerle 

kurduklan ikili ili~kiler sonucu ekip tamamlanm1~ ve ba~anh sonu<;lar 

elde edilmi~tir. Bu folklor ekibinin kentin kurtulu~ giinUnde ve milli 

bayram gtinlerinde diizenlenen torende gosterilerini sunmas1 halk ile 

hiikUmliilerin birbiriyle kayna~mast sonucunu doguracaktu. Bu ve buna 

benzer fusatlar ve faaliyetler kullamlarak benzer sonu<;lara ula~mak 

mumkUndiir. Cezaevi ortam1m katl, soguk ve yalmzca uyulmas1 gereken 

kurallara uyulan ve formel ili~kilerin ge<;erli oldugu bir ortam olarak 

dii~iinursek, hi<;bir hiikiimliiyii bu sosyal faaliyetlerin i<;erisine <;ekmek 

miimkiin olmaz. Bu ti.ir faaliyetlere girmeyen hukumliilerin kafasmda ise 

olumsuz dii~i.inceler ortaya <;Ikacaktu. Yapm1~ oldugumuz ara~tirmalarda 

cezaevlerinde herhangi bir saghk ~ikayeti nedeniyle saghk kurumlanna 

ba~vurma oram olduk<;a yiiksektir. Ttp otoritelerinin a<;Iklamalanna gore 

psikolojik bir taknn sorunlann yol a<;tlgt rahats1zhklar yiizde doksanlara 

ula~maktad1r. Bu psikolojik nedenler ki~iyi, ashnda ger<;ek olmayan, 

sanal bir takun nedenlerle saghk kurumlanna yonlendirmektedir. 

Cezaevlerinde yaptlan ve yapllabilecek sosyal ve kultiirel faaliyetler 

arasmda bunlardan ba~ka; <;e~itli yan~malar, tartl~malar, resun 

<;ah~malan, tiyatro eserlerinin yazllmas1 veya oynanmas1, muzik ve 

folklor <;ah~malan say1labilir. 
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C- KiTAP OKUMAYI TESViK YOLU iLE EGiTiM 

HiikUmlii ve tutuklulann egitimlerini saglamak ve bo§ zamanlanm 

degerlendirmek amactyla, agu ceza merkezlerindeki infaz kurumlannda 

birer kUtiiphane, diger il<;e cezaevlerinde 1se kitaphk kurulmas1 

<;ah§malanna 1982 yilmda ba§lamlmi§ ; uygulamaya a<;Ikhk getirmek ve 

bu konudaki <;ah§malan belirli esaslara baglamak iizere haz1rlanan "Ceza 

infaz Kurumlan ve Te§vik evleri Kiitiiphane ve Kitaphk Yonetmeligi" 

1983 yilmda yiiriirhige konulmu§ bulunmaktad1r. 

Bu yonetmelikte, kiitiiphane ve kitaphklann kurulu§u, kitap edinme 

esaslan, koruma kabul edilecek eserlerde aramlacak nitelikler, ilgili 

personelin gorev ve sorumluluklan, ytlhk saynn ve faaliyet raporu ve 

kitaplann ciltlenmesi ve korunmas1 ile ilgili esaslar yer almaktadu. 

Sayllan alti yiiz bine ula§IDI§, milli, ahlaki ve kiiltiirel nitelikteki bu 

eserlerden hiikiimlii ve tutuklulann azami ol<;iide yararlanmalan ve en iyi 

§ekilde korunmalan hususunda gereken her tiirhi gayretin gosterilmesi 

gerekmektedir. ( 13
) 

Hiikiimlii ve tutuklulan en fazla etkileyecek egitim §ekli, kitap 

okutulmasmt saglamak suretiyle yaptlan egitimdir. <;iinkii kitapla 

egitimde, aracllar ortadan kalkar. Okuyucu ile kitap, ba§ ba§a kahr ve 

aralannda ileti§im yoluyla onemli baglar kurulur. Cezaevi idaresi, 

sohbetlerde, konferanslarda ve derslerdeki konu§malarda hiikiimlii ve 

tutuklulan kitap okumaya te§vik etmelidir. 

Egitim ve ogretim <;ah~malanna katk1da bulunacak §ekilde 

kiitiiphane ve kitaphklann sevk ve idare edilmesi, geli§tirilip 

zenginle§tirilmesi, cezaevi idaresinin ve dolaytsiyla cumhuriyet 

savcllannm sorumlulugu altmda bulunmaktad1r.C 14
) 

03 l TURGUT, s. 253 - 254. 
04

! TURGUT. s. 278- 279. 
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Giini.imiiz infaz sisteminde cezalann 9ektirilmesinde, daha insanc1l 

ve 9agda~ bir rejim benimsenmi~tir. Bu ceza anlay1~mm temelini, 

"su9luyu 1slah ve topluma kazand1rma" prensibi olu~turmaktadu. Esas 

ama9 bu olunca, bunun ger9ekle~tirilmesi yoniindeki uygulama 

metotlanmn ba~mda; tutuklu ve hiiki.imllilerin egitilmesi, bo~ 

zamanlanmn degerlendirilmesi ve 9ah~tinlmalan suretiyle onlara, 

gUnihniizde ge9erli bir sanatm ogretilmesi gelir. 

Bu temel gorli~ten hareket eden Adalet Bakanhg1, ceza infaz 

kurumlannda siirdiiriilen egitim ve iyile~tirme 9ah~malannm yam sua; 

su9luyu 1slahta aym derecede etkili faktor olarak kabul edilen, i~ ve 

9ah~ma imkanlanmn yaratilmas1 yoni.inde onemle durulmakta ve bunun 

sonucu olarak da i~ yurtlan say1s1 ylikselmekte ve mevcut atolyelerin 

kapasitesi arttuilmaktadu. Siirdi.iri.Hen bu ugra~Ilar, daha fazla hi.ikiimhiye 

i~ ve 9ah~ma imkam yaratilarak, onlann maddi ve manevi kalkmmalanm 

saglamak ve tiiketici durumdan kurtarmak suretiyle, yararh bireyler 

olarak topluma yeniden kazand1nlmalanna imkan yaratmaktad1r. 

I 

I 

Ceza infaz ve 1slah kurumlannda i~ ve 9ah~ma iki ayn yon ve 
I 

stati.ide ger9ekle~tirilmektedir. Bunlardan ilki, i~ yurdu a9Ilmam1~ 

kurumlarda, hi.iki.imli.i ve tutuklulann: kendi nam ve hesaplan adma, 
I 

mi.inferiden si.irdi.ikleri 9ah~malar, digeli ise doner sermaye i~letmeleri (i~ 

yurdu) kurulmu~ kurumlardaki organiz9 9ah~malardu. 
I 

Bu aynm d1~mda, i~ yurdu kurulmu~ olsun veya olmasm, Him ceza 

infaz ve 1slah kurumlannda ge9erli olan; Kurum i9indeki 9ah~malar ve 

Kurum d1~mdaki 9ah~malar ~eklinde diger bir yonden tasnife tabi tutulan 

9ah~malar mevcuttur.(l 5
) 

(I)) Osman S. SUBA~I, iHurtlan, Adalet Bakanhg1 Eg. Dai. Ba~k., ?,?, s. 140. 



44 

A - iSYURDU A<;ILMAMIS KURUMLARDA <;ALISMA 

Yasalanm1z, tutuklu ve hiiki.imliilerin bulunduklan kurumda 

<;ah~tinlmalan zorunlulugunu getirmi~tir. Bu mnir hiikmiin esas ve 

amac1m; tutuklu ve hiiki.imhilerin tahliyelerinden sonra toplum i<;indeki 

ya~amlanm ba~an ile siirdiirebilmelerini temin bakunmdan ge<;imlerine 

kolayhkla katkida bulunabilecek derecede bir i~ ve sanatm, kendilerine 

yeteri derecede ogretilebilmesi te~kil etmektedir. 

Bu esas ve noktadan hareket edildiginde, hiikiimlii ve tutuklulann 

topluma yeniden kazand1nlmalan amac1yla <;ah~ttnlmalannm 

saglanabilmesi yoni.inden, Adalet Bakanhgmca uygun gorillecek ceza 

infaz kurumlannda a<;Ilan Hizel ki~iligi haiz, doner sermayeli i~letmeleri 

"i~ yurdu" olarak tamm]ayabiliriz. 

Ceza evindeki hi.iki.imli.i ve tutuklu1ann kendi nam ve hesaplanna 

siirdiirdiikleri kurum i<;indeki <;ah~malar, Ceza infaz Kurumlan i<; 

Y onetme1iginde yer alan bir mad de hi.ikmii sayesinde miimki.in 

olabilmi~tir. 

i~yurdu kurulmam1~ kurumlarda, kendi sanat ve meslegi ile ilgili i~ 

iizerinde, ~ahsi gayret ve sermayesiyle s;ah~mak isteyen tutuklu ve 

hiikiimliilere, digerleri iizerinde niifuzlu bir durum yaratilmamak ~artty1a 

bu imkan tanmmaktad1r. Bu ~ekil s;ah~malann hiikiimlii ve tutuklulann 

bo~ zamanlanm degerlendirmeyi ama<; giitmekten ba~ka olumlu bir 

katk1s1 bulunmamaktadu·.C1 6
) Buralarda hatlrahk siis e~yas1 ve el 

sanatlanna dayanan mamiiller iiretilmektedir. Kadmlann bulundugu 

cezaevlerinde ise dan tel ve orgii i~leri on s1rada ge]mektedir. (1 7) 

(16) SUBA$1, s. 141. 
(

17
) Benzer saptamalar i<;in bakuuz : 6 - 10 Ekim 1996 Tiirkiye Gazetesi, Re~at SUPHESiZ, 

j<;eridekiler yaz1 dizisi. 
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B. iSYURDU A(:ILMIS OLAN KURUMLARDA <;ALISMA 

Yasal tamma gore 

<;ah~tinlmalanmn saglanmas1 

goreceg1 kurumlarda a<;tlgi, 

i~letmelerdir. 

i~yurdu; hiiki.imllt ve tutuklulann 

yoniinde, Adalet Bakanhgmm uygun 

ti.izel ki~iligi haiz doner sermayeli 

Hesap ve i~lemleri muhasebe usul ve kurallan, te~kilat ve yonetimi, 

Ceza infaz Kurumlan i~ Yurtlan Doner Sermaye Y onetmeligi 

hiikiimlerine gore yiiriitUlmektedir. Diger bir deyi~le i ~ yurdu a<;Ihni~ olan 

kurumlarda, tutuklu ve hi.ikiimliilerin <;ah~tinlmalan, 1slah amacma uygun 

organize <;ah~malar olarak kabul edilmektedir. 

Ceza infaz ve 1slah kurumlannda i~ yurdu tesis ve faaliyete 

sokulmas1, her ~eyden once duyulacak ihtiya<; ve imkanlar ol<;iisiinde 

ger<;ekle~tirilir. Kurum mevcudunun, bir i~letme olarak i~ yurdunun 

verimli bir ~ekilde <;ah~tlnlmasma yeterli mevcuda, ula~m1~ olmas1, 

kurum personel kadrosunun, i~ yurdu hizmetlerini yiiriitebilecek bilgi ve 

diizeyde bulunmas1, kurum binasmm, en azmdan kantin ve <;ay ocagmm 

i~letilmesine miisait bir durum arz etmesi halinde, durum, o kurumun 

bagh bulundugu Cumhuriyet Savc1hgmm yaz1h talebi ile Bakanhga 

intikal ettirilir. Yapllacak inceleme sonunda olumlu dii~iinceye vanlmas1 

iizerine, almacak olura dayamlarak i~ yurdunun a<;Ilmasi ger<;ekle~ir. 

i~ yurtlan, yonetim kurullannca dUzenlenen ve bakanhk tasvibinden 

ge<;irilen biit<;elerinden yer alan i~kollannda <;ah~ma gosterirler. Sonradan 

yeni bir i~kolunun a<;Ilmas1 veya faaliyetlerine son verilmesi, gerek<;eli 

olarak diizenlenecek yonetim kurulu karanmn, yine tasvibe sunulmas1yla 

ger<;ekle~tirilir. i~ yurtlanmn <;ah~ma gostermesinde ihtiya<; duyacaklan 

sermaye, Bakanhk<;a gonderilmektedir. ( 18
) 

08 l SUBA$1, s. 141 -142. 
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1. i~ Yurtlanntn Kurulu~ Amact ve Yasal Dayanaklan 

<;agda~ ceza anlay1~mm sonucu olan ve giiniimiizde uygulanmakta 

bulunan modern infaz sisteminin temelini, su9luyu 1slah ve topluma 

yeniden kazandnma dii~iincesi olu~turur. Bu amaca ula~Ilmasmda, 

su9lunun egitimi ne derece onem ta~1yorsa, bo~ zamanlann 

degerlendirilmesi ve 9ah~t1nlmalanna f1rsat yaratilmasmm da aym 

derecede onemi bulundugu bir ger9ektir. 

Giiniimiizde su9 i~leme nedenleri, degi~ik ve 9e~itli faktorlere 

dayanmaktadu. Bu etkenler ne olursa olsun, i~sizlik ~iiphesiz ki bunlann 

ba~mda yer ahr. Bu durum ister istemez su9 i~leyenlerin cezalannm 

9ektirilmesinden sonra, yeniden su9lu hale dii~mekten kurtaracak ve 

topluma kolayca uyum saglamas1na yardnnc1 olacak bir i~ ve meslegin, 

yeterince ogretilmesi zorunlulugunu ortaya 91karmaktadn. 

Cezanm infaz1 suasmda tutuklu ve hiikiimhilerin bo§ zamanlannm 

degerlendirilmesi, 9ah~ma imkanlannm yaratllmas1 ve kendilerine bir i§ 

ve sanatm ogretilebilmesi; her ~eyden once bu imkam saglayabilecek 

orgiit, atolye teknik eleman ve sermeye unsurlanm bir araya getirecek bir 

i~Ietmenin varhgnn gerekli kllmaktadn. Bu esas ve temelden hareketle 

faaliyete ge9irilmi~ bulunan doner sermayeli i~letmeler; mevcut varhklan, 

gosterdikleri 9ah~ma, amaca ula~Ilmasmda saglad1klan katlo ve yararh 

sonu9lan ile i~ yurdu ad1 altmda, ceza infaz kurumlan i9indeki yerlerini 

ahm §lard1r. 

Cezalann infazmda 1slah prensibi esas olunca, bu amaca 

ula~Ilmasmda su9lulann iyile~tirilmelerinin yam sua, onlann 

9ah§tinlmalan da bir ilke olarak benimsenmi~tir. Boylelikle, 9ah~t1rmay1 

miimkiin kilacak doner sermayeli i~letmelerin yani i§ yurtlann1n faaliyete 

sokulmalan; 1721 Sayi11 Hapishane ve Tevfikhanelerin Sureti idaresi 

Hakkmda Kanun ve Vazifeleri Hakkmda Kanun ile ger9ekle~tirilmi~tir. 

Sozii edilen bu yasalarla birlikte, 1050 say1h Muhasebe-i Umumiye 
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Kanununa dayamlarak, i~yurtlanna dcmer sennaye tahsisi miimkiin 
olabilmi~tir. ( 19

) 

2. i~yurtlannin Sahip Olduklan Ozellikler ve Siniflandinlmasi 

Devletin kamu hizmetlerinin yliriitiilmesi s1rasmda duyulan 

ihtiya9tan dogan ve faaliyete sokulan Him kamu doner senneye 

i~letmeleri; toplumun yaranna olan sosyal, ekonomik, kiiltiirel ve benzeri 

sahalardaki i~ ve hizmetler ivin gorevlendirilmi~lerdir. Doner sermayeli 

i~letmelerin kurulmalanyla; kurumlardaki bo~ kapasitenin 

degerlendirilmesi, topluma ait taleplerin daha siiratli ve olumlu ~ekilde 

kaqilanmas1 ve nihayet bu 9ah~malar sonucu ek kaynak yaratilmas1 

amavlanm1~t1r. Ancak bu ama9 ve esaslara ragmen, zamanla aym gorevin 

ifasl yoniinde birbirinden farkh ~ekilde yasalar vikartllml~ olmasi; kamu 

doner sermayeli kurulu~lar arasmda mali ve idari ozerklikler ile 

uygulamada baz1 ayncahklann ortaya 91kmasma yol avllll~tlr. 

i~ yurtlanmn da dahil oldugu kamu doner sermayeli i ~letmelerin 

mii~terek ozellikleri ~unlardtr : 

- Muhasebe-i Umumiye Kanunu hiikiimlerine bagh degildirler. 

- Sarftan Once Say1~tay denetimine tabi tutulmazlar. 

- Ahm ve Satnnlan yoniinden, Devlet ihale Kanunu dt~mdadtrlar. 

- Ozerk biitvelerine sahiptirler. 

- Kendi yasa ve mevzuat hiikiimleri ile muhase be yonetmeliklerini 

uygular]ar. 

i~yurtlanmn, diger kamu doner sermaye i~letmeleri ile aralannda 

mevcut ayncahklar ise ~unlardu : 

- i~yurtlan tiizel ki~ilige sahiptir. 

- <;ah~ma alanlan yoniinden, yapacaklan 1~ ve hizmetler 19m bir 

snurlama getirilmemi~tir. 

\1 9
) SUBA$1, s. 18- 20. 
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- Bir yilhk 9ah§malan sonunda elde ettikleri kar, kendi doner 

sermayelerine eklenir. 

- Kurulduklan tarihten itibaren in§aat i§lerinden, sinai, zirai ve 

diger faaliyetlerinden dolay1 vergiye tabi degildirler. Aynca, uzerlerinden 

yah§hklan ta§mmaz mallar i9in, emlak ve arazi vergisinden muaftnlar. 

- Hesap ve muhasebe i§leri, ozel hazulanan ve uygulanan i§ 

Yurtlan Doner Sermaye Yonetmeligi hiiklimlerine gore yiiriitiilmektedir. 

Ceza infaz ve 1slah kurumlannda faaliyet gosteren doner sermayeli 
i§letmelerin , bu kurumlann ic;inde te~ekkiil etmesi ve onlara dayanilarak 
i~lerin yi.irlititlmesinin has1l ettigi zorunluluk; i~ yurtlanmn, bu kurumlann 
tabi olduklan statii ve s1mflandinlmalanna gore ii9 ayn grupta 
toplanmasm1 gerektirmi~tir. 

- Kapah cezaevi i~ yurtlan 

- A91k ve yanac;1k cezaevi i~ yurtlan 

- <;ocuk 1slahevi i~ yurtlan 

Ashnda s1fat1 ve suuflandinlmas1 ne olursa olsun, tiim i~ yurtlan 

aym esas ve ~artlar altmda, aym yonetmelik hiikiimleri hesap ve 

muhasebe i~lemleriyle ilgili kurallar, hepsi i9in aym ol9iide ge9erli 

bul unmaktadn. 

Ceza infaz kurumlanmn kendi yonlerinden tabi tutulduklan 

sm1flandnma sonucu ortaya 91kan en onemli fark hiikiimlii ve tutuklulann 

tabi tutulduklan 9ah§ma esaslan ile kendilerine odenen iicret sisteminde 

goriilmektedir. Doner sennaye yoniinden bu ii9 grup i§ yurdu arasmdaki 

ayncahg1 ~u hususlar te§kil eder: 

- Kapah cezaevlerinde mevcut tutuklu ve hiikiimliilerin tiimiine 

9ah§ma imkam yaratilamami~tlr. Bina elveri§sizligi atolye ve tesis 

yetersizligi, 9ah§ma alam ve kapasite yetersizligi gibi zorunlu nedenler, 

9ah§ma yoniinden kisitlama getirmektedir. Kapah infaz kurumlannda 

9ah§ma imkan1na kavu§an tutuklu ve hiikiimliilerin giindelikleri, o ay 

i9inde fiilen 9ah~tiklan siire esas ahnarak ay sonunda yapilan tahakkuk 
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ile belirlenir ve iicret tutan, kendilerine odenmek lizere emanet para 

hesaplanna intikal ettirilir. 

- A91k ve yana91k cezaevlerinde i~ ve <;:ah~ma esastu. Zorunlu ve 

belli nedenler d1~mda a91k ve yana91k cezaevi hiikiimliileri her giln 

<;:ah~maya tabi tutulurlar. Her ay sonunda, o ay i<;:indeki giin say1s1 

iizerinden glindelikleri tahakkuk ettirilir. D cret tutarlan, her hiikiimliinlin 

adma a<;:Ilan tasarruf hesabma i~lenir. Tasarruflannda biriken bu paralar, 

genel olarak kanuna dayah sebeplerle kurumdan aynlmalan s1rasmda 

kendilerine odenir. Hi.ikUmliilerin firar veya diger uygunsuz hareketleri 

nedeniyle kapah cezaevine iade edilmeleri halinde, birikmi~ tasarruflan i~ 

yurduna gelir kaydedilir. 

- <:;ocuk 1slahevlerinde egitim ve ogretim esastir. Bu kurumlardaki 

<;:ocuk hiikUmliiler, okul ve kurslarda ge<;:irdikleri siireler dt~mda, 

kendilerine bir sanatm ogretilmesi bakunmdan atolye <;:ah~malanna 

katllular. i~ ve <;:ah~ma, as1l agnhk ta~tyan egitim ve ogretim 

uygulamalan dt~mdaki siirelerde soz konusu olabildiginden, <;:ocuk 

hiikiimhllere, 1S1ahevi i~ yurtlannda giindelik odenmez. Buna kaqihk 0 

1slahevi i~ yurdunun bilan<;:osu karla kapatmas1 halinde, Bakanhk<;:a 

belirlenecek miktar lizerinden <;:ocuk hiikUmliilere kar pay I dagttlhr. 

Ceza infaz Kurumlan arasmda bir aynm yapilmaks1zm <;:ah~an tutuklu ve 

hiikiimliilere usta, kalfa ve 91rak durumlanna gore giindelik tahakkuk 

ettirilmekle birlikte; apk ve yana91k cezaev1 hiikiimlerine, kapah 

kurumlarda <;:ah~anlara nazaran daha yiiksek miktarda giindelik 

verilmektedir. (20
) 

(
2"l SUBASI, s. 20 - 22. 
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3. i~ Yurtlanndaki (:ah~ma Alanlan 

Yurdumuzdaki kamu doner sermaye i§letmelerinin 9ah§ma alanlan, 

genellikle biinyesi i9inde faaliyet gosterdikleri kurum ve kurulu§un 

gordiigii asil kamu hizmeti ile paralellik arz eder. Esas bu olunca, bu 

kurum ve idarelerin biinyesi i9inde faaliyete sokulan doner sermayeli 

i§letmelerin 9ah§ma alanlan da, ister istemez o kurumun iistlendigi belli 

i§ ve hizmete yonelik olacaktu. Saghk kurumlanna ait doner sermayeli 

i§letmelerin, ye§itli saghk konulannda; ogretim kurumlan biinyesi iyinde 

yer alan doner sermayeli i§letmelerin, degi§ik egitim ve onunla ilgili 

alanlarda 9ah§ma gostermeleri gibi. 

Ceza infaz ve 1slah kurumlanndaki doner sermayeli i§letmelerin (i§ 

yurtlanmn) faaliyet gosterdikleri 9ah§ma alanlan itibariyle, diger kamu 

doner sennaye i§letmelerine nazaran farkhhk goriilmektedir. i§ 

yurtlanmn kurulmas1 ve faaliyete ge9irilmesinin kendine ozgli amac1 

vard1r. Bu ozel ama9, su9lunun 1slal11 prensibidir. Islahta, egitim ile 

birlikte i§ ve 9ah§ma btiytik rol oynar. c;ah§tlnlma ile elde edilmek 

istenen, hiikiimhtlere bir i§ veya meslegin yeterince ogretilmesi olduguna 

gore, i § yurtlannda belli 9ah§ma alam yerine degi§ik ve toplumda ge9erli 

olan i§ ve hizmetlerin se9ilip, uygulamaya gidilmesi ka91111lmaz 

olmaktadu. Nitekim doner sennaye ile hlikiimleri ihtiva eden yasada, "i§ 

yurtlan ve 1slahevlerinin doner sermaye de yapacaklan i§ler. .. " §eklinde 

geni§ kapsamh bir ifadeye yer verilmi§ ve 9ah§ma alanlan, duyulacak 

ihtiyaca gore geni§letilme imkam yaratilmi§tlr. 

i§ yurtlanmn giiniimiizde gosterdikleri faaliyetler ii9 ana grupta 

toplanabilir. 

- Uretim 9ah§malan: c;e§itli atolyelerde imal olunan degi~ik mamul 

e§yamn yam s1ra, tanm ve hayvanc1hk alanma giren her tlirlii iiretimi 

kapsar. 

- i§letmecilik: Tutuklu ve htiktimhilerin cezaevindeki giinhik ti.iketim 

ihtiya9lanmn kaqilandigi, i9e dontik faaliyetlerdir. Bunlar kantin, 9ay 
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ocaklan ve tabldot i~letmeleri gibi faaliyetlerdir. Aynca dt~a a<;tk i~yurdu 

i~letmecilik <;ah~malanna ise, satl~ magazalan, dinlenme kamplai-1 ve 

gazino i~letmeciligi ornek olarak verilebilir. 

- Hiikiimhi Mesaisi Hizmetleri: Cezalann infazma dair yasamn 17. 

maddesi hiikmii uyannca hiikiimliiler, belli esas ve ~artlara uyulmak 

suretiyle, kurum d1~mdaki kamu veya ozel sektore ait i~yerinde, i~ yurdu 

namma <;ah~tinlJrlar. Bu <;ah~malar, hiikiimlii mesaisinin degerlendirildigi 

her hangi bir i~ veya hizmetin ifasma yonelik olabilmektedir.(2I) 

4. Kurum D1~1ndaki (:ah~malar 

i~yurdu kurulmu~ olsun veya olmasm ceza infaz ve tslah 

kurumlanndaki hiikiimliilerin, kurum dt~mdaki kamu veya ozel sektore ait 

i~yerlerinde <;ah~tinlmasi, 64 7 say1h Cezalann infazma Dair Kanun ile 

miimkiin hale getirilmi~tir. Bu yasal hiikme dayamlarak haz1rlanan, 

Cezalann infazma Dair Tiiziik ile Hiikiimliilerin Cezaevi Dt~mdaki 

i~yerlerinde c;ah~tinlmasi Hakkmdaki Y onetmelik, soz konusu 

<;ah~mamn esas ve kurallanm aynntih ~ekilde belirtmi~ bulunmaktad1r. 

Yasalar, h iikiiml iii erin kurum d1~mdaki i~yerlerinde 

<;ah~tinlmalanm; ceza infaz kurumlan ve i~yurtlanmn, mevcut 

hiikiimli.ilerin tamammm <;ah~tinlmasma yetecek duruma getirilememi~ 

olmas1 dii~iincesinden hareketle; <;ah~ma zorunlulugunun aynen 

uygulanmasm1 miimkiin kllacak kurumlann yeterince tamamlanmasma 

kadar kabul etmi~ bulunmaktad1r. 

Buna gore Adalet Bakanhg1; ziraat, deniz ve su iirilnleri avcihgi, 

in~aat, yol, maden ve onnan gibi i~ sahalannda <;ah~ma ekipleri 

kurabilecektir. i~<;i istihdam eden kamu kurulu~lan da, sahip olduklan i~ 

yerlerinde hiikiimlii <;ah~tumaya mecbur tutulmu~tur. 

c21 l SUBA$L s. 23 - 24. 
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Ekipler halindeki <;ah~malara; a<;Ik ve yana<;Ik cezaevi hiiklimliileri 

ile kapah cezaevlerinde hiikiimhihik siiresinin en az dortte birini iyi halle 

ge<;irmi~ hiiklimhHer katilabilirler. 

Ekipler halindeki bu <;ah~malar haricinde, kamu ve ozel sektore ait 

i~yerlerinde hiikihnliHerin en az be~ ki~ilik gruplar halinde <;ah~tinlmalan 

da miimkiindiir. Bu tip <;ah~malara; apk ve yana<;Ik cezaevi hiikiimh.ileri, 

<;ocuk 1slahevi hiikiimliileri, a<;Ik ve yana<;Ik cezaevlerine se<;ilme hakku11 

kazanm1~ olup da, kapasite yetersizligi nedeniyle bu cezaevlerine tefriki 

yapllamay1p, il<;e cezaevlerine nakledilen hiikiimli.iler ile Cezalann 

infazma Dair Tiiziik 'lin 200 .maddesindeki ~artlan haiz ve cezalan iki yll 

kalm1~ iyi halli hiikiimliiler i<;in i~ yurduna iicret oder. Verilecek iicret 

miktan, diizenlenecek protokolde belirtilir. Ancak bu iicret, <;ah~manm 

uyguland1gi tarihte ge<;erli asgari i1cretten az olamaz. Kurum d1~1ndaki 

i~yerlerinde <;ah~t1nlan hiikiimliiler sigortah sayllular ve sigorta 

primlerini i~veren oderY2
) 

5. <;ah~tinlan Tutuklu ve Hiikiimliilere Odeme Yapilmasi 

Yasalanm1z, cezaevlerinde mevcut tutuklu ve hi.ikiimllilere <;ah~ma 

mecburiyeti getirirken, bu <;ah~malanna kar~Il1k onlara iicret odenmesini 

de kabul etmi~tir. SiirdlirUlen <;ah~manm, i~ yurdu bulunan kurumda 

yap1hp yap1lmamasma ve cezaevi i<;inde veya d1~mdaki i~yerinde 

ger<;ekle~tirilmekte olu~uma gore, yevmiye tahakkuk ~ekli degi~mektedir. 

Hitkiimliiniin, i~yurdu kurulmam1~ bir kurumda bulunmas1 ve cezaevi 

d1~mdaki i~yerinde <;ab~tlnlmakta olmas1 halinde; diizenlenen protokolde 

yer alan giindelik iizerinden, i~verence yapllan tahakkuk, gelir ve damga 

vergisine tabi tutulur. Kalam ise kendisine odenir. 

i~yurtlan, infaz yoniinden degi~ik statii ve simflandinlmaya tabi 

tutulan kurumlann biinyesi i<;inde faaliyet gostennektedirler. Bu nedenle 

c221 SUBASI, s. 144- 146. 
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odenen i.icret sistemi ve miktan ne onlarla ilgili i§lemlerde baz1 

ayncahklar ortaya <;Ikmi§tlr. 

Gi.indelik tahakkuku yoniinden tUm I§ yurtlannda, §U mii§terek 

hiikihnler uygulamr: 

- i§ yurtlan biitvelerinin gider tablosunda, hiikiimlii giderleri boliimi.i 

vardn. <;ah§ma kaq1hgt odenen miktarlar buradan odenir. 

- Kurum ivi ve kurum dt§I vah§malanna kar§Ihk olarak, ayn ayn ve 

yeter derecede odenek konur. 

- Giindelik tahakkuku Sirasmda, vah§tirtlan tutuklu ve hiikiimliilerin 

usta, kalfa ve vnakhk durumlan goz oniinde bulundurulur. Tahakkuklar 

bun a gore yapilu. 

- Her yil Bakanhkva tespit edilen ve genelgelerle bildirilmekte olan 

glindelik miktan esas ahnarak, diizenlenecek bordro iizerinden tahakkuk 

yap1hr. 

- Tutuklu ve hiikiimhilere i~ yurtlannca odenecek vah§ma iicretleri, 

gelir vergisine tabi tutulmaz. Sigorta primi kesilmez. Sadece damga 

vergisine tabi tutulur. 

- Giindeliklerden, Bakanhkva bildirilecek miktarda yiyecek bedeli 

kesilir. 

Giindelik tahakkuku yoni.inden i§ yurtlan arasmdaki ayncahklar ise 

§Unlardu: 

- Islahevlerindeki vocuk hiikiimhHere giindelik odenmemektedir. 

lslah kurumlannda egitim bi.iyiik onem ve oncelik ta§tdigmdan, vocuk 

hiiki.imliiler, ancak egitim ve ogretim di§mda atblyelerde vah§tinhrlar. Bu 

<;ah§tuma dahi iiretime katktsmdan ziyade, onlara bir sanatm ogretilmesi 

amacnu ta§Ir. 
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- A<;Ik ve yana<;Ik cezaevlerindeki hiikiimliiler ile kapah cezaevi i~ 

yurtlannda <;ah~t1nlan hiikiimliilere odenen giindelik miktan, Bakanhk<;a 

farkh ~ekilde tespit edilmektedir. A<;Ik ve yana<;Ik cezaevlerinde i~ ve 

<;ah~ma esas olup, devamhhk arzeder. Bu durumda, a<;1k ve yana<;1k 

cezaevi hiiklimliilerinin, kapah cezaevlerindeki hiikiimliilere nazaran daha 

fazla ve muntazam ~ekilde <;ah~malanna ve dolayisiyla enerji sarf 

etmelerine yol a<;ar. Bu enerji kayb1, a<;Ik ve yana<;Ik cezaevi 

hi'LkiimhHerinin daha yiiksek kalori esas1 iizerinden ia~e edilmelerini 

gerektirir. Bu nedenlerle, a<;Ik ve yana<;Ik cezaevi hiikiimliileri ile kapah 

cezaevi hiikiimhileri arasmda gerek giindelik miktan ve gerekse giinliik 

yiyecek bedeli yoniinden farkhhk ortaya <;tkmi~tir. 

Uygulamada mevcut diger bir fark, tahakkuk ettirilen 

giindeliklerin odenme ~eklinde goriilmektedir. Kapah cezaev1 1~ 

yurtlannda <;ah~tinlan tutuklu ve hiikiimliilerin giindelikleri, kendilerine 

odenmek iizere ~ahsi emanet para hesabma intikal ettirilir. A<;Ik ve 

yana<;tk cezaevlerinde <;ah~tinlan hiikiimliiler i<;in tasarruf hesabma 

i~lenir. Tasarruf hesaplannda biriken giindelikler, hiikiimllilerin yasal 

olarak kurumdan aynlmalan Sirasmda, top}uca kendilerine 6denir. (23
) 

C- CEZAEVLERiNDEKi iS VE MESLEK KURSLARI 

Hftkiimhi ve tutuklulan i~ ve meslek sahibi yaparak tahliyeden 

sonraki hayata haz1rlamak, onlann pratik bilgi ve becerilerini arttirmak, 

kendilerine giiven duyan ve gelecege iimitle bakabilen, kurallara uyumlu, 

saglam iradeli, iiretken, sab1rh ve dayamkh insanlar olarak topluma 

kazandumak amacma yonelik olan bu kurslara katilmak mecburidir. 

i~ ve meslek kurslan a<;Ilmadan once, hiikiimlii ve tutuklulann hangi 

mesleklerde daha istekli ve kabiliyetli olduklan idare tarafmdan 

ara~tinhr ve beceri, kabiliyet ve isteklerine gore, hiikiimlii ve tutuklular 

meslek gruplanna aynhr. i~ ve meslek egitimi kurslan, Cumhuriyet 

c23 l SUBA$1, s. 147- 149. 
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devam 

oniinde 

bulundurulacak en onemli husus, hiikiimhilerin tahliyelerinden sonra 

kolayca iyi bir i~e girebilmelerini saglayacak bir meslek tiiriiniin 

se9ilmesidir. 

Kapah cezaevleriyle tutukevlerinde, kurum imkanlan elverdigi 

takdirde, uyu~turucu, terorist, ilk de fa - miikerrir, itiyadi ve mesleki gibi 

su9 gruplanm birbirine kan~tumamak ~artlyla, her gruba guen 

suylulardan ya~ ve tahsil durumlarma gore, kendi gruplan i9inde meslek 

egitimi 19111 kogu~lar olu~turulacakt1r. Kurum imkanlanyla kogu~ 

say1smm yetersiz olmas1 halinde ise su9 ti.irleri goz online almmadan 

tahsil seviye gruplanna gore ayu-nn yapllarak, kogu~lar olu~turulacaktir. 

i~ ve meslek kursu sonunda, kursun ay1lmas1 suasmda i~birligi 

yapilan kurum tarafmdan, hem teorik hem de uygulamah olarak smav 

yap1lmakta ve ba~anh alanlara i~ ve meslek sertifikas1 verilmektedir. 

Cezaevlerindeki berber, terzihane, mutfak, 9ay ocag1, kantin, 

ayakkab1 tamirhanesi, fotograf atolyesi gibi i~yerlerinde ve doner 

sermaye ile 9ah~an matbaa, marangozluk, in~aat, finncihk ve benzeri 

i~yurtlan atOlyelerinde 9ah~an hiikilmlli ve tutuklulara da, yah~tiklan 

mesleklerle ilgili olarak teorik meslek kurslan a9Ilarak, ba~an gosteren 

hiikiimlii ve tutuklulara, idare tarafmdan tanzim edilen meslek 

sertifikalan verilmektedir. (24
) 

Ancak soz konusu i~ ve meslek sertifikalan, hiikiimhilerin tahliye 

sonrasi kendilerine bagnns1z bir i~yeri ayabilmeleri 19111 yeterli 

olamamaktad1r. Bu da soz konusu meslek egitiminin etkinligini 

su11rlamaktad1r. 

(l-t) n.JRGUT, s. 244- 247. 



ESKi HUKUMLULERiN iSTiHDAl\1 EDiLME ASAJ\t1ASINDA VE 

iSTiHDAl\1 EDiLDiKTEN SONRA KORUNMALARI 

I. ESKi HUKUl\1LULERiN iSTiHDAJ\-1 EDiLME ASAMASINDA 

KORUNMALARI 

Eski htikiimhHer istihdam edilme a~amas1nda bagnns1z 9ah~ma 

yoniinde ve bagnnh b1r i~ ili~kisi kurabilme yoniinde korunabi1ir1er. Eski 

hiikiimlUlerin de herkes gibi bag1msiz bir i~ kurarak 9ah~masi 

miimkiindiir. Ancak boyle bir imkam olmayan eski hiikiimliiler bagnnh 

bir i~ ili§kisi kurabilme yoniinde korunmahd1rlar. 

A- BAGIMSIZ <;ALISMA YONUNDE KORUNMALARI 

Eski hiikiimllileri, bagnns1z bir i~ kurup 9ah~abilmelerine yardunc1 

olarak desteklemek, istihdam edilebilmelerine yonelik sosyal politikalar 

kapsam1nda bulunur. Ozellikle, bagunh bir i~ ili~kisine girebilmede 

gli!fliik 9eken eski hiikiimlii ki~iler yoniinden, boyle bir yol izlenilerek 

istihdam sorunlann1n yoziimiine olumlu katkllar saglanabilir. 



57 

Bu yardnnlar ilke olarak, eski h1iklimhilerin kendi mesleklerini ya 

da hiikiimliillik sliresi i<;inde haz1rlanacaklan 1~ ve meslekleri 

siirdiirebihneleri 19111, yonlendirilmelerine, ozendirilmelerine ve 

desteklenmelerine yonelik hizmet ve diizenlemeleri kapsar. Ornegin; 

i~letme sermayesinin, i~yerinin kiralanma ya da satm alma bedellerinin 

bir bolihniiniin belirli bir sUre ile kar~1lanabilmesini ongoren parasal 

yardunlarda bulunulmas1, faizsiz veya 90k dii~iik faizli meslek edinme 

kredilerinin saglamlmas1, baz1 vergi bagi~Ikhklanmn tanmmas1 gibi. 

Ekonomik ya~am i<;inde eski hiikiimllilerin bagnns1z bir i~ kurarak yer 

alabilmelerini hedefleyen bu yardunlar, ayni ya da hizmet niteliginde 

olabilir. Gerekli ara<;, gere<;, donamm ve hatta hammaddenin 

saglamlmas1 ayni ya da hizmet niteliginde olabilir. Gerekli ara<;, gere<;, 

donamm ve hatta hammaddenin saglamlmas1 ayni nitelikteki, liretilecek 

ya da sunulacak lirUnlerle hizmetlere ili~kin talep ve pazar 

ara~tirmalanmn yapllmas1 ise hizmet niteligindeki yardnnlara ornek 

olarak gosterilebilir. 

Ancak bu yondeki uygulamalann ba~anli olabilmesi, bliytik ol<;Lide 

gerekli alt yap1 ile ko~ullann haztrlanabilmesine baghdn. $6yle ki, 

yardunda bulunulacak eski hiiktimltt ki~iler, yapacaklan i~ ya da 

meslegin gerektirdigi sorumlulugu iistlenme egilim ve istegi i<;inde 

olmahdular. Aynca, siirdlirecekleri i~le ilgili mesleki bilgi, beceri ve 

deneyime onceden sahip olmalan ya da hiikiimhihik siiresi i<;inde bu 

yon de hazulanmalan gerekir. ( 1) 

Eski hlikllmhilerin bliylik bir kesiminin ekonomik yonden gli<;sliz 

ki~ilerden olu~tuguna daha once de deginmi~tik. Keza Eski~ehir A91k 

Cezaevinde yapm1~ oldugumuz ara~tumalar sonucunda hiiklimhilerin 

yansmdan fazlasmm gelir ditzeyi, asgari iicret ve asgari itcretin biraz 

tizerinde <;Iloni~tlr. Yine aym ara~tumalarda hliklimliilerin meslekleri 

incelendiginde <;ift<;ilik, el sanatlan ve zanaatkarhk i~lerinde <;ah~anlann 

oram yakla~Il< yiizde otuzu bulmakta ve bunlann tamamma yaknn 

tahliye olduktan sonra ya kendi haz1r i~lerinin ba~ma ge<;eceklerini ya 

OJ b. Zi.ihtii ALTAN, Sosyal Politilot, Anadolu Un. Yay. No: 886, C.2, Eski~ehir, 1996. s. 255. 
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da kiiytik bir i~yeri ayacaklanm ifade etmi~lerdir. Hiikiimhtlerin yiizde 

otuzluk bir kesimi ise; i~portac1hk, siniitvilik, telefon jetonu satlcihgi 

gibi marjinal i~lerde yah~maktayken, tahliye olduktan sonra tamamma 

yakm kesimi benzer i~lerde 9ah~may1 veya i~yeri aymayi dii~iindiiklerini 

ifade etmi ~1 erdir. 

<;iftyilik, el sanatlan ve zanaatkarhk i~lerinde yah~anlarla marjinal 

kesimde yah~anlann oram yakla~Ik yiizde altm1~1 bulmaktad1r. Bu 

ki~ilerin tamamma yakmt bagunh 9ah~may1 en son seyenek olarak 

dii~iinmektedir. 

Bu ekonomik ve mesleki ko~ullar, hiikiimliilerin geyunmt 

saglamaya yetecek bir i~yerini kurabilmek iyin gerekli sermayeyi 

bulmalanna engel olmaktad1r. Dolayisiyla htikiimliilerin kendilerine ait 

bir i~yeri ayma dii~tincelerinin genellikle geryekle~medigini tahmin 

etmek pek zor olmayacaktir. Bu ise bag1mh 9ah~may1 en son seyenek 

olarak dii~iinen pek 90k htiktimhiyti, bagunh olarak yah~mak zorunlulugu 

ile kar~I kaqtya bnakmaktad1r. 

B- BAGIMLI BiR iS iLiSKiSi KURABiLlVIE YONUNDE 

KORUNMALARI 

Kuramsal olarak, eski hiiktimltilerin normal rekabet ko~ullan 

altmda yapabilecekleri bir 90k i~ vardu. Eski htikiimlti ki~iler, diger 

gazete, dergi, sendika biilten ve ilanlan, goniillii fahri kurulu~lar, i~ ve 

i~9i bulma kurumlan aracihgi ile ya da i~verenlere bireysel ba~vuru yolu 

ile istihdam olanak ve fnsatlan yaratabilirler. 

Eski htiktimltilerin boyle bir sistem i9erisinde istihdam1, 9ah~ma 

hayatmt diizenleyen yasalar i9erisinde sozle~me serbestligine dayah bir 

dti~tince yeryevesinde bi9imlenmi~ olmaktad1r. Boyle bir anlay1~ 

iyerisinde i~verenler, eski hiikiimlti yah~tlnp yah~tirmama, daha ba~ka 

bir deyi~le, eski htikiimlti bir ki~i ile hizmet sozle~mesi yap1p yapmama 

konusunda tam bir hukuki serbestlik i9erisinde bulunurlar. Bu durumda, 

ozel ya da kamu kesimi i~verenleri i9in, eski hiikiimlti yah~tirma 
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konusunda herhangi buyurucu yasal bir yiiki.imliih.ik soz konusu 

olmamaktad1r. i~verenler, eski hiiki.imhi kimselerin i~ istemlerini, diger 

i~ istemleri ile bir arada degerlendirmekte ve bunlar arasmda diledigi 

kimselerle hizmet sozle~mesi yapabilmektedir. Bu sistem iverisinde, 

toplumdaki tiim bireyler hangi yasal yollar ve ko~ullar altmda 

kendilerine bir i~ bulabiliyorlarsa, eski hiikiimh.iler ivin de aym yasal 

yollar ve ko~ullar geyerli olmakta ve eski hiikiimh.iler ile diger i~ 

arayanlar aras1nda istihdam edilme konusunda vah~ma hayatim 

diizenleyen yasalarda herhangi bir aynm yapthnamaktadu. Ancak, daha 

once ortaya koymaya vah~tlgnntz nedenler yiizi.inden, eski hiikiimliilere 

boyle bir sistem iverisinde serbest iradeleriyle i~ verecek i~verenlerin 

sayllan vok azdu.C2
) 

Bir onceki ba~hk altmda deyinilen sakmcalann giderilmesi, bir 

ytinden suv vc ceza kavramlanmn zaman iverisindeki evrimi ve bir 

ba~ka yonden de sosyal hukuk alanmdaki yagda~ geli~meler, eski 

hiikiimliilerin sosyal hukuk tarafmdan korunmalan geregini ortaya 

y1kann1~ ve devlet miidahalesine dayah ve~itli istihdam bivimleri 

olu~turulmu~tur. Bu alandaki a~amalar vok yakm bir geymi~e dayahdn. 

Eski hiikiimliilerin devlet miidahalesine dayah istihdam 

bivimlerinin ba~hccl tlirlerini ~u ~ekilde sualayabiliriz. 

Kamu kesimi i~vereni olarak devlet, olanaklan olvi.isiinde eski 

hiikiimlii istihdam ederek, ozel kesim kapsammda kalan i~verenlere 

ornek olup, rehberlikte bulunabilir. Boyle bir yol daha vok kamu 

kurulu~lannm ortak bir istihdam politikasmm uygulanmasuu gerekli 

kllar. Boyle bir sistemde ozel kesim i~verenlerini baglaytcl yasal bir 

uygulamadan soz edilmez. 

- Eski hiikiimh.ilere istihdam oncelikleri saglmulabilir. Ornegin bir 

i~yerinde vah~makta iken suv i~leyerek hiikiim giyen bir ki~inin, 

CZJ b. Ziihtti ALTAN, "Eski Hiikiimliilerin (:alt~ttnlmasmda Genel ilkeler ve Tiirldye 
Uygulamast", Esk. iTiA Der., Ocak 1980, C.l6, S.l, s. 329-330. 
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cezaevinden i~lemi~ oldugu suyun cezasm1 tamamlayarak y1kmas1ndan 

sonra, daha once yah~makta oldugu i~ yerine tekrar ahnmasmda 

yasalarla oncelik tamnabilir. Ancak, bu dogrultuda bir uygulama baz1 

yasal ko~ullara bagh kllmmahdu. Ornegin, eski hliki.imlii ki~inin 

i~yerinde yah~makta iken i~lemi~ oldugu suy, i~yeri ve i~ ili~kileri ile 

ilgili ise, yahut eski hliki.imhi ki~inin, eski i~yerine ba~vurdugunda 

onceden siirdiirmekte oldugu i~i a91k degilse ve yahut istihdam 

gereksinimi bulunmuyorsa i~verenin bu alanda sorumlu tutulmas1 uygun 

olmaz. 

- Korunmah istihdam ad1 verilen bir ba~ka sistem 1se, eski 

hiiki.imliilerin ozel, kamusal ya da ozel ve kamusal nitelikte kurum ve 

kurulu~lann i~birligi ile yalmzca eski hiikiimliilerin istihdam edildigi 

ozel i~ merkezlerinin kurulmas1m ongoriir. Bu tiir i~ merkezlerinde 

yalmzca eski hiiki.imli.iler yah~tiracagi i9in, eski hiikiimliilere uygun bir 

i~bolmii ve orgamzasyonunun diizenlenebilmesi mi.imkiindiir. Eski 

hiikUmlitler boylece bir 1~ ve siirekli bir gelir gi.ivencesme 

kavu~turulabilir. Ancak diger yonden geryek toplumun ve yah~ma 

hayatmdan da uzakla~tinlm1~ olmaktadu. Aym engeli bulunan pek 90k 

ki~inin bir arada bulunmas1 ve i.istelik bu beraberligin slireklilik 

kazanmas1, eski hi.iki.imliilerin toplumdan bir anlamda soyutlanmalanna 

yol ayar. Toplumla ili~kilerini zedeleyerek beklenen yararlann elde 

edilmesini giiyle~tirir. Bu nedenle de bu kurumlar, normal ko~ullar 

altmda istihdam edilemeyen eski hiikiimhiler iyin uygun gori.Hebilir. 

Aynca bu sistem, eski hiiki.imliilerin normal ko~ullar altmda istihdam1 

saglanabilinceye dek belirli bir siire ile yah~abilecekleri yerler olarak da 

oneril e bilir. 

- Eski hiikiimliilerin yah~ma hayatmda yer alabilmesi iyin, baz1 

mesleklerin, i~lerin tiimii ya da bir boliimiiniin eski hiikii~nhilere 

aynlmas1 gibi bir ba~ka sistem de onerilmektedir. Bu sistemde baz1 i~ler 

yalmzca eski hilkiimliilere aynlmaktadu. Boyle bir sistem iyerisinde 

yiikiimliiliik yaln1zca kamu kurum ve kurulu~lanna verilebilecegi gibi, 

ozel kesime de yiiklenilebilir. Ancak, eski hiikiimliilerin daha once 

giymi~ oldugu hiiki.im nedenleri ile yeli~meyen i~ ve mesleklerin 
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seyilebilmesi giiyliikler gosterir. Aynca, ki~ilerin yalmzca bu tip i~leri 

yapabilecekleri gibi yanh~ ve arzu edilmeyen inanylan olu~turabilmesi · 

gibi sakmcalan da beraberinde getirebilir. 

- Eski hiikiimliilerin bir i~ bulabilme ve o i~i siirdiirebilmede kar~1 

kar~1ya bulunduklan engellerin yiirlirhikteki yasal hiikiimlerle 

giderilebilmesi de miimktindiir. Bu durumda, eski hiikiimliHerle yasalar 

kaq1smda istihdam edilebilme konusunda koruyucu bir ayncahk 

tanmm1~ olmaktad1r. Soyle ki, i~verenler eski hiikiimliilere i~ vermek, 

onlarla bir hizmet sozle~mesi yapmak konusunda yah~ma hayatlm 

diizenleyen yasalarda yer alan sm1r ve ko~ullarla yiikiimlendirerek, 

i~veren ile eski hiikiimlii ki~i arasmda bir hizmet sozle~mesi yapmak 

konusunda akit serbestligine bir snur getirilmektedir. Ba~ka bir deyi~le, 

eski hiiklimhi ki~ilerin istihdam1, ozel ya da kamu kesimi i~verenlerinin 

dileklerine bagh olmamakta ve eski hiikiimliilerin yah~mas1 artlk, eski 

hiikiimliilerin yah~tlnlmasma donii~erek, bir i~veren yiikiimliiliigii haline 

getirilmektedir. Kota sistemi olarak da adland1nlan bu sistem, klsaca 

her i~verenin ya da belirlenen bir miktardan daha yOk istihdam olanag1 

bulunan i~verenlerin saptamlan bir miktarda ya da oranda eski 

hiikiimliiyii zorunlu olarak yah~tinnasi biyiminde tanunlanabilirY) 

Eski hiikiimliilerin istihdam1 konusunda iilkemizde de boyle bir 

yol izlenilmektedir. <;ah~mam1zm bir sonraki paragrafmm daha 1y1 

degerlendirilmesi ay1smdan, bu sistemin ye~itli uygulamalar iyerisindeki 

temel ozelliklerinin ve ko~ullanmn ana yizgileri ile klsaca belirtilmesi 

yararh olur. 

- Eski hiikiimliilerin istihdami, i~verenler iyin yasalarla zorunlu bir 

yiikiimliiliik haline getirilmi~ olmahd1r. 

- i~verenlerin eski hiikiimlii yah~tlrma yiikiimliiliigii, yasalarla 

belirlenen smu ve ko~ullara bagh tutulmu~tur. Bir ba~ka deyi~le, bu 

yiikiimliiliik tiim i~verenleri kapsamaz. Yiikiimliiliik ko~ulu ise, i~yerinde 

yah~anlann say1sal yokluguna bagh kilmmakta ve i~yerinde 

<
3J ALTAN, "Eski...", s. 330- 333. 
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yah~tinlacak olan eski hiikiimlii sayt ya da oranlan bu saytsal 9okluga 

gore belirlenmektedir. i~yerinde istihdam olunanlann sayllan 

yogald1k9a, buna ko~ut olarak istihdam edilmesi gereken eski 

hlikiimliilerin sayllanntn da 9ogalacagt a91ktir. 

- Y asalardaki koruyucu hiikiimlerden, yalmzca yasanm koruyucu 

hiikiimlerinden yararlanmakstzm bir i~i elinde tutma ya da i~ sahibi olma 

olanag1 bulunmayanlar yararlanabilirler. 

- Baz1 i~lerin ya da i~kollannm niteliklerine gore i~verenlerin 

9ah~tumak zorunda bulunduklan eski hiikiimlii oranlannda degi~ebilir. 

Boylece, yasalarca belirli kesimler, i~ler ya da i~kollan i9in ozel 

yiizdeler saptamlmt~ olmaktad1r. 

- Yasalann etkin ve yaygm bi9imde uygulanabilmesi i9in bazt 

yaptlnmlan ongormesi gerekir ve bu dogrultuda baz1 infaz yontemleri 

geli~tirilir. Bu yaptirnnlar ku~kusuz parasal cezalan da i9ermelidir. 

Ancak yapt1nm uygulamalannda; i~verenlere eski hlikiimlii 9ah~ttrmak 

i9in makul ve belirli slireler tanmmasma, bu alanda gorevli kilmmt~ 

kurulu~larca uygun ve slirekli kayttlar tutulmastna, gorevliler ve 

yetkililerce toplu i~ ziyaretleri 9e~itli ikna yollanmn denenmesinde ve 

yasal yiikiimliiliigllnii yerine getirmeye istekli olmakla birlikte, i~e uygun 

eski hiikiimlii bulunamad1g1 i9in yiikiimliiliigiinii yerine getinneyen 

i~verenlerin bu yaptlnmlann d1~mda btrakilmasma ozen gosterilir. 

- Bu yonde bir uygulama, halihaz1rda 9e~itli i~lerde 9ali~an ve eski 

hi.ikiimlii niteligi bulunmayanlann i~lerinden uzakla~ttnlmalanna neden 

olabilecek bi9imde di.izenlenmez. 

- Eski hiikiimli.i 9ah~tirma yiikiimliilligii kamu ve ozel kesim 

i~verenleri i9in, aynm gozetilmeksizin getirilir, eski hiikiimliilerin 

istihdam1 alantnda her iki kesim i~verenleri i9in farkh oran ve ko~ullar 

ongoriilmez. 
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- Eski hiikiimliilerin boyle bir yol i9erisinde istihdam edilmeleri, 

iicretsiz ve kamusal nitelikte bir kurumun bu alanda gorevlendirilmesini 

gerekli k1lar. Bu kurum ise, temelde i~ piyasasmda arac1hk i~levi 

gorecegine gore, hemen hemen her iHkede i~ ve i~9i bulma hizmeti veren 

kurumlara bu alanda da yasalarla gorev verilebilir. Kurum, bu konuda 

iislendigi yiiri.itme ve denetim gorevlerini yerine getirebilmek i9in, iilke 

9apmda yaygm ve etkin bir orgiite sahip bulunmahd1r. 

Kurum, yerel ~ubelerinde eski hiikiimhiHik nitelikleri nedeni ile i~e 

girerneyen ya da i~inde tutunarnayan ki~iler i9in dtizenli ve slirekli 

kay1tlar tutar. Aynca, uygulamalann etkin ve yaygm bi9imde 

denetlenmesi, eski hiikiimlii ki~i ile i~ ve i~yeri aras1nda uygunluk 

saglamlmas1, eski hiikiimliilerin i~e yerle~tirildikten sonra da izlenilmesi, 

ekonorninin kamu ve ozel kesimleri aras1nda bu alanda denge ve i~birligi 

saglamlmas1, bu konuda egitilmi~, bilgili plasman gorevlerinin 

yeti~tirilmesi ve i~veren ili~kilerinin olumlu yonde kullamlmas1 kurumun 

onde gelen gorevleri arasmdadlf. 

- Yasalardaki eski hiikiimhi c;ah~ttnlmasma ili~kin hiikiimliilerin 

uygulanabilirliginin bir ba~ka ko~ulu da uygulamalann yasanm oziine ve 

soziine uygunlugunun etkin ve yaygm bic;imde denetlenmesidir. 

Ozellikle, bu yonde bir uygulamaya ge9i~ donemlerinde, uygulamalar 

iilkenin ozelliklerine, kurumun olanaklanna gore belirlenecek olan s1kl 

bir denetim siizgecinden ge9irilmelidir. Boyle bir yol izlenilirken, 

uygulamalan degerlendirerek aksakhklan belirleyen ve bunlann 

giderilmesi i9in 9e~itli onlemler iizerinde duran ve en uygun diizeltmeleri 

gecikmeksizin yapan ya da yetkili kurum ve kurulu~lara ileten ulusal 

dam~ma ve yerel komitelerin bulunmas1 gerekir. Bunlar aras1nda uyumlu 

bir i~birliginin kurulmas1 saglamlmah ve bu komitelerde gorevli 

kurulu~lann ilgili yarg1 organlannm, mahalli yoneticilerin i~9i ve i~veren 

kurulu~lanmn, 9ah~an eski hiikiimliilerin temsilcileri yer alabilmelidir. 

- Boyle bir sistemin uygulanabilirliginin bir ba~ka ko~ulu da 

i~verenlerin eski hiiklimhi 9ah~t1rma yiiktirnliilitgiinii belirleyen say1sal 

s1mrlar ile 9ah~tinlacak eski hiikiimliilerin say1 ve oranlanmn, iilkenin 
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halihazudaki ve gelecekteki ekonomik durumunun, istihdam 

ozelliklerinin, eski hiikiimliilerin nicelik ve nitelikleri ile dagll1mlanmn, 

toplumun fiziksel ve sosyal yapllanmn saghkh bi9imde 

degerlendirilmesi ile belirlenmesine dayahd1r. 

Eski hiikiimliHerin devlet mi.idahalesi yard1m1 ile 9ah~ma hayatmda 

yer almalan konusunda, her iilke kendisinin ekonomik, sosyal ve yasal 

yap1s1 ile ko~ullanna uygun olan sistem ya da sistemleri se9ecektir. 

Ancak eski hiikiimliilerin sayilan 90k yiiksek ve istihdam olanaklan 90k 

s1mrh ise bu sistemlerin bir ya da bir ka91 sorunun y6ziimlenebilmesine 

yetmeyebilir. Bu halde ise birden 90k sisteme bir arada yonelinmesi 
gerekir. < 4 ) 

C- TURKiYE'DE ESKi HUKUMLU <;ALISTIRlVIA 

YUKUff1LULUGU 

1. Tiirkiye'de Eski Hiikiimlii <;ah~hrma Yiikiimliiliigiiniin 

Yasal Dayanag1 

Eski hiikiimlii <;ah~tlnna mecburiyeti hukuki temellere, 1961 

Anayasas1 ile kabul edilen sosyal hukuk devletinin bir geregi ile 

kavu~abilmi~tir. 1960 oncesi donemde eski hiikiimliilerin 9ah~ma. 

hayatma kattlmas1 ve korunmas1 ile ilgili bir hiikme rastlamlmamaktadu. 

1961 Anayasas1nm sosyal ve iktisadi hak ve odevler ba~hkh ikinci 

bohimii eski hiikiimhi 9ah~t1rma ile ilgili kanun maddelerinin kaynagnu 

olu~turmaktad1r( 5 ). Sosyal devlet sisteminde, devlet, tiim vatanda~lann 

beden ve ruh saghg1 i9inde ve insan onuruna yara~1r bi<;imde 

ya~ayabilmesini saglamakla yiikiimlii k1hnm1~tlr. Sosyal devlette <;ah~ma 

hakk1, yardnn gorme hakkmm bir uzant1s1 olmaktan 91km1~ ve 

9ah~anlann sahip olduklan haklardan birisi olmu~tur.C6 ) 

(
4

J ALTAN, "Eski ... ", s. 333 - 337. 
iS) Kadir ARICt "Tiirk Hulmkunda Sakat ''e Eski Hiikiimlii <;:ah~tlrma Sorumlulugu ve 

Uygulamas1" Adalet Dergisi, 1982, s. 283- 284. 
(
6

) Haluk Hadi SUMER, "Sakat ve Eski Hiikiimlii <;:ah~tirma Yiikiimliiliigii" Adalet Dergisi, C. 
80, S. 3-4, 1989, s. 283- 284. 
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1961 Anayasas1 ba~lang19 hiiki.imleriyle sosyal hukuk devletinin 

vazifelerini ozetlemi~ aynca 41. maddesinde "iktisadi ve sosyal hayat; 

adalete, tam 9ah~ma esasma ve herkes i9in insanhk haysiyetine yara~1r 

bir ya~ay1~ seviyesi saglanmas1 amacma gore diizenlenir" demekte, 42 I 
1. maddesinde ise, "9ah~ma herkesin hakk1 ve odevidir." Hiikmiinli 

getirmektedir. 42. maddenin gerek9esi konumuz i9in onem ta~nnaktadu. 

Gerek9ede, birinci f1kra 9ah~ma hayatmda genel prensibi koymakta ve 

9ah~mamn bir hak oldugu ifade edilmektedir. Bununla devletin herkese 

i~ bulmay1 kendisine vazife edinecegi esas1 konulmu~tur. Konumuz 

a91smdan devlet, i~ bulmakta gii9liiklerle kaq1la~an eski hiikiimliilere i~ 

bulmakla gorevlidir. Bu devletin herkese; adalete tam 9ah~ma esasma 

uygun ve insan haysiyetine yara~u bir hayat seviyesi saglamakla 

yiikiimlii olmasmm da bir geregi olmaktad1r. (?) 

1982 Anayasasmda da eski hiikiimhi 9ah~t1nna yiikiimliiliigline 

kaynak te~kil edebilecek 9e~itli hi.ikiimler yer almaktadu. 1982 

Anayasasmm ba~lang19 boli.imiinde "Her TUrk vatanda~mm bu 

Anayasadaki temel hak ve hi.lrriyetlerden e~itlik ve sosyal adalet 

gereklerince yararlanarak milli kiilti.ir, medeniyet ve hukuk di.izeni i9inde 

onurlu bir hayat siirdiinne ve maddi ve manevi varhgm1 bu yonde 

geli~tirmek hak ve yetkisine dogu~tan sahip oldugu" belirtilmi~tir. 

Anayasamn 49/1. Maddesine gore, "<;ah~ma, herkesin hakk1 ve 

odevidir. Devlet, 9ah~anlann hayat seviyesini yiikseltmek, 9ah~ma 

hayatm1 geli~tirmek i9in 9ah~anlan korumak, yah~inay1 desteklemek ve 

i~sizligi onlemeye elveri~li ekonomik bir ortam yaratmak i9in gerekli 

tedbirleri alu". 50/2. Maddesine gore ise, "Kii9iikler ve kadmlar ile 

bedeni ve ruhi yetersizligi olanlar 9ah~ma ~artlan bak1mmdan ozel 

olarak korunurlar". Hi.iki.imleri yer almaktadu. <;ah~mak, herkesin 

oldugu gibi i~ini korumada yetersizligi olan eski hiiki.imli.Herin de 

hakk1d1r ve devlet bunlann hayat seviyesini yiikseltmek, geli~tirmek ve 

bunlan desteklemekle yiiki.imhidiir. Aynca i~ bulmada ve bulmu~ oldugu 

i~i korumada yetersizligi olan eski hi.iki.imli.iler de 50/2. mad de 

(I) ARICL s. 285. 
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1475 Sayi11 i~ Kanununun 25. maddesinde yer alan ve EHiHT'te 

de yans1masm1 bulan hiikme gore i~verenler, 50 ve daha 90k siirekli i~9i 

<;ab~tlrd1klan i~yerlerinde, yiizde 2 oranmda eski hiikiimliiyii, 

mesleklerine uygun i~lerde <;ah~tumak_la miikelleftirler. 

2. Eski Hiikiimlii i~<;i Cah~ttrma Yiikiimliiliigiiniin Sartlan 

a) Eski Hiikiimlii Cah~ttrma Yiikiimliiliigii Kapsamma 

Giren Bir i~verenin Olmas1 

Eski hiiklimlii <;ah~hrma yiikiimliiliigii oncelikle i~ Kanununa tabi 

i~verenler i<;in getirilmi~tir. i~ Kanununun 25. maddesi sadece "siirekli 

i~ler"( 9 )' de uygulanacag1 i<;in siireksiz i~lerde i~9i <;ab~ttran i~verenin 

boyle bir yiikiimliiliigii yoktur. i~9i <;ah~hran kamu kurulu~lan da i~ 

Kanunun kapsam1na girdigi ic;in eski hiikiimlii <;ah~tirma yiikiimliiliigiine 

tabidirler. i~ Kanununun 25. maddesinde 29.7.1983 giin ve 2869 sayi11 

yasayla yapilan degi~iklikle; "Genel ve katma biit<;eli dairelerle mahalli 

idareler veya Kamu iktisadi Te~ebblisleri yahut ozel kanuna veya ozel 

kanunla verilmi~ yetkiye dayamlarak kurulan banka ve kurulu~lara veya 

bunlara bagh i~yerlerinin i~ Kanununa tabi olmayan daire ve 

kurumlannda <;ah~tinlan kimselerin de sakat ve eski hiikiimliiler 

arasmdan aynlmas1 hakkmdaki gerekli usul ve ~artlar ile bunun oran ve 

tutarlan ve hangi i~lerde <;ah~tinlacaklan yukanda sozu gec;en 

yonetmelikte gosterilir" f1kras1 maddeden <;Ikartllmt~hr. Buna gore, i~ 

Kanununa tabi olmayan daire ve kurumlarda <;ah~tlnlan kimselerden bir 

k1smmm da eski hiikiimlii olmas1 zorunlulugu ortadan kald1nlarak, 

yiikiimliiliik smulan daraltllm1~ olmaktadu. Onceden; i~ Kanunundaki 

oranlann yans1 oranmda eski hiikiimlii istihdam etme yiikiimliiliigii, i~ 

Kanunu kapsam1 d1~mda kalan kamu kurumlan ve onlann i~ Kanunu 

kapsam1 d1~mdaki i~letme ve i~yerleri i<;in mevcutken, bu yiikiimliiliik 

kaldinlmi~tlr. 

<9 > i~ Kanununun 8. maddesi "Nitelikleri bakmundan en <;:ok 30 i~ giinii siiren i~lere siireksiz 
i~, bun dan fazla siiren i~lere siirekli i~ denir. Bu kanunun ... 25 ... inci maddeleri siireksiz 
i~lere uygulanmaz." Demek suretiyle 25. maddenin siireksiz i~lere uygulanamayacag1n1 
belirtmi~tir. 
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Eski hiikiimlii c;ah~tirma yiikiimliiliigiiniin uygulama alanma giren 

i~verenlerin tamam1 eski hiikiimlii c;ah~tinnakla yiikiimlii degildirler. i~ 

Kanununun 25. maddesine gore, uygulama alamna giren i~verenlerin bu 

yiikiimliiliige tabi tutulabilmeleri ic;in en az 50 i~gi c;ah~tinhyor olmalan 

gerekir. Bu saymm belirlenmesinde i~verenin c;ah~tud1g1 biitiin ki~iler 

degil, sadece i~c;i kavramma giren ki~iler esas ahnacaktu. Bu nedenle 

i~yerinde c;ah~an stajyer o grenciler, 18 ya~1ndan ki.ic;iik c;1raklar, 

sozle~meli personel i~yerinde c;ah~tiracag1 eski hiikiimlii i~c;i say1smm 

tespitinde, aym il s1mrlan ic;inde bulunan i~yerlerinde c;ah~an i~c;ilerin 

toplam1 esas ahmr. (IO) 

i~ Kanununun 25. maddesinde 2869 say1h kanunla degi~iklik 

yapmadan once, i~verenler, yiiz i~c;iye kadar i~c;i c;ah~tiran i~yerlerinde 

her tam elli ki~iye kaq1hk bir sakat ve bir eski hiikiimlii kimse; i~c;i 

say1smm yiizden fazlas1 ic;in, her yiiz i~c;iye kar~Il1k iki sakat ve iki eski 

hiikiimlii kimse c;ah~tirmak zorunda idi. Bu hiikiim uygulamada bir takun 

ihtilaflara sebebiyet vermi~tir. Bu nedenle c;ah~tinlacak sakat ve eski 

hiikiimliini.in tespitinde yiizde esas1 benimsenmi~tir. (11) 

Eski hi.iki.imli.i c;ah~tuma yi.iki.imliiliigi.ini.in tespitinde esas almacak 

1~91 say1smm belirlenmesinde, tarti~mah konulardan birisi de i~ 

Kanununun 25. Maddesindeki "daima i~c;i say1s1" kavram1d1r. Bu 

maddeye gore, '\~ah~tinlacak eski hiikiimlli say1s1n1n tespitinde daima 

i~c;i say1s1 esas ahmr." Mevzuatnn1zda daima i~c;i kavrammdan ne 

anla~Ilmas1 gerektigine dair bir hiikiim bulunmamaktad1r. Aynca buna 

benzer bic;imde EHiHT' lin 4. Maddesinde "sl.irekli i~c;i" kavram1 

kullamlm1~tu. Burada daima i~c;i - siirekli i~c;i kavramlannm birbirleri 

yerine kullamlabilecegini soylemek miimkiindiir. 

Si.irekli i~c;i kavrammdan ne anla~1lmas1 gerektigi hususunda da 

mevzuatim1zda ac;1k bir hi.ikiim bulunmamaktadu. Doktrinde siirekli i~c;i 

ooJ SUMER, s. 30 - 32. 
0 Il SUMER, s. 37 Aynca Ortaya 91kan ihtilaflar i<;:in ALTAN "Eski ... , "s. 348 - 352. 
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kavrammm belirsiz siireli hizmet sozle~mesi ile 9ah~anlan ifade etmek 

i9in kullamld1g1 genellikle kabul edilmektedir. Bu konuda da bu gorii~ 

kabul edildigi taktirde eski hiikiimhi 9ah~tlrma yiiki.imliiliigiinden 

kurtulmak isteyenler, belirli siireli hizmet sozle~mesiyle 9ah~ma yolunu 
se9ecektir. (Il). Orne gin i~verenler on yllhk siire ile belirli siireli hizmet 

akdi yaparak yiikiimllillikten kurtulabileceklerdir. 

Siirekli i~9i kavramm1, belirsiz siireli hizmet sozle~mesiyle 9ah~an 

i~9i yerine, siirekli i~te 9ah~an i~9i olarak anlamak kanunun amacma en 

uygun yorum olacakhr. Buna gore, yah~tlnlacak eski hiikiimHi saytstmn 

tespitinde, nitelikleri itibariyle 30 i~giiniinden fazla siiren i~lerde (i~ 

Kanunu Mad. 8) 9ah~an i~9iler esas almmahdu. 

b) Eski Hiikiimlii Olma Niteliginin Bulunmas1 

Kanunun koruyucu hi.ikiimlerinden yararlanarak bir i~e 

yerle~tirilebilmek i9in, baz1 ozelliklere sahip eski hiikiimhi olmak 

gerekir. Eski Hiiki.imHilerin istihdam1 Hakkmda Tiiziige gore "Altl aydan 

daha uzun si.ireli hiirriyeti baglayici bir cezaya hi.iki.im giymi~ ve cezasm1 

infaz kurumlannda tamamlam1~ veya cezas1 tecil edilmi~ yahut ~arth 

sahverilme yoluyla tahliye edilmi~ olanlar, bu Tiizi.ik hi.ikiimleri 

yon linden eski hiikiimli.l saythrlar." 

Goriildi.igii iizere Ti.iziik, yiiri.irhikten kaldtnlan yonetmelikten 

farkh olarak biHiin eski hiiki.imli.ileri kapsamma almam1~t1r 03 >. Aynca 

tiiziik miikerrer su9 i~leyenleri kapsam d1~1 buakm1~ ve yonetmelikteki 

ya~ smulamas1m kaldtrmt~tlr 04). 

Tiizi.ikte, genel aftan yararlanan ki~ilerin Tiiziik hiiki.imlerinden 

yararlamp yararlanamayacag1 konusunda a91k bir hi.ikiim 

bulunmamaktadu. Bir yoruma gore, eski hiiki.imlli deyimi lafz1 olarak 

yorumlanacak olursa, genel aftan yararlananlar elbette bu deyim i9ine 

ozl SOMER, s. 32. 
03 l SOMER, s. 35. 
(l

4 l Yi.irii.rlii.kten kaldmlan yonetmelige gore eski hii.ki.imliilerin 18 ya~mdan ki.i~tiik, 55 
ya~mdan biiyi.ik olmamalan gerekiyordu. 
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sokulamazlar. <;unku gene I af i~lenmi~ bir fiilin biitlin cezai sonuc;lanm 

ortadan kald1nr ve cezai sonuc;lar ortadan kalktigma gore de eski 

huklimliiluk soz konusu olamaz. Ancak eski hukumlii deyimi, amaca 

uygun yorumlanmahdu. Bu konudaki hukumlerin amac1, hlikiim giyip, 

cezaevinde yatm1~ olmas1 nedeniyle i~ bulmada buyuk giic;luge 

ugrayanlara yardun etmektir. ~u halde, hukiim giyip hapsedilmi~ ve 

sonra genel aftan yararlanarak c;tkmi~ bir ki~i de i~ bulmada aym 

giic;liikle kar~Ila~acagi ic;in i~ kanununun ve Tiiziigiin bu yiikiimlerinden 

· yararlandtnlmahdtr. i~ledigi bir eylemden dolay1 heniiz hiikiim giyip 

hapsedilmeden once c;tkanlan bir genel aftan yararlanan ki~inin durumu 

ise farkhd1r. <;iinkii bu ki~i hiikiim giyip cezaevine konmu~; dolaytstyla 

bir anlamda kotii ~ohret edinmi~ degildir. Bu nedenle de bu ki~inin i~ 

kanunu ve tiiziigiin ozel hiikiimlerinden yararlandtnlmasma gerek yoktur 

(lS). Aym ~ekilde uzun y11lar tutuklu olarak cezaevinde yahni~ ancak 

beraat etmi~ cezaevinden 91kmi~ olan ki~ilerinde tiiziik .hiikiimlerinden 

faydalanmalan miimkiin degildir. <;iinkii tiiziik ac;1k olarak; " uzun siireli 

hUrriyeti baglayici cezaya hiikiim giymi~" olmay1 aramakta ve herhangi 

bir yoruma imkan tanunamaktad1r. 06 ) 

3. Eski Hiikiimlii <;ah~hrma Yiikiimliiliigiiniin Uygulanmasi 

Eski hiikiimliiler kanun hiikmiinden yararlanmak suretiyle i~e 

girebilmek ic;in bir taktm usulleri takip etmek zorundadular. Eski 

hiikiimliilerin i~e yerle~tirilmesi konusunda yetkili kurum i~ Ve i~c;i 

Bulma Kurumu ve ona bagh Plasman Mlidurliikleridir. Kurum ve 

arac1hgi olmadan, kendiliginden eski hiikiimlli istihdam eden i~verenler, 

kanundaki yiikiimliiliiklerinden fazla eski hukiimlii i~c;i istihdam etseler 

dahi yukiimliiliiklerini yerine getirmi~ sayilmazlar 07). Ancak kurum 

aracthgi olmadan eski hiikiimliiyii i~e alan i~veren, durumu en gee; bir ay 

ic;inde kuruma bildirmek, tescil ettirmek ve gider kar~Ihgmi odemek 

05 > Kenan TUNCOMAG," Sakat ve Eski Hiikiimlii <;ah~tuma Yiikiimii" istanbul 
Universitesi Hukuk Fakiiltesi MecmuasL No. 1-4, 1974, s.380. Aym gorii~ ERKUL, s.300; 
ARICI, s. 530. 

06> SUMER, s. 35-36. 
07 > ARICI, s. 530. 
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~artiyla Tiiziik hiikiimlerine gore eski hiiklimlii <;ah~tlnna miikellefiyetini 

yerine getirmi~ olur. (EHiHT mad. 5) 

Bu ti.iziik hiikumlerinden faydalanabilecek eski hukumliiler, 

Cumhuriyet Savcthklanndan getirecekleri hiikiimliiliik belgelilerine gore, 

kuruma verdikleri tarih esas ahnmak uzere, meslekli ve mesleksiz 

tasnifiyle kaydolunurlar. (EHiHT mad. 6) 

i~verenler; <;ah~ttnnak zorunda olduklan eski hiikiimliileri i~ ve 

i~<;i Bulma Kurumundan istemek zorundadtrlar. Hi<; bir eski hiikiimliiniin 

1~ t<;m kendilerine ba~vurmadtgmt one siirerek yiikiimliiliikten 

kurtulamazlar. Aynca i~verenler <;ah~tlrmak zorunda oldugu eski 

hiikiimliiye yaptuacak herhangi bir i~inin olmadtgmi da ileri siirerek bu 

yiikumliiliikten kurtulamaz. Zira tiiziigiin yiiriirliige girmesinden once 

yiiriirliikte bulunan yonetmelige gore " i~verenler kanunda belirtilen 

or ana gore eski hiikiimlfL say1s1 kadar i~ temin etmekle yiikiimludurler." 

Eski hiikiimliilerin iiBK'na ba~vurmas1 ve i~verenin iiBK'dan eski 

hukiimlii istemesi arzu edilen ~ekilde ger<;ekle~memektedir. Her yll 

yakla~Ik olarak 50.000 hiikumlii cezaevlerinden tahliye olmasma 

ragmen 1994 yilmda iiBK'na 4938 eski hiikiimlii, 1995 yilmda ise 3612 

eski hiikiimlii ba~vurmu~tur OS). Bu cezaevlerinden tahliye olan her yiiz 

eski hiikUmlliden en fazla onunun bir i~e yerle~tirilmek iizere iiBK'na 

ba~vunnas1 demektir. 

i~verenlerin de <;ah~ttrmak zorunda olduklan eski hiikiimli.i 

kontenjam doldurmakta pek istekli olmadtklann1 soyleyebiliriz. A<;tk 

kontenjanlar kurum yetkililerinin <;abalanyla tespit edilmekte ve 

doldurulmaya <;ah~Ilmaktadtr. Pek <;ok i~veren i~ Kanununun 98/c 

maddesindeki para cezasm1 odemeye raz1 olmaktadu. Ancak kurum 

yetkililerinden edindigimiz bilgilere gore, i~verenlerle kendi <;abastyla 

gorii~en eski hiikiimliiler, yiiz yiize gor1.i~menin etkisiyle daha kolayhkla 

i~ bulabilmektedir. i~verenlere eski hiiklimlii <;ah~tumasi gerektigi 

(JS) iiBK Genel Miidiirliigii, 1995 y1h Faaliyet Raporu, s. 26. 
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hatlrlatildigmda, i~verenlerin kafasmda olu~an eski hiikiimlii kahb1 hi9 

de olumlu ozellikler ta~rmamaktadu. Yiiz yiize gorii~me suasmda ise 

i~veren bu olumsuz ozelliklerin pek 9ogunu kaq1s1ndakinde 

gorememekte ve kafasmdaki eski hiikiimlii onyargrs1 silinmektedir. 

Kurum yetkilileri a91k bir i~e eski hiikiimlfiyu yerle~tirirken yiiz yiize 

gorii~tiirme metodunu etkinlikle kullanmay1 tercih etmektedirler. 

199 5 yllr verilerinden 3 612 eski hukiimliiniin bir i~e yerle~tirilmek 

iizere iiBK'na ba~vurdugunu daha once deginmi~tik. Bu ba~vurulardan, 

1995 yilt i9erisinde 1002' si kamu 1593 'ii ozel sektorde olmak iizere 

toplam 2 59 5 eski hiikiimliiniin istihdam1 saglanmt~tlr. Yapilan yah~malar 

neticesinde, eski hiikiimliilere a it kamu sektorunde 12 91, ozel sektorde 

957 4 olmak iizere top lam 10865 a91k kontenjan tespit edilmi~tir (!
9
). Bu 

verilerde goriilecegi iizere ozel sektorde tespit edilen 957 4 a91k i~e 

kaqthk yalmzca 1593 eski hiikiimlii i~e yerle~tirilebilmi~tir. Diger a91k 

i~e sahip i~verenler iiBK' dan eski hiikiimlii istememi~lerdir. Oysa bu 

ki~ilerin, tiiziik hukiimlerine gore, 9ah~tumakla yiikiimlii oldugu eski 

hiikiimliileri iiBK' dan istemesi gerekirdi. 

i~verenin yah~tlrmakla yiikiimlii oldugu eski hiikiimliileri kurumdan 

istemesi iizerine, kurum, her a91k i~ i9in durumu talepte belirtilen 

~artlara uyan, kurumda kaytth en az ii9 eski hiikiimliiyii hiikiimliiliik 

belgeleri ve niteliklerini de belirten listelerle birlikte 15 giin i9erisinde 

i~verene gonderir. 

i~e gondermede ba~vuru tarihi esas ahmr. Ancak, kurum, 

a~agtdaki oncelik strastm da esas alabilir. 

- Sakatlar 

- Talepte bulunan i~yerinde daha once yah~m1~ bulunanlar, 

- Cezas1 tecil edilmi~ olanlar, 

- Egitimi daha yiiksek olanlar ve meslegi bulunanlar. (EHIHT mad. 

8) 

(l
9 l iiBK, 1995 yilt Faaliyet Raporu, s. 26. 
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Kuruma eski htiktimlit olarak kaydolunanlar", son i~lem tarihinden 

itibaren ba~layarak iki yil siireyle Tiiziik hiikiimlerine gore i~leme tabi 

tutulurlar. iki y1lhk siirenin dolmas1, eski hiiktimlitnfin geyerli mazereti 

olmaks1zm i~ 9agnsma iki kez uymamas1 veya gonderildigi i~yeriyle 

temas kunnamas1 halinde, kurumdaki sicil kartlan yfiritrliikten kald1nhr. 

(EHiHT mad. 16) 

i~verenler; kurum tarafmdan her a91k i~ ivin gonderilen 3 eski 

hiikumlit arasmdan sevim yaparlar ve yapacag1 sevimde bu ki~ilerin i~e 

ahnmalanm giiyle~tirecek uygulamalar yapamazlar. Ancak i~verenin eski 

hiikiimliilerin niteliklerini belirlemek amac1yla imtihan yapma hakk1 

vardu. <20
) 

i~yerinde vah~hnlacak eski hiikiimliHerin tespiti ile i~verenin 

sozle~me yapma yiikiimliili.igii dogmu~ olmaktadu. Bunun sonucu i~vinin 

i~e ginneyi istemesine kar~m i~veren, i~9iyi i~e almak, yani hizmet 

sozle~mesi kurulmas1 ivin yaptlan icabm kabulii hakkmda irade 

beyamnda bulunmakla yiikiimliidiir. i~veren bu yi.ikiimliili.igi.i yerine 

getinnekle taraflar arasmda hizmet sozle~mesi meydana gelmi~ olur. (21
) 

4. Eski Hiikiimlii <;ah~tirmanin Hukuki Sonu«;lan 

idari mercilerin, eski hi.ikiimlii vah~hrma yiiki.imlitliigiiniin dogup 

dogmad1gm1 ve eski hiiki.imlii vah~tuan i~yerinin mevzuat hiikiimlerine 

uyup uymadtklanm denetleme yiikiimlitliikleri bulunmaktadu c22
). 

Denetim gorevi, yiiriirliikten kald1nlan yonetmelikve iiBK'na 

buakilmi~tl. Buna gore iiBK, i~yerlerinin kanun ve yonetmelik 

gereklerine uygun bivimde eski hiikiimlii vah~tinp vah~t1rmad1klanm 

denetler; eksik say1da eski hi.iki.imlfi vah~hrd1klan saptanan i~yerlerini, 

<zo) SUMER, s. 39. 
(Zl) Miinir EKONOMi, i~ Hukuku, C.l ,Ferdi i~ Hukuku, istanbul, 1984, s. 108. 
<22

J Kadir ARICI, " Tqrk Hukukunda Sakat ve Eski Hiikiimlii C,:ah~t1rma Sorumlulugu ve 
Uygulamas1 III" ADALET DER, Ankara, 1982, s. 525. 
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haklannda kanuni i~lem yapilmak uzere Bolge <;ah~ma Mudiirlliklerine 

bildirirdi. 

1987 y1hnda yururhige konulan EHiHT' e gore denetleme gore vi 

<;ah~ma ve Sosyal Giivenlik Bakanhg1 (<;SGB) i~ Tefti~ Kurulu ve 

iiBK'na verilmi~tir. i~yerleri, eski hiikiimlii <;ah~tirma yiikiimliiliikleriyle 

tiiziiklerde ongoriilen diger yiikiimliiliiklerin yerine getirilip getirilmedigi 

yoniinden, <;SGB i~ Tefti~ Kurulu ve iiBK tarafmdan birlikte 

diizenlenecek y1lhk denetim programma gore denetlenirler. Denetimler 

sonucunda eski hiikiimlii <;ah~tlrma yiikiimliihigiinii yerine getirmeyen 

veya tiiziikte ongoriilen diger yiikiimhiliikleri yerine getirmeyen 

i~verenler, <;SGB 'nm ilgili Bolge Miidiirliigiine iiBK tarafmdan 

bildirilir. 

Eski hiikiimlii <;ah~tlrma yi.ikiimliiliigiinlin yerine getirilmesinin 

miieyyidesi i~ Kanununun 98/c; Deniz i~ kanununun 50/4. maddelerinde 

belirtilmi~tir. Buna gore maddeye ayk1n hareketle eski hiikiimlii 

<;ah~tlrmayan i~veren, <;ah~tirmadtgt her ay i<;in para cezasma <;arptinhr. 

i~veren, eger ba~vuruda bulunmaz yahut kurumun gonderecegi eski 

hiikiimhiye i~ vermezse, i~vereni sozle~me yapmaya zorlayacak bir 

hiikme rastlamlmamaktadtr. i~ kanununun 98. maddesinde ongoriilen 

yaptlnm ise i~veren i<;in <;ok anlams1z ve onemsiz bir cezad1r. Bu 

nedenle, bir yandan parasal cezalar giiniin ko~ullanna gore <;ogaltilirken, 

diger yandan direnen i~vereni akit yapma zorunlulugunda btrakacak 

yaptlnmlar getirilmelidirY3
> 

Kanunda ongoriilen para cezalannm i~verende zorlayicl bir etki 

yapmas1 miimkiin degildir. Bunun yam stra, para cezas1 uygulamas1 bile 

tam olarak uygulanamamaktadu. <;unkii yiikiimliiliigii yerine getirmeyen 

i~verenler, kurum tarafmdan Cumhuriyet Savcthklanna bildirilmektedir. 

Savc1hk tarafmdan a<;Ilan davalann bir <;ogu da "i~verenin kastmm 

bulunmadtgi" gerek<;esiyle beraatla sonu<;lanmaktadtr. <24
) Buna kar~I 

<23 ) ALTAN. s. 356 
<24 > Kenan TUN<;OMAG, Sakat C:::ah~hrma Yiikiimii, i.D. Huk. Fak., istanbul 1982, s.77. 
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i~veren tarafmdan odenecek para cezas1mn idari para cezas1 haline 

getirilmesi cezanm kesilmesi prosediirunu daha etkili hale 

getirebilecektir. Bilindigi iizere idari nitelikleri para cezalan <;SGB 

Bolge Miidiirliikleri taraf1ndan verilmekte ve bu cezalara kaq1 7 giin 

iverisinde sulh ceza mahkemelerine itiraz edilebilmektedir. itiraz halinde 

de sulh ceza mahkemelerinin verdigi karar kesindir. Bu ~ekilde 

yiikUmliiliigiinii yerine getirmeyen i~verene kar~1 dava avmak yerine 

dogrudan ceza kesilebilecek, yuki.imliiliigiinii yerine getirdigini iddia 

eden i~veren ise sulh ceza mahkemelerine bunu ispatlamak zorunda 

kalacaktu. 

Doktrinde eski hiikiimlii vah~hrma uygulamasma i~lerlik 

kazand1nnak ivin cezai sorumlulugun yamnda hukuki sorumlulugun da 

gerekli oldugu gorii~ii yaygmd1r. (25
) Boylece, eski hiikiimlii i~vi 

vah~hrmayan i~veren, yalmzca kanunda ongoriilen para cezasm1 

odemenin d1~mda diger hukuki sorumluluklan da iistlenmi~ olacakhr. Bu 

konuda doktrinde tarh~tlan iki gorii~ vardu. 

Doktrinde bu konuda ileri si.iriilen ve bizim de katildtguntz bir 

gorii~e gore, "Hukuki apdan vozi.im yoluna bir tazminat odemekle 

yiiki.imlii tutmaktan 90k, i~vereni kanunun amacma da uygun ~ekilde 

hizmet akdi yapmaya zorlamakta aramak daha isabetli olacakhr. Miinir 

EKONOMi ve Mustafa <;EMBERCi'ye gore boyle bir hukuki yol 

mevcuttur. Once ~unu belirtelim ki, i~9iyi i~e almak zorunlulugu koyan 

kanun koyucunun, esas itibanyla hizmet akdinin yapllmas1, diger bir 

deyi~le i~verene ait yiikiimli.ili.igiin aynen ifa edilmesi amac1 giittiigiinde 

bir ku~ku yoktur. Gervi i~veren bir cebri icra yoluyla i~ vermeye 

( vah~tinlmaya) zorlanamaz; fakat burada i~vinin fiilen vah~tinlmas1 

degil, bir akdin yap1lmasm1 saglamak iizere irade beyamnda bulunulmas1 

soz konusudur. A91lan davada verilecek hiikiim i$verenin irade beyam 

yerine ge9tikten ba~ka, hizmet akdinin de yerini tutar". (26
) 

c25 > ARICI, s. 723. 
(
26> SUMER, s. 30-31 'den Miinir EKONOMi, i~ Hukuku, C.1 istanbt1, 1984 s. 109-111 ve 

Mustafa CEMBERCi, i~ Kanunu Serhi, 5.B., Ankara, 1984 s. 109. 
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Bu konuda Kenan TUN<;OMAG'm da katildigi ikinci bir gorii~e 

gore, "Bu yiikiime ayk1nhk halinde genel miieyyidelerden yararlanma 

yolunun a91k olmasmm, ornegin mahkemeye ba~vurup tazminat isteme 

veya mahkemenin o yolda karar vermesi sonucu hizmet ili~kisi kurulu 

saymamn biiyiik bir onemi yoktur. <;iinkii bu gibi hallerde eski 

hiiki.imliiniin baz1 giderleri yiiklenmesinin gerekmesi bir yana, davamn 

bir sonuca ula~abilmesi uzun zaman ahr. Su halde, bugiin i9in eski 

hiikiimlii i~9i 9ah~tirma yiikiimiiniin tek miieyyidesi, para cezasma 

mahkum edilme ile i~verenin ugrayacag1 maddi kay1ptan 90k manevi 

iiziintiidiir. Hal boyle olunca eski hiikiimlii i~c;i c;ah~tirma yiikiimiiniin, 

i~verenin devlet kar~Ismdaki tam bir kamu hukuku yiikiimii olarak 

diizenlenmesi daha etkili ve isabetli olacaktu". (27
) Benzer gorii~le 

SUMER' e gore de eski hiikiimlii c;ah~tirma yiikiimliiliigiiniin 

miieyyidesini bu yiiki.imh.iliigiin amacmda aramak gerekirse; ozel 

diizenlemelerle eski hiikiimliileri korumamn amac1, bu ki~ilerin i~ sahibi 

olmalanm saglamak ve boylelikle ba~kalanna muhtac; olmadan insanca 

ya~amalanm saglamaktu. Eski hiikiimlii 9ah~tirma yi.ikiimliiliigi.ine, bu 

kimselere kiilfet getirmeden i~lerlik kazand1rmak gerekir. Bu da eski 

hi.ikiimlii c;ah~tirma yiiki.imliiliigi.ini.i kamusal bir yiikiimliih.ik olarak kabul 

etmekle mi.imkiin olur. (28
) 

(2?) Kenan TUN<;OMAG, Sakat ve Eski Hiikiimlii Cah~tirma Yiikiimii, i.D. Huk. Fak. Mec., 
1974, s. 385. 

<28
> SUMER, s. 31. 
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II. ESKi HUKUMLULERiN iSTiHDAM EDiL TiKTEN SONRA 
KORUNMALARI 

A- iSVERENiN YUKUMLULUKLERi 

i~ kanununun 25. maddesine gore i~verenler eski hiiki.imli.iyii 

mesleklerine uygun i~te <;ah~tirmakla yiikiimliidiirler. Tiiziigiin 8. 

maddesinde eski hiiki.imliilerin <;ah~tinlabilecekleri i~lerin tiiziige ekli 

listede yer ald1g1 belirtilmi~tir. Ad1 ge<;en liste, tiiziigiin yaymlandigi 

tarihten yakla~Ik iki yil sonra 1 Agustos 1989 Tarih ve 89/ 14381 

numarah resmi gazete de yaymlanmi~tlr. (Z 9
) 

Eski hi.iki.imliilerin <;ah~tinlabilecekleri i~yerleri ile ilgili bir 

s1mrlama Tiiziigiin 4. maddesinde yer almi~tir. Bun a gore, " ogrenci 

yurtlannda ve egitim kurumlannda eski hiikiimlii <;ah~tinlamaz". 

Eski hiikiimliilerin iicret ve sosyal yard1mlar baktmmdan da 

korunmas1 soz konusudur. Bu koruma aym zamanda i~verenin 

yiikiimliiliikleri arasmdadtr. Kural olarak i.icretler sosyal yard1mlar, yilhk 

iicretli izin gibi konularda eski hiikiimliiler de diger i~<;ilerle aym haklara 

sahiptir. 

EHiHT mad. 10' a gore "Eski hiikiimliiliik daha dii~iik iicretle 

<;ah~tirma sebebi olamaz. Eski hiiki.imlii i~<;iler diger i~<;ilere yapilan 

sosyal yardnnlardan da aynen faydalanular. Toph1 i~ sozle~melerine eski 

hiikiimlii i~<;iler aleyhine hiikiimler konulamaz". 

Yiiriirliikten kaldtnlan yonetmeligin 32/2. maddesinde yer alan " 

dii~iik verimle <;ah~tiklan saptanan sakat i~<;ilere odenecek iicret aym 

i~lerde <;ah~an i~<;ilere odenecek iicretin yiizde 7 5 'in den az olamaz. 

Ancak odenecek iicret asgari iicretin altma di.i~i.iriilemez" hiikmiine, 

Tiiziikte yer verilmemi~tir. Bu hiikmiin Tiiziikte yer almam1~ olmas1 

i~verenin sakat ve eski hiikiimliilere asgari iicretin altinda iicret 

cz 9
) SUMER, s. 25. 
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verilmesine mesnet te~kil etmez. Zira asgari iicret yonetmeliginin 10. 

maddesine gore i~<;ilere, saptanan asgari iicretten di.i~i.ik iicret odenemez. 

Eski hi.iki.imli.ilere asgari i.icretin altmda i.icret odenmemesi 

hi.ikmi.ini.in isabet derecesi konusunda farkh iki gori.i~ vard1r. Bizim 

katllmadignniz bir gori.i~i.i savunan Kenan TUN<;OMAG'a gore, "baz1 

i.ilkelerde, verimleri normal asgari i.icretin odenmesine elveri~li 

olmayacak derecede zay1f olan; asgari i.icret uygulamas1 d1~mda 

birakilmadiklan takdirde i~ bulabilme veya bulduklan i~i muhafaza 

edebilme muhtemelen gii<;li.ige ugrayabilecek ki~iler, ornegin gen<;ler, 

sakatlar, 91raklar ve benzeri ki~iler normal asgari i.icret uygulamas1 

d1~mda tutulmu~lard1r. Bu i.ilkeler arasmda Bel<;ika, Kanada, Fransa, 

irlanda, ingiltere ve J aponya sayllabilir. Nitekim i.ilkemizde de 16 

ya~Inda veya daha ki.i<;i.ik i~<;ilerle bi.iyi.ik i~<;iler arasmda asgari i.icret 

yoni.inden, bir aynm yapllmas1m ongori.ilmi.i~tiir. Aym yonde bir aynm, 

dii~iik verimli i~<;i yoniinden de yapllabilir". 

Diger bir gorli~li savunan 0. Ziihti.i AL TAN' a gore, "bu ki~ilerin 

de <;ah~mak ve sosyal, ki.iltiirel ihtiya<;lanm gidermek haklan oldugu 

dii~iini.iliince, asgari i.icretin amac1 ve ruhu ile uymayan bir yonii 

bulunmamaktad1r". 

Eski hi.iki.imli.ilerin ozel di.izenleme ile korunmalannm amac1 bu 

ki~ilerin ba~kalanna yiik olmadan insanca ya~ayabilmelerini, toplum 

d1~ma itilmemelerini saglamaktu. Bu ama<;, bu ki~ilere, asgari i.icretin 

altmda iicret verilmesini engelleyecektir. Bunun yanmda iilkemizde 

asgari i.icret politikas1 goz oni.inde 

iicret alan eski hiikiimli.iler yine 

kanun ve ti.iziiklerle getirilen 

kalmayacaktu. c3o) 

bulundurulursa, asgari i.icretin altmda 

ba~kalanna muhta<; hale gelecek ve 

ozle hi.ikiimlerin hi<; bir anlam1 

Acaba eski hi.iki.imli.ili.ik d1~mdaki sebeplere dayamlarak, ornegin 

di.i~i.ik verimle <;ah~ma sebebiyle eski hi.iki.imli.i i~<;iye daha di.i~i.ik i.icret 

<30
) SUMER, s. 27-28. 

{~f?iY~n!·: ' (:- ·'· .. ··~ 

1,';.,>. 
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verilebilir mi? Yiirlirliikteki tiizlik sadece eski hiikiimhiliiglin daha, 

dii~iik iicretle s;ah~tirma sebebi olmayacagm1 belirtmi~tir. Buradan eski 

hiikiimliiliik d1~1ndaki sebeplere dayamlarak (orne gin dii~iik verimle 

s;ah~ma) eski hiikiimlii i~s;iyi daha dii~iik iicret odenebilecegi sonucu 
91kmaktadu. (3 1

) 

Eski hiikiimliilerin faydalanacaklan sosyal yard1mlarla ilgili olarak 

yiiriirliikten kaldullan yonetmelikte yer alan "eski hiikiimlii i~s;ilerin izin 

ve tatilleri hakkmda 14 7 5 say1h i~ Kanunun ilgili hiikiimleri uygulan1r" 

hiikmiine yeni yiiriirhige konulan tiiziikte yer verilmemi~tir. Bu hiikmiin 

tiiziikte yer almamas1 eski hiikiimli.ilerin izin ve tatil hakkm1 ortadan 
kaldumaz. (32 ) 

B- ESKi HUKUMLU <;ALISTIRMA YUKUMLULUGUNUN 

SONA ERMESi 

Ne kadar miikemmel kurulmu~ olursa olsun bir i~ sozle~mesinin 

sona ermesi kas;mllmaz bir gers;ektir. Bir kis1m sozle~melerin sona 

ermes1 sozle~me taraflannm iradesine bagh olmaks1zm 

gers;ekle~mektedir. Ornegin sozle~menin siiresinin dolmas1, s;ah~amn 

olmesi, s;ah~tlramn iflas1 gibi sebeplerle kendiliginden veya askerlik gibi 

yine taraflann iradesi d1~mda kalan zorunlu bir sebepten ileri 

gehnektedir.( 33
) Tiim diger i~s;ilerde oldugu gibi eski hiikiimlii i~s;ilerin 

hizmet akitleri de, taraflann iradesine bagh olmayan bu gibi sebeplerle 

sona erebilmektedir. 

Bu arada hemen akla gelebilecek, yiikiimhiliik s;ers;evesinde eski 

hiikiimliilere si.iresi belirli hizmet akdi yapilabilir mi? sorusuna kanunca 

olumlu yamt verilebilecektir. Bu konuda s;Ikarhlmi~ kanun ve tiiziigiin 

91kanh~ amac1_na pek uygun olmasa bile, mevzuat1m1zda bunun is;in bir 

<31
) Omer EKMEK<;i, Yeni Tiiziik Hiikiimleri Uyarmca Sakat ve Eski Hiikiimlii <;ah~hrma 

Yiikiimii, iBD., C. 61, S. 4- 6, 1987, s. 324. 
<32

! SUMER, s. 27 - 28. 
<
33

! ihsan ERKUL - 0. Ztihtti ALT AN, Ntivit GEREK, Sosyal Politika Dersleri, C. III, 
Eski~ehir, 1983, s. 20. 
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engel mevcut degildir. Bu halde siiresmm tamamlanmas1 halinde akit 

sona erecek ve 1~veren 191n yeniden eski hiikiimlii 9ah~t1rma 
-

yiikiimliiliigii soz konusu olacaktu. Aym ~ekilde i~veren gerekli 

prosediirii izlemek suretiyle, iiBK araCihgiyla, eski hiikiimlii istihdam 

edecektir. 

Genel olarak i~ sozle~melerinin bir k1smmda ise sozle~menin sona 

erebilmesi i9in taraflardan birinin irade beyamnda bulunmasma ihtiya9 

vardtr. Yani taraflardan biri diger tarafa sozle~meyi sona erdirmek 

hususundaki iradesini usuhine uygun beyan suretiyle bildirmesi 

gerekecektir. Sozle~me bu beyan bildirimi diger tarafa yapildtktan sonra 

son a ermi~ sayllabilecektir. 

Serbest irade beyamnda bulunmak suretiyle, kurulan bir 

sozle~meyi, taraflann kar~1hkh olarak uzla~mastyla diledikleri anda 

sona erdirebileceklerini oncelikle kabul etmek gerekir. Aynca, 

taraflardan biri artik bu sozle~meyle bagh kalmak istemiyorsa bu yolda 

tek tara£11 irade beyamnda bulunmak suretiyle sozle~meyi 

bozabilecektir. Bunu sozle~me yapma hiirriyetinin en dogal bir sonucu 

olarak kabul etmek gerekir. 

Zaman i9inde i~ sozle~mesinin sona erdirilmesi keyfiyetinin, 

ozellikle 9ah~tuan tarafm irade beyam suretiyle 9ah~am i~ten 

91karmasmm onun i~siz, dolayisiyla gelirsiz kalmas1, sefalete dii~mesi 

anlamma geldigi ve bunun sosyal a91dan ne biiyiik bir yara a9tig1 

meselesi kavranmaya ve kanunun onemi anla~Ilmaya ba~lami~tlr. Bu 

nedenle konu suadan bir hukuki bagm 96ziilmesi ~eklinde 

dii~iiniilmekten 91km1~ ve sosyal gerek9elere uygun 96ziim yollan 

aranmaya ba~lam1~tu. 

Bunun sosyal ger9eklere uygun 96ziim yolunun ise bu konuda 

devlet9e almacak, 9ah~am sozle~mesinin sona erdirilmesine kar~1 

koruyucu tedbirlere bagh oldugu a91ktu. Bunun i9indir ki bu giinkii 

modern devletleri i~ sozle~melerinin sona erdirilmesinde ~ekle ve esasa 
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ili~kin, ozellikle 9ah~ana i~inde istikrar saglayacak, koruyucu tedbirler 
almak zorunda kalmt~lardtr. (J4 ) 

Sozle~menin sona erdirilmesinde esas itibariyle korunacak taraf 

sozle~menin ekonomik baktmdan zaytf olan taraf1, yani 9ah~an taraftdu. 

Devlet 9ah~am, 9ah~tuanm sozle~menin sona erdirilmesi yolunda 

yoneltecegi irade beyamna kar~1 nasll ve hangi ~artlarda koruyacaktu? 

Genel olarak belirtmek gerekirse, 9ah~tiran, i~ sozle~mesinin tek 
tarafh irade beyamyla sona erdirilmesi hususunda iki imkana sahiptir.(JS) 

Bunlan derhal fesih ve ihbarh fesih olarak belirleyebiliriz. Ashnda bu 

imkana sozle~menin her iki taraf1 da sahiptir. Ancak 9ah~an tarafmdan 

tek taraf11 bir irade beyam yoluyla sozle~menin sona erdirilmesi 

9ah~tiram, ekonomik gii9liiliigi.i dolaytstyla, istisnai baz1 durumlar hari9, 
pek etkileyecek bir husus degildir. 

Derhal fesih, tek taraf11 irade beyamyla ve hakh bir sebebe 

dayanarak( 36
) sozle~menin derhal sona ermesi demektir. Bu ~ekilde 

yapi1lacak bir irade beyam kaq1 tarafa ula~mas1yla birlikte ge9erlilik 

kazanacak ve sozle~me de derhal sona erecektir. c;ah~tiramn boyle bir 

yola ba~vurmas1 halinde i~9i i~ Kanunu 14. maddede bahsedilen k1dem 
tazminatm1 alamayacaktu. 

ihbarh fesih ile sozle~menin sona erdirilmesi, i~ sozle~mesini sona 

erdirmek isteyen tarafm, bunu sozle~meyi feshetmeyi di.i~iindi.igi.i tarihten 

belli bir siire diger tarafa bildirmesi demektir. Feshi ihbarda da tek 

taraf11 bir irade beyam soz konusu olmasma ragmen sozle~me derhal 

feshedilmemektedir. Sozle~menin sona ermesi i9in belirli bir siirenin 

ge9mesi beklenmektedir. Bu si.irelerin neler olacag1 i~ kanununun 13. 

maddesinde belirilmi~tir. ihbarh fesihle, derhal fesihle oldugu gibi 

herhangi bir sebep belirtme zorunlulugu heniiz i.ilkemiz mevzuatmda yer 

<
34

> ERKUL- ALTAN- GEREK, s. 21 - 22. 
<
35

) ERKUL - AL TAN - GEREK, s. 22. 
<
36

) Hakh sebepler i~ Kanununun 16 ve 17. maddelerinde belirtilmi~ olan sebeplerdir. Bunlar 
haricindeki herhangi bir sebep hakh sebep degildir. 
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almami~hr. (37) ihbarh fesihte veri len siirelerin ani ami ~udur: Ki~i belirli 

bir siire daha mevcut i~inde <;ah~acak ancak bu siirenin sonunda i~siz, 

dolayisiyla gelirsiz kalacaktu. Ki~i ans1zm bu durumla kar~I kar~Iya 

kalmak yerine bu siire i<;erisinde kendine ba~ka bir i~ bulma imkamna 

kavu~acak ve i~giicii geliri kesintiye ugramayacakhr. Aynca i~verenin 

boyle bir yola ba~vurmas1 halinde i~<;i, i~ Kanununun 14. maddesindeki 

k1dem tazminatim alabilecektir. 

i~ sozle~mesinin bu ~ekillerde sona erdirilmesi, eski hiikiimlii 

i~<;iler de dahil olmak iizere Him i~<;iler ve i~verenler a<;Ismdan ge<;erli 

olan bir sona erdirilme yoludur. 

Bir i~ bulabilme ve buldugu i~i elinde tutabilme bak1mmdan, 

digerlerine nazaran daha az ~ansa sahip bulunan eski hiiki.imliilerin 

sozle~mesinin sona erdirilmesi suasmda da ozel olarak korunmalan 

gereklidir. Bu koruma ihbarh fesih s1rasmda eski hi.iki.imli.i i~<;ilerin 

hakstz yere i~ akdinin feshedilmesic 3s) halinde daha yi.iksek tazminat 

odenmesi soz konusu edilmelidir. 

Hatta daha da ileri bir diizenleme ile ihsan ERKUL "i~ 

sozle~mesinin kurulu~u suasmda ozel bir himayeye mazhar olan ki~ilerin 

sozle~melerinin sona erdirilmesi halinde durumun mutlaka bu gibi 

kimseleri i~e yerle~tirmekte yardnnc1 olan resmi kurulu~a bildirilmesi 

esas1 getirilmelidir. Hatta suf bildirmek degil, bu kimselerin 

sozle~melerinin sona erdirilebilinmesi i<;in bu gibi resmi kurulu~lann 

onaymm aranmasi saglanmahd1r. Ba~ka bir deyi~le bu gibi kurulu~lann 

izni almmadan bu gibi kimselerin i~lerine son verilmemelidir. Zira boyle 

bir davram~m onlan i~e yerle~tirmekte gi.idi.ilen sosyal amaca daha 

uygun olacag1 "n1 soylemektedir. (39
) 

<
37

! Modern i~ hukuku mevzuatma sa hip i.ilkelerin pek c;ogunda bu husus uluslararast normlara 
uygun olarak diizenlenmi~tir. Ti.irkiye bu nedenle uluslararas1 platformda 
ele~tirilmektedir. Bu konu uluslararast c;alt~ma orgi.iti.ini.in 158 sayllt sozle~me karan ile 
uluslararast norm halini alm1~tu. 

<
38

) Haks1z Fesih i~ kanunu 17. maddesindeki haklt nedenlere dayanmayan fesihtir. Usulsuz 
fetih ise 13. maddesindeki bildirim onellerine uyulmadan yaptlan fesihtir. 

<39 l ERKUL -AL TAN -GEREK, s. 30. 
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i~verenler EHiHT hiikiimlerine gore c;ah~tirdiklan eski 

hiikiimliilerin kimliklerini, i~e ahnd1klan tarihleri, c;ah~tinldiklan i~leri, 

verilen iicretleri ve diger sosyal yard1mlan gosteren kay1tlan diizenli 

olarak tutmak mecburiyetindedirler. Aynca i~yerinden aynlan eski 

hiikiimliileri, bir ay ic;inde, aynlma nedenleriyle birlikte kuruma 

bildirmek mecburiyetindedirler (EHiHT mad. 14 - 15): Bu ~ekilde, 11BK 

eski hiikiimhi i~c;iyi gerekirse yeni bir i~e yerle~tirme imkanma sahip 
olacaktir. 

lll.SONU(: VE ONERiLER 

Hiikiimlii veya eski hiikiimliilerin rehabilitasyonu, toplumsal ya~am 
siireci ic;erisinde bir biitiin olarak ele almmahd1r. Bu siirecin ic;erisinde 

zincirin halkalanm olu~turan; en ba~ta infaz kurumlan olmak iizere 

Adalet Te~kilati, Emniyet Te~kilati, Savc1hk, Egitim ve Ogretim 

Kurumlan ve Sivil Toplum Orgiitlerine biiytik gorev dii~mektedir. Soz 

konusu birimler iizerlerine dii~en gorevleri biiyiik bir hassasiyetle yerine 

getirirse, hiiktimliilerin veya eski hiiktimliilerin tredmam konusunda 

oldukc;a olumlu geli~melerin gozlenecegini umuyoruz. 

Htiktimlii ve eski hiikiimliilerin tredmam konusunda sekiz adnndan 

olu~an rehabilitasyon a~amasmdan bahsedebiliriz. Bu a~amalar, suc;lulan 

yakalama tekniklerinden ba~lay1p tahliye sonrasma kadar uzanan bir 

siireci ifade eder. 

Bunlan sirasiyla ~u ~ekilde belirleyebiliriz: 

1- Suc;lulan Yakalama ve ifadelerini Alma Tekniklerini Geli~tirme 

2- Yargilama ve Ceza Verme Stireci 

3- Cezaevine Yerle~tirme 

4- Cezaevinde Egitim 

5- Ac;1k veya Y an Ac;1k Cezaevine Ay1rma 

6- Ac;1k veya Yan Ac;tk Cezaevinde Egitim 

7- Sahverme Oncesi infaz Program1 

8- Tahliye Sonras1 



Suylulan yakalama ve ifadelerini alma tekniklerini 

a~amasmda ele ahnacak en onemli konu emniyet 

egitilmesidir. Unutulmamahdu ki bir hukuk devleti olan 
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geli~tirme 

gii9lerinin 

iilkemizde 

herkes su9u ispat edilinceye kadar su9suzdur. Bu kural daha once 

sab1kas1 olan eski hiikiimliiler i9in de ge9erlidir. Ancak bu temel kural 

baz1 hallerde iilkemizde tersine i~lemekte ve belli bir konuda sab1kas1 

olan ki~iler suysuz olduklanm ispat etmek zorunda kalmaktadular. 

Ki~ilerin eski su9lanna bakarak bir ki~inin suylu olabilecegine dair 

dii~iince miikerrer suylulugu artt1nc1 etkiye sahiptir. Oncelikle 

iilkemizde Slk Slk kar~Ila~Ilan bu durumun online geyebilmek lylll 

Emniyet Te~kilatmm bu ah~kanhgma son vermek gerekmektedir. 

Yakm bir ge9mi~te 91kart1hni~ bulunan Ceza Muhakemeleri Usulii 

Kanunu ki~ilerin gozaltmda tutulma ve ifadelerinin almmas1 

uygulamalanna bir diizen getiren olumlu bir geli~medir. Benzer 

geli~melerin diger konularda da ya~anmas1 gerekmektedir. 

Sistemin anlam kazanmas1 i9in gerekli olan kurulu~lardan biri de 

90cuk polis biirolandu. Polislerin gorevlerinin ba~mda su9un dogumuna 

sebep olan miiesseseleri tespit ile, su9un i~lenmesine engel olucu bir 

taknn yapiCI tedbirler almak gelmektedir. Bu sebeple 90cuk suylulugunu 

doguran faktorlerin incelenerek bulunmasmda, olaylann 

soru~turulmasmda, kanunlann uygulanmasmda polise biiyiik gorevler 

dii~mektedir. <::ocuk polis biirolanna en iyi elemanlan vermek suretiyle, 

yOCUk SUylulugunun onlenmesi iyin gayret sarf edilmelidir. Bu biirolarda 

9ah~tinlan polislerin ozel egitim gormii~ ve biironun amacma uygun 

9ah~malar yapabilmeleri 19m yeti~tirilmi~ ki~ilerden olmalan 

zorunludur. Zira, 90cugun heniiz su9 i~lemesini beklemeden su9a 

yonelmi~ olanlann1 bulmak, bunlann nedenlerini ara~tumak, 9ocugun 

korunmasmda ahnacak tedbirleri tespitle birlikte aile ve sosyal yard1m 

kurumlanyla i~ birligi saglamak tamamen bu biironun 9ah~ma sahas1 

i9erisine girmektedir. C 
40

) 

c4
o) Altan SAYSEL, Su~lu <;ocuklann iyile~tirilmesinde Biitiinliige Dogru, Ankara, 1972, s.10 -

11. 
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<;ocuklar i9in yaptlabilecek onemli ~eylerden birisi de mevcut 

1slahevlerinin saytsal yonden arttinlmasidtr. Bunun onemi, 90cuklann 

ailelerinden kopmastyla birlikte, aile baglanmn zayif1amasmda ortaya 

91kmaktad1r. Ornegin, zaten aile baglan zaytf olan ailenin 90cugu fiziki 

olarak uzak bir ~ehirdeki 1slahevine yerle~tirilirse, aile baglannm daha 

da zaytflayacagt ve tahliye sonras1 90cuga destek olacak kimselerin 

bulunmayacagmt tahmin etmek pek zor olmayacakttr 0 

Yargilama sonras1 verilen cezanm aguhgt veya hafifligi i~lenen 

su9 niceligi iizerinde pek fazla etki yaratmamaktadu 0 Bunun aksine kimi 

zaman ag1r cezalar, ula~Ilmak istenen sonucun aksine sonu9lar 

dogurmaktaduo(4
I) Bu nedenle de ceza venne tatbikatmda daha yumu~ak 

tedbirlere dogru bir yoneli~ soz konusudur. 

Kriminologlar, genellikle hapis cezalanmn ve ozellikle ktsa siireli 

olanlanntn zararh oldugu konusunda fikir beraberligindedir. 

Hapis siiresinin ki~i iizerindeki etkisini azaltmak gayesiyle ktsa 

siireli hiiki.imh.iler baz1 tilkelerde a91k miiesseselere gonderilmektedir. 

Gen9 su9lular cezaevlerine gonderilmek yerine geni~ ol9lide mliessese 

d1~1 tretman tedbirlerine tabi tutulmahdular. Bu tedbirler, sosyal tslah 

niteliginde olmak l.izere 90cuk bak1m servisine veya ozel egitim 

ml.iesseselerine gonderilme ~eklinde olabilir. Alternatif olarak mahkeme, 

hapis cezas1 veya erteleme ml.iessesesmm degi~ik ~ekillerini 

uygulayabilir. (42
) 

Diger bir konu da 90cuk mahkemelerinin i~levi konusudur. <;ocuk 

mahkemelerinin amac1, 90cugu yarg1layarak mahkum etmekten ziyade, 

bir taknn metotlarla topluma uyumunu saglamak, ki~iligine kavu~turmak 

ve bir deger oldugunu kendisine de kabul ettirmek suretiyle egitilmesini 

temindir. Buna gore, mahkemenin hl.iviyeti bir ceza mahkemesi olmaktan 

ziyade, aile mahkemesi ~eklinde dl.i~l.inl.ilebilir. (43
) 

(
41 l Aym gorii~ i~in: Mustafa T. YOCEL, Kriminolojik Notlar, Ankara, 1971, soll90 

(
42 l YOCEL, S.ll9. 

(
43 > SA YSEL, S.ll. 
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Cezaevlerindeki · hiikiimlliler rehabilite edilmeye 9ah~thrken 

yaptlmak istenen 9ah~malara biiyiik oranda yine kendileri engel 

olmaktadular. Sozgelimi okuma yazma bilmeyen hiikiimlii, kimi zaman 

arkada~lannm alay dolu sozlerine muhatap olmakta, bu ise soz konusu 

ki~inin hevesinin ktnlmasma yol a9maktad1r. Cezaevlerinde yaptlmaya 

9ah~tlan bu tiirlii faaliyetlerin, alaya almmast kiiltiiriiniin yaygmla~mas1 

her alanda kendini gostererek en ba~ta hiikiimliilere ve topluma biiyiik 

zarar vermektedir. Aynca kii9iik bir su9tan cezaevine giren ki~i kimi 

zaman cezaevlerindeki iflah olmaz hiikUmli.ilerce olumsuz yonde 

egitilmekte ve daha bi.iyiik su9lar i~leyebilecek potansiyelle cezaevini 

terk etmektedir. Sozgelimi kii9ilk bir lurstzhktan dolayt cezaevine giren 

ki~inin, 91k1~ta biiyiik bir kasa hustzi olmas1, bir ~ekilde 

engellenmelidir. 

Bunlara benzer olumsuz durumlarla kaqilamamast 19m 

hiikiimliilerin ki~ilik durumlanna gore kogu~lara almmas1 ve 

egitimlerinin birlikte yapthnasi aynca bo~ zamanlanm birlikte 

ge9irmeleri 19m te~vik edilmesi faydah olacakttr. Nitekim Eski~ehir 

A91k Cezaevinde yapm1~ oldugumuz ara~tlrma strasmda, cezaevine 

girdigi ilk zamanlarda egitime istekli ve rehabilitasyona olumlu tepki 

veren bir hiiki.imliinlin, rehabilitasyon a91smdan olumsuz, hayata ve 

kaderine ki.ismU~ birisiyle kurmu~ oldugu arkada~hk sonucu, benzer 

ozellikler gostenneye ba~ladtgt belirtilmi~tir. 

Hiikilmliiler ki~ilik durumlanna gore kogu~lara yerle~tirilirken, 

kogu~lann 90k kalabahk olmas1 yerine daha az saytda hiiki.imliiyil 

bannd1racak ~ekilde organize edilmesi de yerinde olur. isve9 infaz 

idaresi eski Genel Miidi.iril Torsten Erikson bu dii~iinceyi ~oyle 

a91klamt~tlr. "Biiyiik cezaevi toplulugundan ka9mllmahdu. Kii9iik 

gruplarda personel ile su9lular arastnda daha yakm ili~kiler tesisi ile 

miiessesede dinamik bir hava yaratmak ve su9lular hakkmda daha fazla 

bilgi toplamak miimkiin olacaktu." Farkh kogu~lara yerle~tirilme 

konusunda uygulanmas1 gerekli diger bir ay1nm da hiikiimlii - tutuklu 

ayruntdu. Bilindigi iizere tutuklular heniiz ceza almami~lardu. Belki de 
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mahkeme sonucu suysuz bulunarak sahverileceklerdir. Bu durumdaki 

ki~ilerin cezaev1 ortam1ndan olumsuz etkilenmemeleri 19m ayn 

kogu~larda tutulmalannm daha iyi olacagt kanaatindeyiz. Ulkemizde ise 

genellikle biiyiik kogu~ sisteminin uygulandtgmt gormekteyiz. Bu 1se 

yukanda belirttigimiz sakmcalann ortaya 91kmasma yol a9maktadu. 

Bunlardan ba~ka 90cuklann biiyiiklerden tamamen ayn boliimlerde 

ve yeti~kinlerde hi9 bir ~ekilde temas ettirilmeden banndtnlmast kanun, 

tiiziik ve yonetmeliklerde belirtilmi~ olmasma ragmen uygulamada bu 

husus ihmal edilmektedir. Sonu9 olarak 90cuk ve gen9lerin yeti~kinlerle 

temas etmesi, onlann 9e~itli ~ekillerde istismar edilmesine yol a9makta 

ve yeniden sosyalle~mesini gii9le~tinnektedir. (44
) 

Yargtlama sonucu mahkeme tarafmdan hiirriyeti ktsttlayici ceza 

verilen ki~i "hiikiimh.i" sifahyla cezaevine konur. Bu ki~inin yeniden 

toplum i9erisinde yer alacag1 giine kadar elden geldigince rehabilite 

edilmesi gereklidir. Bu dordiincii a~amaya cezaevinde egitim a~amas1 

diyecegiz. Bu a~amada hiikiimhi genelde kapah cezaevinde 

bulunmaktadu. Ancak gerekli ~artlar yerine geldiginde bu ki~i a91k veya 

yana91k cezaevine gitmeye hak kazanabilecektir.<45
) i~ ve 9ah~ma 

esasma dayanan a91k ve yana91k cezaevlerine gelmeden once, kapah 

cezaevlerinde hiikiimliiler, zamanlanm bo~a ge9irmektedirler. Bu siire .. 

i9erisinde egitim ve ogretimden ba~ka herhangi bir meslegi ogrenmek 

amactyla 9ah~mak iizere i~yurtlanntn kurulmast gereklidir. Bo~ oturan 

1nsanm kafas1nda olu~an olumsuz dii~iinceler ki~iyi bunahma 

siiriiklemektedir. Ki~i hayata kiismii~ ve gelecekte bir beklentisi 

kalmam1~ halde giinlerini ge9irmektedir. Eski~ehir A91k Cezaevinde 

yapmt~ oldugumuz ara~hnna suastnda dikkatimizi 9eken en onemli 

nokta, hiiki.imliilerin gelecege yonelik bir ama9lannm bulunmayi~Idtr. 

Nitekim anket yapt1gun1z hiikiimliilerin biiyiik 9ogunlugu "Cezaevinde 

edinmi~ oldugunuz meslegi siirdiireceginize ve ge9iminizi bu yolla 

<44 l I. GEN(:LiK SURASI ON CALISMA RAPORU, Su~a itilen Gen~lerin Topluma 
Kazandinlmasi, TC. Milli Egitim Gen9lik ve Spor Bakanhg1, 1998, s.3. 

<45
) A91k veya Yana91k cezaevine gitmeye hak kazanabilmek i9in hiikiimliiniin iyi hal 

gostermesi, herhangi bir disiplin cezas1 almam1~ olmas1 ve cezasmm belirli bir klsmm1 
tamamlam1~ olmas1 gerekir. 
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kazanacagmtza mamyor musunuz, Eger ge9iminizi bu meslekte 

kazanacaksamz neler yapmay1 planhyorsunuz, inanm1yorsan1z neler 

yapmay1 planhyorsunuz" sorulanna ya olumsuz yan1t vermi~ ya da bu 

sorulan bo~ birakmt~lardu. Ashnda bu sorular mevcut tiim olasthklan 

kapsayan ve ki~i hakkmda en az birinin ge9erli olmas1 gereken 

sorulardtr. Hiikiimliilerin pek 9ogu tahliye olunca ne yapacagma karar 

vermemi~tir, ancak tahliye olduktan sonra ya~amlanm nasll 

yonlendireceklerine kadar vereceklerdir. Burada hukiimliilerin biiyiik bir 

ama9 yoksunlugu ya~adtklanm du~iinebiliriz. c46
) 

Cezaevlerinde ozellikle lizerinde durulmast gereken konu, bizce 

hiikUmli.ilere gelecekle ilgili bir ama9 kazandtrmaktu. Bu ise ozellikle 

kapah cezaevlerinde ba~lamah ve rehabilitasyon siiresince canh 

tutulmahd1r. Bu halde a91k ve yana91k cezaevlerine gelen hiikiimliiler 

90k daha kolay egitilebilecek ve bu kurumlardan beklenen yarar 

saglanabilecektir. 

Egitim soz konusu oldugunda egitimin en onemli unsurlanndan 

birisi olan ogretmenlerden bahsetmek gereklidir. Cezaevlerinde 

kurulmu~ bulunan i~ yurtlannda usta/ogretmen olarak 9ah~an ki~iler aym 

zamanda ogretme yetenegine de sahip olmahdular. Bir meslegi veya bir 

makineyi iyi bir ~ekilde kullanmay1 bilmek aym zamanda bu ki~inin iyi 

bir ogretici olmas1 anlamma gelmez. Ogretici olabilmek i9in pedagoji 

egitiminden ge9mek gereklidir. i~ yurtlannda hiiklimHilerle birlikte 

9ah~an ve aym zamanda hiiklimhilere meslegi ogreten usta/ogreticiler de 

pedagoji egitiminden ge9melidir. istisna bir psikolojiye sahip olan 

hiikiimliilere bu ~eklide daha yararh olunabilir. 

Cezaevlerinde, hiikiimliilerin rehabilitasyonunun en onemli 

ko~ullanndan birisi de morallerinin yiiksek olmasidtr. Hiikiimliiler 

zannedildigi kadar dt~ diinya ile ilgisiz degildirler. Aksine olaylan ve 

iilke giindemini 90k daha yaktndan takip etmektedirler. 

c46J Benzer gorii~ i9in baktmz: YUCEL, s.l41 ve aynca s.l51. 
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Eski~ehir A91k Cezaevinde ara~tuma yapmaktayken gozlemlemi~ 

oldugumuz onemli bir tespit de, huktimlulerin devlete olan guveninin 

btiytik bir erozyona ugram1~ oldugudur. Devlete olan bu gtivensizlik 

rehabilitasyon 9ah~malanna btiytik dar be vurmaktad1r. Ara~tumalanm1z1 

stirdiirdtigiimtiz s1ralarda htikitmltileri en fazla etkileyen olaym Engin 

Civan'm serbest buak1lmasi olay1 oldugunu soyleyebiliriz.<47
) Bizim 

amacimiz burada Engin Civan'1 yargilamak degildir ancak htikiimhiler 

kamuoyunun vicdamnda Engin Civan'1 yarg1lami~lar ve mahkum 

etmi~lerdir. Bu ki~inin serbest buakilmas1 ve yurt d1~ma ka9m1~ olmas1, 

(htikiimliiler Engin Civan'm devlet eliyle yurt d1~ma ka91nld1gmi 

dii~iinmektedirler) zaten istisnai bir psikolojiye sahip olan hiikiimhiler 

iizerinde yikici bir etki yapm1~tlr. Hiikiimliiler olay1, kendilerinin i~lemi~ 

olduklan su9larla kaqila~tlrmakta ve kendilerinin burada olmamalan 

gerektigine inanmaktadular. Aynca kendilerinin devlete olan giivenlerini 

sarsan, buna benzer pek 90k olay1 ard1 ardma saymaktadular. 

Devlete olan giiven azalmasmm oniine ge9mek ve ki~ileri tekrar 

devlet kurumuna giivenir hale getirmek i9in koklii reformlann gerektigi, 

zannediyoruz ki kabul edilen bir ger9ektir. 

Rehabilitasyonun bir sonraki a~amas1 a91k veya yan a91k 

cezaevlerine aynlmad1r. A91k kurumlara aynlma bir takim ~artlann 

birlikte ger9ekle~mesiyle miimkiin olur. Oncelikle hiikUmlii kapah 

kurumlarda kald1g1 stire i9erisinde iyi hal gosterecektir. iyi hallilikten 

kastedilen, kurallara uymak, uygulanmakta olan egitim ve ogretim 

9ah~malanyla mesleki 9ah~malara katllmak suretiyle rehabilite edilmeye 

dogru egilim gostermektir. A91k kurumlara aynlmak i9in htikiimliiniin 

aynca disiplin cezas1 almamas1 ve cezasmm bir boliimiintin kapah 

kurumlarda tamamlanmas1 gereklidir. 

Kapah kurumlardan a91k kurumlara ge9i~te objektif kurallar 

uygulanmah ve yukanda bahsettigimiz gibi ger9ekten rehabilitasyon 

egilimli ki~ilerin a91k kurumlara aynlmas1na ozen gosterilmelidir. Kapah 

14 7! Engin Civan olay1 hakklnda aynntlh bilgi it;in bkz. Giinli.ik Gazeteler. 
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cezaevinde siirekli sorun sakartan hiikiimliilerden kurtulmak amaciyla, bu 

hukumliilerin ac;1k kurumlara gonderilmek iizere aynlmas1, 

rehabilitasyon sistemini ba~ans1zhga ugratacaktir. 

Kapah cezaevlerinde i~yurtlanmn kurulmasmdan ve mesleki 

egitimin buralardan ba~lamas1 gerektiginden daha once bahsetmi~tik. 

Buralarda yapilan egitimin ba~ansm1 artt1rmak ic;in; hiikiimliilerin a<;Ik 

kurumlara aynlmas1 a~amasmda, bir meslegi iyi bir ~ekilde ogrenenlere 

oncelik tanmmas1 gibi bir uygulamaya gidilebilir. Bunun amac1 meslegi 

ogrenmede motivasyonun saglanmasidtr. Bu halde hiikiimliiler bir 

meslegi ogrenmek ic;in daha fazla gayret gosterecekler ve a<;Ik kurumlara 

daha saglam bir psikolojik yap1 ile geleceklerdir. 

Bu a~amada kapah cezaevinden ac;1k kurumlara gec;i~i, hiikiimli.iyii 

tahliye sonrast hayata hazulamak ic;in atilm1~ bir adnn olarak 

degerlendirmek gerekmektedir. <;iinkii artik hiikiimli.i silahh giivenlik 

giic;leri tarafmdan burada tutulmamaktadu. A<;tk cezaevlerinde 

hiikiimliiniin firar etmesini engelleyecek fiziki bir engel yoktur. Ancak 

hiikiimliiler firar ederlerse bir daha ac;1k kurumlara gelemezler ve iyi 

hallilikten dolay1 cezalannda bir indirime gidilmez. 

Ac;tk kurumlarda egitim a~amas1, cezaevinden toplumsal ya~ama 

gec;i~te bir ara donem olarak dii~iiniilebilir. 1~ ve c;ah~ma esasma 

dayanan ac;tk kurumlara hiikiimlii, i~lemi~ oldugu suc;un 

degerlendirmesini yapm1~, bundan pi~man olmu~ ve tahliye olduktan 

sonra olaylan degerlendirme ~eklini degi~tirmi~ olarak gelmi~tir. 

Hiikiimlii artik yava~ yava~ toplumla biitiinle~meye hatta onunla yeniden 

tam~maya ba~lamt~tlr. A<;Ik cezaevleri giiven esasma dayand1gmdan ve 

firar ic;in fiziki bir engel bulunmad1gmdan dolay1, hiikiimliiniin 

iizerindeki olumsuz cezaevi psikolojisi de biiyiik oranda azalacaktlr. 

Eski~ehir Ac;tk Cezaevinde yapm1~ oldugumuz ara~t1rma suas1nda 

hiikiimliilerin ac;tk cezaevine nakillerinden dolay1 memnun olduklanm 

gordiik. Bu da cezaevindeki egitim faaliyetlerini olumlu yonde etkileyen 

bir faktor olarak dikkati c;ekmektedir. 
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Eski~ehir A<;tk Cezaevindeki hukiimlulere yoneltilen "Ogrenmekte 

oldugunuz meslegi daha iyi ogrenebilmeniz i<;in nelerin yapilmas1 

gerekir" sorusuna yogun olarak verilen yamtlardan birisi, egitim 

suasmda teknik bilgilerin de kendilerine verilmesidir. Ger<;ekten 

hiikiimlii, bir makineyi kullanarak kendisinden beklenen mamulleri 

iiretirken, aym zamanda tahliye olduktan sonra da benzer bir makineyi 

kullanarak ge<;imini saglayabilecegini hayal eder. Eger bu hiiktimliiye 

makinenin teknik olarak nastl <;ah~tlgt, hangi ti.ir malzemeyi hangi 

ko~ullarda i~ledigi, baktmtmn nasil yapildtgi ve hangi tiir anzalan 

olabilecegi giizel bir ~ekilde ogretilmezse, hiikiimlii tahliye olduktan 

sonra bu meslekte ge<;imini saglayacak i~i bulmakta zorlanacaktlr. 

Hiikiimliiler kullanmakta olduklan makinelerin <;ok eski model 

oldugunu artlk l.iretimde <;ok daha htzh ve <;ok daha fazla miktarda 

iiretim yapan makinelerin kullamldtgmt soylemektedirler. Bu teknolojisi 

eskimi~ olan makinelerle yapilan egitimin yeterince fonksiyonel 

olmadtgtni ve bu nedenle de tahliye sonras1 i~ bulma olasthklanmn 

azaldtgmt soylemektedirler. Bu bizi cezaevlerindeki iiretimin emek -

yogun iiretim mi yoksa sermaye - yogun iiretim mi olmas1 gerektigi 

tartt~masma getirmektedir. 

Belki de ilk once yapmam1z gereken saptama, tilkemizin ylllardu 

i<;inde bulundugu ekonomik durum nedeniyle pek <;ok hizmet ve yatlnm 

i<;in yeterli kaynag1 ayuamadigtdu. Bu genel ekonomik durumdan infaz 

kununlan da benzer ~ekilde etkilenmekte ve yapmak istedikleri 

hizmetleri stnulamak zorunda kalmaktadular. Dolaytstyla 

cezaevlerindeki iiretimin sermaye - yogun iiretimden <;ok emek - yogun 

iiretim olma zorunlulugu ortaya <;tkmaktadtr. Ancak pek <;ok cezaevinde, 

Endiistri Meslek Liselerinin atolyelerinde bulunmayan makinelerin 

bulundugunu ve egitimin buralarda yaptldtgmt biliyoruz.c4s) Geli~mi~ 
teknolojiye sahip makinelerin kullamlmas1 ve bunlara ait teknik bilgi 

donamm1, i~ bulma konusunda avantaj saglamasma ragmen, i~verenlerin 

<48 ) Aynntlh bilgi i<;:in: 6-10 Ekim 1996 Tiirkiye Gazetesi, i<;:eridekiler Yaz1 Dizisi. 
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i~s;i ahrken goz oniinde bulundurduklan tek faktOr bu degildir. Pek s;ok 

sektOrde i~ yerinde egitim yoluyla, yalmz o i~yerine mahsus i~ bece:dleri 

edinilmektedir. Dolayistyla pek s;ok i~veren, i~s;i ahm1 strasmda i~s;inin 

ogrenme ve uyum saglayabilme yetenegine de onem vermektedir. 

Cezaevindeki hiikiimhilerin eski teknoloji olarak degerlendirdikleri 

makineler onlara gers;ekten bu i~in nasll yaptldtgmm teknigini 

ogretmektedir. Yapllan bu i~in teknigini iyi bir ~ekilde kavradtktan 

sonra, geli~mi~ teknoloji iirlinii makinelerde s;ah~mayt ogrenmek ki~inin 

en fazla bir iki haftasm1 alacaktlr. Bu makinelerin en onemli 

i~levlerinden birisi de ki~iye s;ah~ma disiplinini verebilmektir. Herhangi 

bir ki~isel engelleri olmayanlann bile s;ah~ma disiplinine sahip 

olmamalan nedeniyle s;ah~makta olduklan i~lerini ellerinde 

tutamadtklan dii~iiniihirse konunun onemi daha iyi anla~I11r. 

Infaz kurumlanmn imkanlanmn elveri~li olmas1 halinde, i.iretim 

is;in hangi yontem kullamlmahdu sorusuna; sektorel bazda hi.iki.imli.ilerin 

daha rahathkla i~ bulabilecekleri yontem tercih edilmelidir diyebiliriz. 

Bu olduks;a pratik bir yamt olacaktu. Ancak bunun her zaman 

gers;ekle~mesi beklenmemelidir. Ornegin cezaevinde konfeksiyon 

atolyesinde s;ah~an ki~i, bliyi.ik bir giyim firmasmm kullandtgi 

yontemlerle ve makinelerle s;ah~abilirken, cezaevi terzihanesinde s;ah~an 

ki~i ise basit aletlerle s;ah~abilecek ve gi.in ges;tiks;e say1s1 azalan 

terzihanelerde i~ arayacaktu. 

Cezaevlerindeki i~yurtlan, 

Mi.idiirli.ikleriyle 1~ birligine 

Halk Egitim ve <;trakhk Egitim 

girmekte oldugundan daha once 

bahsedilmi~ti. Bu i~ birligi sonucu yaptlan mesleki egitim faaliyetleri 

sonunda Halk Egitim Mi.idi.irli.iklerinden bir sertifika almmaktadu. Ancak 

ahnan bu sertifikalar, "Ceza infaz kurumlannda egitim yapthyor" 

imaj mt vermek d1~1nda pek bir i~lev gorememektedir. Y onetmelik 

geregi, <;1rakhk Egitim Miidi.irli.iklerinin ise Ceza Infaz Kurumlanna 

yonelik his; bir s;ah~mas1 bulunmamaktad1r. Oysa yap1lan egitim 

faaliyetleri sonucu verilecek sertifikalar, gerekli hukuki di.izenlemeler 

yap1larak, hi.iki.imli.ilerin tahliye sonras1 kendi adlanna bir i~yeri 

as;abilmelerini mi.imki.in kllmahdu. Hi.iki.imli.iler, hakh olarak, bun dan 
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~ikayet9i olmakta ve mesleki egitimlerindeki heveslerini k1rdigm1 

soylemektedirler. 

i~ yurtlanndaki tiretim, doner sermaye ile siirdiiriilmekte ve 

iktisadi a91dan piyasa ko~ullanna yakm bir ~ekilde yiiriitiilmektedir. Bu 

ko~ullar altinda i~ yurtlan karhhg1 elbette dii~tinmek zorundadular. 

Ancak i~ yurtlannda asll dii~iiniilmesi gereken karhhktan ziyade egitim 

olmahdu. Ancak cezaevlerinin pek 9ogunda bu yakla~Iml gormek pek 

miimkiin olmamaktadu. Bunun yansnnalanm konu ile ilgili yaz1 dizisi 

haz1rlayan gazetelerden gonnek mi.imkiindiir. Hiikiimliilere, belli bir 

meslek ogretmekten uzak olan tekdiize i~lerden 90k, hiikiimliilerin 

iiriinlerin ge9tigi a~amalan gordiikleri, birim imalat i~lerinin yaptinlmasi 

daha dogru bir se9im olacagm1 soyleyebiliriz. Sozgelimi yiizbin adetlik 

bahk kasasmm yap1m i~i, hiikiimliilere bir meslegin 6gretilmesi amacma 

pek uygun degildir. Bahk kasasmm yap1m1 s1ras1nda hiikiimliilerin 

bazllan siirekli olarak 9ivilerle tahta par9alanm birbirine tutturacaktir. 

Bu tiir bir 9ah~mamn hiikiimliilerin mesleki egitimine fazla bir katk1s1 

olmayacagm1 soylemek yanh~ olmaz. 

Cezaevinde bir meslegi 6grenmek iizere 9ah~an hiikiimliilerin 

eksikligini duyduklan bir diger konu da sigortad1r. i~ yurdunda 9ah~an 

hiikiimliilerin i~ kazas1, meslek hastahklan, hastahk, anahk, malulliik, 

ya~hhk ve oliim hallerinde 506 Sayth Sosyal Sigortalar Kanunu 

hiikiimlerine tabi olmadiklan, 506 sayth yasanm 3. maddesinin I. 

ftkrasmda a91k9a goriilmektedir. Hiikiimliiniin sigortas1 konusunda 

yiiriirliikteki infaz hiikiimlerinde de ba~kaca bir hiikme 

rastlanmamaktadtr. Ancak sigorta konusunun 6zellikle cezaev1 

i~yurdunda 9ah~an hiikiimliiniin i~ kazas1 sonucu oliimii ve sakat kalmas1 

gibi hallerde 6nem ta~Idtgi ve olmamasmm bir eksiklik te~kil ettigi 

ortadad1r. 

Rehabilitasyon a~amalanmn yedincisi sahverme 6ncesi infaz 

program1du. Suylulann cemiyete donii~iinii kolayla~tumak ve 

miikerrerlik oramn1 dii~iirmek amactyla sahverme oncesi infaz program1 

uygulanmasinin yaran olabilir. Teksas Cezaevinde uygulanan boyle bir 
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program uygulanarak olduk9a olumlu sonu9lar almm1~tlr.(49 ) Programm 

bir amac1 da su9lunun cemiyete katllmas1 s1ras1nda ortaya 91kabilecek 

problemleri 90ziimlemektir. Hi9 ~iiphesiz, su9lunun sahverme sonras1nda 

i9inde bulundugu zorluklar, · problemler ve ihtiya9lar mukerrirlik 

durumunu onemli ol9iide etkilemektedir. 

Sahverme oncesi ongoriilen program, ki~iyi bekleyen problemler 

Hzerinde du~unulmesine ve problemin 96zumu i9in olumlu 9arelerin 

bulunmasma f1rsat saglamaktad1r. Aynca bu program, isyan hayal 

k1nkhg1 ve anti, sosyal hareket tarz1na kar~1 bir altrenatif olmaktad1r. cso) 

Bu programm uygulanmas1 suasmda ilk yapilmas1 gereken; 

hukiimhiye, kurumun guvendigine dair duygu a~Ilamaktlr. Bu ama9la 

cezaevi, hiikumliilerin silahh infaz memurlan tarafmdan zorla tutuldugu 

bir yer olmaktan 91kanlmahdu. Bunun i9in 9evre engelleri ve silahlar, 

tipk1 a91k ceza infaz kurumlannda oldugu gibi, kalduilabilir. 

Cezaevlerinde uygulanan 9ah~ma bir i~9i - i~veren ili~kisi i9erisinde 

surdiiriilebilir. Aynca infaz koruma memurlanmn ve atolyelerde 9ah~an 

usta ogreticilerin resmi k1yafet giymemeleri de olumlu sonu9lar 

dogurabilecektir. Bu ki~ilerin, hiiktimliiyii anlayabilecek ve 

problemlerinin 9oziimlenmesine yard1mc1 olabilecek yetenekteki 

ki~ilerden se9ilmesinde biiyiik yarar vard1r. 

Program siiresince cezaevi psikologu, hiikiimliiniin hayatta bir 

amacmm olmas1 i9in 9ah~acak; bu ama9 temin edilince de, hukiimliinun 

bu amaca ula~mas1 i9in neler yapilabilecegi iizerinde duracak ve 

alternatif yollar tespit edilecektir. 

Hukiimliiniin ailesi ve toplumla ban~Ik olmas1 ve kendisi hakkmda 

olumlu bir dii~iinceye sahip olmas1 gereklidir. Bunlar ziyaret programlan 

ve d1~ faaliyetler yoluyla saglanabilir. Hukumhi ile ailesi 

arasmdaki gerilimi azaltmak ve baglan gii9lendirmek amac1yla ziyaret 

program1 esnekle~tirilebilir. Ailelere de sahvenne sonras1 intibak 

<49
) Bu konuda daha aynntlh bilgi ir;in: YUCEL, s. 150 - 153. 

<so) YUCEL, s.l50. 
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konusunda ailenin ne kadar onemli bir role sahip olduguna ili~kin 

a<;Iklamalar yap1labilir. 

Tredman konusundaki en onemli konulardan birisi de tahliye 

sonras1 neler yapllacagidu. Ancak taliye ile birlikte amhr hale gelen 

cezalann indirilmesi konusunun da hiikiimliiniin tredmanma hizmet eder 

hale getirilmesi gereklidir. 

64 7 Say1h Cezalann infaz1 Hakkmdaki Kanunun 19. maddesi, 

yalmzca iyile~mi~, 1slah olmu~ klsaca iyi hal gostermi~ hiikiimliHerin 

aldtklan cezanm yansmm indirilecegini hiikme baglam1~, aynca iyi halli 

olduklan i<;in geride kalan bu yan cezalanmn her aymdan da 2148 

Sayth Kanuna gore ve ek olarak alt1~ar giin daha dii~iiriilecegini 

ongormii~tiir. Her iki kanunun da one siirdiigii tek ~art, hiikiimliiniin 1slah 

olmas1 ve iyi hal gosterip gostermediklerini tespit etmek gorevi de, 

cezaevi idaresine verilmi~tir. 

Yukanda belirtilen indirimler, kaytts1z ~arts1z bir hak degildir. Bu 

baknndan, cezaevi idaresi, biiyi.ik bir sorumluluk altmdadu. Hiikiimliiniin 

vastflan, pi~manhk gosterip gostermedigi, iyi halli olup olmadigi, 

disiplin ,cezas1 almam1~ olsa bile, su<; i~lemeye yatkm, ge<;imsiz, 

uyumsuz, gitvenilmez olup olmadtgi, bunlann d1~mda daha kotii halleri 

itiyat edinip edinmedigi, cezaevlerindeki egitim <;ah~malanna ilgi ve 

uyum gosterip gosteremedigi gibi, bir <;ok yonleri iizerinde durulmadan, 

cezasm1n yiizde k1rkm1 <;ekenlerin derhal tahliye edildikleri ve ne ac1d1r 

ki hus1zhk ve yan kesicilikten mitkerrir olanlann cezaevlerinden 91kar 

91kmaz ayn1 tiirde su<; i~ledikleri s1k s1k gori.ihnii~tiir. 

Hitkiimlii ve tutuklular, cezaevlerinde durup dururken 

kendiliklerinden 1slah olmazlar. Hatta devlet eliyle egitilmezse olumsuz 

yonde, yani su<; i~leme yoniinde, kotii niyetli ki~i ve kurulu~larca 

egitildikleri de, ge<;mi~ ytllarda goriilmit~tiir. Cezaevi idaresinin esas 

amac1 hiikiimlii ve tutuklulan egitmek ve 1slah etmek- olduguna gore, 

kurumun tiim hizmetlerinin bu amaca yoneltilmesi ve once idarenin 

su<;luya iyile~me yolunda egitimle gerekeni vermesi ve sonra da iyile~ip 
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iyile~medigine ve iyi halli olup olmad1gma kadar vermesi ve nihayet iyi 

halli ise hiiki.imliiyii ~artla tahliyeden yararlandumas1 gerekmektedir. <51
) 

64 7 Sayl11 Cezalann infaz1 Hakkmda Kanunun Ek 4. maddesi, 

"infaz kurumlanndan tahliye edilen meslek ve sanat sahiplerine Tiirkiye 

Halk Bankasmca, meslek edinme kredisi verilebilir" hiikmiinii getirmi~se 

de, maddeye i~lerlik kazandinlamami~tir. 

Cezaevlerinden tahliye olup ta eski hiikiimhi statlisiinii 

kazananlann biiyiik bir <;ogunlugu, kredi alabilmek i<;in Bakanhga 

ba~vurmaktadular. Meslek kredisi alabilmenin birinci ~arti, meslek 

sahibi olmaktu. Bunun i<;in hiikiimlii ve tutuklulara, cezaevlerinde 

yattiklan siire zarfmda meslek ogretmek ve Halk Egitim Merkezleri gibi 

mesleki kurulu~larla i~birligi yaparak, hiiki.imli.iniin kendi ba~ma bir 

i~yeri as:abilmesine olanak saglayan meslek sertifikalanm vermek artik 

zorunlu hale gelmi~tir. Aynca eski lri.iki.imh.ilere meslek kredisi verilmesi 

hiikmiine i~lerlik kazanduilmakla birlikte, tanmla ugra~acak eski 

hiiki.imli.iler, gerekli ~artlan ta~1malan kayd1yla, zirai kredilerden 

yararlanabilmeli dir 1 er. (52
) 

Eski hiikiimliilerin <;ah~ma ya~ammda yer alabilmeleri konusunda 

benimsenen yontemlerin, oncelikle yliriirli.ige konulmadigi, hukuki 

bo~luklar kisa siirede belirlenerek giderilmedigi, yiiriirliikteki mevzuat 

hiiki.imleri arasmdaki <;eli~kiler kaldinlmadigi ve yasalann etkin ve 

yaygm olarak, oziine ve soziine uygun bi<;imde uygulanabilmesi 

saglamlmadigi siirece, eski hiikiimliilerin istihdam1 yoniinde bir geli~me 

beklentisi de olamaz. 

Bu dogrultuda hukuki diizenlemeler yapiluken daha once de 

deginildigi iizere, iHkenin ekonomik, sosyal ve yasal yap1s1 ile 

ko~ullanmn ger<;ek<;i bir a<;Idan, ozenle degerlendirilmesi gerekir. Faal 

niifus, endiistrile~me yoreleri, endiistrinin yap1s1, eski hiiki.imliilerin 

nicelik ve nitelikleri bu degerleme kapsammda sorgulanacak konulard1r. 

(Sll TURGUT, s.311-312. 
(SZJ TURGUT, s.288. 
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Bunlara gore iilkenin yap1s1 ile ko~ullanna en uygun olan kurallar 

belirlenerek yasala~tuilmahd1r. Aynca yasalar, bu alanda go rev 

verilecek kurulu~lann se9imi ve gorev alanlanmn belirlenmesinde, var 

olan kurum ve kurulu~lann dagilimlanmn, gorev yiiklerinin, ekonomik 
ve insangiicii olanaklannm gozden ge9irilmesini gerektirir. 
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ESKi HUKUMLULERiN iSTiHDAMI HAKKINDA TUZUK 

19403 Say1, 19 Mart 1997 Tarihli R.G. 

BiRiNCi BOLUM 

Kapsam, T arih ve Deyimler 

Kapsam 
Madde 1- Elli ve daha 90k i~9isi bulunan i~yerlerinde yah~t1nlmas1 mecburi eski 

hi.iki.imli.ilerin nitelikleri, yah~tlnlabilecekleri i~ler, genel hi.iki.imler d1~mda bagh bulunacaklan 
ozel ~artlarla i.icret ~artlan, bunlann i~verenlerce i~e ahnma usul ve esaslan bu Ti.izi.ikte 
gosterilmi~tir. 

Tamm 
Madde 2- Alt1 aydan daha uzun si.ireli hi.irriyeti baglayiCl bir cezaya hi.iki.im giymi~ ve 

cezasm1 infaz kurumlannda tamamlam1~ veya cezas1 tecil edilmi~ yahut ~arth sahverilme yoluyla 
tahliye edilmi~ olanlar, bu Ti.izi.ik hi.iki.imleri yoni.inden eski hi.iki.imli.i sayll1rlar. 

Mi.ikerrer su9 i~ledigi belirlenen eski hi.iki.imli.iler, bu Ti.izi.ik hi.iki.imlerinden 
yararlanamazlar. 

Deyimler 
Madde 3- Bu Ti.izi.ikte; 
Kurum, i~ ve i~9i Bulma Kurumu, i~veren, elli ve daha 90k i~9i 9ah~t1ran ger9ek veya 

ti.izel ki~i, manasmda kullamlm1~tlr. 
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iKiNCi BOLOM 

Eski Hi.ikiimli.ilerin istihdamma Dair Hi.iki.imler 

Mi.ikellefiyet 
Madde 4- i~verenler, elli ve daha c;:ok si.irekli i~c;:i c;:ah~ttrdtklan i~yerinde, % 2 oramnda 

eski huki.imli.iyi.i, mesleklerine uygun i~lerde c;:ah~tirmakla mukelleftirler. 
<;ah~tmlacak eski hi.iki.imli.i saylSlmn belirlenmesinde, yanma kadar olan nispetler 

dikkate ahnmaz; yanm ve daha c;:ok olanlar tama c;:tkartlltr. 
Aym il stmrlan ic;:inde birden c;:ok i~yeri bulunan i~verenlerin c;:ah~ttrmakla mi.ikellef 

olduklan eski hi.iki.imli.i saytst, toplam i~c;:i saytsma gore hesaplamr. 
Ogrenci yurtlannda ve egitim kurumlannda eski hi.iki.imli.i c;:ah~tmlamaz. Ogrenci yurdu 

ve egitim kurumunun tammmda Milli Egitim Genc;:lik ve Spor Bakanhgmm Gori.i~i.i esas ahmr. 

Kurumun aracthgt 
Madde 5- i~verenler, c;:ah~ttracaklan eski hi.iki.imli.ileri, i~yerlerinin bulundugu bolgedeki 

Kurumdan istemek ve i~e aldtklanyla ilgili gider kar~Iltklanm Kuruma odemek 
mecburiyetindedirler. 

Ancak, Kurum aracthgt olmadan eski hukiimli.iyi.i i~e alan i~veren, durumu en gee;: bir ay 
ic;:inde Kuruma bildirmek, tescil ettirmek ve gider kar~thgtm odemek ~arttyla bu Ti.izi.ik 
hi.iki.imlerine gore eski hukiimli.i c;:ah~ttrma mi.ikellefiyetini yerine getirmi~ olur. 

Kaytt i~lemleri 
Madde 6- Bu Ti.izi.ik hi.iki.imlerinden faydalanabilecek eski hi.iki.imli.iler, Cumhuriyet 

Savcthklanndan getirecekleri hi.iki.imluli.ik belgelerine gore, Kuruma verdikleri tarih esas 
almmak i.izere, meslekli ve mesleksiz smtftyla kaydolunurlar. 

Talep ve gonderme 
Mad de 7- i~verenler, c;:ah~tirmakla mi.ikellef bulunduklan eski hi.ikiimli.ileri, 

keyfiyetlerini de belirterek, Kurumdan isterler. 
i~e gondermede mi.iracaat tarihi esas ahmr. Ancak, Kurum, a~agtdaki oncelik strasmt da 

goz oni.inde bulundurabilir: 
A) Sakatlar, 
B) Talepte bulunan i~yerinde daha once c;:ah~m1~ bulunanlar, 
C) Cezas1 tescil edilmi~ olanlar, 
D) Egitimi daha yi.iksek olanlar veya meslegi bulunanlar. 

Kurum, her ac;:tk i~ ic;:in, durumu talepte belirtilen ~artlara uyan, Kurumda kaytth en az 
ii9 hi.iki.imli.iyi.i, hi.ikumli.ili.ik belgeleri ve niteliklerini belirten listelerle birlikte, 15 gun ic;:inde 
i~verene gonderir. Muracaat tarihi itibariyle strast gelmemi~ olan, ancak, bu i~e gitmek isteyen 
ve talepte belirtilen ~artlan ta~tyan eski hi.ikiimli.iler de bunlarla birlikte gonderilebilirler. 

i~verenler, gonderilen eski hi.iki.imli.ilerden i~e alman ve ahnmayanlan, ahnmama 
sebepleriyle birlikte bir ay ic;:inde Kuruma bildirmek mecburiyetindedirler. 

Eski hi.iki.imli.ilerin istihdam edilebilecekleri i~ler 
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Madde 8- Eski hiikiimltilerin istihdam edilebilecekleri i~ler, Tiiziige bagh c;izelgede 
gosterilmi~tir. 

Sec;im 
Madde 9- i~verence yaptlacak sec;imde eski hiikiimliilerin i~e ahnmalanm giic;le~tirici 

uygulamalar yaptlamaz. i~veren, nitelik belirlemesi ic;in imtihan yapabilir. imtihanlar; 

A) Yaz1h, 

B) Sozlii, 

C) Y az1h ve sozlii, 

D) Uygulamah 
olarak yapdabilir. 

imtihan kurulu, i~verenin gorevlendirecegi bir ba~kan ve iic; iiyeden olu~ur. 
Kurul eski hiikiimliiniin c;ah~tmlacag1 i~in hususiyetine gore imtihan ~ekillerinden birini 

sec;mekte serbesttir. 
Kurulun c;ah~ma usul ve esaslan, i~verence belirlenir. 

Dcret ve sosyal yardrmlar 
Madde 10- Eski hiikiimlii olmak, daha dii~iik iicretle c;ah~tirma sebebi olamaz. 
Eski hiikiimlii i~c;iler, diger i~c;ilere yap1lan sosyal yardrmlardan aynen faydalamrlar. 
Toplu i~ sozle~melerine eski hiikiimlu i~c;iler aleyhine hiikiimler konulamaz. 

D<;DNcD BOLUM 

Denetim, Tiiziik Hiikiimlerine Uymayan i~verenler Hakkmda Yaprlacak i~lemler 

Denetim 
Madde 11- i~yerleri, eski hukiimlu c;ah~trrma mukellefiyetiyle Tiiziikte ongoriilen diger 

miikellefiyetlerin yerine getirilip getirilmedigi yoniinden, <;ah~ma ve Sosyal Giivenlik Bakanhg1 
i~ Tefti~ Kurulu ve Kurumca birlikte haztrlanacak ytlhk denetim programma gore denetlenirler. 

Kurum, gorevlendirecegi memurlarla, ytlhk denetim programmda yer almayan i~yerlerini 
bu bakrmlardan her zaman denetleyebilir. 

Askeri i~yerlerinin denetimi 
Madde 12- Yukandaki madde hiikmii, askeri i~yerleriyle yurt emniyeti ic;in gerekli 

maddeler imal olunan i~yerlerinden, Askeri i~yerleriyle Yurt Emniyeti ic;in Gerekli Maddeler 
imal Olunan i~yerlerinin Denetim ve Tefti~i Hakkmda Tiiziik'iin 2. Maddesinin b bendi 
kapsammda bulunanlar hakkmda uygulamr. 

Kurum, bu i~yerlerini denetime yetkili ktldrgr memurlann kimliklerini Milli Savunma 
Bakanhgma bildirir. Bakanhkc;a i~yerlerinin denetimi ic;in ozel beige verilen Kurum memurlan, 
denetime ba~lamadan once, bu belgeleri, i~yerlerinin amirlerine gostermek mecburiyetindedirler. 

Aykm davram~lar 
Madde 13- (Degi~ik: 1/8/1989-89/14381 K.) 
Eski hiikiimlii c;ah~t1rma miikellefiyetiyle Tiiziikte ongoriilen diger miikellefiyetleri 

yerine getirmeyen i~verenler hakkmda kanuni i~lem yaptlmak iizere, durum, <;ah~ma ve Sosyal 
Giivenlik Bakanhgmm ilgili bolge miidiirliigiine bildirilir. 
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i~verence tutulacak kayttlar 
Madde 14- i~verenler, <;ah~ttrdtklan eski hukumlulerin kimliklerini, i~e aldtklan tarihleri, 

<;ah~tmldtklan i~leri, verilen ucretleri ve diger sosyal yardtmlan gosteren kayttlan duzenli olarak 
tutmak mecburiyetindedirler. 

i~ten aynlanlann bildirilmesi 
Madde 15- i~verenler, i~yerinden aynlan eski hukumluleri, bir ay i<;inde, aynlma 

nedenleriyle birlikte Kuruma bildirmek mecburiyetindedirler. 
Askeri i~yerlerinde <;ah~tmlan eski hukUmlUlerin aynlmalanyla ilgili tebligat u<;er ayhk 

donemler i<;in, Mart, Haziran, Eylul ve Arahk aylannda yapthr. 

Kayttlann saklanmast 
Madde 16- Kuruma eski hukumlU olarak kaydolunanlar, son i~lem tarihinden ba~layarak 

iki yll sureyle bu Tuzuk hukumlerine gore i~leme tabi tutulurlar. iki yllhk surenin dolmast, eski 
hukumlunun kapsam dt~l kalmast, ge<;erli ozru bulunmakstzm i~ <;agnsma iki kez uymamasi 
veya gonderildigi i~yeriyle ili~ki kurmamas1 halinde, Kurumdaki sicil kartlan yilrurlukten 
kaldmhr. 

Ge<;ici madde 1- i~verenler, i~veren vekilini, i~<;i saytstm, <;ah~ma konusunu, yapllmakta 
olan i~lerin niteligini, <;ah~ttrdtklan eski hukumlu saytstm, Tuzuk'un yilrurluge girmesinden 
sonraki 90 gun i<;inde Kuruma bildirmek mecburiyetindedirler. 

Ge<;ici madde 2- i~verenler, Kurum aracthgt olmadan aldtklan veya <;ah~makta iken eski 
hukilmlu hale du~tugu halde Kuruma bildirmedikleri eski hukumlu i~<;ileri, bu Tiizuk'un 
yilrurluge girmesinden sonraki 90 gun i<;inde Kuruma kaydettirmek ~arttyla o i~<;i yonunden 
Tuzuk hukumlerini yerine getirmi~ saylltrlar. 

Yururluk 
Madde 17- i~ kanunun 2869 sayth Kanunla degi~ik 25. Maddesinin B bendine 

dayamlarak haztrlanmt~ ve Dam~tay'ca incelenmi~ olan bu tuzuk hukumleri, Resmi Gazete'de 
yaytmt gununde yilrurluge girer. 

Yurutme 
Madde 18- Bu Tuzuk hukumlerini Bakanlar Kurulu yilrutilr. 
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17 Mart 1987 Tarih ve 19403 Sayd1 Resmi Gazete'de Yayimlanan 87/11546 Sayd1 "Eski 
Hiikiimliilerin istihdami Hakkmda Tiiziik" Ekidir. 

<;iZELGE 

ESKi HOKDMLDLERiN iSTiHDAM EDiLEBiLECEKLERi iSLER 

1- Tanm ve ormancthk, avcdtk ve bahk<;thk i~kollanndaki i~ler 

2- Madencilik i~kollanndaki i~ler 
3- Petrol, kimya ve lastik sanayii i~kollanndaki i~ler 

4- Gtda sanayii i~kollanndaki i~ler 

5- Seker sanayii i~kollanndaki i~ler 

6- Dokuma sanayii i~kollanndaki i~ler 
7- Deri sanayii i~kollanndaki i~ler 

8- Aga<; i~kollanndaki i~ler 

9- Kagtt sanayii i~kollanndaki i~ler 

1 0- Basm ve yaym i~kollanndaki i~ler 

11- Banka ve sigorta i~kollanndaki i~ler 

12- <;imento, toprak ve cam sanayii i~kollanndaki i~ler 

13- Metal sanayii i~kollanndaki i~ler 

1 4- Gemi i~kollanndaki i~ler 

15- in~aat i~kollanndaki i~ler 
16- Enerji i~kollanndaki i~ler 

17- Ticaret, bliro, egitim ve glizel sanatlar i~kollanndaki i~ler 

18- Kara ta~tmacthgt i~kollanndaki i~ler 
19- Demiryolu ta~tmacthgt i~kollanndaki i~ler 

20- Hava ta~tmacthgt i~kollanndaki i~ler 

21- Deniz ta~tmacthgt i~kollanndaki i~ler 
22- Ardiye ve antrepoculuk i~kollanndaki i~ler 

23- Haberle~me i~kollanndaki i~ler 

24- Saghk i~kollanndaki i~ler 
25- Konaklama ve eglence yerleri i~kollanndaki i~ler 

26- Milli Savunma Bakanhgmca i~letilen gizlilik ve glivenlikle ilgili olmayan i~ler 

2 7- Gazetecilik i~kollanndaki i~ler 

28- Genel i~ler i~kollanndaki i~ler 
29- Bu listede yer almayan ancak i~9i niteligini ta~tyanlarca yapllan i~ler. 



ESKi~EHiR A(:IK CEZAEViNDE HUKUMLULERE UYGULANAN ANKET 
SORULARI 

Adt Soyad1 
Dogum Yeri 
Ya~1 

Ogrenim Durumu 
Medeni Durumu 
Hukum Giydigi Y1l 
Hukum Giydigi Y1ldaki Y a~1 
Hukumltiltik Suresi 

KiSiSEL BiLGiLER 

HukUm Giymeden Onceki Egitim Duzeyi 
Huktim Giymeden Once Meslegi Kazanma Y olu 
Hukum Giymeden Once Meslekteki Kalifiyelik Niteligi 

l.i$ 
2.iS 
3.iS 

Daha Once <:;ah~
mi~ Oldugu i~ler 

1) En son 9ah~ttgm1z i~ten aldtgmiz ucret ge9inmenize yetiyor muydu? 

Yapt1g1 i~ 

a- Evet rahat9a ge9iniyorduk b- Ge9inmekte gu9luk 9ekiyorduk 
c- Gelirimiz ge9inmemize yetmiyordu d- i~sizdim 

e- Gelirimiz ge9inmemize yetmediginden ek bir i~ daha yap1yordum 

2) En son aldigimz ucret asgari ucretin ka9 kat1yd1. 
a- Asgari ucretin altmdayd1 b- Asgari ucretten 9ah~1yordum 
c- iki kat1 kadard1 d- U9 kati kadard1 e- U9 katmdan fazlayd1 

3) Hayatm1z boyunca iki aydan daha fazla sure i~siz kaldmtz m1, Kalmi~samz ne kadar sure i~siz 
kaldtmz? 



4) <;evrenizdeki insanlar ic;inde iki aydan fazla i~siz kalanlar c;ok muydu? 
a- Pek fazla degil b- <;ok ki~i i~sizdi c- <;ogunluk i~sizdi d- Hemen herkes i~sizdi 

5) ilk kez c;ah~arak diizenli para kazanmaya ba~lad1gmizda kac; ya~mdayd1mz? 

6) Hiikiimliiliik siiresi ic;inde yararland1gm1z mesleki egitimin siiresi nedir? 

7) Sizce cezaevinde yapm1~ oldugunuz bu i~lerin amac1 nedir? 

1. 
2 . 
..., 
.). 

1. Meslek 
2. Meslek 
3. Meslek 

Y a~ad1gm1z Y erle~im Merkezleri Burada Kac; Yll Ya~adm1z 

MESLEKi BiLGiLER 

Cezaevinde Edinmi~ Oldugunuz Meslekler 

ix 

1) Cezaevinde edinmi~ oldugunuz meslegi siirdiireceginize ve gec;Immizi bu yolla 
kazanacagm1za inamyor musunuz? 

2) Eger gec;irninizi bu meslekte kazanacaksamz neler yapmay1 planhyorsunuz? 

3) Eger gec;ImimZI mesleginizde kazanacagm1za inanm1yorsamz neler yapmay1 
dii~iiniiyorsunuz? 
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4) Ogrenmekte oldugunuz mesleginizi daha iyi bir ~ekilde ogrenmek ister miydiniz, bunun i<;:in 
neler yapllmas1 gerekir, sizin dii~iinceleriniz nedir? 

5) Mesleginizi ogrenirken veya <;:ah~trken SlZtn daha iyi ogrenmenize engel olan faktorler 
nelerdir? 

6) Mesleginizi ogrenirken veya <;:ah~trken SlZl daha tyt ogrenmeye te~vik eden faktOrler 
nelerdir? 

7) Ba~kalan ile birlikte mi bir i~i yaptyorsunuz yoksa tek ba~mtza, bagtmstz olarak mt 
<;:ah~tyorsunuz? Siz hangisini tercih edersiniz? 

8) Hukiim giymeden once i~ bulmak i<;:in i~ ve i~9i Bulma Kurumu'na ba~vuruda bulundunuz 
mu? Bulunmu~samz herhangi bir i~e yerle~tirildiniz mi? 

9) Tahliye olunca i~ ve i~<;:i Bulma Kurumu'na ba~vuracakmtstmz? 

10) i~ ve i~9i Bulma Kurumu hakkmda ne dii~iiniiyorsunuz? 




