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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Psikoloji yaşamımızın hemen her yönüyle ilgilidir. Toplumsal yapı ve insan ilişkileri
karmaşıklaştıkça, insana ilişkin sorunları çözmede psikoloji giderek daha önemli bir rol
üstlenmektedir.
Yetişkin hükümlü ve tutukluların suç işlediklerinde nasıl bir psikolojik ve sosyolojik
ruh hâlinde olduklarını anlayabilmemiz için, tutuklu veya hükümlünün ceza infaz
kurumunda uyması gereken kuralları, bu kurallara uymaması durumunda uygulanacak
disiplin cezalarını, ceza infaz kurumunda psikolojik olarak yaşayabileceği psikolojik
sorunları, bu olumsuzluklara karşı alınabilecek tedbirleri, suçun önlenmesinde toplumsal
kabul ve desteğin önemi, öfke ve engellenme konularında bilgi edinmemiz gerekir.
Bu bireysel öğrenme materyali ile yetişkin hükümlü veya tutukluyu psikolojik ve
sosyal yönden cezaevi hayatına hazırlamayı, yetişkin hükümlü ve tutukluyu psikolojik
yönden sivil hayata hazırlamayı öğreneceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENİM KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, yetişkin
hükümlü ve tutukluyu psikolojik ve sosyolojik yönden cezaevi hayatına ve sivil hayata
hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA



Kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılmasının hayatı üzerinde ne gibi etkileri
olabilir? Araştırınız.
Ceza infaz kurumunda ortaya çıkabilecek sıkıntılar nelerdir? İnternet, gazete,
kitap ve diğer kaynaklardan araştırınız.

1. YETİŞKİN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUYU
PSİKOLOJİK YÖNDEN CEZAEVİ HAYATINA
HAZIRLAMA
Hükümlülerin ceza infaz kurumlarındaki yaşamlarına ayak uydurabilmeleri için onlara
ceza infaz kurumu kurallarının düzgün bir şekilde aktarılması ve onların sivil hayattan ceza
infaz kurumundaki hayata geçişe uyum sağlayabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması
kurumun güvenliği açısından olduğu kadar personel güvenliği açısından da büyük önem arz
etmektedir.

1.1. Tutuklu ve Hükümlünün Ceza İnfaz Kurumunda Uyması
Gereken Kurallar
Tutuklu ve hükümlü hapis cezanın yerine getirilmesine katlanma ve bu amaçla
düzenlenen infaz rejimine uygun tutum ve davranışlar içinde bulunmakla yükümlüdür. Ceza
infaz kurumunun güvenlik ve iyileştirme programlarına tam bir uyum göstermekle
yükümlüdür.
Her ne amaçla olursa olsun bilerek kendi yaşamını ve bedensel bütünlüğünü tehlikeye
düşürecek eylemlere girişmekten kaçınmalıdır. Sağlığının korunması ve salgın hastalıkların
önlenmesi için gerekli ve alınmış tedbirlere uymak, kişi sağlığı için tehlike doğuran
durumları derhal kurum yönetimine bildirmeleri gerekmektedir.
Tutuklu veya hükümlü, kendinin ve içinde yaşadığın ortamın temizliğine uygun
davranışlar göstermek zorundadır. Ayrıca hem kendinin hem de kurumdaki diğer kişilerin
sağlığını tehlikeye düşürebilecek eylemlerden kaçınmalıdır.
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Barındırıldığı odayı, kurum binasını, idare tarafından tutuklu veya hükümlüye
bırakılanları düzenli bir biçimde kullanmalı ve bu eşyalarla birlikte diğer kişilere ait eşyayı
da özenle korumalıdır. Okuma ve yazma bilmeyen veya ilkokul mezunu olmayanlar, ceza
infazında açılan okuma ve yazma kursları ile yetişkinler II. kademe eğitimi başarı kurslarına
katılmak zorundadır.
Meslek sahibi olmayanlar, bir meslek öğrenmek amacıyla kurum imkânları ölçüsünde,
belirlenen ücret karşılığında atölye veya iş yurtlarında çalıştırılabilir. Hükümlü ve tutuklular
tüm zamanı, kurum yönetimince belirlenen iyileştirme programına uyarak geçirmelidir.
Kurumda görevli tüm personel ile hükümlü ve tutuklulara karşı saygılı davranmalıdır.
Tutuklu veya hükümlü kılık ve kıyafetin toplum içinde alışılmış hâlin dışında olmamasına,
kişisel temizliğine, kaldığı oda veya koğuşun, özellikle tuvalet, banyo gibi ortak kullanım
alanlarının temizliğine özen göstermelidir. Kullandığı mekânların temizliğinde diğer
hükümlü ve tutuklular ile birlikte görev ve sorumluluk almalıdır.
Tutuklu ve hükümlülere kurum içinde kullanılmak üzere verilen kimlik kartı
üzerlerinde bulundurmalıdır. Tutuklu ve hükümlüler cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim
araçlarını kurumda ve kurum dışında bulunduramazlar ve kullanamazlar. Uçucu, uyuşturucu
ve alkollü içecekleri kullanamaz; kumar oynamaya yarayan aletleri, kurumda, kurum dışında
ve üzerinde bulunduramaz ve kullanamazlar. Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerde
belirtilenler ile bu mevzuata aykırı olmamak koşuluyla, kurum yönetimi tarafından
belirlenen diğer kurallara da uymak zorundadırlar.

Resim 1.1: Ceza infaz kurumu hükümlülerin faaliyetleri
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1.2. Tutuklu veya Hükümlüye Kurallara Uymaması Durumunda
Uygulanacak Disiplin Cezaları
Hükümlü hakkında kurumda, düzenli bir yaşamın sürdürülmesi, güvenliğin ve
disiplinin sağlanması bakımından kanun, yönetmelikler ile idarenin uyulmasını emrettiği
veya gerekli kıldığı davranış ve tutumları, kusurlu olarak ihlâl ettiğinde, eyleminin niteliği
ile ağırlık derecesine göre 5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda
belirtilen disiplin cezaları uygulanır.
Suç oluşturan eylemlerden dolayı kamu davası açılması, disiplin soruşturması
yapılmasını ve cezanın uygulanmasını engellemez.


Disiplin cezaları

Çocuklar dışındaki hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları
ağırlık derecesine göre şunlardır:







Kınama
Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma
Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
Hücreye koyma

Toplu, bedensel, zalimane, insanlık dışı veya küçültücü cezalar, disiplin cezası olarak
uygulanamaz.


Kınama

Kınama cezası, hükümlüye eyleminin kötü niteliğinin ve uygunsuzluğunun
açıklanması ve tekrarı durumunda doğuracağı sonuçlara dikkatinin çekilmesidir. Kınama
cezası, 5275 sayılı Kanunun 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eylemler hakkında
uygulanır.
Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır:








Mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin ifadeler kullanmak,
Hükümlü ve tutuklulara karşı edep ve nezakete aykırı şekilde konuşmak
veya davranışlarda bulunmak,
İdareden habersiz mektup göndermek,
Görevlilere hediye vermek veya buna kalkışmak,
Görevlilere herhangi bir taahhütte bulunmak,
İdarece belirtilen miktardan fazla para bulundurmak,
Hükümlü kimliğini yanında bulundurmamak,
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Yatma planına uymamak,
Ceza infaz kurumlarının duvarlarına yazı yazmak, resim yapmak veya
afiş yapıştırmak,
İdarece verilen eşya ve benzeri şeyleri kötü kullanmak,
Kişisel temizliğe veya çevre temizliğine dikkat etmemek,
İdarece alınan sağlık önlemlerine uymamak,
Kurumda gürültü yapmak.

Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma

Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar
süreyle kurumun kültürel ve spor etkinliklerine katılmaktan yoksun bırakılmasıdır.
Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası, 5275 sayılı Kanunun 40’ıncı
maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eylemler hakkında uygulanır.
Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:









İdarenin izni olmaksızın yasak yerlere girmek,
Eğitim yerini terk etmek,
Eğitimi savsaklamak,
Olumsuz davranışa yönelik gruplaşmaya neden olmak veya bu amaca
yönelik gruba katılmak,
Kurum görevlilerine karşı uygunsuz söz sarf etmek veya davranışta
bulunmak,
Çıkar sağlamak amacıyla hükümlülere veya kurum görevlilerine eşya
vermek veya satmak,
Açlık grevi yapmak.

Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma

Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası, hükümlünün kurum yönetiminde
ücret karşılığı çalıştığı işten bir aydan üç aya kadar yoksun bırakılmasıdır.
Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası, 5275 sayılı Kanunun 41’inci
maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eylemler hakkında uygulanır.
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Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:










İş elbisesini giymemek,
İş yerini izinsiz terk etmek,
İş yerindeki çalışma yönergelerine uymamak,
İşte gerekli özeni göstermemek veya işin gereği olan özeni göstermemek,
Başkalarının ciddiyetle çalışmalarını engellemek,
İşte kullanılan aletleri ve gereçleri kasten bozmak,
İş yerini veya çalışanları dikkatsiz ve tedbirsiz davranışlarıyla tehlikeye
düşürmek veya bunlara ağır zarar vermek,
İşi kasten kötü yapmak veya gerektiği hâlde çalışmamak.

Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama

Hükümlüye gelen mektup, faks ve telgraflar, disiplin cezasının infazından sonra
kendisine verilir. Aynı türden olsa bile sonraki disiplin cezasının infazına bu işlem
yapılmadan başlanamaz.
Anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları, doğal afet hâlleri ile
resmî ve yetkili mercilerle yapılması gereken haberleşmeler ve avukat ile iletişimde bu
madde hükmü uygulanmaz. Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya
kısıtlama cezası, 5275 sayılı Kanunun 42’nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eylemler
hakkında uygulanır.
Bu cezayı gerektiren eylemler şunlardır:






Protesto amacıyla idarece verilen yemeği topluca almama eylemine
katılmak,
Kurum iş yurdu yönetim kurulunca uygun görülen işte çalışmamak,
Herhangi bir şeyi protesto amacıyla veya idareye karşı toplu olarak sessiz
direnişte bulunmak,
Odalarda, eklentilerinde ve diğer alanlarda ilaç ve gıda maddesi stoku
yapmak,
Gereksiz olarak marş söylemek veya slogan atmak.

Hükümlüye gelen mektup, faks ve telgraflar, disiplin cezasının infazından sonra
kendisine verilir. Aynı türden olsa bile sonraki disiplin cezasının infazına bu işlem
yapılmadan başlanamaz.
Anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları ile doğal afet
hâllerinde yapılması gereken haberleşmeler ve avukat ile ilişkilerde bu madde hükmü
uygulanmaz.
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Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, hükümlünün bir aydan üç aya kadar
ziyaretçi görüşüne çıkarılmamasıdır. Resmî ve yetkili merciler ile avukatlar ve yasal
temsilcilerle görüşmelerde bu hüküm uygulanmaz.
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, 5275 sayılı Kanunun 43’üncü
maddesinin ikinci fıkrasında sayılan eylemler hakkında uygulanır.
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:











Sayım yapılmasına karşı çıkmak,
Aramaya karşı çıkmak,
Sevke, nakle veya bunlarla ilgili olarak alınacak tedbirlere karşı çıkmak,
Kurumda korku, kaygı veya panik yaratabilecek biçimde söz söylemek
veya davranışta bulunmak,
Hükümlülerin haberleşmelerini, ziyaretçilerle görüşmelerini, iyileştirme
ve eğitim programları çerçevesinde eğitim, spor, meslek kazandırma ve iş
yurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını,
kurum hekimince muayene ve tedavi edilmelerini, avukat tayin
etmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet başsavcılıklarına gitmelerini,
kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına
çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engellemek, hükümlü ve
tutukluları bu fiillere teşvik etmek, bu yolla talimat vermek, mevzuatın
hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas
olanaklarını engellemek,
Kumar ve benzeri oyunlar oynamak veya oynatmak,
Ceza infaz kurumu idaresince verilen kıyafetleri giymemek veya verilen
kıyafetlere kasten zarar vermek (Ek:20/11/2017- KHK-696/101md.;
Aynen kabul: 1/2/2018-7079/95 md.)

Hücreye koyma

Hücreye koyma cezası, hükümlünün eylemlerinin nitelik ve ağırlığına göre bir günden
yirmi güne kadar, açık havaya çıkma hakkı saklı kalmak üzere, geceli ve gündüzlü bir
hücrede tek başına tutulması ve her türlü temastan yoksun bırakılmasıdır.
Hücre, yaşamsal gereksinmeleri karşılayacak şekilde ve özellikle, bel hizasında 100 x
75 cm ebadında penceresi olan ve en az odanın genişliğinde havalandırması bulunan dokuz
veya on metrekare büyüklüğünde, duş ve tuvaleti olacak şekilde düzenlenir.
Hücreye konulan hükümlünün, resmî yetkili merciler ve avukatı ile görüşmesine engel
olunmaz.
Hücreye koyma cezasının infazı sırasında hükümlü, günde bir saat açık havada
bulunabilme hakkından mutlaka yararlandırılır ve kitap okumasına izin verilir.
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Hücreye koyma cezası, 5275 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin ikinci ve üçüncü
fıkralarında sayılan eylemler hakkında uygulanır.

Fotoğraf 1.1: Ulucanlar Cezaevi Müzesinde bulunan hücre ve temsili mahkum

Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler şunlardır:















Kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar vermek,
Tünel kazmaya teşebbüs etmek,
Firara teşebbüs etmek,
İsyana kalkışmak veya hükümlü ve tutukluları idareye karşı kışkırtmak,
Hükümlü ve tutukluları daha az cezayı gerektirecek şekilde kasten
yaralamak,
Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel
işleriyle başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları
gerçekleştirmek için oluşturulan gruplara katılmak veya bunlarla
dayanışma içinde olmak,
Üçüncü fıkranın (g) bendinde belirtilenler dışında kalıp da Kanuna uygun
olarak yasaklanmış bulunan her türlü eşya, araç, gereç veya malzemeyi
ceza infaz kurumlarına sokmak, bulundurmak, kullanmak,
Sayım ve aramalar ile 43’üncü maddenin (e) bendinde belirtilen
faaliyetlere şiddet kullanarak engel olmak veya buna kalkışmak,
Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet teklif etmek veya
vermeye kalkışmak,
Kurum görevlilerine hakaret veya tehditte bulunmak,
Kuruma, kurum görevlilerine, hükümlü veya tutuklulara ait şeyleri
çalmak veya bunlara kasten zarar vermek,
İzin süresini özürsüz olarak en fazla iki gün geçirmek,
Hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engellemek, açlık grevine ve
ölüm orucuna teşvik veya ikna etmek, bu yolda talimat vermek.
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On bir günden yirmi güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler
şunlardır:















İsyan çıkartmak,
Kuruma ağır zarar vermek,
Kasten yangın çıkarmak,
Adam öldürmek veya öldürmeye kalkışmak,
Hükümlü ve tutukluları kasten veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış
yaralamak ile görevlileri her türlü kasten yaralamak,
Cinsel saldırıda veya çocuklara karşı cinsel istismarda bulunmak, bu
suçlara kalkışmak veya cinsel tacizde bulunmak,
Her türlü ateşli silah, mermi, patlayıcı madde, kesici, delici, yaralayıcı,
bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, boğucu, bayıltıcı, kör edici gaz ve ecza,
her türlü zehir ve uyuşturucu ilâç ve madde, cep telefonu, telsiz ve sair
elektronik haberleşme aracını kuruma sokmak, bulundurmak, kullanmak,
Görevlileri, hükümlüleri veya tutukluları rehin almak,
Tünel kazmak veya firar etmek,
Hükümlü ve tutuklular üzerinde baskı kurarak çıkar sağlamak, özel
işleriyle başka işlerde kullanmak, bunlara kalkışmak veya bu amaçları
gerçekleştirmek için nüfuz kullanarak grup oluşturmak,
Suç örgütlerine ait her türlü yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol, işaret
ve benzeri eşyayı kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir
etmek,
Suç örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak veya
yaptırmak,
Kurum görevlileri ile dış güvenlik görevlilerine rüşvet vermek.

Uyarma, kınama ve bazı etkinliklerden alıkoyma cezaları kurumun en üst amiri
tarafından verilir ve uygulanır. Hükümlülerin diğer disiplin cezalarını gerektiren
eylemlerinin öğrenilmesinden itibaren derhal ve en geç iki gün içinde kurum en üst amirince
atanan bir görevli tarafından soruşturmaya başlanır.
Soruşturma en geç yedi gün içerisinde tamamlanır ve düzenlenen rapor ve ekleri
disiplin kuruluna sunulur. Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. Savunma yazılı
olarak sunulabileceği gibi sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü savunma tutanakla saptanır.
Türkçe bilmeyenlerin, sağır ve dilsizlerin savunmaları tercüman aracılığıyla alınır.
Disiplin cezaları disiplin kurulunca evrak üzerinden görüşülerek en geç üç gün içinde
karara bağlanır.
Bir eylemden dolayı verilen disiplin cezası kesinleştikten sonra bu cezanın
kaldırılması için gerekli süre içinde yeniden disiplin cezasını gerektiren bir eylemde bulunan
hükümlü hakkında, her defasında bir üst ceza uygulanır.
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Hücreye koyma cezasının infazına, infaz hâkiminin onayı ile başlanır. Hücreye koyma
cezasına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak üzere, kesinleşen disiplin cezalarının infazına
derhâl başlanır. Birden fazla disiplin cezası verilmiş olması hâlinde, bu cezalar kesinleşme
tarihleri sırasına göre ayrı ayrı infaz edilir. Bir cezanın infazı tamamlanmadan diğerinin
infazına başlanmaz.
Hücreye koyma cezasının infazından önce ve infazı sırasında hükümlü, cezaevi tabibi
tarafından muayene edilir. İlgilinin bu cezaya katlanamayacağı anlaşılırsa cezanın infazı
sonraya bırakılır veya cezaevi tabibinin belirleyeceği aralıklarla infaz edilir. Koşullu
salıverilme tarihine kadar hükümlünün iyileşemeyeceğinin tam teşekküllü devlet veya
üniversite hastanesi sağlık kurulu raporu ile saptanması hâlinde hücreye koyma cezası infaz
edilmez; yerine ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası iki katı süreyle uygulanır.
Raporlar infaz dosyasına konulur.
İnfaz edildiği tarihten itibaren disiplin cezasının kaldırılmasında ve iyi hâlin
kazanılmasında aşağıda belirtilen süreler esas alınır;








Kınama cezası on beş gün,
Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası bir ay,
Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası üç ay,
Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama
cezası üç ay,
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası üç ay,
Hücreye koyma cezası 5275 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin ikinci
fıkrasındaki hâllerde altı ay, üçüncü fıkrasındaki hâllerde bir yıl,
Hücre cezasına karşılık ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası, (f)
bendinde belirtilen süre, sonunda disiplin cezası almamak ve iyi hâlli
olmak koşuluyla (a) ve (b) bentlerinde belirtilen cezalar kurum en üst
amiri tarafından, diğer bentlerde belirtilen cezalar, kurumun en üst
amirinin önerisi ve disiplin kurulu kararıyla kaldırılır.

1.3. Tutuklu veya Hükümlünün Ceza İnfaz Kurumunda Psikolojik
Olarak Yaşayabileceği Sorunlar
Hükümlü, kamu adına bir infaz kurumuna alınmakla devlet için bazı yükümlülüklerde
ortaya çıkar.
İnfaz kurumunun hükümlü ve tutuklu üzerindeki olumsuz etkileri ve bunların
giderilmesi usulleri ayrıca incelenmelidir.
Çoğu batı ülkelerinde yapılan araştırmalara göre, ceza infaz kurumlarında
mahpuslarda psikiyatrik sorunlar yaygındır.
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Fotoğraf 1.2: Ceza infaz kurumu koridor kısmı

Kişilik bozukluklarının yanı sıra en önemli psikiyatrik bozuklukların, nevrozların,
alkol ve uyuşturucu bağımlılığının oranları toplumdaki oranlardan daha yüksektir.
BM Hükümlülerin Islahı Hakkında Asgari Kurallar, Avrupa Ceza İnfaz Kurumu
Kuralları ve Hükümlülerin Tıbbi Bakımı Hakkında Amerikan Standartları, ceza infaz
kurumlarının tümünde toplumdaki benzer hizmetler ile yakından ilişkide olan ruhsal sağlık
birimleri bulunması yönündedir. Eğer mümkünse, psikiyatrik ekip düzenli olarak durumları
kaygıya yol açan tüm hükümlüleri görmek üzere ceza infaz kurumunu ziyaret etmelidir.
Bundan bağımsız olarak, ceza infaz kurumu hekiminin, herhangi bir ruhsal bozukluğu
belirleyebilmesi, doğru tedaviyi uygulayabilmesi ve/veya psikiyatrik ekibe
yönlendirebilmesi açısından ruhsal sağlık değerlendirmesi konusunda bilgi sahibi olması da
önemli bir husustur.
Cezaevlerinin, hükümlülerin birbirlerine suç deneyimlerini öğretmek ve bir grup
psikolojisine sokmak gibi toplumun genelinden yabancılaşmaya yol açan bir yapısı vardır.
Cezaevinde kurallara uyma eğilimi cezaevinde kalma süreci uzadıkça U biçiminde eğri izler.
Uyma başlangıçta güçlüdür, zamanla zayıflar, tahliye tarihi yaklaştıkça tekrar güçlenir.
Hürriyeti bağlayıcı cezaların yol açtığı psikolojik zararlara ilişkin tespitler iki yıla kadar olan
hürriyeti bağlayıcı cezaların sürekli psikolojik zarara yol açtığını belirtmektedir. Ceza infaz
kurumlarında tutuklu ve hükümlülere ilişkin önemli sorun odakları olarak kişisel alana
ilişkin sorunlar ve sosyal alan sorunlarını gösterebiliriz.
Kişisel alana ilişkin olan sorunlar açısından “sosyal mesafe” belirleyici bir öğedir.
Mesafe bütün insan ilişkilerinde önemli duygusal bir belirleyicidir. İnfaz kurumlarında önce
bu sosyal mesafe ortadan kalkmaktadır. Genel olarak 0-25 cm olarak belirlenen mahrem
alan, kişisel bakım ve ihtiyaçların karşılanmasında bile gözlenme insanın kimliğini dara
sokmaktadır.
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Çoklu yaşam alanı olarak koğuşlar grup halinde hareket etmeyi zorunlu kılar, roller ve
davranışlar birey olmadan çıkarak grup davranışına dönüşür. Ayrıca ceza infaz kurumları
yapıları gereği engelleyicidir. Engellenme kızgınlık ve saldırganlık yaratır. Bunlara tek
düzene yaşamın neden olduğu can sıkıntısı ve bıkkınlık da eklenir. Cinsel yaşamın
engellenmiş olması da bir bunalım nedenidir. Tüm bu etkenler mahkûm üzerinde özsaygı
yitimine sebep olmaktadır.
Cezaevi yaşamı aynı zamanda bir sosyal statü kaybıdır. Cezaevi zaman, mekân, giyim,
davranış kısıtları getirir. Kontrol infaz sistemindedir. Öyle ki mahreme ilişkin imkânlar
sıkıştırılır.
Hükümlü reaksiyonları, özel günlerde ve tatillerde daha da baskın hale gelir. Yalnızlık
duygusu artar, umutsuzluk yükselir. Uzun süreli mahkûmiyet kişilik değişikliğine yol açar.
Bu değişiklikler konsantre olamama, içe dönüklük, nevroz gibi başlıca rahatsızlık türleridir.

1.4. Hükümlünün Psikolojik Durumu
Özgürlüğü bağlayıcı cezanın, koşulları ne olursa olsun, kişide, bir yerde kapalı
olmanın doğurduğu çeşitli psikolojik sorunlara yol açacağı tartışmasızdır.
Yeniden topluma kazandırma yönündeki tüm çabalara karşın cezaevinin kişiyi tam
olarak ıslah etmediği, uzun süre cezaevinde kalmanın sosyal yaşama yeniden uyum
sağlamada önemli sorunlara yol açacağı da bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öte yandan, cezaevleri hükümlülerin birbirlerine suç deneyimlerini ya da yeni suç
tekniklerini öğreterek ilgili değerleri benimsettiği, böylece topluma yabancılaşmayı
körükleyen bir yapıya da sahiptir. Bunun yanında cezaevi kurallarına uyma eğilimi,
cezaevinde kalma süresi uzadıkça geriye dönüş eğilimi gösterir. Gerçekten bu kurallara
uyma isteği başlangıçta güçlü iken, zamanla zayıflar; tahliye yaklaştıkça tekrar güçlenir. O
halde hükümlülük sürelerinin ortaları bu kurallara uymamanın en yoğun olduğu dönemdir.
Bastırılan duygular zamanla dışa yansır ve depresif davranışlara sebebiyet verir. Farklı
cinsel eğilimler, saldırganlık, kendine zarar verme ya da intihar girişimleri olabilir.
Dolayısıyla cezaevi yaşamıyla özgür hayattaki yaşam arasındaki farklar dengeli
olmalı, hükümlünün insanca yaşamasını sağlamak için söz konusu farklar mümkün
olduğunca azaltılmalıdır. Bu yönüyle cezaevleri hükümlünün hiçbir olanağa sahip olmadığı,
sadece kilit altında bulunduğu, izole ve terk edildikleri hissini cezaevine girmenin diğer bir
sonucu, hükümlünün sosyal statüsünü ve çevresini kaybetmesidir. Gerçekten hükümlü
cezaevine girmekle özgür yaşamından tümüyle farklı, kapalı bir topluma dâhil olur.
Cezaevinde yaşamak sosyal açıdan alçaltılmışlık duygusunu da beraberinde getirir. Nitekim
“içeriye girmek” bir prosedürü de beraberinde getirir. Kıyafet değişikliği ve “hoş geldin
dayağı” gibi. Cezaevine girmekle kişinin yaşam alanı ve hareket özgürlüğü büyük ölçüde
daralır. Özel yaşam alanı yok olur. Aşk ve sevgiden yoksunluk aslında yalnızlığın bir
görünüşüdür. Hükümlünün yakınlarından kopması zamanla hükümlüyle birlikte yakınlarının
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da cezalandırılması ve böylece cezanın yer değiştirmesine de sebebiyet verir. Tüm bunların
hükümlüyü umutsuzluğa sevk edeceği söylenmelidir.
En mükemmel ve bütün gereksinimleri karşılayan bir infaz kurumunda yaşasa bile
psikolojik durumu ile ilgilenilmez ise hükümlü infaz kurumuna girdiğinden farksız hatta
psikolojik olarak daha bozulmuş bir şekilde çıkar. Suçluyu yeniden topluma kazandırmak
ancak onun psikolojisini tanımakla olur. Bu, infazın bireyselleştirilmesi bakımından da
önemlidir. İnfaz kurumunda geçen ilk günler çevreye uyma, hükümlünün kendini dinlemesi,
vicdan azabı, pişmanlık, geçici de olsa topluma karşı kin besleme ve düşmanlık duygusu ile
geçer. Zamanla bunlara dışarıyla haberleşememe, ziyaretçinin gelememesi ya da mesleki
kaygılar da eklenir. Dolayısıyla infazdan beklenen amaca ulaşabilmek için bu konuda da
incelemeler yapılması zorunludur.
İnfaz kurumlarındaki fiziki koşulların, hükümlünün beden ve ruh sağlığı üzerinde
olumsuz etkilerde bulunduğu unutulmamalıdır.
Her hükümlünün yaşaması için ne kadar alan tanınacağı kararlaştırılırken göz önüne
alınması gereken önemli bir konu mahkûmun 24 saatlik dönem içinde söz konusu alanda ne
kadar zaman geçireceğidir. Mekânın uzun süre değişmemesi ya / ya da aynı kişilerle
paylaşılmasının da o mekânın alanının algılanmasında yanılsamalara yol açacak boyuta
ulaşabileceği söylenmektedir.
 Bu anlamda izolasyon;








Bedensel hastalıklarda ağırlaşmalara,
Baş ve boyun ağrılarına,
Omuz ağrılarına,
Mide ağrılarına,
Depresyona,
Anksiyeteye yol açmaktadır.

Ruhsal sağlık sorunlarının belirlenmesi

Olası bir ruhsal sorunun belirlenmesi için hükümlüye şu sorular sorulmalıdır:









Daha önce psikiyatrik tedavi görmüş mü?
Halen ilaç kullanıyor mu?
İntihar girişimi olmuş mu?
Halen intihar yönelimi var mı?
Uyuşturucu bağımlısı mı?
Herhangi bir ilaç bağımlısı mı?
Suçu adam öldürme veya cinsel suç mu?
Ailesinde ruhsal bozukluk geçmişi var mı?
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İntihar eğiliminin belirlenmesi

Mahpuslar arasında intihar oranları yüksek düzeyde seyretmektedir. Ancak, doğru
teşhis ve bakım sağlandığında, intihar önlenebilir.
 İntihar girişiminde risk unsurları şunlardır:








Psikiyatrik bozukluk hikâyesi,
Geçmişte intihar girişimleri,
Kontrol altında olmayan alkol bağımlılığı,
Madde kullanmayı bırakma nedeniyle yaşanan sorunlar,
Adam öldürme veya cinsel suç,
Genç yaş

Depresyonun belirlenmesi
Klinik depresyonun en çok rastlanan belirtileri şunlardır:









Düzensiz uyku; hastalar genellikle sabahın erken saatlerinde uyanır ve
tekrar uykuya dalamazlar.
Günlük yaşama ilgisizlik ve genel bir uyuşukluk,
Konsantrasyon bozukluğu,
Moral bozukluğu ve kötümserlik,
İntihara meyli yoğun bir şekilde artıran gelecekle ilgili kaygı,
İştah azlığı,
Depresyon veya anksiyeteyi gidermek amacı ile bağımlılığa varabilecek
uyuşturucu veya alkol kullanımı. Depresyonun alkol veya uyuşturucu
kullanımından önce başlayıp başlamadığını belirlemek önemlidir.
İntihar düşüncesi.

Resim 1.4: Depresyon
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Psikozun (şizofreni) belirlenmesi

Şizofreni en sık rastlanan psikotik rahatsızlıktır. Çoğu zaman, genç yetişkinlerde
görülür. Hükümlülerin çoğunun genç erkek yetişkinler olduğu göz önüne alınarak, ceza infaz
kurumu hekimi hükümlülerden birisinde "tuhaf bir davranış" gözlemlediğinde bir psikoz
ihtimalini düşünmelidir. Genç erkek, içine kapanık, yalnız, iletişim kurmaktan kaçınan veya
bazen agresif ve şiddete başvuran biri olabilir. Belirtilen bu özellikleri gözlemleyen infaz ve
koruma memuru derhal psikososyal yardım servisi ve kurum hekimi ile temasa geçerek
tutuklunun veya hükümlünün durumunu bildirmelidir.
Cezaevinden salıverilen veya tahliye edilen bazı suçluların yeniden suç işledikleri
bilinen bir gerçektir. Her ne kadar da cezaevinden salıverilen bazı suçluların yeniden suç
işlemeleri cezaevinin caydırıcılığına ilişkin tartışmaları kışkırtsa bile, söz konusu suçlulardan
bazılarının yeniden suç işlemelerinin tüm sorumluluğu cezaevine indirgenemez. Çünkü eski
mahkûmların yeniden suç işlemeye yönelmelerinde cezaevi faktörünün yanı sıra başka
etkenler de rol oynamaktadır. Bunlar:




Suçlunun taşıdığı bazı kişilik özellikleri (psikopat, agresiflik, düşük zekâ
gibi psikolojik ve psikiyatrik sorunlar),
Suçlunun suçtaki kariyer durumu (suçlunun azılı veya kronik suçlu olup
olmaması),
Cezaevi sonrası koşullardır (işsizlik, etiketlenmenin yarattığı
dışlanmışlık).

Cezaevlerinin işlevi suçlu açısından, sadece bir kapatılma yeri veya mahkûmiyet
süresinin doldurulması olarak görülmemelidir. Cezaevinin sadece hapsetme fonksiyonu ile
sınırlı tutulmasıyla, bireylerin yeniden suç işlemelerinin önüne geçmek mümkün değildir. Bu
nedenle, cezalandırmanın caydırıcılık fonksiyonu ile cezaevindeki rehabilitasyon
çalışmalarının gerekliliği hususu birlikte ele alınmalıdır. Bu rehabilitasyon programlarının
amaçları, suçluların toplumla yeniden bütünleştirilmesi amacını gütmelidir.

Resim 1.2: Psikoz

Goffman’a göre, cezaevi kendi içinde iki eğilimi birlikte barındıran bir kurumdur. Bir
yönüyle kriminal adalet sisteminin bir parçası olan formel bir kurum, diğer yönüyle de kendi
16

içinde belirli davranış kurallarına sahip olan enformel bir organizasyondur. Cezaevinin
enformel yapısı içerisinde, bireylerin kendi aralarında oluşturdukları davranış kalıpları
içerisinde suç davranışının öğrenilmesi de söz konusudur.

1.5. Tutuklu veya Hükümlüyü Ceza İnfaz Kurumunda
Sosyalleştirme Çalışmaları
Sosyalleşme, insanların sosyal dünyalarının davranışlar, normlar, kurallar ve değerler
standartlarıyla şekillenmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bu süreç içinde sosyalleşme insanın
içinde yaşadığı topluma uyum sağlaması, toplumla bütünleşmesi ya da özdeşleşmesi
anlamını taşır. Sosyalleşme, ferdî tutum ve davranışların, bir veya daha fazla sayıdaki
fertlerle bir sosyal çevrede etkileşimi sonucu meydana gelmektedir.
Sosyalleşme ile ilgili değişkenlerden bazıları eğitim, doğum yeri ve iş tecrübesidir.
Sosyalleşme, esas itibariyle çocuklukta başlayan insanın çevresine ve kendisine yönelmiş
olan sosyal bir davranışın öğrenilmesidir. Yine sorumluluk sahibi bir kişilik sergilemek,
kişiliği oluşturan bazı kültürel değerlerin benimsenmesi sosyalleşme kavramını oluşturur.
Bugün infazın amacının, haklı olarak iyileştirme yani hükümlünün eğitimi değil, onun
yeniden sosyalleştirilmesi, diğer bir deyişle topluma kazandırılması olduğu ifade
edilmektedir. O halde hükümlünün gelecekte sosyal sorumluluk anlayışı içinde suçtan uzak
bir hayata yöneltilmesi ve suçtan uzak bir hayat sürdürebilme yeteneğinin kazandırılması
amacı, infazın organizasyonu ve infaza katılan kişilerin yapısının oluşturulması bakımından
zorunlu bir ölçü olarak kabul edilmelidir. İnfaz kanunu hükümlünün öğrenme ihtiyacı,
öğrenme yeteneği ve öğrenme isteği üzerine inşa edilmelidir. Gerçekten cezaevi
kurumundaki yaşama uyma ve diğer hükümlülerle ilişkilerin oluşturduğu “alt-kültür”
sosyalleşme sürecini olumsuz olarak etkilemektedir.

Fotoğraf 1.3: İş yurtları faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalar
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Yeniden topluma kazandırma insan kişiliğinin değiştirilmesi çabası olmayıp,
hükümlünün yeniden özgürlüğüne kavuşması halinde üretken ve kanunlara, nizamlara ve
toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak
olmalıdır. O halde bugün cezanın infazında kusurun karşılığını ifade eden ödetme, korkutma
ve kamu güvenliği amaçlarının artık arka plana itildiği söylenmelidir. Bununla birlikte
müebbet hapse mahkûm edilenler, tehlikeli suçlular, uyuşturucu ve terör suçluları, akıl
hastaları ve yaşlılar ile yabancıların yeniden topluma kazandırılması sürecinde infaz
kurumları için önemli bir sorun kaynağı oluşturdukları söylenmelidir.
Görüldüğü üzere, infazın amacı sadece genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla
hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek ve toplumu suça
karşı korumak değil; hükümlünün yeniden sosyalleşmesini sağlamak, üretken ve kanunlara,
nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu
kolaylaştırmaktır. Nitekim geleneksel olarak infazın amacı, misilleme ve caydırma
aracılığıyla toplumun korunması, diğer yandan hükümlünün dürüst bir vatandaş olarak
eğitilerek yeniden topluma kazandırılması şeklinde ifade edilmektedir. Gerçekten bu alanda
yapılan araştırmalar cezaevlerinin hükümlüler ve ailelerinin kişisel ve toplumsal
konumlarına zararlı etki yapan ve topluma yeniden uyum sağlamayı zorlaştıran kurumlar
olduğunu göstermektedir.
Hükümlüler bir süre sonra diğer mahkûmlar ile infaz personeli aracılığıyla cezaevi
şartlarına alıştırılmakta bu da serbest kalmalarından sonra gerekli olan sorunları tek başına
çözme yeteneklerini yitirmekte, suçlu alt kültürüne katılmaktadırlar. O halde özgürlüğü
bağlayıcı cezaya ancak son çare olarak başvurulmalıdır. Yine cezaevlerinde insan haklarını
koruyan, yeniden topluma kazandırma bakımından etkili olanaklar sunan bir infaz rejimi
esas alınmalıdır.
İnfazın, yeninden topluma kazandırma amacı, hükümlünün gelecekte tekerrürden uzak
kalabilmesi yeteneğine sahip olmasını da sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek hükümlüyü
cezaevinin doğal olmayan koşullarından uzak tutmak, birey olarak varlığını korumasını
sağlamakla mümkün olabilir. Dolayısıyla cezaevinde de olsa ailesi ile ilişkisinin devamı
sağlanmalı, onun bir insan olduğu unutulmamalı, kendisine ve çevresinin ona insani
muamelede bulunması olanakları sağlanmalıdır. Hükümlünün gelecekte yeniden
özgürlüğünü kazanacağı, topluma geri döneceği unutulmamalı, bunu gerçekleştirebilme
şansının varlığı garanti edilmelidir. Bu şekilde esasen toplumun korunması da sağlanmış
olacaktır. Bu çerçevede kurum içindeki yaşam şartları mümkün olduğunca normal yaşam
şartlarına uydurulmalıdır. İnfazın gevşetilmesi, açık cezaevleri, ziyaret, mektuplaşma, boş
zamanın düzenlenmesi, hükümlünün odasında kişisel eşyalarına yer verilmesi, hükümlünün
özel hayatına müdahalede takdir yetkisinin mümkün olduğunca az kullanılması ve insan
haysiyetinin dokunulmazlığı ilkesi çerçevesinde genel nezaket kurallarına uyulması hep
bunu sağlamaya yöneliktir. Buradaki asıl amaç “cezaevilileşme” sürecini ortadan
kaldırmaktır.
Zira cezaevinde bulunmak, bireyin sadece hareket özgürlüğünün sınırlanması
sonucunu değil, “cezaevilileşme” denilen cezaevinde bulunmanın zorlayıcı, aşağılanmış ve
dışlanmış davranış hissini de ortaya çıkarır.
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Nihayet yeniden topluma kazandırmanın tüm hükümlüler için geçerli olduğu
söylenmelidir. Bu anlamda müebbet hapis cezası ile cezalandırılmış olan hükümlünün de
infaz sonrası topluma yeniden döneceği unutulmamalı, infazın esasları buna göre
düzenlenmelidir. Bu yönüyle müebbet hapis cezası alan hükümlünün bir gün özgür
kalabilme şansı daima açık tutulmalıdır. İnfazın yeniden topluma kazandırma amacının
anayasal esasını iki ilkenin oluşturduğu söylenebilir. Bunlar; insan haysiyetinin
dokunulmazlığı ilkesi ve sosyal devlet ilkesidir.
Devletin temel amaç ve görevlerinden biri de “insanın maddi ve manevi varlığının
gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” (Anayasa madde 5). “Herkes,
yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence
ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi
tutulamaz” (Anayasa madde 17). Meşrû müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının
yerine getirilmesi, bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya
isyanın bastırılması veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin uygulanması
sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen
öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır.
“Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir” (Anayasa madde 2).
Sosyal devlet olmak, devlete görev ve ödevler verir. Bu da sosyal adalet ve sosyal
güvenliğin sağlaması olarak karşımıza çıkar. Sosyal adalet, kişiler arasında sosyal eşitliğin
sağlanması iken; sosyal güvenlik, herkesi sosyal ve ekonomik baskılardan korumak ve/veya
kurtarmak şeklinde karşımıza çıkar. Nitekim Anayasa Mahkemesine göre, sosyal adalet,
“insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesi”, “insanca yaşama”dır. Bu bağlamda, sosyal
devlet özgürlüklerin gerçekleşmesi için maddi ve manevi olanakları kendi güvencesine alan
devlettir. Anayasa’nın deyimiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “temel amaç ve görevleri
kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak
surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi
varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır” (Anayasa madde 5).
İnfazın hangi şekli olursa olsun, infaz sırasında insanın kişisel ve sosyal varlığının
temel gereklilikleri göz ardı edilmemelidir. Bunun için infaz kurumları gerekli personel ve
teçhizat bakımından hazır tutulmalıdır. İnfaz sırasındaki yaşam koşulları ve hükümlü
üzerindeki etkileri, hükümlünün yeniden toplumun bir üyesi olma şansını iyileştirmeye ve
gelecekteki yaşantısının başka bir suç işlemeden devamını gerçekleştirmeye uygun ve
elverişli olacak şekilde şekillendirilmelidir. Buna, infaz kurumuna girilmesiyle ortaya çıkan
sosyal damgalanmanın yarattığı negatif etkiler ve bunun gibi bireysel olarak ortaya
çıkabilecek olan zararların sınırlandırılması yükümlülüğü de dâhildir.
Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin ıslahına yönelik şu çalışmalar
yapılmaktadır:





Eğitim ve öğretim faaliyetleri,
Mesleki faaliyetler,
Sosyal ve kültürel faaliyetler,
Kitap okuma,
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Dini faaliyetler,
Sportif faaliyetler.

Resim 1.3: Ceza infaz kurumunda düzenlenen mesleki faaliyetler

1.6. Tutuklu veya Hükümlünün Ceza İnfaz Kurumunda
Yaşayabileceği Olumsuzluklara Karşı Alınması Gereken Tedbirler
Hükümlü, hapis cezasının yerine getirilmesine katlanma ve bu amaçla düzenlenen
infaz rejimine uygun tutum ve davranışlar içinde bulunmakla yükümlüdür. Hükümlünün,
ceza infaz kurumundaki güvenliğinin sağlanabilmesi için kanun, tüzük, yönetmelik gibi
gösterilen kurum kurallarına uymaları gerekmektedir. Kurallara uymayanlar hakkında
gerekli yasal işlem başlatılarak gerekirse disiplin cezası verilmelidir. Hükümlü, sağlığının
korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi için gerekli ve alınmış tedbirlere uymak, kişi
sağlığı için tehlike doğuran durumları gecikmeksizin kurum yönetimine bildirmek, kendi ve
içinde yaşadığı ortamın temizliğine uygun davranışlar göstermek zorundadır.
Hükümlü, hem kendi, hem de diğer hükümlülerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek
eylemlerden kaçınmakla yükümlüdür. Hükümlünün hem kendi temizliğine ve sağlığına hem
de bulunduğu koğuş, oda ve eklentilerinin temizliğine dikkat etmesi bulaşıcı hastalıkların
önüne geçerek kurum güvenliğini de sağlayacaktır. Bu sebeple kurum müdür ve infaz
koruma başmemuru ve infaz koruma memurları gerekli incelemeleri yaparak gereken
önlemlerin alınmasını sağlamalıdır.
Hükümlü, barındırıldığı odayı, kurum binasını, yönetimce kendisine bırakılan şeyleri
düzenli bir biçimde kullanmak ve bunlarla diğer kişilere ait eşyayı özenle korumakla
yükümlüdür. Kurum güvenliği tehlikeye düşürebilecek önemli hususlardan biri de eşyaların
ve malzemelerin düzgün bir şekilde kullanımının takip edilmesi ve eşya kayıplarının önüne
geçilmesidir. Eşyaların eksik olması kurum ve personel ile hükümlü ve tutukluların da can
güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Bu sebeple eşyanın korunmasına büyük özen
gösterilmelidir.
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Kriz: Krizler, tehlikeleri ve olumlu sonuçlan bir arada barındıran dönüm
noktaları olarak ifade edilebilir ve ayrıca genel anlamıyla düzenli giden bir
durumda meydana gelen bir bozulmaya işaret eder.
Çaplan (1964) krizi, bireyin yaşamının aniden zorlu ve zedeleyici yaşantılar sonucu
kesintiye uğradığı tepkisel bir durum olarak tanımlamıştır. Kriz durumundaki kişi
çevresinden destek ya da uygun bir profesyonel yardım aldığında bu durumdan eskisine
oranla daha sağlıklı bir şekilde çıkabilmektedir. Bu durumda değişim ve kayıp yoluyla sosyal
ve duygusal gelişimin oluşmasında krizler önem taşımaktadırlar.
Slaikeu'ye (1983) göre bireyin bildiği tüm başa çıkma mekanizmaları, yaşam
değişikliğinin yarattığı strese ilişkin rahatsızlığı ortadan kaldırmakta yetersiz kalırsa, bu tür
durumlar geçici bir bozgun ve karmaşa haliyle sonuçlanabilir, böyle bir geçici bozgun ve
karmaşa haline kriz denir. Krizler; yas, boşanma, iş kaybı veya iş değişikliği, göç gibi
travmatik krizler ve ergenlik dönemi, evlilik, çocuğun doğumu, emeklilik gibi gelişimsel
krizler olarak ikiye ayrılabilir.
Ceza infaz kurumlarında sık görülen krizler intiharlar ya da yas nedeni ile ortaya çıkan
krizler olabilir.


İntihar ve intihara yaklaşım

İntihar davranışı, kişinin istemli olarak hayatına son vermesi kişinin bilerek ve
isteyerek yaşamak ile ölmek arasındaki seçimi ölümden yana kullanmasıdır. Ölümle
sonuçlanmış intihar ve intihar girişimlerinin ortak adı intihar davranışıdır. İntihar
davranışının oranları 1 /10'dur.
Genel toplumda intihar sıklığı yıllık yüz binde 10-20 kadardır. Değişik ülkelerde bu
oranlar yüz binde 10 ile 40 arasında değişmektedir. İntihar girişimi oranı ise bunun 15 katı
kadardır. İntihar oranı Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 11/100000 dolaylarındadır.
ABD'de yılda en az 31000 kişi intihardan ölmektedir. Bu rakam tüm ölümlerin %1.4'ünü
oluşturmaktadır. Türkiye'de intihar oranı yüz binde 10 civarındadır. Baltık ülkelerinde yüz
binde 35’in üzerine çıkabilmekte, İrlanda ve Mısır gibi ülkelerde ise yüz binde 10’un altına
düşebilmektedir.
Kadın-erkek karşılaştırması yapıldığında, kadınların erkeklere göre 2-5 kat fazla
oranda intihar girişiminde bulundukları, ancak ölümle sonuçlanmış intiharların erkeklerde 35 kat fazla olduğu görülmektedir. Erkekler tarafından seçilen intihar yöntemleri, kadınlar
tarafından seçilen yöntemlere göre potansiyel olarak daha öldürücüdür. Erkekler silah, ası,
yüksekten atlama gibi yöntemleri tercih ederken; kadınlar daha çok yüksek dozda ilaç alma,
zehirlenme, bileklerini kesme gibi yöntemleri tercih etmektedir. ABD’de tüm intiharların
%60’ı ateşli silahlarla olmaktadır. Türkiye’de ise, tamamlanmış intiharlarda en sık kullanılan
yöntem asıdır. İntihar girişimlerinde genel olarak en sık kullanılan ise hem erkek, hem de
kadınlarda ilaç içmedir. İntihar araçlarının ulaşılabilirliğinin artması ile intihar oranının da
arttığı bildirilmiştir.
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Ailesinde intihar eden ya da intihar girişiminde bulunmuş biri olan kişilerde intihar
oranı yükselmektedir. Kişinin sosyal statüsünde değişiklik olması (yükselmesi ya da
düşmesi) intihar davranışı riskini artırmaktadır. Genel olarak kentte, özellikle gecekondu
kesiminde yaşayan kişilerde intihar riski yüksektir. Türkiye’de intihar girişimlerinin
ekonomik olarak daha bağımlı olan ev hanımı, öğrenci gibi kişilerde daha sık görüldüğü
bildirilmektedir.
Cezaevinde intiharlar iki ana faktöre ayrılabilir. Bunlardan birincisi kişisel faktörler,
ikincisi ise cezaevi koşullarına bağlı faktörlerdir. Kişisel faktörler aile yoksunluğu
(parçalanmış aile, ebeveynlerin ölümü), suistimal şiddet öyküsü, maddi sorunlar, psikolojik
hastalık, fiziksel veya ruhsal sağlık sorunları, ilaç ya da alkol kötüye kullanımı olarak
belirlenmiştir.
İkincisi hapsedilmeyi saygınlığını yitirme ve ceza olarak görmek, kanunlara ve
toplumsal kuralları reddetmektir (onlara saygıyı kabul etmemek). Kendi yaşamı üzerindeki
kontrolü kaybettiğini düşünmek, gizliliğin kaybolduğunu düşünmek, aile ve arkadaşları
kaybetmek, nakil ya da şartlı tahliye ile ilgili endişelerin olması, cezaevinin kapalı sosyal
sistem olması örneğin otoriteye karşı olmak, şiddet, korku ve güvensizliğin olduğu kurum
atmosferinin olması gibi kurumsal koşullara bağlı faktörlerdir. Cezaevinde intiharların
genellikle erken dönemlerde, özellikle ilk 6 ay içinde olduğu görülmektedir. Alkol ve
uyuşturucu kullanımı, intiharlarda önemli bir rol oynar. Kanada'da 1993-94 yıllarında oluşan
intiharların yarısı alkol ve/veya uyuşturucu kullananlarda görülmüştür. Bir çalışma ise intihar
vakalarının %54'ünde uyuşturucu ya da alkol kötüye kullanımı olduğu görülmüştür.
Tutuklu ve hükümlüleri krize yatkın hale getiren etkenler arasında; tutuklu ve
hükümlünün olay öncesinde artan ilaç kullanımı, yakınlarından birini yeni kaybetmiş olma,
suç nedeniyle aşırı utanç ve suçluluk duyma, yaşanan psikolojik rahatsızlık ve daha önceki
intihar girişimleri sayılabilir.
Cezaevinde mahkûmların izole edildiği odalar intihar riskini arttıran yerlerdir.
İzolasyon mahkûmun ruhsal durumunu değiştirerek intihar riskini arttırmaktadır. Mahkûmun
yalnız olması ve iletişiminin sınırlı olması intihara ilişkin duygu ve düşüncelerin
yoğunluğunu arttıran bir faktör olmaktadır. Suç türü cezaevinde intiharda etkili başka bir risk
faktörüdür. Mala karşı işlenen suçlarda intihar riski kişiye karşı işlenen suçlarda daha
yüksektir. En yüksek intihar oranı şiddet ve cinsel içerikli suçlarda görülmektedir. Kişi
mağdurun zarar görmesi ile ilgili suçluluk hissediyorsa intihar riski daha yüksektir.
Öneriler




Her intihar düşüncesi ve planı ciddiye alınmalıdır.
Eğer kişi intiharla ilgili planlar kuruyorsa psiko-sosyal servise
yönlendirilmelidir.
İntihara kalkışmış ise, intihara yönelik tehdit edici durum çözülene kadar
birinin onunla kalması sağlanmalıdır.
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İntihar düşüncelerini konuşmaktan korkulmamalıdır. Bu konuyla ilgili
konuşmanın intihar davranışını akıllarına getireceği düşüncesi yanlıştır.

Bu kişilere ilaç verirken kontrollü bir şekilde ve adet olarak verilmelidir.
Yutup yutmadığı kontrol edilmelidir. Kişinin dilaltında ilaç saklayıp
bunları biriktirme riski unutulmamalıdır.
Yas ve yas durumlarına yaklaşım

Yas sevilen bir yakının ölümü nedeniyle ortaya çıkan, normal bir reaksiyon olarak
değerlendirilebilir. Worden (2001), yası, bir kayıp sonrası bireylerde gözlenen ve kaybın
doğal sonucu olarak ortaya çıkan bir dizi ortak fiziksel, duygusal, bilişsel ve davranışsal
tepkilerin varlığı olarak tanımlanmaktadır. Normal yas sürecini Eisenberg ve Patterson
(1979) dört evrede değerlendirmiştir:





İnkâr dönemi: Kaybın hemen arkasından yaşanan şok ve uyuşukluk
dönemidir. İnkâr, inanmama ve şok gözlemlenir. Bu uyuşukluk evresi
birkaç dakika ile birkaç gün arası sürebilir.



Arama ve isyan dönemi: Kişi kaybının farkına varmaya başlar.
Kaybettiği kişi ve onun geri getirilmesi ile aşırı ilgilidir. Suçluluk ve
suçlama duyguları abartılı öfke ve isyan hali görülebilir. Bu dönem
aylarca sürebilen bir dönemdir.



Çökkünlük ve onarma çabaları dönemi: Bu dönemde kişi kaybı ile
yüzleşmiş, bu kayıpla nasıl başa çıkacağını, yaşamını nasıl
sürdürebileceğini araştırmaya başlamıştır. Kişinin yıkıntılarını onarmaya
çalıştığı bir dönemdir. İntihar düşünceleri ve riski bu dönemde diğer
dönemlere göre daha fazla görülür.



Yeniden bütünleştirme ve yapılandırma dönemi: Yas sürecindeki kişi
artık kaybı ile yaşamaya, yaşamını yeniden organize etmeye başlamış ve
bu yeni duruma uyum sağlamıştır. Yarım bıraktığı işleri tamamlamaya ve
yeni uğraşlar bulmaya başlar. Yavaş gelişen ve zaman bu evrede birey
bazen duygusal geri dönüşler yaşayabilir (Şenelmiş, 2006).

Yas dönemi ile ilgili öneriler


Ölüme ait gerçekler çarpıtılmadan iletilmelidir.



“Ölenle ölünmez, herkes zamanı gelince ölecek ya da zamanla
unutursun” gibi cümlelerin kullanılması ilişkinin kopmasını
sağlayacaktır. Bunlar yerine kişinin düşünceleri öğüt verilmeden
dinlenmelidir.



Kaybın arkasından yaşanan ağlamalar, dalıp gitmeler, uyku
bozukluklarının görülmesi normaldir. Kişiye üç aydan önce tedavi
23

verilmeden destek olunması uygundur. Altı aydan sonra belirtiler devam
ediyorsa kişi kurumda bulunan doktor ya da psikoloğa yönlendirilmelidir.




Ölüm sonrası hissedilen öfke, suçluluk, umutsuzluk, hayal kırıklığı ve
özlem gibi duygular, yas tutan kişinin yardım arama çabasını
güçleştirecektir. Yas tutan kişi yardım arayamayacak kadar depresif, içine
kapanık olabilmektedir. Böyle durumlarda kişilere doktor ya da
psikologla konuşmak isteyip istemedikleri sorulabilir (Ardıç, 2007).

Kaybedilen yakın ile ilgili bilgi verirken dikkat edilecekler:















Kişiye yakın ve iyi anlaşan bir görevlinin söylemesi uygundur.
Mümkün olan en kısa zamanda haberdar edilmelidir.
Gerçekler çarptırılmadan ve anlaşılır bir şekilde söylenmelidir.
Detaylı bilgi için kişinin talebi göz önünde bulundurulmalıdır.
Olayı anlaması için kişiye zaman verilmelidir.
Bir hastalık durumu söz konusu ise imkânlar dâhilinde telefonla
görüşmesi sağlanmalıdır.
Yaşadığı duygulan anlatmasına ve paylaşmasına müsaade edilmeli; öğüt
verilmemelidir.
Konuşmaya zorlanmamalıdır.
Kişinin soruları geçiştirilmemeli ve eğer sorduğu sorunun yanıtı
bilinmiyorsa bilinmediği belirtilmelidir.
Kişinin ağlamasına müdahale edilip durdurulmamalıdır.
Bu dönemde ihtiyaç duyacağı güven ve duygusal destek verilmelidir.
Eğer cenaze törenine katılmak istiyorsa mevzuatın izin verdiği ölçüde
müsaade edilmelidir.
Cenaze töreni hakkında bilgilendirilmelidir.
Kişiye bazı sorumluluklar vererek günlük hayatın içine sokulmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek yetişkin hükümlü ve tutuklunun ceza infaz
kurumlarında uymaları gereken kurallara, yetişkin hükümlü ve tutuklunun ceza infaz
kurumlarındaki kurallara uymamaları durumunda alacakları disiplin cezalarına ve ceza infaz
kurumlarında yaşayabilecekleri psikoloji sorunlara ilişkin bir sunum hazırlayınız.
Hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Hükümlü ve tutukluların ceza infaz
 İnternet ve görsel, yazılı medyadan
kurumlarında uymaları gereken kurallarla
bulduğunuz bilgileri derleyerek bir araya
ilgili araştırma yapınız.
getirmelisiniz.
 Yetişkin hükümlü ve tutukluların ceza
infaz kurumlarında yaşayabilecekleri
psikolojik sorunlarla ilgili araştırma
yapınız.

 Yetişkin hükümlü ve tutuklarının
psikolojik sorunlarına ilişkin yazılı ve
görsel basında çıkan haberleri
araştırabilirsiniz.

 Yetişkin hükümlü ve tutukluların ceza
infaz kurumlarında yaşamış oldukları
olumsuzluklara ilişkin alınabilecek
tedbirleri inceleyiniz.

 Yetişkin hükümlü ve tutukluların yaşamış
oldukları olumsuzlukları internet ve
kütüphaneden araştırabilirsiniz.

 İyileştirme programları ve eski
hükümlülerin topluma kazandırılması
üzerine bir proje hazırlayınız.

 Eski hükümlüler için uygulanan
projelerle ilgili araştırma yaparak
oluşturacağınız projeyi
detaylandırmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumlarında uyması
gereken kurallardan biri değildir?
A) Tutuklu ve hükümlü hapis cezanın yerine getirilmesine katlanmakla yükümlüdür.
B) Tutuklu veya hükümlü kendinin ve içinde yaşadığı ortamın temizliğine uygun
davranışlar göstermek zorundadır.
C) Barındırıldığı odayı, kurum binasını, idarece tutuklu veya hükümlüye bırakılanları
düzenli bir biçimde kullanmalıdır.
D) Yetişkinler II. kademe eğitimi başarı kurslarına katılmak zorunda değildir.
E) Tutuklu ve hükümlülere kurum içinde kullanılmak üzere verilen kimlik kartı
üzerlerinde bulundurmalıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi çocuklar dışındaki hükümlüler hakkında uygulanabilecek
disiplin cezalarından biri değildir?
A) Kınama
B) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma
C) Ücretsiz çalıştırma
D) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama
E) Hücreye koyma

3.

Aşağıdakilerden hangisinde infaz edildiği tarihten itibaren disiplin cezasının
kaldırılmasında ve iyi hâlin kazanılmasında belirtilen süreler yanlış verilmiştir?
A) Kınama cezası yirmi gün
B) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası bir ay
C) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası üç ay
D) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası üç ay
E) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma cezası üç ay

4.

Aşağıdakilerden hangisi bazı etkinliklere alıkoyma cezasını gerektiren eylemlerden
biri değildir?
A) İdarenin izni olmaksızın yasak yerlere girmek
B) Eğitim yerlerini terk etmek
C) Kurum görevlilerine karşı uygunsuz söz sarf etmek veya davranışta bulunmak
D) Açlık grevi yapmak
E) İdarece verilen eşya ve benzeri şeyleri kötü kullanmak
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5.

Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumlarında hükümlülerin ıslahına yönelik
yapılan çalışmalardan biri değildir?
A) Eğitim ve öğretim faaliyetleri
B) Hükümlünün salıverilmesi
C) Kitap okuma
D) Dini faaliyetler
E) Sportif faaliyetler

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Kişisel alana ilişkin olan sorunlar açısından “sosyal mesafe” belirleyici bir öğedir.

7.

( ) Hücreye koyma cezasının infazına, Cumhuriyet savcısının onayı ile başlanır.

8.

( ) Hücreye konulan hükümlünün, resmî yetkili merciler ve avukatı ile görüşmesine
engel olunmaz.

9.

( ) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezası, hükümlünün üç aydan altı aya
kadar süreyle kurumun kültürel ve spor etkinliklerine katılmaktan yoksun
bırakılmasıdır.

10.

( ) Cezaevinde kurallara uyma eğilimi cezaevinde kama süreci uzadıkça U biçiminde
eğri izler.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, yetişkin
hükümlü ve tutukluyu psikolojik yönden sivil hayata hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ceza infaz kurumlarından tutuklu ve hükümlünün salıverildikten sonra suça
karışmaması için yapılacak faaliyet ve işlemlere ilişkin araştırma yapınız.



Tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılması ve suçu tekrar etmemeleri için
ne gibi projeler geliştirilebilir? Araştırınız.



Ceza infaz kurumlarında bulunan disiplin kurulu ile denetimli serbestlik
hizmetleri bünyesinde yer alan koruma kurullarına ilişkin araştırma yaparak
bunların yapmış olduğu iş ve işlemlere yönelik bilgi toplayınız.

2. YETİŞKİN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUYU
PSİKOLOJİK YÖNDEN SİVİL HAYATA HAZIRLAMA
Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlü ve tutukluların sivil hayata adapte
olabilmeleri ve hayatlarını sürdürebilmeleri için alınması gereken birçok tedbir ve yapılması
gereken birçok iş vardır.

2.1. TUTUKLU VE HÜKÜMLÜNÜN CEZA İNFAZ
KURUMUNDA UYMASI GEREKEN KURALLAR
Tutuklu ve hükümlüler kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelerde belirtilenler ile bu
mevzuata aykırı olmamak koşuluyla, kurum yönetimi tarafından belirlenen kurallara uymak
zorundadır.

2.1.1. Tutuklu ve Hükümlüye Ceza İnfaz Kurumunda Uygulanan İyileştirme
Çalışmaları
Kuruma yeni gelen hükümlü ve tutukluya ceza infaz kurumundaki yaşam koşulları,
tüzük ve yönetmelikler, personel ve kurum işleyişi tanıtılarak hakları ve uyması gereken
kurallar anlatılır.
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Psiko-sosyal yardım servisinden ve diğer birimlerden hangi konularda, nasıl destek
alacağı açıklanır. Açılan tanıma dosyalarında hükümlü v tutuklularla ilgili aşağıdaki
maddeler ile ilgili bilgiler edinilmektedir.








Fiziksel özellikleri
Zihinsel özellikleri
Duygusal özellikleri
Sosyal özellikleri
Sağlık durumu
Eğitim durumu
İlgi ve yetenekleri

Hükümlünün geçmişi, suçluluk nedenleri, suç sicili, fizik yeteneği ve ruhsal yapısı,
kişisel doğası, arz edebileceği tehlike hâlleri, hapis cezasının süresi, salıverildikten sonraki
beklentisi dikkate alınarak toplumun hukuka uygun hareket eden ve üretken bir üyesi olarak
yaşamını sürdürmesini sağlayacak ve bireysel ihtiyaçlarına uygun bir biçimde iyileştirme
programları uygulanır. Bu programların hazırlanması ve uygulanması amacıyla ceza infaz
kurumlarında eğitim ve psiko-sosyal hizmet servisleri oluşturulur.
Hükümlü, amaca uygun iyileştirme gereklerinin gerçekleştirilebileceği kurumlara veya
bölümlere yerleştirilir. Hükümlüye iyileştirme çalışmaları kapsamında; bireysel çalışmalar,
aileye yönelik çalışmalar, grup çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenerek
hükümlüyü topluma kazandırma amaçlanmaktadır.
Bireysel çalışmalar kapsamında hükümlü ve tutuklular;








Kendini daha iyi anlamak istediğinde,
Bir birey olarak değerinin ve hayatının anlamı konusunda kaygıya düştüğünde,
Suç işleme sebeplerini değerlendirmek istediğinde,
Suçun yarattığı olumsuz etkilerden kurtulmak istediğinde,
İnfaz kurumunun sosyal ortamına ve kurallarına uyum sağlayamadığında,
Geleceği konusunda şüpheye düştüğünde,
Kendisini dinleyecek birisine ihtiyaç duyduğunda,

Bireysel görüşmeler yapılarak kişinin ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için
uygun yöntemler kullanılarak destek verilmektedir. Bireysel görüşmeler kişinin talebi
doğrultusunda dilekçe vermesiyle, personelin yönlendirmesiyle ve psiko-sosyal yardım
servisinin gerekli görmesi halinde yapılmaktadır.
Aileye yönelik çalışmalarda; hedeflenen bireysel değişiklik ve iyileşmeye ulaşabilmek
için kişinin ailesi ile de çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir. Hükümlü ve tutukluların
aileleri ile olan iletişim güçlüklerini aşabilmeleri, ayrıca aile desteğini de alarak var olan
sorunların üstesinden gelebilmeleri için bazı ailelerle telefonda ya da görüş gününde
görüşmeler yapılabilmektedir.
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Grup çalışmaları kapsamında yetişkin erkek hükümlü ve tutuklulara yönelik;





Alkol ve madde bağımlılığı programı
Önce düşün programı
Öfke kontrol programı
Zararlı alışkanlıklarla mücadele programı, gibi çalışmalarla hükümlülerin
iyileştirilmesi ve yeniden topluma kazandırılması hedeflenmektedir.

2.1.2. İyileştirmek Suretiyle Topluma Kazandırma
Yeniden topluma kazandırma amacı, idareye, infazın organizasyonunu topluma
kazandırma amacına uygun olarak biçimlendirme yükümü getirmektedir. Personel ve
teçhizat olarak infaz, hükümlünün yeniden suç işlemeksizin sorumluluk taşıyan bir yaşam
biçimine uyumunu kolaylaştırmaya uygun ve elverişli bir şekilde biçimlendirilmelidir.
Nitekim “İyileştirmede Başarı Ölçütü” başlığını taşıyan CGTİHK madde 7;




Hapis cezalarının infazında hükümlülerin iyileştirilmeleri amacını güden
programların başarısı, elde ettikleri yeni tutum ve becerilerle orantılı olarak
ölçülür. Bunun için iyileştirme çabalarına yönelik olarak hükümlünün istekli
bulunması teşvik edilir.
Hapis cezasının kendisinde var olan zararlı etki yapıcı niteliğini mümkün
olduğu ölçüde azaltacak biçimde düzenlenecek programlar, usuller, araçlar ve
zihniyet doğrultusunda yerine getirilmesi esasına uyulur. İyileştirme araçları
hükümlünün sağlığını ve kişiliğine olan saygısını korumasını sağlayacak usul ve
esaslara göre uygulanır. Düzenlemesini getirmek suretiyle söz konusu amaçlara
nasıl ulaşılabileceğini ifade etmektedir.

Kanunda iyileştirme kavramı tanımlanmış değildir. Bununla birlikte iyileştirme şu
şekilde ifade edilebilir: İyileştirme, hem özel tedavi edici tedbirleri hem de hükümlüleri
eğitim ve öğretim yoluyla, kişisel ve ekonomik sorunların çözümünde danışma ve infaz
kurumunun sosyal ve ekonomik yaşama ilişkin müşterek ödevlerine katılımı içine alan genel
usuldeki tedbirleri kapsamaktadır. Suç işleme eğiliminin kaldırılmasına hizmet etmektedir.
Görüldüğü üzere iyileştirme kavramı içeriksel bir kesinliğe sahip değildir. Bu yönüyle
iyileştirme sırasındaki tedbirlerin ve faaliyetlerin bütününü ifade etmektedir.
Bu tedbir ve faaliyetler hükümlünün toplumsal entegrasyonunu ve suç işlemeksizin
sosyal açıdan sorumlu yaşama yeteneğini kazandırma amaçlarını yerine getirir niteliktedir.
Yine cezanın infaz edilmesinden kaynaklanan zararlı etkileri ortadan kaldırmaya uygun
görünen tüm çaba ve aktiviteler iyileştirme kavramı içinde yer alır. Öte yandan Kanun,
değişik hükümlerinde “iyileştirme” kavramına yer vermektedir. Örneğin, madde 6/1 bent c,
madde 8, 9, 22, 23, 25, 26, 34 gibi. Bununla birlikte Kanun’un birinci kitabının dördüncü
kısmı iyileştirme başlığını taşımaktadır. Bu kısmı oluşturan madde 73-101 hükümleri
incelendiğinde CGTİHK anlamında iyileştirmenin şu ana başlıklar altında toplanabileceği
söylenebilir:
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Bireyselleştirme (iyileştirme programlarının belirlenmesi)
Eğitim
Sağlığın korunması ve tıbbi müdahaleler (muayene ve tedavi)
Dışarıyla ilişkiler (ziyaret)
Beden eğitimi ve boş zaman etkinlikleri (kütüphane ve kurslardan yararlanma)
Salıverilme için hazırlama
İzin

İyileştirmenin prensiplerine baktığımızda ise şu sonuçlarının ortaya çıktığı
görülmektedir:




Daha yoğun iyileştirme gereksinimi olan orta ve yüksek risk seviyesindeki
kişileri tespit etmek,
Değişim için uygun hedefler olan kriminolojik ihtiyaçları belirlemek,
Kişinin özelliklerine ve motivasyonuna uygun müdahaleleri belirleyip
uygulamak.

Bireyselleştirilmiş iyileştirme; iyileştirici ortam, iyileştirici etkinlikler, risk ve
ihtiyaçların belirlenmesidir. Bu belirlemede, güvenlik, insan onuruna saygı ve boş zamanın
uygun doldurulma biçimleri bir arada öncelikle izlenir. İyileştirici ortam; mekân
koşullarından başlatılır. Mekânın uygunluğu uzman bir bakışla saptanmalıdır.
Bireyselleştirilmiş iyileştirme programında günlük gözlem yol göstericidir.
Hükümlülerin gözlemi (hükümlü davranışları, ruhsal, fiziksel durumu, beslenme diğer
etkinliklere katılma, uyku hali gibi) ve hükümlünün ziyaret ve görüş faaliyetlerine katılımı
ile ilgili koğuş defterinin tutulması ve takibini kapsar. Mekân koşulları açısından, temizlik,
güvenlikle ilgili kontroller, etkinlikler ile bu etkinliklerde aktif görev alma hallerini de
kapsamalıdır.
Güvenlik ve gözetim servisi görevlileri, topluma kazandırma çalışmalarına katkı
sağlar ve buna ilişkin programlarda öğreticilik yapabilecek ya da bilgi, meslek ya da sanat
nedeniyle o hizmete katkıda bulunabilecek olanlar vardiyada ya da vardiya dışında
iyileştirme çalışmalarında ve kurslarda görevlendirilebilir.
Hükümlü, ceza infaz kurumunun güvenlik ve iyileştirme programlarına tam bir uyum
göstermekle yükümlüdür. Her ne amaçla olursa olsun bilerek kendi yaşamlarını ve bedensel
bütünlüklerini tehlikeye düşürecek eylemlere girişmeleri, cezanın yerine getirilmesine
katlanma yükümlülüğünün ihlâli sayılır.

2.2. Disiplin ve Koruma Kurullarının Görevleri
Disiplin ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin disiplin işlemleri ile ilgili
görevleri yürütürken koruma kurulları Cumhuriyet başsavcılığınca belirtilen kurum ve
kişilerden oluşur.
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2.2.1. Disiplin Kurulu
Disiplin kurulu; kurum müdürünün başkanlığında idare memuru, psikososyal yardım
servisinde görevli her meslek grubundan kurum müdürü tarafından seçilen birer temsilci,
öğretmen, atölye şefi ile sorumlu infaz ve koruma başmemurundan oluşur. Sayılan
personelin tamamının kurumda bulunmaması hâlinde, kurul, mevcut olanlarla oluşturulur.
Disiplin kurulu aşağıda verilen işleri yapmakla görevli ve yetkilidir.







Hükümlüleri tutum ve davranışlarına göre ödüllendirmek,
Hükümlülere uyarma, kınama ve bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma cezaları
dışında kalan disiplin cezalarını vermek,
İyi hâlin tespitine esas oluşturacak görüş bildirmek,
5275 sayılı Kanunda öngörülen hallerde disiplin cezalarını kaldırmak,
Hükümlülere gelen veya hükümlüler tarafından gönderilen mektup, telgraf ve
faks iletilerinden mektup okuma komisyonu tarafından sakıncalı olduğu
değerlendirilenlerin, ilgililerine verilip verilmemesine karar vermek,
Mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

2.2.2. Koruma Kurulu
Koruma kurulu bürosu, koruma kurulunun sekretarya işlerini yürütür, koruma
kuruluna başvuran mağdurlar ile hükümlülerin taleplerini değerlendirir. Büroda yeteri kadar
denetimli serbestlik personeli görevlendirilir.
Koruma kurulu bürosunca, ceza infaz kurumlarından iş arama izni alarak çıkan
hükümlülerin talep etmeleri halinde çalışabileceği işler ya da çalışacağı yerler hakkında
hükümlü bilgilendirilir, koşullu salıverme sonrasında da koruma kurullarına müracaat
edebileceği hükümlüye bildirilir.
2.2.2.1. Koruma Kurullarının Oluşumu
Cumhuriyet Başsavcılığınca her yılın Ocak ayı içerisinde koruma kurulu oluşturulur.
Koruma kurulunun kimlerden oluştuğu ve çalışma usul ve esasları üyelere bildirilir.
Koruma kurulu; Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı
vekili ya da Cumhuriyet savcısının başkanlığında aşağıdakilerin katılımı ile oluşur:








Baro temsilcisi,
Belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı,
Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenecek bir ceza infaz kurumu müdürü,
Denetimli serbestlik müdürü,
Milli eğitim müdürü.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il veya ilçe müdürü,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcisi.
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Teşkilatı bulunan yerlerde Türkiye İş Kurumu müdürü.
Ziraat ve Halk Bankası müdürleri.
Ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, borsalar, esnaf ve sanatkârlar birliği
yöneticileri,
Kamuya ait fabrikaların yönetici seviyesindeki temsilcileri,
Kamuya yararlı dernek veya vakıfların yönetici seviyesindeki temsilcileri,
Özel bankaların yönetici seviyesindeki temsilcileri,






Kamuya yararlı dernek ve vakıflar ile özel banka yöneticilerinin koruma
kuruluna katılımı istekleri ve Cumhuriyet başsavcısının uygun görmesiyle
mümkün olur.
Koruma kurulu toplantısının gündemine göre, Cumhuriyet başsavcısı;
ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulu başkanı, sağlık müdürü
veya sağlık grup başkanı, özel idare müdürü, kolluk amirleri ile ilgili kişi
ve kurumların temsilcilerini koruma kurulu toplantısına davet edebilir.
Koruma kurulunun yetki alanı adalet komisyonunun yargı çevresi ile
sınırlıdır.
Koruma kurulunun yazı işleri hizmetleri, müdürlük tarafından yürütülür.

2.2.2.2. Koruma Kurulu Gündeminin Hazırlanması






Koruma kurulunun gündemi, koruma kurulu başkanının görüşü alındıktan sonra
müdürlük tarafından hazırlanır.
Koruma kurulunun gündeminde; mağdurların sosyal ve ekonomik talepleri ile
salıverilen hükümlülerin talepleri, şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde
denetim ve takibi konusunda kurumlar arası işbirliğini gerektiren durumlar, eski
hükümlülere yönelik hazırlanan projeler, hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler
ve programlar listesinin güncellenmesi, koruma kurulu kararlarına itiraz gibi
konular yer alır.
Gündem, toplantı tarihinden en geç bir hafta önce koruma kurulu üyelerine
ulaştırılır. Gündemin içerisinde toplantının nerede ve ne zaman yapılacağına
dair bilgilere de yer verilir.
Koruma kurulu çalışmalarına başlamadan önce müdür veya müdür yardımcısı
tarafından gündem takdim edilir, müdürlük tarafından yürütülen infaz ve
iyileştirme çalışmaları ve koruma kurulunca alınan kararlara ilişkin yapılan
işlemler ve sonuçları hakkında koruma kurulu üyelerine bilgi verilir.

2.2.2.3. Koruma Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları



Koruma kurulu üç ayda bir toplanır. Koruma kurulu başkanının gerekli görmesi
hâlinde koruma kurulu her zaman toplanabilir.
Koruma kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantı yeter sayısına ulaşılamazsa,
bu husus bir tutanakla tespit edilerek toplantı bir hafta sonra çoğunluk
aranmaksızın yapılır.
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Koruma kurulunda alınan kararlar bir tutanakla tespit edilerek katılanlarca
imzalanır ve ilgilisine bildirilir. Kararların yerine getirilmesini müdürlük takip
ederek sonucu hakkında koruma kuruluna bilgi verir.

2.2.2.4. Koruma Kurulunun Görevleri
Koruma kurulu, aşağıdaki görevleri yerine getirir.











Mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlarının
çözümünde bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek,
Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat
edinmelerinde, iş bulmalarında, bir meslek veya sanat sahibi olanlar ile tarım
işletmeciliği yapmak veya işyeri açmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında
bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek,
Müdürlükçe hazırlanacak mesleki eğitim projeleri ile başvuru sahibinin kendi
işini kurma projelerini karara bağlamak, yürütülen projeleri izlemek ve bitirilen
projelerin sonuçlarını değerlendirmek,
Mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilenlerin öğrenimlerine devam
etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak ve bu konuda müdürlük
tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak,
Ceza infaz kurumundan salıverilenlerin aileleri ve sosyal çevreleriyle
oluşabilecek psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
Müdürlük tarafından denetim ve takibi yapılan denetimli serbestlik kararlarının
yerine getirilmesinde kurumlar arası işbirliği gerektiğinde müdürlüğe yardımcı
olmak,
İş arama izni verilen hükümlüleri çalışabilecekleri işler ve yerler konusunda
bilgilendirmek,
Hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin hazırlanması ve
güncellenmesinde müdürlüğe görüş ve öneride bulunmak,
Alınan kararların yürütülmesini temin etmek amacıyla kamu kurum ve
kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına
çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle
işbirliği yapmaktır.

2.2.2.5. Başvuru


Ekonomik ve sosyal yönden mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilen
veya denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler ya da kanunî temsilcileri
dilekçe ile koruma kurulunun yetki alanındaki müdürlüğe başvurabilirler. Sözlü
başvuru halinde buna ilişkin tutanak düzenlenir. Başvuru dilekçesi ile birlikte;



Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,
Mağdurlar bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı ya da soruşturma
veya kovuşturma evresinde ilgili mercinin yazısı,

34










Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için verilen “Salıverilen
Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu” istenir.

Eksik belge ile yapılan müracaatlar kayıt altına alınır ve ilgiliden on beş gün
içinde eksikleri tamamlaması istenir. Haklı, geçerli ve gerektiğinde
belgelendirilebilen mazereti olmaksızın eksikliklerini tamamlamaması
durumunda dilekçelerinin değerlendirilmeyeceği kişiye bildirilir.
Başvuruda bulunan her kişi için bir dosya açılır. Dosyanın içerisinde, yapılan
çalışmaların bulunduğu talep formu ile başvuru belgeleri yer alır. Dosya üzerine
talep sahibinin adı soyadı, talep konusu ve koruma kurulu kayıt ekranındaki
kayıt numarası yazılır.
Koruma kurulunun yetki alanında ikamet etmeyenlerin başvuruları müdürlük
muhabere defterine kaydedildikten sonra yetkili koruma kurulunun bulunduğu
müdürlüğe gönderilir ve durum kişiye bildirilir.
Koruma kurulunun görev alanına girmeyen başvurular müdürlük muhabere
defterine kaydedildikten sonra ilgili kuruma gönderilir ve durum kişiye
bildirilir.
Koruma kuruluna başvuruda maddi yardım isteminde bulunma hakkı,
mağdurlar için suçun işlendiği tarihten, salıverilen hükümlüler için ceza infaz
kurumundan salıverilme tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer.

2.2.2.6. Talep Formu






Başvuruda bulunan mağdurlar ile salıverilen hükümlüler hakkında kendileri ile
görüşme yapan denetimli serbestlik memuru tarafından talep formu düzenlenir.
Talep formu, mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyo-ekonomik
sorunların çözümüne yardımcı olunmasına ilişkin bilgiler ile salıverilen
hükümlülerin gerekli toplumsal kaynaklardan faydalanılarak topluma yeniden
kazandırılmaları ve toplumla bütünleşmelerine olanak tanınması amacıyla
yürütülecek çalışmalara temel oluşturan bilgileri içerir. Bu formda kişisel
bilgiler, sağlık, aile, iş ve sosyoekonomik durum, sosyal çevre ve ilişkiler ile
kişi hakkında görüşmelerden elde edilen izlenim ve kişinin talebine ilişkin
mevcut sertifika, diploma, çalışma deneyimi ile değerlendirmeler yer alır.
Talep konusu dikkate alınarak talepte bulunanın ekonomik, eğitim ve mesleki
durumunu gösteren belgeler, varsa Türkiye İş Kurumu kayıt belgesi veya
numarası ile müdürlükçe gerekli görülen diğer belgeler talep formuna eklenir.
Talep formu, bireysel görüşmeler ve gerektiğinde ev ziyareti yapılması suretiyle
düzenlenir ve kişinin dosyasında saklanır. Bu formların saklanmasında özel
hayatın gizliliğine dikkat edilir.

2.2.2.7. Taleplerin Değerlendirilmesi


Koruma kurulu tarafından talepler değerlendirilirken kişinin yapması gereken
çalışmalar ile katkı sağlayacağı hususlar gözden geçirilir ve kişilerin çalışmalara
aktif olarak katılımı sağlanır.
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Salıverilen hükümlülerin talepleri değerlendirilirken hizmetler listesi ile
kurumsal eğitimler ve programlar listesi göz önünde bulundurularak bu kişilerin
iş bulmalarına veya kendiişlerini kurmalarına ya da bu amaçla mesleki eğitim
almalarına öncelik verilir.
Koruma kurulunca, dosyanın daha ayrıntılı hazırlanmasına veya başka
çalışmaların yapılmasına karar verilmesi halinde, eksikliklerin veya yapılacak
çalışmaların müdürlük tarafından yerine getirilmesi istenir.

2.2.2.8. Takip Formu






Kendi işini kuranlar veya işe yerleştirilenlerin işyerlerindeki durumları ile
eğitim kurumuna yerleştirilenlerin kurumlardaki durumları denetimli serbestlik
memuru tarafından belirli aralıklarla denetlenerek takip formu düzenlenir.
Kendi işini kuranlar ile işe yerleştirilenler en az bir yıl süreyle takip edilir.
İşe yerleştirilenlerin işyerlerindeki uyum süreçleri ile eğitim kurumuna devam
edenlerin kurumlardaki uyum süreçleri denetimli serbestlik memurları
tarafından işyerleri veya kurumları ziyaret edilerek kontrol edilir ve işyeri ile
kurum yetkililerinin görüşleri takip formunda belirtilir.
Takip formu kişinin dosyasında saklanır. Bu formların saklanmasında özel
hayatın gizliliğine dikkat edilir.

T. C.
ADALET BAKANLIĞI
…………… Cumhuriyet Başsavcılığı
Koruma Kurulu Başkanlığı
KORUMA KURULLARI
TAKİP FORMU
05.03.2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetimli Serbestlik
Hizmetleri Yönetmeliği’nin 112’ inci maddesinde yer alan KORUMA KURULLARI
TAKİP FORMU tanımı doğrultusunda hazırlanmıştır.
Takip formu, koruma kurulları tarafından işe ve eğitim kurumuna yerleştirilen
kişilerin bulundukları kurumdaki durumlarına ilişkin belirli aralıklarla yapılacak takip
çalışmaları için düzenlenir.
Koruma kurulları takip formuyla, işe yerleştirilenler ve eğitim kurumuna devam
edenler gerektiğinde kurumlarında ziyaret edilerek, uyum süreci kontrol edilir ve kurum
yetkililerinin de görüşleri formda belirtilir.
Bu form, kişinin yerleştirilmiş olduğu iş veya eğitim kurumuna uyumunun takip
edilmesi, olası sorunlarının tespit edilebilmesi ve çözülebilmesine kolaylık sağlaması, kişinin
iş veya eğitim kurumu, yöneticileri ve arkadaşları ile olan ilişkilerinin genel
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değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla bireysel görüşmeler, gerektiğinde iş ve okul
ziyaretleri yapılması suretiyle düzenlenir. Görüşme sayıları denetleme memurunun
inisiyatifindedir.
Formun ziyaret sırasında doldurulmaması, ziyaret sonucu elde edinilen bilgiler ve
izlenimler doğrultusunda sonradan doldurulması iş veya eğitim kurumuna yerleştirilen
kişinin koruma kurullarına duyduğu güven bakımından önem arz etmektedir.
KORUMA KURULU TAKİP FORMU
TAKİP EDİLEN KİŞİNİN
ADI SOYADI
İLGİLİ KURUM /
KURULUŞ
KURUM YETKİLİSİ
KURUM İLETİŞİM
BİLGİLERİ
KURUMA BAŞLAMA
TARİHİ
Görüşme Görüşme / Ziyaret Görüşülen Kişinin
Sırası
Tarihi
Adı Soyadı

Düşünceler

Çizelge: 2.1: Koruma Kurulu Takip Formu
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Takip Eden Denetleme
Memurunun
Adı-Soyadı
İmzası

Ek-46
SALIVERİLEN HÜKÜMLÜYE AİT
DURUM BİLDİRME FORMU
(ÇOCUKLAR İÇİN)
………………………..CEZA İNFAZ KURUMU

FOTOGRAF

T.C Kimlik No
Adı ve Soyadı
Ana ve Baba Adı
Doğum Yeri ve Tarihi
Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
Cinsiyeti
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SUÇ VE CEZA İLE İLGİLİ BİLGİLER
Suçu/Suç Tarihi
Mahkûm Olduğu Kanun ve Maddeleri
Kararı Veren Mahkeme
Ceza İnfaz Kurumuna Giriş Tarihi
Bulunduğu Ceza İnfaz Kurumuna Geliş
Tarihi
Toplam Ceza Süresi
Koşullu Salıverilme Tarihi
Hak ederek Salıverilme Tarihi
Daha Önce İşlediği Suç veya Suçlar

KİŞİSEL BİLGİLERİ
Kuruma Gelmeden Önceki Öğrenim Durumu
Kurumdan Ayrıldığı Sıradaki Öğrenim
Durumu
Ceza İnfaz Kurumunda Katıldığı Kurslar ve
Aldığı Sertifikalar
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AİLESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Ailesinin Gelir Seviyesi
Anne ve Babanın Mesleği
( ) Birlikte kalıyor.

Anne/Baba

( ) Ayrı yaşıyor.

Salıverildikten Sonra Kimin Yanında Kalacak
Aile Bireyleri Arasında Suç İşleyerek Ceza
İnfaz Kurumunda Kalan Olup Olmadığı, Varsa
Yakınlık Derecesi

SALIVERİLME SONRASI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Salıverilme Sonrası Adresi
Telefon Numarası
Salıverilme Sonrasında Korunma İhtiyacı varsa;
Korunma İhtiyacının Türü/Türleri

( ) Danışmanlık ( ) Eğitim ( ) Bakım
( ) Sağlık ( ) Barınma

Formun Gönderildiği Denetimli Serbestlik ve
Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü
DÜŞÜNCELER
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı hükümlü ............................................ Ceza İnfaz
Kurumundan salıverilmiştir. Bu belge ...../...../…… tarihinde düzenlenmiştir.
Kurum En Üst Amiri
İsim / İmza / Mühür
KAYITLARA UYGUNDUR
İsim/İmza/Tarih
CUMHURİYET SAVCISI
Çizelge 2.2: Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu
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2.2.2.9. Projelerin Hazırlanması







Salıverilen hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma
kazandırılmaları amacıyla iş ve meslek edinmelerine, mağdurların ise suç
nedeniyle karşılaştıkları sosyo-ekonomik sorunlarının etki ve sonuçlarının
azaltılmasına yönelik projeler hazırlanabilir.
Projeler, ilgili kurum veya kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde
hazırlanır. Bu projelerde ilgili kurum veya kuruluş ya da sivil toplum
kuruluşlarının mevzuatları dikkate alınır.
İş ve meslek edindirme projelerinin, işgücü piyasası ihtiyaç analizleri
doğrultusunda, en kısa sürede iş imkânı sağlayacak nitelikte olmasına dikkat
edilir. Ayrıca mesleki eğitim projelerinde, katılımcılara sertifika verilmesi
sağlanır. Projeler hazırlanırken o bölgede faaliyet gösteren kamu ve özel kurum
veya kuruluşların hangi nitelikte personel ihtiyacı olduğu araştırılır ve bu
doğrultuda mesleki eğitimler verilerek, istihdam konusunda ilgili kurumlarla
çalışmalar yapılır.
Hazırlanan projelere ilişkin koruma kurulu onayı projeye eklenir. Ayrıca onaylı
projelerin bir örneği Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığına gönderilir.

2.2.2.10. Hükümlünün Salıverildikten Sonraki Geleceğini Düzenlemeyi Düşünmesini
Sağlayıcı Tedbirler
Ceza infaz kurumlarını cezasını çekmiş ve infazını tamamlamış hükümlülerin sosyal
hayata daha kolay adapte olabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli projeler yürütülmektedir.
Eski hükümlülerin ceza infaz kurumunda öğrenmiş oldukları bilgileri, meslek kursları
ve iş yurtları sayesinde edindikleri bilgileri kullanmalarını sağlamak amacıyla projelerin
geliştirilmesi, suçun yeniden işlenmesinin önüne geçeceği gibi ayrıca suçlunun sosyal
hayatta da başarılı olması sağlayacak ve sağlıklı ıslahın tamamlanması bu süreçle
gerçekleşecektir. Bu sebeple eski hükümlülere aşağıda belirtilen şartlarda ve mevzuatta
gösterilen hükümlerce çeşitli haklar tanınmıştır.
12/07/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6353 sayılı Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 79’
uncu maddesiyle; 4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin birinci fıkrasındaki, elli veya
daha fazla işçi çalıştıran kamu işyerlerinin yüzde iki eski hükümlü işçi çalıştırma
yükümlülüğü getirilmiştir.
25/02/2009 tarih, 27210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde İşe
Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu
düzenlenmiştir.
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden
22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101’inci maddesi uyarınca tahsil edilen idari
para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyonun kuruluşu ile
çalışmasına ve hazırlanacak projelere ilişkin usul ve esaslar, “Engelli ve Eski Hükümlü
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Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili
Komisyona Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya
çıkabilecek tereddütlere ve hazırlanacak projelere ilişkin olarak açıklamalar yapmak amacı
ile “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para
Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge
(2015/1)” yayımlanmıştır.
Yönetmeliğin 8. maddesi kapsamında hazırlanan bu rehber ile söz konusu komisyona
sunulacak projelerin öncelikleri ve özellikleri ile başvuru formunun hazırlanması ve
başvurunun yapılmasına ilişkin konularda başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi
amaçlanmıştır.
Komisyon tarafından verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi
işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe uyum ve destek
teknolojileri aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmaktır.
Verilen desteğin kaynağı, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya
işveren vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 101. maddesi uyarınca
tahsil edilen idari para cezaları fonudur.
Söz konusu fonun yönetimi, 4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına
istinaden oluşturulan ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü’nün başkanlığında, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve
işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer
temsilcisi olmak üzere bir başkan ve yedi üyeden oluşan komisyon tarafından yerine
getirilmektedir.


Eski hükümlülerde aranılan şartlar

Mevzuatımızda eski hükümlü bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine
bakılmaksızın devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz
kurumlarında tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, özel kanunlarda
belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanlar, ömür boyu kamu hizmetlerinden
yasaklı bulunanlar ve denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak
tanımlanmaktadır.
Kendi işini
gereklidir.






kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması
İŞKUR’a kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Eski hükümlü olmak,
Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak,
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İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek,
Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin
gibi belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün Adalet Bakanlığının ilgili
birimleri (denetimli serbestlik, koruma kurulları gibi) aracılığı ile projesini Proje Başvuru
Rehberi’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler
aracılığı ile il müdürlüğüne iletilmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin
yapacağı başvurular dikkate alınmaz.


Eski hükümlüler için verilecek destekler

Adalet Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe
imkânları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dâhil en
fazla brüt asgari ücretin 10 katı civarı kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri
kapsayan kuruluş desteği verilecektir.


Başvuru sırasında eski hükümlülerden istenen belgeler

Talep dilekçesi (Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak resmi yazı),

Başvuru formu,

Kimlik fotokopisi,

Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi
durumunda bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin
örneği,

Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,

Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler,

Bütçe tablosu (Başvuru formunun ekindeki EK-1/B doldurulacaktır.),

Kuruluş desteği kapsamında verilen destek miktarı (en fazla brüt asgari
ücretin on katı) ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje
sahibinin kendi katkısı ile komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı
olarak belirtilmesi gereklidir.),

İkametgâh durumunu gösterir resmi belge,

Vergi dairesinden alınmış proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet
durumunu gösterir belgeler,

Proje teklifleri, Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan çalışma
ve iş kurumu il müdürlüklerine veya hizmet merkezlerine bir (1) asıl
ve bir (1) kopya olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
Okuduğunuz bireysel öğrenme materyalinden hareketle hangi haklarınızı öğrendiniz?
Kendinizi başkasının hakkını savunmak zorunda hissettiniz mi? Bununla ilgili yaşadığınız
bir olayı yazılı olarak sınıf içinde paylaşınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek, ceza infaz kurumlarında uygulanan
iyileştirme programlarını ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasına ilişkin geliştirilen
projeleri araştırarak bir sunum hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve
hükümlülerin uyması gereken kuralları
araştırınız.

 Ceza infaz kurumlarındaki kurallara
ilişkin ceza infaz kurumlarının internet
sitelerine girerek bilgi toplayabilirsiniz.

 Ceza infaz kurumlarında uygulanan
iyileştirme çalışmalarının tutuklu ve
hükümlülere sağladığı yararları
inceleyiniz.

 Ceza infaz kurumlarında uygulanan
iyileştirme programlarının neler
olduğunu internetten araştırabilirsiniz. Bu
faaliyetlere katılanlara ilişkin görseller
hazırlamalısınız.

 Ceza infaz kurumları bünyesinde çalışan
iş yurtlarının yapmış olduğu çalışmalar
 İş yurtları faaliyetleri kapsamında yapılan
ve üretmiş oldukları ürünlere ilişkin
faaliyetleri araştırınız.
internet üzerinden bulmuş olduğunuz
bilgi ve görselleri bir araya getirerek
sunumunuza ekleyebilirsiniz.
 Eski hükümlülere verilen proje
desteklerine ilişkin araştırma yapınız.

 Eski hükümlülerin hangi projelerine
destek verilebileceğini, verilen bu
desteklerle ne gibi bir iş kurulabileceğini
internetten araştırabilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü ve tutuklularla ilgili açılan tanıma dosyalarında
edinilmesi gereken bilgilerden biri değildir?
A) Fiziksel özellikleri
B) Zihinsel özellikleri
C) Duygusal özellikleri
D) Sosyal özellikleri
E) Özel hayatı

2.

Aşağıdakilerden hangisi hükümlü ve tutuklularla yapılan ve ruh sağlıkları ile
iyileştirilmesi için uygulanan bireysel görüşme nedenlerinden biri değildir?
A) Hava almak istediğinde görüşme yapılır.
B) Bir birey olarak değerinin ve hayatının anlamı konusunda kaygıya düştüğünde
görüşme yapılır.
C) Suç işleme sebeplerini değerlendirmek istediğinde görüşme yapılır.
D) Suçun yarattığı olumsuz etkilerden kurtulmak istediğinde görüşme yapılır.
E) İnfaz kurumunun sosyal ortamına ve kurallarına uyum sağlayamadığında

3.

Aşağıdakilerden hangisi koruma kurulunda bulunan kişilerden biri değildir?
A) Baro temsilcisi
B) Millî eğitim müdürü
C) Maliye Bakanlığı il veya ilçe müdürü
D) Kamuya ait fabrikaların yönetici seviyesindeki temsilcileri
E) Belediye başkanı veya görevlendireceği yardımcısı

4.

Aşağıdakilerden hangisi koruma kurulunun görevlerinden biri değildir?
A) Mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlarının
çözümünde bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek
B) Mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilenlerin öğrenimlerine devam
etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak
C) Ceza infaz kurumundan salıverilenlerin aileleri ve sosyal çevreleriyle oluşabilecek
psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak
D) İş arama izni verilen hükümlülere iş bulmak
E) Hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin hazırlanması ve
güncellenmesinde müdürlüğe görüş ve öneride bulunmak

46

5.

Aşağıdakilerden hangisi işini kurmak isteyen hükümlülerin taşıması gereken
şartlardan biri değildir?
A) İŞKUR’a kayıtlı olmak
B) 21 yaşını tamamlamış olmak
C) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak
D) Kendi üzerine aktif veya pasif olarak kayıtlı işyeri olmamak
E) İşyerinin kurulacağı ilde ikamet etmek

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) Koruma kurulu altı ayda bir toplanır.

7.

( ) Cumhuriyet başsavcılığınca her yılın Ocak ayı içerisinde koruma kurulu
oluşturulur.

8.

( ) Hükümlü, ceza infaz kurumunun güvenlik ve iyileştirme programlarına az bir
uyum göstermekle yükümlüdür.

9.

( ) Elli veya daha fazla işçi çalıştıran kamu işyerlerine yüzde iki eski hükümlü işçi
çalıştırma yükümlülüğü getirilmiştir.

10.

( ) Projelere vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 10 katı civarı kadar kurulacak
işyeri için gerekli olan giderleri kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Takip formu kişinin dosyasında saklanır.

2.

( ) Koruma kurulu; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

3.

( ) Koruma kurulunun gündemi, koruma kurulu başkanının görüşü alındıktan sonra
müdürlük tarafından hazırlanır.

4.

( ) Koruma kurulunun yazı işleri hizmetleri, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülür.

5.

( ) İyileştirici ortam; mekân koşullarından başlatılır.

6.

( ) Koruma kurulu bürosu, koruma kurulunun sekretarya işlerini yürütür.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

7.

Aşağıdakilerden hangisi mevzuatımızda eski hükümlü olarak tanımlananlardan biri
değildir?
A) Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan hüküm giyenler
B) Cezası ertelenenler
C) Koşullu salıverilenler
D) Ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı olanla
E) Tutukluyken salıverilenler

8.

Aşağıdakilerden hangisi eski hükümlüler için verilecek destekler sırasında başvuruda
istenen belgelerden biri değildir?
A) Talep dilekçesi
B) Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği
C) Evlilik cüzdanı
D) Kuruluş desteği kapsamında verilen destek miktarı
E) Bütçe tablosu

9.

Aşağıdakilerden hangisi hükümlüye verilen kınama cezasına sebep olan eylemlerden
biri değildir?
A) Mektuplarda tehdit, hakaret ve sövme gibi çirkin ifadeler kullanmak
B) Görevlilere hediye vermek veya buna kalkışmak
C) İdarece belirtilen miktardan fazla para bulundurmak
D) Eğitim yerini terk etmek
E) Yatma plânına uymamak

48

10.

Aşağıdakilerden hangisi hükümlülere verilen ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
cezasına sebep olan davranışlardan biridir?
A) Protesto amacıyla idarece verilen yemeği topluca almama eylemine katılmak
B) Aramaya karşı çıkmak
C) Kurum iş yurdu yönetim kurulunca uygun görülen işte çalışmamak
D) Herhangi bir şeyi protesto amacıyla veya idareye karşı toplu olarak sessiz direnişte
bulunmak
E) Odalarda, eklentilerinde ve diğer alanlarda ilâç ve gıda maddesi stoku yapmak

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
UYAP eğitim portalına girerek kurul kararları ekranlarını talimatlara uygun bir şekilde
tamamlayınız.

KONTROL LİSTESİ
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız
becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. UYAP Eğitim portalına İnternet sitesindeki adresi
üzerinden kullanıcı adı ve parolasını kullanarak giriş
yaptınız mı?
2. Giriş yaptıktan sonra portal eğitimleri ekranlarına
ulaştınız mı?
3. Portal eğitimlerinde bulunan
eğitimlerine ulaşabildiniz mi?

kurul

kararları

4. Ekran eğitimlerini yönergelere uygun bir şekilde
tamamladınız mı?
5. Eğitim tamamlandıktan sonra güvenli çıkış işlemini
yaptınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
C
A
E
B
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E
A
C
D
B
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
DOĞRU
DOĞRU
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
DOĞRU
E
C
D
B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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