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Giriş 

Ülkemizin en önemli ulusal sorunlarından biri işsizliktir. İşsizliği azaltmak ve ortadan 

kaldırmak, verimli istihdamı geliştirmek ülkemizin başlıca gündem maddesidir. Bir bireyin mutlu 

olması ve yaşama tutunmasında istihdama katılım önemli bir yer tutar. Kişi istihdam olarak hem 

hayatını idame ettirecek bir gelire sahip olmakta hem de yaşadığı toplum içerisinde kendini daha 

değerli, saygın ve güvenli hissetmektedir. İstihdamın, ortaya çeşitli değerler koymanın, üretmenin 

sadece o çalışana bir fayda sağlayacağını düşünmemek gerekir. Bir işte çalışma sonucunda ortaya 

çıkan mal ve hizmetlerden toplum faydalanmakta, girişimci kar etmekte ve devlet bu faaliyetler 

üzerinden vergi alarak topluma yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere bir gelir elde etmektedir. 

İstihdam bu boyutuyla ele alındığında önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 

İstihdam sorunu gibi ulusal büyük sorunlardan bir diğeri hızla artan suç oranlarıdır. Dünyada ve 

ülkemizde suç işleyerek cezaevine giren pek çok insan bulunmaktadır. Özellikle mala karşı işlenen 

suçların artış oranları işsizlik sorunu ile doğrudan ilişkilidir. Ülkemizde yapılan birçok araştırmada 

hükümlülerin sosyo-ekonomik düzeylerinin düşük, mesleki bilgi-beceri-değerlerinin zayıf ve suç 

işlemeden önce iş deneyimlerinin az olduğu veya hiç olmadığı görülmektedir. Cezalarını çekip, tekrar 

özgürlüklerine kavuştuklarında bu bireyler yaşamlarını sürdürebilmek için kendilerine uygun bir işte 

çalışmak istemektedirler. Ancak “eski hükümlü” olma durumu ve işgücü piyasasında bulunan talep 

yetersizliği dolayısıyla bu kişilerin istihdam edilme olasılıkları düşmektedir. Hükümlülerin ceza infaz 

kurumundan salıverildikten sonraki istihdam sorunu eski hükümlü olarak etiketlenmeleri sebebiyle 

daha da çözülemez bir hale gelmektedir. Ülkemizde eski hükümlü olmayan bireyler bile iş bulmada 

sorunlar yaşarken eski hükümlüler bu konuda ikincil dezavantaj yaşamaktadırlar. 

Eski hükümlü olarak etiketlenen bireyler, toplumsal yaşam içinde çeşitli sorunlarla 

karşılaşmaktadırlar. Bunların başında gerek ekonomik hayattan gerekse sosyal çevreden dışlanma 

gelmektedir. Genel olarak suçlu olarak damgalanmış ve ceza almış birey, sosyal çevresini, ailesini, 
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işini kaybetmekle karşı karşıya kalmaktadır. Bu bireyler her ne kadar cezalarını bitirseler bile, özel 

ilişkilerinden sosyal çevrelerine, iş yaşamından boş zaman değerlendirmesine kadar birçok alanda 

çeşitli sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar (Timurturkan vd. 2017). Bu noktada, eski 

hükümlülerin topluma aktif bir şekilde katılarak sosyalleşmelerin ve yeniden suç işlemek durumunda 

kalmamaları için öncelikle iş imkânlarının sağlanması gerekmektedir (Koçak ve Altun 2010).  

Kavramsal Çerçeve 

 Tanımlar 

Hükümlü 

Hükümlü; cezalandırılmış veya hakkında ceza hükmü verilmiş kimse olarak ifade edilmektedir. 

Güngör’e (1997) göre ise; “işlemiş olduğu bir suç nedeniyle hakkında mahkûmiyet kararı verilerek, 

hürriyeti bağlayıcı bir cezaya çarptırmak suretiyle cezaevine konan kişi” tanımlanmıştır. 

 Eski Hükümlü 

 19/09/2009 tarihli Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede 

Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’in Tanımlar başlıklı 4. maddesinde "eski hükümlü": “Kasten işlenen bir suçtan 

dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın Devlet 

memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, 

koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını 

belgelendirenler.” şeklinde tanımlanmaktadır.  

Denetimli Serbestlik 

Gelişmiş ceza hukuku anlayışında; suç işleyenlerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması, 

cezanın onarıcı adalet ilkesiyle infazının en önemli kısmıdır. Ceza ve tedbirlerin bireyselleştirilmesi ile 

suç işleyenlerin iyileştirilmesi yolundaki en etkili sistemlerden birisi denetimli serbestliktir. Denetimli 
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serbestlik sistemi 20 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu 

ile ülkemiz ceza adalet sistemi içerisinde yerini almıştır. Denetimli serbestlik; kapsamı kanunlarca 

belirlenen, şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında mahkemelerce verilen ceza ve tedbirlerin 

uygulandığı; şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak, 

iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve 

kaynakların sağlandığı bir infaz sistemi olarak tanımlanmaktadır. Eski hükümlüler de denetimli 

serbestlik hizmetlerinden faydalanan dezavantajlı grup dâhilindedir. 

İstihdam 

İstihdam temel olarak vatandaşların üretime katılımının sağlanması olarak tanımlanmaktadır. 

İstihdam, bir ekonomideki bütün üretim faktörlerinin kullanılmasıyla ilgilidir. Eğer bir ekonomide 

sahip olunan üretim faktörlerinin tamamı kullanılıyorsa, o ekonomi maksimum üretim düzeyine 

ulaşmış olur ki buna "tam istihdam milli gelir düzeyi" denir. Buna karşılık; üretim faktörlerinden bir ya 

da birkaçının tamamı kullanılmıyorsa, bu durumda da "eksik istihdam milli gelir düzeyi" söz 

konusudur (Erdoğan 1996). Ülkemizde işsizlik sorunları varken istihdama katılımın oranları da yüksek 

oranlarda değildir. Bunun sebebi ise aktif işgücünün istihdam kaynaklarına erişimindeki sorunlar ve 

eski hükümlü etiketi gibi dezavantajlı olma durumudur. 

Eski Hükümlü ve Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin İstihdamının Önemi 

İnsanlar, geçimlerini sağlayabilmek, kendilerini gerçekleştirebilmek, yaşamlarını idame 

ettirebilmek adına sürekli bir gelire ihtiyaç duymaktadırlar. Bu minvalde gelir elde etmenin yolu da 

çalışmaktan geçmektedir. Eski hükümlüler de bu sebeplerden kaynaklı çalışmaya ihtiyaç 

duymaktadırlar. Özellikle mala karşı işlenen suçların artış oranları istihdam sorunlarının varlığının 

ispatı niteliğindedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nüfusun yaklaşık %11’i (3,5 milyon 

kişi) işsiz olup işgücüne katılım oranı ise yaklaşık %55’tir (TÜİK 2018). İstihdam konusundaki 

verilere bakıldığında ülkede işsizlik sorunu olmadığı ancak aktif işgücünün istihdam kaynaklarına 

ulaşmasında birtakım sorunlar olduğu görülmektedir. Suç işleyen, cezalandırılan kişilerin hükümlü 
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veya denetimli serbestlik yükümlüsü olduğunda ise istihdam edilebilmeleri daha da zor olmaktadır. 

Toplum tarafından etiketlenen bu kişiler, toplumda adeta ikinci sınıf insan muamelesi görmektedirler. 

Bu ise evrensel insan haklarına aykırılık göstermektedir. Cezalarını çekmelerine rağmen eski hükümlü 

olma durumu hayatları süresince peşlerini bırakmamaktadır. Bu olumsuz tabloya rağmen, yasal 

düzenlemeler ile insan hakları bağlamında günümüzde yaşanan gelişmeler, eski hükümlüleri topluma 

kazandırmayı amaçlamakta, aynı zamanda, eski hükümlülerin istihdam edilmesi neticesinde toplumun 

sağlayacağı kazanımlar, eski hükümlüler açısından olumlu unsurlar olarak görülmektedir. Eski 

hükümlülerin istihdama katılımı, yeniden suç işlemesinde büyük oranda engel olmaktadır. Bütün 

bunlar göz önünde bulundurulduğunda eski hükümlülerin istihdama katılmaları yaşanılan toplumun 

daha güvenli bir hale gelmesini sağlamış olacaktır. Bunların yanı sıra, devletin sosyal yardım olarak 

adlandırılan harcamalarında da bir azalma olacaktır. Zira bu yolla eski hükümlüler, artık devletin 

yardımına muhtaç olarak değil de kendi el emeğinin, alın terinin sonucunda elde etmiş olduğu gelirle 

yaşamını sürdürür hale gelmektedir. Böylece eski hükümlü kişi kendi çabasıyla elde etmiş olduğu 

gelirin motivasyonunu yaşayacak ve psikolojik açıdan tatmin düzeyi artmış olacaktır. 

Günümüz devletlerinde, özel politika gerektiren dezavantajlı gruplar için özel önlemler ve 

çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle de yasal düzenlemelerle bu kişiler, devletin koruması altına 

alınmaktadır. Sosyal devlet anlayışının gelişmesi, bu türden olumlu değişimleri beraberinde 

getirmektedir. Artık devlet, vatandaşlarına eğitim, sağlık, savunma, adalet gibi hizmetlerin yanında 

sosyal korumayı da içeren hizmetleri sunmaktadır. Bu şekilde, düşük gelirli ve toplum tarafından 

ayrıştırılmış olan kesimlerin refah düzeyleri arttırılmaya çalışılmaktadır. Yürürlükte bulunan T.C. 

Anayasasının 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal bir hukuk devleti olduğuna vurgu 

yapılmaktadır. Yine 1982 Anayasamızın 49 uncu maddesinde çalışmanın, herkesin hakkı ve ödevi 

olduğu ifade edilmektedir. Anayasamızda 2001 yılında yapılan değişiklikte şu hükme yer 

verilmektedir; “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için 

çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir 

ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” Eski hükümlüler de bu 

dezavantajlı olarak tedbir alınması gereken grup içinde yer almaktadır. Türkiye İş Kurumu verilerine 
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göre (Türkiye İş Kurumu 2018); Türkiye’de hali hazırda kamuda çalışan 4612 eski hükümlü 

bulunmakta olup atama yapılmamış 4250 eski hükümlü kadrosu açık kontenjanı vardır. Özel sektörde 

zaten eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu olmadığı için buna dair bir istatistik bulunmamaktadır. 

Türkiye’de eski hükümlülere yönelik uygulanan sosyal politikalar ile de bu insanlarımız her 

alanda korunmaya çalışılmakta ve özellikle de bir iş ve meslek sahibi olarak çalışma yaşamında 

yerlerini almaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Yalnız bu iş, hiç de kolay değildir. Çünkü eski 

hükümlülerin önünde ne yazık ki pek çok engel bulunmaktadır. Bunların bir kısmı, eski hükümlü 

kişinin çalışma hayatına girişini zorlaştıran mesleksizlik, tecrübesizlik gibi nedenler, bir kısmı 

toplumun olumsuz bakış açısından kaynaklanan nedenler, başka bir kısmı işgücü piyasasının 

dinamiklerinden kaynaklı nedenler olarak sayılabilmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir 

husus da yasal düzenlemelerin yetersizliği ya da eksikliğidir. Sosyal politikada meydana gelen 

dönüşüm ve değişimlere paralel olarak ülkemizde de eski hükümlü kesime yönelik olarak iyileştirici 

yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Ancak sorunun kökten çözümünü sağlayabilecek derecede kapsamlı 

değişiklikler ve çalışmalar şu ana kadar yapılamamıştır. Bunun gerçekleşebilmesi için toplumun büyük 

bir kesiminin algısının değişerek, eski hükümlülerin içinde bulundukları topluma tam manasıyla uyum 

sağlaması son derece gerekli görülmektedir. Çözümü zor ve toplumda adeta bir dönüşümü 

gerçekleştirebilecek uzun bir süreci gerektirecek kadar zaman isteyen bir sorun olan eski hükümlü 

konusu, çözümü neticesinde eski hükümlülere ve topluma sunacağı sosyal ve ekonomik çıktıları 

düşünüldüğünde üzerinde büyük bir titizlikle durulması gereken bir sorunsaldır.  

Eski hükümlülere yönelik olarak politikalar geliştirilirken, uygulanan politikanın sonuçlarından 

yalnızca eski hükümlülerin değil, aynı zamanda ailelerinin de yararlanacağı düşünüldüğünde sorunun 

çözümü için çok daha fazla gayret sarf edilmesi gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Uygulanacak 

kapsamlı politikalar neticesinde aile birliğinin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde devamının 

sağlanabileceği, bunun çok önemli bir sonucu olarak da toplumun huzur ve sükûnetinin artacağı, 

unutulmaması gereken başka bir nokta olarak görülmektedir. Gerçekten de içinde bulunduğu toplumla 

barışık, uyumlu, sağlıklı ve kendine güven duyan bireylerin yetişebilmesinin yolu, sağlam temellere 

dayanan bir aile yapısından geçmektedir. Tam zıttı olan durum gerçekleştiğinde ise, içinde huzur, 
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güven ve mutluluğun bulunmadığı ailelerde kavgalar, çatışmalar baş göstermekte ve hatta aile birliği 

parçalanmakta ve çok daha kötüsü aile bireylerinin birbirlerini öldürmelerine varabilecek çok acı 

olaylar yaşanabilmektedir. Sırf sorunun bu boyutu bile, eski hükümlü sorununun önemini, boyutunu ve 

çözülmesinin hayati derecede elzem olduğunu göstermeye yetmektedir.  

Ailede sağlıklı bir etkileşimin ve huzurlu bir ortamın süreklilik arz edebilmesi için gerekli olan 

birtakım durumlar vardır. İlk akla gelebilecek olan etmenler; bireylerin birbirlerini sevmesi, saygı 

duyması, güvenmesi olarak sayılabilmektedir. Bu soyut kavramların yanında önemli bir unsur olarak 

sürekli bir gelir de sayılmaktadır. Zira ailenin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için süreklilik arz eden 

belli bir miktarda gelire ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bunun içindir ki, eski hükümlü bir birey de 

kendisinin ve ailesinin yaşamını idame ettirebilmek için, bir işte çalışma ihtiyacı hissetmektedir.  

Eski hükümlünün ve ailesinin geçimini sağlamak için elde edilmesi gereken gelir, makro açıdan 

düşünüldüğünde milli gelirin artmasını sağlamaktadır. Yani toplumda ne kadar fazla sayıda insan çalı-

şır ve üretime katılırsa, o toplumun yani devletin milli geliri o kadar yüksek olacaktır. Bunun netice-

sinde ise sosyal refah artışı yaşanacaktır. Eski hükümlülerin istihdam edilmelerinin sağlanamaması 

halinde ise bu bireyler, sadece tüketen, üretim süreçlerine katılmayan, devlet ve sivil toplum 

kuruluşları ya da diğer başkaca unsurlar tarafından sunulan katkı ve yardımlarla yaşayan bireyler 

olmanın ötesine geçemeyeceklerdir. Bu durum ise kaynakların verimsiz kullanılmasına neden olmakta 

ve bir yığın pasif işgücüne sebebiyet verebilmektedir. Böylece sosyal ve ekonomik açıdan bir kayıp 

yaşanmaktadır. Üretim faktörlerini oluşturan öğelerin içinde çok önemli bir yere sahip olan işgücünden 

yeterince yararlanılamaması ülkenin ekonomik gelişimine engel olabilmektedir. İşte bu yönüyle de ele 

alındığında eski hükümlü istihdamının aslında çok önemli bir yere sahip olduğu daha net 

anlaşılmaktadır.  

Eski hükümlü istihdamı konusunu önemli ve gerekli kılan başka bir neden de istihdam 

edilmeyen ve dolayısıyla belli bir gelirden yoksun kalan eski hükümlülerin yeniden suç işleyerek 

cezaevine girme olasılıklarının artmasıdır. Cezasını çektikten sonra özgürlüğüne kavuşan ve işlemiş 

olduğu suçun kirinden arınmış olan eski hükümlünün yapması gereken işlerin en başında bir iş bularak 
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çalışmak gelmektedir. Ancak çoğu zaman, eski hükümlü için iş bulmak, uzun ve sancılı bir süreci 

beraberinde getirmektedir. İş başvurusuna gittiği pek çok yerden eli boş dönmekte ve geçmişte yaşamış 

olduğu bir olayın kendisini adeta damgalaması sonucunda işverenlerin de olumsuz, kırıcı ve insan 

onurunu hiçe sayan tutum ve davranışlarına maruz kalmaktadır. Çaldığı kapıların sürekli yüzüne 

kapatılması ve bunun sonucunda elde etmeyi umduğu gelirden yoksun kalması neticesinde eski 

hükümlülerin iç dünyasında ve bunun yansıması olarak dışavurumlarında hiç de istenilmeyen haller 

görülmeye başlanmaktadır. Bu istenilmeyen durumun belirli bir süre daha devam etmesi sonucunda, 

kendisini çaresiz ve yetersiz hisseden eski hükümlü, tekrar suç işleme ve bunun sonucunda 

özgürlüğünden ve uyum sağlamaya çalıştığı toplumdan tekrar mahrum kalabilmektedir. 

Eski Hükümlülerin İstihdamını Düzenleyen Kanunlar  

Bu başlık altında, eski hükümlülerle ilgili düzenlemelere yer veren 854 sayılı Deniz İş Kanunu, 

931 sayılı İş Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu 

Kanunu incelenecektir.  

854 Sayılı Deniz İş Kanunu  

Resmi Gazete ’de 29.04.1967 tarih ve 854 sayı ile yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz İş 

Kanunu, eski hükümlülerle ilgili olarak 13 üncü maddesinde bir düzenleme içermektedir.  

Kanunun “engelli ve eski hükümlü çalıştırma” başlıklı 13 üncü maddesine göre bu kanunun 

kapsamına giren işveren veya işveren vekilleri, işyerlerinde İş Kanununun bu konuda koyduğu 

hükümler ve esaslara göre engelli ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırmak zorundadır. Kanun 

maddesinden anlaşılacağı üzere Deniz İş Kanunu, 4857 sayılı İş Kanununa, eski hükümlü istihdamı 

konusunda atıfta bulunmaktadır. Yürürlükteki İş Kanunu olan 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu 

maddesinde eski hükümlü istihdamı hakkında ayrıntılı bir düzenleme bulunmaktadır.  
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931 Sayılı İş Kanunu  

931 sayılı İş Kanunundan önce, yürürlükte 3008 sayılı İş Kanunu bulunmaktaydı. Bu kanun, 

yerini 1967’de çıkarılan 931 sayılı İş Kanununa bırakmıştır. Ancak bu kanun, Anayasa Mahkemesi 

tarafından iptal edilmiştir. 

“1967 yılında çıkarılan 931 sayılı İş Yasasının 25 inci maddesindeki hükümden önce engelli ve 

eski hükümlülerin çalışma hayatına katılması ve korunması ile ilgili hükümler, özellikle engelli işçiler 

bakımından toplu iş sözleşmeleri ile düzenlenmekte veya bu kişilerin iş bulabilmeleri işverenlerin 

insafına bırakılmaktaydı. Fakat iş bulma olanaklarının sınırlı bulunduğu ülkemizde işverenlerin 

kendiliğinden engelli ve eski hükümlülere iş vermelerini düşünmek oldukça uzak bir olasılıktır.” 

(Gülten 1993, s. 321).  

Gerçekten de, eski hükümlülere yönelik toplumsal bilincin günümüze kıyasla daha sınırlı 

olarak geliştiği o dönemde, işverenlerin, devletin herhangi bir düzenlemesi olmadan eski hükümlü 

istihdam etmeleri, pek olası değildir.  

1475 Sayılı İş Kanunu  

Anayasa Mahkemesinin 931 sayılı İş Kanununu iptal etmesi üzerine, 01.09.1971 tarih ve 1475 

sayılı Kanun Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Kanunun “sakat ve eski hükümlü çalıştırma” başlıklı 25 inci maddesinde “işverenler 

işyerlerinde aşağıdaki esaslar ve ölçüler içinde sakat kimse ile eski hükümlü kimse çalıştırmak ve 

bunlara meslek, beden ve ruh durumlarına göre iş vermek zorundadırlar. Yüz işçiye kadar işçi 

çalıştıran işyerlerinde her tam elli işçiye karşılık bir sakat ve bir eski hükümlü kimse, İşçi sayısının 

yüzden fazlası için her yüz işçiye karşılık iki sakat ve iki eski hükümlü kimse çalıştırılır.  

Bu maddeye göre çalıştırılacak sakat ve eski hükümlülerin çeşitleri ile hangi cins sakat ve eski 

hükümlülerin hangi iş kollarında ve hangi işlerde çalıştırılabileceği ve bunların işyerlerinde genel 
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hükümler dışında bağlı olacakları özel ve ücret şartları ile bunların işverenlerce nasıl işe alınacakları; 

Çalışma, Adalet, Sanayi ve Ticaret, Milli Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma 

Bakanlıklarınca birlikte hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.  

Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler veya Kamu İktisadi Teşebbüsleri yahut özel 

kanuna veya özel kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlara veya bunlara 

bağlı işyerlerinin İş Kanununa tabi olmayan daire ve kurumlarında çalıştırılan kimselerin de sakat ve 

eski hükümlüler arasından ayrılması hakkındaki gerekli usul ve şartlar ile bunun oran ve tutarları ve 

hangi işlerde çalıştırılacakları yukarda sözü geçen yönetmelikte gösterilir” denilmektedir (Resmi 

Gazete 1971).  

4857 Sayılı İş Kanunu  

10.06.2003 tarihli ve 25134 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı 

İş Kanunu halen yürürlükte bulunmaktadır. 

Kanunun “engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30 uncu maddesi, engelli ve 

eski hükümlü istihdamı ile ilgili hususları düzenlemektedir. Buna göre; İşverenler, elli veya daha fazla 

işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve 

yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 

tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik 

hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde 

sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, 

beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden 

fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi 

sayısına göre hesaplanır.  

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre 

çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate 

alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate 
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alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken engelli hâle gelenlere 

öncelik tanınır.  

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu 

kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde 

genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden 

işverence nasıl işe alınacakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle 

düzenlenir.  

(Değişik yedinci fıkra: 11/10/2011-KHK-665/28 md.) Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci 

madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, engellilerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, 

engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine 

uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin 

hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, 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 temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul 

ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”  

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel 

hükümler saklıdır.  

Kanunun 101 inci maddesinde ise “engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık” 

düzenlenmiştir. Buna göre; bu Kanunun 30 uncu maddesinde belirtilen hükümlere aykırı olarak engelli 

ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü 

ve çalıştırmadığı her ay için idari para cezası verilmektedir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından 

hiçbir şekilde muaf tutulamaz. İdari para cezası miktarı, yeniden değerleme oranına bağlı olarak 

değişmektedir. 2014 yılı için bu miktar 1.903 (bindokuzyüzüç) TL’dir. 
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4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu  

05.07.2003 tarih ve 25159 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4904 sayılı 

Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak istihdam 

edilecek engelli ve eski hükümlülere uygulanacak sınavlara ilişkin usul ve esasların yönetmeliklerle 

belirleneceği ifade edilmektedir. Görüldüğü gibi kanun, engelli ve eski hükümlü istihdamı ile ilgili 

olarak yönetmeliklere işaret etmektedir. İlgili yönetmelikler, engelli ve eski hükümlü istihdamı ile ilgili 

olarak ayrıntılı düzenlemelere yer vermektedir.  

Özel Sektörde Eski Hükümlü İşçi İstihdamı  

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi, 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değişikliğe uğramıştır. Yapılan değişiklikle, 50 veya daha 

fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır.  

Özel sektör işyerlerinin eski hükümlü istihdam etme yükümlüğünün bulunduğu son yıl olan 

2007 yılında 4 bin 914 eski hükümlü, özel sektör işyerlerinde, kamuda ise sadece 290 eski hükümlü işe 

yerleştirilmiştir. Özel sektör işyerlerinde istihdam edilen 4 bin 914 kişiden 4 bin 818’i erkek 96’sı ise 

kadınlardan oluşmaktadır. Kamu sektörünce istihdam edilen 290 kişiden 288’i erkek, 2’si ise kadındır 

(İŞKUR 2007). Sadece bu rakam bile, eski hükümlü istihdamının yükünün asıl olarak özel sektör 

işyerlerine yüklenmiş olduğunu, kamu işyerlerinin eski hükümlü istihdam yükümlülüğünü yerine 

getirmediğini göstermektedir.  

26.05.2008 tarih ve 26887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ve kamuoyunda “İstihdam 

Paketi” olarak bilinen 5763 sayılı “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun” ile yapılan değişiklik sonucunda, 50 veya daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinin eski 

hükümlü işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır.  
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Kamuda Eski Hükümlü İşçi İstihdam Zorunluluğu  

19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde 

Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, kamu 

kurum ve kuruluşlarına iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere, sürekli veya geçici eski 

hükümlü işçi alınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelikte, 06.12.2012 tarih ve 

28489 sayılı Resmî Gazete ile yapılan değişiklik ile “terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde 

yaralanan” ibaresi eklenmiştir. Böylece kamu kurum ve kuruluşları doldurmak zorunda oldukları 

zorunlu eski hükümlü istihdam kadrolarını, terörle mücadelede yaralananlar arasından da 

karşılayabileceklerdir. Bu değişiklik, zaten kısıtlı olan eski hükümlü istihdamını olumsuz yönde 

etkilemektedir. İşverenlerin pek çoğu zaten eski hükümlü istihdamı hususunda isteksiz ve gönülsüz 

iken bu türden bir değişikliğin de etkisiyle eski hükümlü istihdamı daha da zorlaşmaktadır.  

Yöntem  

Bu saha araştırması, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü 

bünyesinde yürütülen, Avrupa Birliği (AB) destekli “Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi 4” projesi 

için gerçekleştirilmiştir. Saha araştırması, betimsel, anlık/kesitsel bir tarama modeli kullanılarak 

denetimli serbestlik yükümlüsü ve eski hükümlülerin istihdam durumunu olduğu şekliyle betimlemeye 

çalışmıştır.  

Araştırmada, işverenler ile eski hükümlüler ve denetimli serbestlik yükümlükleri olmak üzere 

iki grup üzerinde anket çalışması yapılmıştır. İşverenler üzerine yapılan anket (EK:1) 4 sorudan 

oluşmakta ve İŞKUR tarafından Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren farklı işyerlerindeki 8243 

işveren ile gerçekleştirilmiştir. Eski hükümlüler ve denetimli serbestlik yükümlüleri ile gerçekleştirilen 

anket (EK:2) 29 sorudan oluşmuş ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

aracılığıyla Türkiye’deki 81 ilde bulunan 138 denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından 1915 eski 

hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlüsüne uygulanmıştır. İlgili veriler SPSS programı aracılığıyla 
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analiz edilmiştir. Öncelikle çalışmada kullanılan tüm değişkenler için betimsel analizler yapılmış, 

sonrasında eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlüsü kişilerin çalışmama durumlarında rol 

oynayan etkenlerin belirlenmesi için regresyon analizi gerçekleşmiştir.        

Bulgular 

Çalışmada kullanılan tüm sorulara ilişkin betimleyici istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur. Buna 

göre, araştırmaya katılan 1890 kişinin %46,72’si eski hükümlü ve %53,28’i de denetimli serbestlik 

yükümlüsüdür. Bu kişilerin cinsiyet dağılımına bakıldığında çok büyük çoğunluğunu (%95,49) 

erkeklerin oluşturduğu görülmektedir. Kadınların oranı yalnızca %4,51 olarak karşımıza çıkmaktadır.    

Katılımcıların ortalama yaşı 35,61 iken en genci 16, en yaşlısı ise 75 yaşındadır. Katılımcıların 

%51,39’u evli iken bekâr olanların oranı %38,14’tür.  Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlüsü 

olan kişilerin %40,45’i çocuk sahibi değilken, 1 çocuğa sahip olanların oranı %14,71, 2 çocuğa sahip 

olanları oranı ise %19,21’dir. 3 çocuğa sahip olanların oranı %13,6 ve 4 çocuğa sahip olanların oranı 

%6,3’tür. %5,82’sinin ise 5 ve üzeri çocuğu vardır.  Eski hükümlü ve denetimli serbestlik 

yükümlülerinin yaşadıkları yerlere bakıldığında çoğunluğunun sırasıyla büyükşehirlerde (%33,55) ve 

ilçelerde (%31,96) oturduğu görülmektedir. Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin 

yaşadıkları yerin durumuna bakıldığında çoğunluğun (%42,2) kirada oturduğu görülmektedir. Kendi 

evine sahip olanların oranı %34,9 iken aile veya akraba yanında oturanların oranı ise azımsanmayacak 

şekilde %20,4’tür.  

Tablo 1. Çalışmadaki Değişkenlere İlişkin Betimleyici İstatistikler 

   
Değişkenler (N= 2630) Frekans (f) Yüzde (%) 

Hükümlü Durumu   

Eski hükümlü 883 46,7 

Denetimli serbestlik yükümlüsü 1007 53,3 

Cinsiyet   

Erkek 1825 95,49 

Kadın 90 4,51 

Medeni durum   

Evli 981 51,39 

Bekar 728 38,14 

Çocuk sayısı   
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0 737 40,5 

1 268 14,7 

2 350 19,2 

3 247 13,6 

4 114 6,3 

5 ve üzeri 106 5,8 

Yaşanılan yer   

Büyükşehir 633 33,5 

Şehir 420 22,3 

İlçe 603 32,0 

Belde/kasaba 50 2,6 

Köy 181 9,6 

Yaşanılan yerin durumu   

Kendi evi 668 34,9 

Kira 808 42,2 

Aile veya akraba yanı 391 20,4 

Misafirhane-Otel 23 1,2 

Sokak 6 0,3 

Cevapsız 19 1,0 

Eğitim durumu   

Okur yazar değil 49 2,6 

Okur yazar 68 3,6 

İlkokul 587 31,0 

Ortaokul 638 33,6 

Lise 447 23,6 

Üniversite 107 5,6 

Meslek sahibi   

Evet 1258 66,1 

Hayır 644 33,9 

Mesleki Eğitim Alma Durumu   

Evet 818 43,1 

Hayır 1081 56,9 

Melseki Eğitimin Nasıl Alındığı   

Ceza infaz kurumuna girmeden veya denetimli  

serbestlikten yararlanmadan önce 
750 39,2 

Ceza infaz kurumundayken 125 6,5 

Ceza infaz kurumundayken işyurtlarında 34 1,8 

Denetimli serbestlik müdürlüğü aracılığıyla 81 4,2 

Çalışma Durumu   

Çalışıyor 1157 61,3 

Çalışmıyor 680 36,0 

Emekli 50 2,6 

Çalışanların İş türü   

Özel sektör çalışanı 603 41,0 

Kamu çalışanı 78 5,3 

Kendi işi 352 23,9 

Mevsimlik işler 79 5,4 

Geçici işler 358 24,4 
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Kişisel Aylık Gelir   

0 – 1000 TL 324 22,3 

1001 – 1500 TL 398 27,4 

1501 – 2500 TL 466 32,1 

2501 – 3000 TL 121 8,3 

3501 – 3500 TL 56 3,9 

3500 TL ve üzeri 85 5,9 

Sosyal Güvence   

Özel sigorta 61 3,3 

SGK 905 49,1 

Genel sağlık sigortası 147 8,0 

Yok 730 39,6 

Yaşanılan yerde iş imkanları   

Yeterli 797 42,6 

Yetersiz 1073 57,4 

İŞKUR’a Başvuru Durumu   

Evet 901 48,4 

Hayır 962 51,6 

İŞKUR’a başvuru yapanların işe yerleşme durumu   

Evet 225 16,7 

Hayır 1119 83,3 

İŞKUR tarafından işe yerleşenlerin çalışma süresi   

0 – 3 ay 179 47,7 

3 – 6 ay 69 18,4 

6 – 9 ay 45 12,0 

9 – 12 ay 24 6,4 

Bir yıldan fazla 58 15,5 

Ceza infaz kurumunda kalma durumu   

Evet 1571 83,8 

Hayır 303 16,2 

Ceza infaz kurumundayken iş yurtlarında çalışma   

Evet 616 35,8 

Hayır 1105 64,2 

Tahliye sonrası ilgili meslekte çalışma   

Evet 113 8,6 

Hayır 1198 91,4 

Ceza infaz kurumunda mesleki eğitim kursu alma   

Evet 377 25,2 

Hayır 1119 74,8 

Tahliye sonrası mesleki eğitim kursunda öğrenilen  

meslekle ilgili bir işte çalışma 
  

Evet 72 5,7 

Hayır 1193 94,3 

Kamuda çalıştırılma zorunluluğundan haberdar olma durumu   

Evet 688 37,1 

Hayır 1164 62,9 

 

Çalıştırılma zorunluluğuna yönelik uygulamanın    



 

17 

 

ne ölçüde yeterli görüldüğü 

Kesinlikle yeterlidir 151 10,6 

Yeterlidir 238 16,8 

Kararsızım 399 28,1 

Yetersizdir 361 25,4 

Kesinlikle yetersizdir 270 19,0 

  

Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde çok büyük bir kısmının ilkokul ve ortaokul 

mezunu oldukları görülmektedir. %23,58’si lise mezunu iken üniversite mezunu olanların oranı ise 

yalnızca %5,64. Bu sonuçlar ışığında denilebilir ki herhangi bir sebeple suça karışmış bireylerin eğitim 

durumları genellikle düşük seviyede kalmaktadır. Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin 

herhangi bir meslek sahibi olup olmadıkları sorulmuş ve %66,14’ünün bir meslek sahibi olduğu 

görülmüştür. Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin %43,08’i herhangi bir mesleki 

eğitim almışken, böyle bir eğitim almamış olanların oranı ise %56,92’dir. Herhangi bir mesleki eğitim 

alan eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin bu eğitim nasıl aldıkları sorulduğunda, 

büyük kısmının ceza infaz kurumuna girmeden veya denetimli serbestlikten yararlanmadan önce bu 

eğitimi aldıkları bulunmuştur.  Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin %61,31’i hali 

hazırda bir yerde çalışıyorken, %36,04 gibi azımsanmayacak bir oranı herhangi bir işte 

çalışmamaktadır. Hali hazırda çalışan eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin çoğunluğu 

(%31,5) özel sektör çalışanıdır. %18’4’ünün kendi işi varken, %18,7 gibi oranda katılımcı ise geçici 

işlerde çalışmaktadır. Kamu çalışanların oranı ise %4,1 olarak son derece düşüktür. Eski hükümlü ve 

denetimli serbestlik yükümlülerinin kişisel aylık gelirlerine bakıldığında çok büyük kısmının yoksulluk 

sınırının altında kaldığını ve hatta yine büyük bir kısmının ise açlık sınırının altında olduğunu 

görmekteyiz.  

Yine Tablo 1’e göre, eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin %39,61 gibi yüksek 

bir oranının herhangi bir sosyal güvencesinin olmaması önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin %57,38’i yaşadıkları yerde iş imkânlarının 

yetersiz olduğunu düşünmektedirler. Katılımcıların yarıya yakını (%50,2) daha önce İŞKUR’a başvuru 

yapmamıştır. İŞKUR’a başvuru yapmış eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin ise 

yalnızca %16,74’ü bir işe yerleştirildiklerini belirtmişlerdir. İŞKUR tarafından işe yerleştirilen eski 
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hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin çalışma sürelerine bakıldığında büyük çoğunluğunun 

0-3 ay gibi bir süre çalıştıkları görülmektedir. Çalışmaya katılan eski hükümlü ve denetimli serbestlik 

yükümlülerinin %83,83’ü ceza infaz kurumunda kalmışlardır. Ceza infaz kurumunda kalmış olan eski 

hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin yalnızca %35,79’u iş yurtlarında çalışmışlardır.  Ceza 

infaz kurumunda kalmış olan ve burada iş yurtları kapsamında çalışanların neredeyse tamamına yakını 

(%91,38) tahliye olduktan sonra ilgili meslekte çalışmamışlardır. Çalışmaya katılan eski hükümlü ve 

denetimli serbestlik yükümlülerinin %25,20’si ceza infaz kurumunda mesleki eğitim kurslarına 

katıldıklarını belirtmişlerdir. Ceza infaz kurumunda mesleki eğitim kursuna katılan eski hükümlü ve 

denetimli serbestlik yükümlülerinin tamamına yakını (%94,31) tahliye olduktan sonra mesleki eğitim 

kursunda öğrenilen meslekle ilgili bir işte çalışmamışlardır. Hâlihazırda kamu kurum ve kuruluşlarında 

eski hükümlüler ile terör mağdurlarının belirli oranda çalıştırılma zorunluluğuna yönelik uygulamadan 

haberdar olma durumuna bakıldığında büyük çoğunluğun (%62,85) bunu bilmediği görülmektedir. 

Çalıştırılma zorunluluğuna yönelik uygulamadan haberdar olanların bu uygulamayı ne ölçüde yeterli 

gördüklerine bakıldığında %44,47’sinin bu uygulamayı yetersiz bulduğu, yalnızca %27,41’inin yeterli 

bulduğu görülmektedir.  

 

Tablo 2. Eski Hükümlü ve Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin Çalışmama Nedenleri 

 
 1 2 3 4 5 6 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

İş Bulamamam 624 

78,4 

63 

7,9 

42 

5,3 

19 

2,4 

20 

2,5 

28 

1,5 

Çalışma İsteğimin Olmaması   59 

10,4 

69 

12,2 

66 

11,7 

72 

12,7 

111 

19,6 

189 

33,4 

Gelirimin Yeterli Olması   107 

17,6 

79 

13,0 

94 

15,5 

85 

14,0 

115 

18,9 

128 

21,1 

Sosyal Yardımların Kesilmemesi 93 

16,0 

122 

21,0 

125 

21,5 

65 

11,2 

48 

8,2 

129 

22,2 

Sağlık Sorunları 105 

18,0 

117 

20,0 

117 

20,0 

68 

11,6 

94 

16,1 

83 

14,2 

Aile bireylerine bakacak kimsenin olmaması 93 

16,0 

122 

21,0 

125 

21,5 

65 

11,2 

48 

8,2 

129 

22,2 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, çalışmayan eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin, 
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çalışmamalarının muhtemel nedenlerine ilişkin 6 ifade kendilerine sunulmuş ve bu ifadelerin her birini 

çalışmama nedeni olarak önem derecesine göre 1’den (en önemli) 6’ya (en önemsiz) kadar 

numaralandırarak sıralamaları istenmiştir. Sonuçlar neticesinde eski hükümlü ve denetimli serbestlik 

yükümlülerinin çalışmamalarının en önemli nedeni iş bulamamaları olmuştur. Bunu izleyen diğer 

nedenler ise sırasıyla; sağlık sorunları, gelirin yeterli olması, ve aile bireylerine bakacak kimsenin 

olmamasıdır.  

 

Tablo 3. Eski Hükümlü ve Denetimli Serbestlik Yükümlülerinin İş Bulamama Nedenleri 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

Başvurabileceğim yerlerde eleman ihtiyacının 

olmaması 

235 

37,4 

117 

18,6 

92 

14,6 

65 

10,3 

36 

5,7 

37 

5,9 

21 

3,3 

26 

4,1 

Yeterince zaman harcayıp iş aramamam 36 

6,6 

42 

7,7 

52 

9,6 

70 

12,9 

99 

18,2 

116 

21,3 

71 

13,1 

58 

10,7 

Mesleki becerimin olmaması    111 

18,7 

104 

17,5 

90 

15,1 

78 

13,1 

60 

10,1 

75 

12,6 

39 

6,6 

38 

6,4 

Yaşadığım yerdeki genel işsizlik durumu   245 

37,6 

129 

19,8 

100 

15,4 

69 

10,6 

60 

9,2 

24 

3,7 

15 

2,3 

9 

1,4 

İşverenlerin bana karşı önyargılı tutumları    195 

30,4 

114 

17,8 

88 

13,7 

84 

13,1 

61 

9,5 

47 

7,3 

29 

4,5 

24 

3,7 

Nereye başvuracağımı bilmemem    46 

8,4 

34 

6,2 

75 

13,7 

100 

18,2 

114 

20,8 

107 

19,5 

59 

10,7 

14 

2,6 

Yeterli İsteğimin Olmaması 36 

6,7 

24 

4,5 

23 

4,3 

25 

4,7 

42 

7,8 

78 

4,1 

202 

37,6 

107 

19,9 

Çalışmaya Engel Durumumun Bulunması 78 

16,0 

16 

3,3 

19 

3,9 

26 

5,3 

22 

4,5 

39 

8,0 

53 

10,8 

236 

48,3 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, iş bulamadığı için çalışmayan eski hükümlü ve denetimli serbestlik 

yükümlülerine, iş bulamamalarının muhtemel nedenlerine ilişkin 8 ifade sunulmuştur. Bu ifadelerin 

her birini iş bulamama nedeni olarak önem derecesine göre 1’den (en önemli) 8’e (en önemsiz) kadar 

numaralandırarak sıralamaları istenmiştir. Sonuçlara göre, eski hükümlü ve denetimli serbestlik 

yükümlülerinin iş bulamamalarının en önemli nedeni yaşanılan yerdeki genel işsizlik durumu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Diğer önemli nedenler arasında ise başvurulabilecek yerlerde eleman 

ihtiyacının olmaması, işverenlerin önyargılı tutumları ve mesleki becerinin olmaması yer almaktadır.  
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Tablo 4. Türkiye’de eski hükümlülerin ve denetimli serbestlik altında olan yükümlülerin 

düşük düzeyde istihdam edilmelerinin nedenleri  

 
 Kesinlikle 

katılmıyorum     

Katılmıyorum      Katılıyorum      Kesinlikle 

katılıyorum 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

İşverenlerin kaynaklarının kısıtlı oluşu 416 

25,2 

521 

31,6 

499 

30,3 

213 

12,9 

İşverenlerin bu kişilere karşı olan 

önyargıları ve olumsuz tutumları 

220 

12,9 

198 

11,6 

652 

38,2 

638 

37,4 

Bu kişilerin yeterli mesleki yeterliliğe 

sahip olmayışları  

215 

13,2 

564 

34,6 

696 

42,7 

155 

9,5 

Piyasada herhangi bir istihdam 

ihtiyacının olmayışı  

371 

23,1 

678 

42,3 

401 

25,0 

153 

9,5 

Bu yönde gerekli politikalara yer 

verilmemiş oluşu  

181 

11,0 

353 

21,5 

681 

41,5 

425 

25,9 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, Türkiye’de eski hükümlülerin ve denetimli serbestlik altında olan 

yükümlülerin düşük düzeyde istihdam edilmelerinin nedenleri olarak verilen ifadelere ne ölçüde 

katıldıkları sorulmuş ve katılımcıların % 43,18’i işverenlerin kaynaklarının kısıtlı oluşunu önemli bir 

neden olarak görürken, %56,82 gibi bir çoğunluk bu duruma katılmamıştır. Türkiye’de eski 

hükümlülerin ve denetimli serbestlik altında olan yükümlülerin düşük düzeyde istihdam edilmelerinin 

nedeni olarak %75,57 gibi büyük oranda katılımcı işverenlerin önyargıları ve olumsuz tutumları 

olduğunu düşünmektedir. Piyasada herhangi bir istihdam ihtiyacının olmayışı, büyük bir çoğunluk 

tarafından (%75,44) Türkiye’de eski hükümlülerin ve denetimli serbestlik altında olan yükümlülerin 

düşük düzeyde istihdam edilmelerinin bir nedeni olarak görülmemektedir. Eski hükümlülerin ve 

denetimli serbestlik altında olan yükümlülerin mesleki yeterliliğe sahip olmayışları %52,21’lik bir 

kesim tarafından iş sahibi olamamanın önemli bir nedeni olarak görülürken, bunu sorun olarak 

görmeyenlerin oranı ise %47,79’dur. Katılımcıların %67,43 gibi büyük bir çoğunluğu eski 

hükümlülerin ve denetimli serbestlik altında olan yükümlülerin istihdamının düşük düzeyde olmasının 

nedeni olarak bu yönde gerekli politikalara yer verilmemiş oluşunu düşünmektedirler.  

İŞKUR tarafından Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren farklı işyerlerindeki 8243 işveren ile 

4 soruluk bir anket gerçekleştirilmiştir. İŞKUR’un hali hazırda kendisi için yürüttüğü anket 
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çalışmasına ek olarak eklenen bu sorular, iş yükünü artıracağından dolayı yalnızca 4 tane ile sınır 

kalmıştır. Bu ankete ilişkin sonuçlar da aşağıda sunulmuştur.  

Tablo 5. İşverenlere göre Türkiye’de eski hükümlülerin ve denetimli serbestlik 

hükümlülerinin düşük düzeyde istihdam edilmelerinin en önemli nedeni 

 
 f % 

İşverenlerin kaynaklarının kısıtlı oluşu 729 8,9 

İşverenlerin bu kişilere karşı olan önyargı ve olumsuz tutumlar 2867 47,0 

Eski hükümlülerin ve denetimli serbestlik hükümlülerinin 

işgücü piyasasının aradığı niteliklere sahip olmaması 

1909 23,2 

Piyasada herhangi bir istihdam ihtiyacının olmayışı 358 4,3 

Devletin bu alanda yeterli teşviğe yer vermemiş oluşu 1371 16,7 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, işverenlerin bakış açısından Türkiye’de eski hükümlülerin ve 

denetimli serbestlik yükümlülerinin düşük düzeyde istihdam edilmelerinin en önemli nedeni (%46,96) 

işverenlerin bu kişilere karşı olan önyargı ve olumsuz tutumları gelmektedir. Eski hükümlülerin ve 

denetimli serbestlik yükümlülerinin işgücü piyasasının aradığı niteliklere sahip olamamaları (%23,18) 

ve devletin bu alanda yeterli teşviğe yer vermemiş oluşu (%16,65) da diğer önemli nedenler arasında 

yer almaktadır.  

Tablo 6. İşverenlerin Eski Hükümlü İstihdamına İlişkin İfadelere Yönelik Görüşleri 

  

 Kesinlikle 

Katılıyorum 

Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle 

Katılmıyorum 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

f 

% 

İşyerinde eski hükümlü veya denetimli 

serbestlik hükümlüsü çalışırsa diğer çalışanlar 

bundan huzursuz/rahatsız olurlar 

844 

10,3 

3676 

44,7 

3184 

38,7 

523 

6,4 

Zorunlu kalınmadıkça eski hükümlülerin veya 

denetimli serbestlik hükümlülerinin yaptığı iş 

başvurularını değerlendirmeye almamak gerekir 

314 

3,8 

1614 

19,7 

5035 

61,4 

1244 

15,2 

Sahip olunan niteliklerinden bağımsız, herhangi 

bir nedenle suça karışmamış ve ceza almamış 

kişileri işe almada öncelik tanımak gerekir   

1023 

12,4 

4443 

54,0 

2409 

29,3 

354 

4,3 

Eski hükümlülerin veya denetimli serbestlik 

hükümlülerinin istihdam edilerek topluma 

kazandırılmaları gerekmektedir 

2536 

30,8 

5231 

63,6 

337 

4,1 

126 

1,5 

Türkiye’de eski hükümlülerin veya denetimli 

serbestlik hükümlülerinin istihdam edilmeleri 

yönünde herhangi bir sorun yoktur 

344 

4,2 

2328 

28,3 

4238 

51,5 

1321 

16,0 
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Tablo 6’da görüleceği üzere, işverenlerin bazı ifadelere ne ölçüde katılıp katılmadıkları 

sorulmuştur. Buna göre işverenlerin büyük bir çoğunluğu (%54,94) “işyerinde eski hükümlü veya 

denetimli serbestlik hükümlüsü çalışırsa diğer çalışanlar bundan huzursuz/rahatsız olurlar” ifadesine 

katılmışlardır. İşverenlerin %76,51 gibi büyük bir kısmı “zorunlu kalınmadıkça eski hükümlülerin 

veya denetimli serbestlik hükümlülerinin yaptığı iş başvurularını değerlendirmeye almamak gerekir” 

ifadesine katılmamışlardır. Ancak her ne kadar bu ifadeye katılmamış olsalar da, işverenlerin 

%66,42’si “sahip olunan niteliklerinden bağımsız, herhangi bir nedenle suça karışmamış ve ceza 

almamış kişileri işe almada öncelik tanımak gerekir” diye düşünmektedirler. İşverenlerin neredeyse 

tamamı (%94,37) “eski hükümlülerin veya denetimli serbestlik hükümlülerinin istihdam edilerek 

topluma kazandırılmaları gerekmektedir” ifadesine katılmaktadırlar; ancak bunu gerçekleştirecek 

olanların yine büyük ölçüde kendileri olduğu gerçeği unutulmamalıdır.  “Türkiye’de eski hükümlülerin 

veya denetimli serbestlik hükümlülerinin istihdam edilmeleri yönünde herhangi bir sorun yoktur” 

ifadesine %67,54 gibi yüksek oranda katılmayan işverenlerin bu alandaki sorunun farkında oldukları 

söylenebilir.  

 

Tablo 7. Hali hazırda işyerinde eski hükümlü veya denetimli serbestlik yükümlüsünün 

çalışmıyor olmasının en temel nedeni  

 
 f % 

Bu kişilerden herhangi bir başvuru almadığımız için 2800 37,4 

Bu kişilerin çalışması diğer çalışanları huzursuz edebileceği için 1032 13,8 

Bu kişilerin sahip oldukları niteliklerin beklentimizi karşılamadığı 

için 

1725 23,0 

Önceliğimiz herhangi bir nedenle suça karışmamış adaylar olduğu 

için 

1938 25,9 

İşverenlere hali hazırda kendi işyerlerinde çalışan eski hükümlü veya denetimli serbestlik 

yükümlüsünün sayısı sorulduğunda, neredeyse tamamına yakının (%92,9) herhangi bir eski hükümlü 

veya denetimli serbestlik yükümlüsü çalıştırmadıkları görülmüştür. Tablo 7’de görüleceği üzere, 

işverenlerin %37,4’ü hali hazırda işyerinde herhangi bir eski hükümlü veya denetimli serbestlik 

yükümlüsü çalıştırmıyor olmalarını bu kişilerden herhangi bir başvuru almadıklarına bağlamaktadırlar. 
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İşverenlerin %25,9 gibi düşük sayılmayacak oranda bir kısmı önceliklerinin herhangi bir nedenle suça 

karışmamış olan kişiler olduğunu belirtmişlerdir. Eski hükümlü veya denetimli serbestlik 

yükümlüsünün sahip olduğu niteliklerin beklentilerini karşılamaması nedeniyle işe almadıklarını 

belirtenlerin oranı %23 iken, %13,8’si de eski hükümlü veya denetimli serbestlik yükümlüsünün 

çalışmasının diğer çalışanları huzur edebileceğinden dolayı bu kişileri işe almadıklarını ifade 

etmişlerdir.   

Tablo 8. Çalışıyor Olmayı Etkileyen Faktörler Üzerine OLS Regresyon Analizi 

 

Değişkenler β SE t P 

Erkek .091 .053 1.70 0.090 

Evli .078 .023 3.35 0.001** 

Meslek sahibi .347 .023 14.64 0.000*** 

Ceza infaz kurumunda kalmış -.088 .030 -2.88 0.004** 

Eski hükümlü -.058 .022 -2.58 0.010* 

Yaş -.002 .001 -1.89 0.052* 

Eğitim .035 .010 3.28 0.001*** 

Sabit .319 .085 3.72 0.000 

R² 0.15 

N 1700 

Notlar: kadın, bekâr, meslek sahibi olmayanlar, ceza infâz kurumunda kalmamış olanlar, denetimli serbestlik 

yükümlüler referans gruplarıdır. 

β standart olmayan katsayıları, SE standart hatayı belirtir.  

*p<.05, **p<.01, ***p<.001.  

Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin hali hazırda bir işte çalışıyor olmalarını 

etkileyen belirleyici faktörlerin neler olduğuna ilişkin bir OLS regresyon analizi yapılmıştır. Buna 

göre, Tablo 8’de görüldüğü üzere evli olmak, bir meslek sahibi olmak ve eğitim düzeyinin yüksek 

oluşu çalışma şansını olumlu yönde artıran faktörler arasındadır. Ceza infaz kurumunda herhangi bir 

süre kalmış olmak çalışma bireylerin çalışma ihtimalini düşüren bir etken olarak karşımıza çıkmıştır. 

Ayrıca, eski hükümlülerin denetimli serbestlik yükümlülerine oranla çalışma ihtimalleri istatistiksel 

olarak daha azdır.     



 

24 

 

Sonuç ve Öneriler 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen, 

Avrupa Birliği (AB) destekli  “Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi 4” projesi kapsamında Türkiye’nin 

81 ilinde faaliyet gösteren 8243 işveren ile 1890 eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerine 

anketler uygulanmıştır. Bu anketlerin temel amacı, Türkiye’de eski hükümlü ve denetimli serbestlik 

yükümlüsü olan kişilerin istihdam edilmelerinin önündeki sorunların tespiti, bu konuya yönelik bizzat 

kendilerinin ve ayrıca işverenlerin bakış açısını ortaya çıkarmaktır. Yapılan çalışma neticesinde 

aşağıdaki sonuç ve öneriler tespit edilmiştir:  

Türkiye’de eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlüsü olan kişilerin istihdam 

edilmelerine yönelik bir sorunun varlığı işverenler tarafından da bizzat kabul edilmektedir. Ancak bu 

sorunu ortaya koyan ve kabul eden işverenlerin bizzat kendileri de eski hükümlü ve denetimli 

serbestlik yükümlüsü istihdam etme konusunda önemli adımlar atmamaktadırlar. Özellikle işverenlerin 

çalıştırdıkları eski hükümlü sayılarına bakıldığında, neredeyse hiçbir eski hükümlünün istihdam 

edilmediği görülmektedir. Bu sebeple, sorunun tespitini yapıp kabul eden işverenlerin eski hükümlü 

istihdamı konusunda daha aktif davranmaları ve çaba göstermeleri önemli olacaktır.  

Türkiye’de eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin düşük düzeyde istihdam 

edilmelerinin en önemli sebebi olarak, işverenlerin bu kişilere karşı olan önyargı ve olumsuz tutumları 

gösterilmiştir. Bizzat işverenlerin kendilerinin böyle bir tespiti yapmış olmaları son derece önemlidir. 

Ancak yine aynı işverenler, işyerlerinde eski hükümlü veya denetimli serbestlik yükümlüsü çalışması 

durumunda diğer çalışanların bundan rahatsız/huzursuz olacağını belirtmişlerdir. Bu açıdan 

bakıldığında gerek işverenlere gerekse işyerlerinde çalışan kişilere yönelik bilgilendirici seminer 

programlarının hazırlanması önemli olacaktır. Bu seminerlerin, eski hükümlü ve denetimli serbestlik 

yükümlülerine yönelik olan ayrımcı tutumların ve önyargıların azalmasına yönelik hazırlanması 

gerekmektedir. Hali hazırda yapılan çalışmaların yanında toplum nezdinde önyargıları kırmak için eski 

hükümlülerle ilgili konferanslar, çalıştaylar düzenlenebilir, eski hükümlülerin konu edildiği tiyatro 

oyunları sergilenebilir, filmler gösterilebilir, çeşitli yarışmalar düzenlenebilir. Yapılacak olan tüm bu 
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çalışmaların sonucunda eski hükümlülerin karşılaşmış oldukları zorlukların en önemlilerinden birisi 

olan, toplumun önyargılı bakışının eski hükümlüler lehine değiştirilmesi yönünde önemli adımlar 

atılmış olur. 

Türkiye’de eski hükümlü veya denetimli serbestlik yükümlüsü kişilerin çok büyük oranda 

erkek olduğu, yaş ortalamalarının 36 olduğu ve düşük eğitim seviyesine sahip oldukları bulunmuştur. 

Özellikle bu kesimin toplumsal rol ve sorumluluklar açısından da üzerlerinde ciddi toplumsal bir baskı 

ve çalışmak zorunda olma durumları söz konusudur. Bu açıdan temel hedef kitlesinin bu kişiler olması 

gerekmekte, özellikle bu gruba dâhil kişilere yönelik farkındalık artırıcı programlar tasarlanmalıdır. 

Kendilerinin toplumsal alanda neler yapabilecekleri ve toplumsal hayata yeniden nasıl uyum 

sağlayabilecekleri yönünde yapılacak bu programlar son derece önemli olacaktır.   

Türkiye’de eski hükümlü veya denetimli serbestlik yükümlülerinin bir kısmının bir meslek 

sahibi olduğu görülmektedir. Özellikle bu açıdan, kendilerinin sahip oldukları meslekleri 

yapabilmelerinin yolu açılmalı, ilgili politikalarla bu kişilerin sahip oldukları mesleklerde iş bulmaları 

teşvik edilmelidir. Buna paralel olarak, hali hazırda ceza infaz kurumlarında bulunanların da büyük 

oranlarda meslek edinme kurslarına katılımları sağlanarak, hayatlarının sonraki kısımlarında bir iş 

sahibi olabilmelerinin yolu açılmalıdır. Çünkü hali hazırda böyle kurslara katılmış olanların sayısının 

yeterli düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.    

Eski hükümlü veya denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdam edilmeleri son derece önemli 

bir konudur. Bu kişilerin çok büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırı ve hatta açlık sınırında yaşadıkları 

ve yine ciddi oranda bir kısmının hiçbir sosyal güvencesi olmadığı bulunmuştur. Bu durumun 

iyileştirilmesi adına istihdam olanaklarının hem kamuda hem özel sektörde genişletilmesi 

gerekmektedir. Özellikle İŞKUR’un kendilerine başvuru yapmış eski hükümlü ve denetimli serbestlik 

yükümlüsü kişileri işe yerleştirme oranının son derece düşük olduğu düşünüldüğünde, bu alanda 

düzenleme ihtiyacının olduğu açıktır. Genel olarak eski hükümlü istihdamına yönelik gerekli 

politikalara daha fazla yer verilmelidir. 
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Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlüleri de işverenlerin önyargıları ve olumsuz 

tutumlarını istihdamın önünde bir engel olarak görmüşlerdir. Daha önce bahsedildiği üzere, bu konuda 

toplum nezdinde farkındalık artıcı çalışmalar yürütülmeli, eski hükümlülere olan gerek işveren 

kaynaklı gerek çalışan kaynaklı ayrımcı ve önyargılı tutumlarının azaltılması hedeflenmelidir. 

Anayasamızın 61 inci maddesinde yer alan sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması 

gerekenlerin arasında eski hükümlülere de yer verilerek, devletin eski hükümlüleri koruması altına 

alması sağlanabilir. Kamu işyerlerinin zorunlu kota kapsamında istihdam yükümlülüğü bulunan eski 

hükümlü oranı % 4’e çıkarılabilir. Zira mevcut haliyle İş Kanununun eski hükümlü istihdamında 

yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Ayrıca pek çok kamu kurumunun eski hükümlü istihdam 

zorunluluğunu yerine getirmediği görülmektedir. Bu kurumların açıklarını doldurmalarının sağlanması 

gerekmektedir.  

4857 sayılı İş Kanununun 101 inci maddesinde hükmedilen zorunlu eski hükümlü çalıştırma 

yükümlülüğünü yerine getirmeyen kamu işyerlerine kesilen idari para cezasının miktarı arttırılabilir. 

Cezanın miktarı, kamu işyerlerinin istihdam etmek zorunda oldukları eski hükümlü işçileri mutlak 

surette istihdam etmelerini sağlayacak şekilde yüksek miktarda olmalıdır. Ayrıca kamu kurum ve 

kuruluşlarının personel almaya yetkili olan görevlilerine, zorunlu eski hükümlü istihdam kotalarını 

doldurmamaları durumunda cezai işlem uygulanmalıdır.  

Mesleki eğitim ve işe alıştırılma son derece önemli olan iki konu olmakla beraber hükümlülerin 

mesleki eğitimi ve işe alıştırılmalarında ülkemizde gönüllülük esası benimsenmiş olduğundan bu iki 

önemli konuda oldukça yetersiz kalındığı görülmektedir. İlk bakışta gönüllülük esasının Anayasamızın 

benimsemiş olduğu insan haklarına saygı ilkesinden kaynaklandığı düşünülebilir, ancak bu durumun 

gerçek nedeni ceza infaz kurumlarındaki mesleki eğitim imkânlarının yeterli düzeyde olmamasıdır. 

Ceza infaz kurumlarının, hükümlülerin mesleki eğitimlerini en iyi şekilde alabilmelerini sağlayacak 

gerekli olanaklara sahip olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 
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Kadınlara, engellilere vb. gruplara sunulan istihdam teşviki uygulamalarından eski hükümlüler 

de yararlandırılmalıdır. Eski hükümlüler, bu teşvik uygulamaları düzenlenirken göz ardı 

edilmektedirler. Bu algının değiştirilmesi ve eski hükümlü istihdamını arttırıcı teşvik uygulamalarının 

ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir.  

İŞKUR ile Adalet Bakanlığı arasındaki iş birliği arttırılarak devam ettirilmelidir. Mesleki 

eğitimlerden, işe yerleştirmeye dek tüm süreçlerde yoğun iş birliği yapılmalıdır. İŞKUR tarafından 

düzenlenen işbaşı eğitim programlarına eski hükümlülerin katılımının ve devamlılığının sağlanması bu 

kişilerin istihdam edilmelerini kolaylaştırıcı önemli bir unsurdur. Bu programlarda edindiği kazanımlar 

sayesinde eski hükümlülerin işgücü piyasasına girmeleri ve çalışma hayatında tutunmaları olanaklı 

hale gelebilmektedir.  

Toplumda eski hükümlülere yönelik gelişmiş olan önyargıların ve gereksiz korkuların 

giderilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Konunun uzmanları tarafından halkı bilinçlendirici toplantı, 

seminer ve konferanslar gibi etkinlikler yapılmalıdır. Eski hükümlüler arasında girişimcilik faaliyetleri 

yaygınlaştırılmalı ve bu kişiler bu yönde cesaretlendirilmelidirler. KOSGEB’in sunmuş olduğu 

hizmetler ve sağlamış olduğu kredi imkânları hakkında eski hükümlüler bilgilendirilmelidir. İŞKUR’a 

kaydı olmayan eski hükümlülerin kaydı alınmalıdır. Kayıtlı olan eski hükümlülere ise Kurumun 

sunmuş olduğu hizmetler hakkında yeterli bilgi verilmelidir. Açılan kurslara eski hükümlülerin katılımı 

sağlanmalı, açık işler ve işsizlik sigortası gibi Kurum hizmetlerinden eski hükümlülerin en etkili 

şekilde yararlandırılması sağlanmalıdır.  

Cezaevlerine giren hükümlüler, ilgilendikleri meslekleri öğrenip, geliştirebilecekleri zamana 

sahiptirler. Hükümlülere Ceza İnfaz Kurumlarında mesleki eğitimler verilmektedir. Ceza infaz 

kurumlarında verilen mesleki eğitimlerin salıverilmeden sonra denetimli serbestlik sürecinde de devam 

ettirilmesi gerekmektedir. Bu eğitimlere yüksek düzeyde katılımın sağlanması ve katılımcıların 

sürekliliğinin temin edilmesi gerekmektedir.  Eğitimleri veren eğiticilerin mesleki nitelikleri de önemli 

bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususa özen gösterilmesi, daha önce belirttiğimiz gibi 
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sağlanacak istihdam alanlarında  hükümlülerin kazandıkları niteliklerin geliştirilmesi açısından büyük 

öneme sahiptir.  

Adli Sicil Kanununda, değişiklik yapılması olumlu olacaktır. Kanun mevcut haliyle eski 

hükümlü istihdamı üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Belirlenecek bazı suçlar dışında kalan 

suçlardan hüküm giymiş olan eski hükümlülerin adli sicil kayıtları silinmelidir. Çünkü iş başvurusunda 

bulunan eski hükümlülerden işverenler tarafından adli sicil kaydı istenmekte ve bu kişilerin sabıkası 

olduğu anlaşıldığında ise işe alınmamaktadırlar.  

İşverenlerin çok büyük bir çoğunluğunun hem sorunu tespit ettikleri hem de sorunun bir parçası 

oldukları anlaşılmaktadır. İşverenlerin tamamına yakını, eski hükümlülerin veya denetimli serbestlik 

yükümlülerinin istihdam edilerek topluma kazandırılmaları gerektiğini düşünmektedirler. Ancak, çok 

büyük bir işveren kesiminin, sahip olunan niteliklerden bağımsız, herhangi bir nedenle suça 

karışmamış veya ceza almamış kişileri işe almada öncelik tanıdıkları bulunmuştur. Temel eşitlik ve 

adalet anlayışı adına bu yaklaşım son derece sorunlu olmaktadır. İşe alımlarda en temel kriter, sahip 

olunan niteliklere dayalı liyakatı esas alan bir yaklaşım olmalıdır. 

Eski hükümlü istihdamı hakkında taşrada yapılan bilinçlendirme faaliyetlerinin kapsamına daha 

fazla önemin verilmesi sağlanmalıdır. Bu süreçte her ilde bulunan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 

Kurullarında (İ.İ.M.E.K.) eski hükümlü istihdamı konusu gündeme getirilmeli ve görüşülmelidir. 

İ.İ.M.E.K. üyeleri arasına Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinden temsilcisinin dâhil edilmesi, eski 

hükümlülerin istihdamını arttırmak için gerekli olan çalışmaların daha güçlü ve verimli bir şekilde 

yapılmasını sağlayabilir ve bu konuda alınacak tedbirlerin daha hızlı alınmasına yardımcı olabilir. İl 

İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarında eski hükümlü istihdamı tartışılmalı ve Kurul üyesi taraflarla 

neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunularak eski hükümlü istihdamını arttırıcı 

çalışmalar yapılmalıdır. Eski hükümlülerin istihdamını engelleyen toplumsal önyargılar, güvensizlik 

algısı ve ayrımcı uygulamalar karşısında yasa koyucu tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. Yasal düzenlemelerin yanında, toplumdaki yanlış düşünce ve tutumları değiştirecek 

bilinçlendirme çalışmalarının da yapılması gerekmektedir. Ancak, 2008 yılındaki özel sektörden eski 
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hükümlü çalıştırma zorunluluğunun kaldırılması düzenlemesi ile özel sektörün eski hükümlü istihdam 

zorunluluğunun kaldırılmış olması, dezavantajlı grup olan eski hükümlülerden yana değil de 

işverenlerden yana bir tutum göstermektedir.  

Hali hazırda kamu ve kuruluşlarının belirli oranda eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu az 

sayıda kişi tarafından bilinmektedir. Eski hükümlülere bu yönde bir eğitim verilmeli ve başvuruda 

bulunabilecekleri iş fırsatları açısından yönlendirmeler yapılmalıdır. Kamudaki belirli orandaki 

çalıştırma zorunluluğuna benzer bir uygulama özel sektör için de düşünülebilir. Hem oranların 

yükseltilmesi hem de uygulamanın genişletilerek sektörlerin geneline yayılması eski hükümlü 

istihdamını olumlu yönde etkileyecektir. 

Türkiye’de denetimli serbestlik sisteminin kuruluşunda, eski hükümlülerin ve denetimli 

serbestlik yükümlülerinin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına cevap verebilme adına koruma kurulları 

oluşturulmuştur. Denetimli serbestlik müdürlükleri koruma kurulları bürolarının görevlerine 

bakıldığında; eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerine başvuru olması halinde her türlü 

psiko sosyal ve ekonomik yardımların yapılabileceği, ulusal, uluslararası ve kendi işini kurma projeleri 

ile bu kişilere kaynak geliştirerek, istihdam alanları oluşturarak iş ve meslek edindirme çalışmaları 

yapacağı belirtilmiş ancak çeşitli sebeplerle sadece proje yürütebilen diğer faaliyetler bakımından 

sadece yönlendirme yapabilen, yükümlüler için de kaynak geliştiremediği için sosyo-ekonomik 

sorunlara çözüm bulamadıkları, yükümlülerin başvuru yapmaya bile gerek görmediği işlevsiz bir alan 

haline dönüşmüştür. 

Koruma kurullarının işlevsel hale getirmek için; denetimli serbestlik yükümlülerinin 

ihtiyaçlarını gözetmek gerekmektedir. Abraham Maslow 1943 yılında ortaya çıkardığı ‘’İhtiyaçlar 

Hiyerarşisi’’ kuramında insanın yaşam içerisinde motivasyonunu oluşturan güdülerinin kendi 

içerisinde bir sistemi olduğuna ve bunların da 5 ana grupta toplandığını söylemiştir. Maslow bu 5 

grubu - fizyolojik ihtiyaçlar, - güvenlik ihtiyaçları, - ait olma ve sevgi ihtiyacı, - saygı ihtiyacı ve en üst 

düzeyde - kendini gerçekleştirme ihtiyacı olarak açıklamıştır. Denetimli serbestlik müdürlüklerinde 

yürütülen eğitim ve iyileştirme çalışmaları ile yükümlülerin ihtiyaç piramidinin en üst seviyesi olan 
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kendini geçekleştirmesi ihtiyacına hizmet edilmeye çalışılmaktadır. Ancak yükümlülerin yemek, giyim 

barınma, yol parası gibi en temel fizyolojik ihtiyaçları için sadece yerel yönetimler ve sosyal 

yardımlaşma vakıflarına yönlendirme yapılması, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğünü 

yerine getiren yükümlülerin iş ve kaza sigortası yapılamaması sebebiyle güvenlik ihtiyaçları 

karşılanamaması, ceza infaz kurumlarındayken zorunlu genel sağlık sigortaları varken denetimli 

serbestlik sürecinde sağlık güvencelerinin olmaması yükümlülerin kendilerini gerçekleştirme ihtiyacı 

için yapılan diğer çalışmaların etkililiğini azaltmakta ve sunulan iyileştirme çalışmalarının başarısız 

olmasına sebep olmaktadır. Görüldüğü üzere koruma kurulları denetimli serbestlik hizmetlerinin 

başarıya ulaşması için en önemli birim olma özelliğine sahiptir. 

Çeşitli kurum ve kuruluşların, belediye, sivil toplum kuruluşları, bankalar, fabrika sahiplerinin 

bir araya geldiği yerel düzeyde 3 aylık aralıklarla bir araya gelen koruma kurulları toplantılarında; 

suçtan zarar görenler ile eski hükümlülerin ihtiyaçları masaya yatırılmakta, yerel kaynaklar 

doğrultusunda çeşitli yardımlar yapılabilmekte ve projeler yürütülmektedir. Ancak koruma kurulları 

yapılan yardımlar ve yürütülen projelerin bütçe kısımlarına dair bir söz sahibi olamamaktadırlar. 

Bunun sebebi ise bu kurulların kendilerine ait bir bütçeleri olmamasıdır. Halbuki çeşitli mevzuat 

düzenlemeleri ile bağış alabilen, bağış verebilen, iş meslek kazandırma ve istihdam için kendi 

bünyesinde atölye, iş yurdu benzeri yerler açıp işletme yapabilen özerk bütçeye sahip kurullar haline 

dönüştürülmesi halinde sorunların hepsi çözüm bulmuş olacaktır. 

Denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü denetimli 

serbestliğin ilk yıllarına göre daha tanınır ve sistemli hale gelmiştir. Ancak yine de toplu çalıştırma 

olanağı olmayan denetimli serbestlik müdürlüklerinde halen yükümlüleri çeşitli kurum ve kuruluşlara 

iş ve kaza sigortası yapmadan yerleştirerek belli aralıklarla denetim yapılması şekilde uygulama devam 

etmektedir. Bu uygulama hem çok maliyetli hem de sürekli her kurumda her yükümlünün denetim ve 

gözetim imkânı bulunmadığından kamuya olan yararı toplu çalıştırmalara göre daha düşük olduğu 

görülmektedir. İşte koruma kurulları yapılarının bütçesi olan “Koruma Kurulu Vakıfları” haline 

dönüştürülmesi halinde, denetimli serbestlik müdürlüklerinin bulunduğu bölgelerin ihtiyacına göre iş-

yurtları benzeri atölyelerin açılmasının sağlanabileceği, açılan atölyelerde yükümlülerin hem mesleki 
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eğitim alacağı hem de iş ve kaza sigortası yapılarak kamuya ücretsiz çalışma yükümlülüklerini yerine 

getirebileceklerdir. Örneğin,  Adalet Bakanlığı İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Türkiye Triko 

Sanayicileri Derneği, işbirliğiyle bir trikotaj atölyesi kurulmuştur. Bu atölye ile kamu hizmeti cezası 

alan denetimli serbestlik yükümlüleri, hem meslek sahibi olacak hem de tekstil sektörünün yetişmiş 

aktif iş gücü ihtiyacını karşılamaya destek olmuştur. Örnekte olan atölyeler çoğaltılırsa atölyelerden 

elde edilen kârın bir kısmı koruma kurulları vakıfları bünyesinde değerlendirilir.  

Ayrıca denetimli serbestlik müdürlüklerinde sürecini başarı ile tamamlayan iyi halli 

yükümlülerin arasından birkaçının bu atölye ve iş yurtlarında istihdam edilebilmesi halinde diğer 

yükümlülerin de kamu yararına ücretsiz çalışma motivasyonu artacaktır. Eski hükümlülerin ve 

denetimli serbestlik yükümlülerinin denetimli serbestlik sistemine olan güvenini, moral ve 

motivasyonunu arttıracak ve topluma uyumlarını kolaylaştıracak olan koruma kurullarının bütçeli bir 

vakıf haline dönüştürülmesi çalışmaları denetimli serbestlik müdürlüklerinin genel bütçeye bağlı 

kalmaksızın kendilerini geliştirmelerine, denetimli serbestlik yükümlülerinin beklentilerinin 

karşılanmasına ve toplum içinde etiketlenip eski hükümlü olduğu için iş bulamayan yükümlüler için 

umut kaynağı olacaktır. 

Sonuç olarak; eski hükümlülerin ve denetimli serbestlik yükümlülerinin mesleki 

rehabilitasyonunu gerçekleştirmek, istihdam edilmelerini kolaylaştırmak ve işgücü piyasasında 

tutunmalarını kolaylaştırmak için çeşitli projeler gerçekleştirilmelidir. Projeler tasarlanırken ilgili 

kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ile iş birliğine gidilmelidir.  Sonuç olarak; eski 

hükümlülerin çalışma hayatına girmeleri ve çalışma yaşamında tutunabilmeleri için gerekli olan 

mesleki rehabilitasyonun ve gerek görülen diğer eğitimlerin verilebilmesi için, kamunun konunun 

tarafı olan tüm kurum ve kuruluşlarla yakın bir iş birliği içerisinde olması gerekmektedir. Bir taraftan 

gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmalı, diğer taraftan da bu düzenlemelerin uygulanmasında ortaya 

çıkan sorunlar çözülmelidir. Eski hükümlülerin istihdamı ve toplumsal yaşamdaki konumları hakkında 

toplumun diğer kesimlerinde oluşan önyargı ve olumsuz tutumların aşılması da büyük önem 

taşımaktadır.  
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EK 1: İşveren Anketi  
 

1- Sizce Türkiye’de eski hükümlülerin ve denetimli serbestlik hükümlülerinin düşük düzeyde 

istihdam edilmelerinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İşverenlerin kaynaklarının kısıtlı oluşu 

b) İşverenlerin bu kişilere karşı olan önyargı ve olumsuz tutumları 

c) Eski hükümlülerin ve denetimli serbestlik hükümlülerinin yeterli donanıma sahip olmayışları  

d) Piyasada herhangi bir istihdam ihtiyacının olmayışı  

e) Devletin bu yönde gerekli politikalara yer vermemiş oluşu  

2- Aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katılıp katılmadığınızı belirtiniz 

Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle katılmıyorum 

a) İşyerinde eski hükümlü veya denetimli serbestlik hükümlüsü çalışırsa diğer çalışanlar bundan 

huzursuz/rahatsız olurlar.  

b) Zorunlu kalınmadıkça eski hükümlülerin veya denetimli serbestlik hükümlülerinin yaptığı iş 

başvurularını değerlendirmeye almamak gerekir.  

c) Sahip olunan niteliklerinden bağımsız, herhangi bir nedenle suça karışmamış ve ceza almamış 

kişileri işe almada öncelik tanımak gerekir.    

d) Eski hükümlülerin veya denetimli serbestlik hükümlülerinin istihdam edilerek topluma 

kazandırılmaları gerekmektedir.  

e) Türkiye’de eski hükümlülerin veya denetimli serbestlik hükümlülerinin istihdam edilmeleri yönünde 

herhangi bir sorun yoktur.  

3- İşyerinizde hali hazırda çalışan eski hükümlü veya denetimli serbestlik hükümlüsünün sayısı 

kaçtır? 

a) 0     (4. Soruya geçiniz)  

b) 1 – 5  

c) 6 – 10  

d) 11 – 15  

e) 16 – 20  

f) 21 ve üstü  

4) Hali hazırda işyerinizde eski hükümlü veya denetimli serbestlik hükümlüsünün çalışmıyor 

olmasının ne temel nedeni hangisidir? 

a) Bu kişilerden herhangi bir başvuru almadığımız için 

b) Bu kişilerin çalışması diğer çalışanları huzursuz edebileceği için.  

c) Bu kişilerin sahip oldukları niteliklerin beklentimizi karşılamadığı için.  

d) Önceliğimiz herhangi bir nedenle suça karışmamış adaylar olduğu için 

5) Eski hükümlü veya denetimli serbestlik hükümlülerinin daha fazla istihdam edilmelerine 

yönelik işyerlerine bu kişileri çalıştırmalarına ilişkin zorunlu kota getirilmesi sizce ne ölçüde 

gereklidir? 

a) Kesinlikle gereklidir 

b) Gereklidir 

c) Ne gereklidir ne gereksizdir 

d) Gereksizdir 
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e) Kesinlikle gereksizdir  

EK 2: Eski Hükümlü ve Denetimli Serbestlik Yükümlüsü Anketi  

1. Cinsiyetiniz? 

a) Kadın       b) Erkek 

2. Doğum yılınız? ____________________ 

3. Medeni durumunuz? 

a) Evli          b) Bekar        c) Eşi Vefat Etmiş      d) Boşanmış 

4. Kaç çocuğunuz var?  

a) 0 

b) 1 çocuk  

c) 2 çocuk 

d) 3 çocuk 

e) 4 çocuk 

f) 5 ve üzeri çocuk 

5. Yaşadığınız yer 

 a) Büyükşehir    b) Şehir     c) İlçe     d) Belde(Kasaba)   e) Köy  

6. Yaşadığınız yerin durumu 

a) Kendi Evi      b) Kira     c) Aile veya Akraba Yanı    d) Misafirhane-Otel     e) Sokak 

7. Eğitim durumunuz  

a) Okur-Yazar Değil    b) Okur-Yazar    c) İlkokul     d) Ortaokul     e) Lise    f) Üniversite 

8. Mesleğiniz var mı? 

a) Evet           b) Hayır 

9. Herhangi bir mesleki eğitim aldınız mı? 

a) Evet           b) Hayır 

10. Mesleki eğitiminiz varsa, bu eğitimi ne zaman/nasıl aldınız? 

a) Ceza infaz kurumuna girmeden ya da denetimli serbestlikten yararlanmadan önce 

b) Ceza infaz kurumundayken  

c) Ceza infaz kurumundayken işyurtlarında 

d) Denetimli serbestlik müdürlüğü aracılığıyla 

11. İş durumunuz 

 a) Çalışıyor      b) Çalışmıyor    c) Emekli       

12. Şu anda çalışıyorsanız iş türünüz nedir? 

      a) Özel Sektör Çalışanı      b) Kamu Çalışanı      c) Kendi İşi     d) Mevsimlik işler     e) Geçici İşler 

13. Şu anda çalışıyorsanız kişisel aylık geliriniz ne kadardır?  

a) 0 – 1000   

b) 1001 – 1500 

c) 1501 – 2500  

d) 2501 – 3000  

e) 3001 – 3500  

f) 3501 ve üzeri 

14. Sosyal güvenceniz 

 a) Özel Sigorta          b) SGK  c) Genel Sağlık Sigortası         d) Yok 
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15. Eğer çalışmıyorsanız, çalışmamanızın muhtemel nedenlerine ilişkin 6 ifade aşağıda yer 

almaktadır. Bu ifadelerin her birini çalışmama nedeniniz olarak önem derecesine göre 1’den (en 

önemli) 6’ya (en önemsiz) kadar numaralandırarak sıralayınız. 

□ İş Bulamamam 

□Çalışma İsteğimin Olmaması   

□ Gelirimin Yeterli Olması   

□ Sosyal Yardımların Kesilmemesi 

□ Sağlık Sorunları 

□ Aile bireylerine bakacak kimsenin olmaması (Özbakım ihtiyacı olan hasta, yaşlı anne-

baba ve/veya çocuğun bakımından sorumlu olması) 

  

16. İş bulamadığınız için çalışmıyorsanız; iş bulamamanızın muhtemel nedenlerine ilişkin 8 ifade 

aşağıda yer almaktadır. Bu ifadelerin her birini iş bulamama nedeniniz olarak önem derecesine 

göre 1’den (en önemli) 8’e (en önemsiz) kadar numaralandırarak sıralayınız. 

□ Başvurabileceğim yerlerde eleman ihtiyacının olmaması 

□ Yeterince zaman harcayıp iş aramamam 

□ Mesleki becerimin olmaması    

□ Yaşadığım yerdeki genel işsizlik durumu   

□ İşverenlerin bana karşı önyargılı tutumları    
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□ Nereye başvuracağımı bilmemem    

□ Yeterli İsteğimin Olmaması 

□Çalışmaya Engel Durumumun Bulunması (Yazınız__________________________) 

17. Yaşadığınız yerde iş imkânlarının yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 

 a) Evet           b) Hayır 

18. Daha önce İŞKUR’a başvuru yaptınız mı? 

 a) Başvurdum        b) Başvurmadım 

       Daha önce İŞKUR’a başvuru yaptıysanız, İŞKUR’a başvuru yaptıktan sonra işe yerleştirildiniz 

mi? 

 a) Evet            b) Hayır    

19. İŞKUR tarafından işe yerleştirildiyseniz, İŞKUR'un sizi yerleştirmiş olduğu işte ne kadar süre 

çalıştınız? 

              a) 0-3 ay         b) 3-6 ay         c) 6-9 ay     d) 9-12 ay  e) Bir yıldan fazla  

    İŞKUR'un yerleştirdiği işten ayrılmışsanız ayrılma nedeninizi yazınız. 

…..................................................................................................................................................... 

20.  Ceza infaz kurumunda kaldınız mı? 

 a) Evet           b) Hayır 

21. Ceza infaz kurumunda kaldıysanız, ceza infaz kurumunda iş yurtlarında çalıştınız mı? 

 a) Evet           b) Hayır 

22. İş yurtları kapsamında çalıştıysanız, tahliye olduktan sonra, iş yurtlarında edindiğiniz meslek 

ile ilgili bir işte çalıştınız mı? 

a) Evet           b) Hayır 

 

23. 1 yıl veya daha fazla süreyle ceza infaz kurumunda kaldıysanız, ceza infaz kurumunda mesleki 

eğitim kurslarına katıldınız mı? 

 a) Evet           b) Hayır 

24. Ceza infaz kurumunda mesleki eğitim kursuna katıldıysanız, tahliye olduktan sonra, mesleki 

eğitim kursunda edindiğiniz meslekle ilgili bir işte çalıştınız mı? 

 a) Evet           b) Hayır 

25. Sizce Türkiye’de eski hükümlülerin ve denetimli serbestlik altında olan yükümlülerin düşük 

düzeyde istihdam edilmelerinin nedenleri olarak aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katılıyorsunuz? 

(X ile işaretleyiniz)  

 Kesinlikle 

katılmıyorum     

Katılmıyorum      Katılıyorum      Kesinlikle 

katılıyorum 

İşverenlerin kaynaklarının kısıtlı 

oluşu 
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İşverenlerin bu kişilere karşı olan 

önyargıları ve olumsuz tutumları 

    

Bu kişilerin yeterli mesleki 

yeterliliğe sahip olmayışları  

    

Piyasada herhangi bir istihdam 

ihtiyacının olmayışı  

    

Bu yönde gerekli politikalara yer 

verilmemiş oluşu  

    

26. Hâlihazırda kamu kurum ve kuruluşlarında eski hükümlüler ile terör mağdurlarının belirli 

oranda çalıştırılma zorunluluğuna yönelik uygulamadan haberdar mısınız?  

a) Evet b) Hayır  

27. Çalıştırılma zorunluluğuna yönelik uygulamadan haberdarsanız bu uygulama sizce ne ölçüde 

yeterlidir?  

a) Kesinlikle yeterlidir 

b) Yeterlidir 

c) Kararsızım 

d) Yetersizdir 

e) Kesinlikle yetersizdir    


