
Kuralların olması sebepsiz değildir
Görüşme sırasında yapılan kurallar ve anlaşmaların tamamı kağıt 
üzerinde yazılıdır ve tarafınızdan imzalanmıştır. Anlaşmaları 
yerine getirmediğiniz takdirde sizi resmi olarak uyarıyoruz. 
Örneğin zamanında gelmediğinizde, geçerli bir neden olmaksızın 
gelmediğinizde veya görevleri yerine getirmediğinizde. Resmi 
uyarıdan sonra tekrar anlaşmaları yerine getirmeyecek olursanız, 
kamu hizmeti cezanızı sonlandırıyoruz. Böyle bir durumda hakimin 
hakkınızda cezaevine gitme kararı verme ihtimali yükseliyor. Bu sizin 
açınızdan her zaman olumsuzdur çünkü iki saat kamu hizmeti cezası 
bir gün hapis cezası ile eşittir. Yani kurallara uyunuz ve kamu hizmeti 
cezasını problemsiz bir şekilde tamamlayınız.

Özet olarak
•	 Çalışma	cezanızı	yerine	getirmek	zorundasınız.
•	 Görüşme	sırasında	çalışma	cezasını	nerede	ve	ne	zaman	yerine	

getirmeniz gerektiğine ilişkin anlaşmaları kararlaştırıyoruz.
•	 Yol	masraflarını	kendiniz	ödüyorsunuz.
•	 Kamu	hizmeti	ceza	projesine	gitmek	için	yolda	geçirdiğiniz	

süre ceza süresi kapsamına girmiyor.
•	 Mp3	çalar,	Ipod	veya	cep	telefonu	kullanmak	yasaktır.
•	 Alkol,	uyuşturucu	veya	silah	kullanmak	veya	taşımak	yasaktır.
•	 Daima	zamanında	geldiğinizden	emin	olunuz.
•	 Kamu	hizmeti	cezanız	için	boş	zamanı	siz	ayarlıyorsunuz.
•	 Cezanızı	yerine	getirirken	problemlere	neden	olmayınız.

Çalışma	cezası	sıkı	
çalışmak anlamına 
gelmektedir
İşlenen bir suçtan dolayı hüküm giydiniz. Hakim veya 

savcı sizi bir çalışma cezasına hükmetti. “Reclassering 

Nederland” çalışma cezasını doğru bir şekilde yerine 

getirmenizi sağlıyor.

Görüşme
Çalışma	cezasına	başlamadan	önce	size	bir	“reclassering”	görevlisi	
tayın	edilir	ve	akabinde	bir	görüşme	yapılır.	Çalışma	cezanızı,	
geçmişinizi ve özel yaşam durumuzu görüşüyoruz.
Sonra ise çalışma cezanızın ne şekilde olacağına dair karar veriyoruz. 
Okula gidiyorsanız, işiniz veya kendi işyeriniz varsa bunları da dikkate 
almaya çalışıyoruz. Örneğin çalışma cezasını hangi günler yerine 
getirmeniz gerektiğine bakarak. Ancak bu her zaman mümkün 
olmuyor.	Çalışma	cezanızı	nerede	ve	ne	zaman	yerine	getireceğinize	
sonunda	biz	karar	veriyoruz.	Çalışma	cezasını	yerine	getirmek	için	
işinizden izin almak zorunda da kalabilirsiniz.

Çalışma cezası/Kamu hizmeti cezası ne demektir?
Bir park, hastane veya orman bekçiliğinde çalışmak zorunda 
kalabilirsiniz. Size bunun karşılığında para veya herhangi bir ödül 
verilmiyor.	Olası	yol	masraflarını	kendiniz	karşılamak	durumundasınız.	
Çalışma	cezasını	yerine	getirirken,	sizin	gibi	çalışma	cezalarını	
yerine	getiren,	başkalarıyla	birlikte	gurup	projesinde	çalışıyorsunuz.	
Ya da bir firma veya kurumda ücretli iş yapan insanların arasına 
yerleştiriliyorsunuz. Her zaman bir gözetmen bulunur. O, sizin 
herkesle iyi çalışıp çalışmadığınızı ve de çalışma cezanızı doğru bir 
şekilde yerine getirip getirmediğinizi gözetler.

Çalışma cezanız 
ile ilgili bilmeniz 
gerekenler

çalışma cezasına



Reclassering Nederland 
(Topluma	Yeniden	Kazandırma	Kurumu)

“Reclassering	Nederland”	daha	güvenli	bir	
toplum için çalışmaktadır. Savcılık, polis, 
cezaevleri ve belediyelerle birlikte suç 
işlenmesini engellemek ve suçta tekerrürü 
azaltmak için çalışıyoruz. Bunu, hakimlere, 
savcılara ve cezaevi müdüriyetlerine 
tavsiyelerde bulunarak yapıyoruz. Ayrıca 
failler ve şüphelileri de denetliyoruz. Ve 
mahkumların çalışma cezalarını yerine 
getirmelerini sağlıyoruz. Tatlı sert bir 
şekilde davranışlarını değiştirmelerini 
teşvik ediyoruz. Bu toplumun hakkıdır. 
Şüpheliler ve mahkumlar ise bunun faydasını 
görmektedirler.

Reclassering	Nederland
Postbus 8215
3503	RE	Utrecht
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