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GEMEENSCHAPSDIENST 
(KAMU HİZMETİ CEZASI) 
 
Bir suç işledin. Bundan dolayı çocuk hâkiminin karşısına çıkmak zorundasın. 
Hâkim, seni sosyal hizmetlerin gözetimi altına aldırma ve bazı tedbir kararlarının 
uygulanması kararı alabilir. Bu tedbir kararlarından biri, kamu yararına ve eğitici 
niteliği olan bir işte çalışmadır. Bu tedbir, kamu hizmeti, çalışma cezası, alternatif 
yaptırım, hizmet sektöründe çalışma gibi başka isimlerle bilinmektedir. 
 
 

NASIL? 
 
 Önce seninle bir tanışma görüşmesi planlıyoruz (bu görüşme genellikle ev 

ziyareti şeklinde olur). Bu görüşme sırasında birlikte sana uygun bir işyeri 
ararız. 

 Sonra tanışmak için bu işyerine gideriz. Orada pratik anlaşmalar yapılır ve 
anlaşma (= kontrat) imzalanır. Daha sonra çalışmaya başlarsın. 

 Senin iş gayretini ve davranışını görmek ve deneyimlerini dinlemek için 
düzenli olarak seni işyerinde ziyaret ederiz.  

 Son işgününde senden çocuk hâkimine verilmek üzere bir mektup getirmeni 
bekleriz. Bu mektubu yazmana yardımcı olmak için sana bazı sorular veririz. 

 Çalışma sürenin tamamlanmasından sonra işyerinde bir değerlendirme 
görüşmesi yapılır. Bu görüşmeye istinaden bir rapor hazırlarız ve bu raporu 
senin yazdığın mektupla birlikte çocuk hâkimine göndeririz. 

 

 
SON OLARAK 
 
‘Gemeenschapsdienst’in başarılı kabul edilmesi için aşağıda belirtilen hususları 
yerine getirmen gerekir… 
 Kararlaştırılan iş tarihleri ve saatlerine kusursuz uymalısın. 
 İşyerinin “iş tüzüğü”ne kusursuz uymalısın. 
 İşe kendini vermeli ve olumlu davranışlar sergilemelisin. 
 İşyerinin eşyalarına ve diğer iş arkadaşlarına saygılı davranmalısın. 
 Başlangıçtan bitime kadar tedbirlerle ilgili kendi sorumluluğunu almalısın 

(erişilebilirlik, dürüst iletişim, işe gidiş-geliş). 
 Çalışma sürecinle ilgili doğru bir deneyim raporu yazmalı ve bunu son 

işgününde danışmanına vermelisin. 
 Yeni bir suç işlememelisin. 
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BİLMEKTE FAYDA VAR! 
 
Çalışma cezası bir kamu kuruluşunda uygulanır. Bu kuruluş, belediye, bölge, 
OCMW (Kamusal Sosyal Yardım Merkezi) veya bir derneğe (kâr amacı gütmeyen) 
bağlı bir hizmet birimi olabilir. Bu hizmet birimlerinin amacı çalışmalarıyla 
toplumsal fayda üretmek, sakinlerine bakım sunmak ve daha geniş alanlarda 
katılım sağlamaktır. Sen de işine kendini vererek bu amaca katkı yaparsın. 
Çalışmandan dolayı sana herhangi bir ücret ödenmez. 
Görevini boş zamanlarında yerine getirebilirsin. Çocuk hâkimi, görevini 
tamamladıktan sonra dosyanı kapatma kararı veya başka tedbir kararları alabilir. 
 


