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Adlî siyasetimizin
temel esasý, "Zamanýn
deðiþmesi ile
hükümlerin dahi
deðiþmesi lazým
geleceði inkâr
olunmaz" kaidesidir.
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

‘30 Aðustos Zafer Bayramý’
kurumlarda coþkuyla kutlandý
Türk Milleti’nin Ulu Önder Atatürk’ün önderliðinde baþlattýðý istiklâl mücadelesiyle Anadolu’nun düþman iþgalinden kurtarýldýðý Baþkomuntanlýk Meydan Muharebisinin kazanýldýðý 30 Aðustos 1922 tarihinden bu yana kutlanmakta olan Zafer Bayramý’nýn 88’inci yýl dönümünde, ceza infaz kurumlarýnda çeþitli etkinlikler gerçekleþtirildi.
Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý, günün anlam ve önemini içeren konuþmanýn yapýlmasýnýn ardýndan
yine günün anlam ve önemine binaen hazýrlanan
tiyatro ve halk oyunlarý gösterisi gerçekleþtirildi.
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 30 Aðustos Zafer Bayramý; Kurum
Müdürü Necmi Acun, ikinci müdürler, eðitim birimi ve psiko-sosyal servis çalýþanlarý, Kurum
personeli ile çocuk ve genç hükümlü ve tutuklular tarafýndan coþkuyla kutlandý.
Nevþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda,
Nevþehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baþkan Yardýmcý Doç. Dr. Adem Gül,
hükümlü ve tutuklulara 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Kurtuluþ Savaþý ile ilgili bir konferans verdi.
Silivri 3 Nolu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
da 17.07.2010 tarihinde personel ve ailelerinin
milli birlik, beraberlik, vatan sevgisi ve tarih þuurunu geliþtirmek amacýyla Çanakkale’ye gezi
düzenleyerek, þehitlere þükran ziyareti gerçekleþtirdi. 8-9’da

Hükümlüler usta tiyatr ocular a taþ çýkar ttý
Foça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu'nda
sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamýnda Dalaman Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinden oluþan tiyatro
ekibi tarafýndan 'Kamyon' adlý oyun
sahnelendi.
Foça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu tiyatro
salonunda 25.07.2010 tarihinde sahnelenen oyunu yaklaþýk 250 hükümlü izledi. On kiþilik ekip, öðretmen Mesut
Taþdemir yönetiminde Mehmet Baydur'un yazdýðý 'Kamyon' isimli oyunu
baþarýlý þekilde oynarken, izleyenlerden büyük alkýþ aldý. 6’da

Ünlü Sanatçý Haluk
Levent’ten Tekirdað
Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda konser

Çankýrý E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda ‘Yâran Gösterisi’
Çankýrý E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik Türk Halk oyunlarý
(Yâran Kursu) açýldý. Kurs sonunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan Çankýrý yöresine ait "Yâran" gösterisi yapýldý. Gösteriye Cumhuriyet Baþsavcýsý Vahit
Kemal Esengin, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný
Ýsmail Sezgin, Cumhuriyet Savcýsý Esat Faruk Benli,
hâkim ve savcýlar, Ýl Jandarma Komutaný Ýsmail Doðan, Baro Baþkaný Ýdris Þahin, Kurum Müdürü Mahmut Çaça, Ýkinci müdürler ve Çankýrý Yâran Grubu
Baþ Aðalarý katýldý. "Yâran" kültürünün anlatýldýðý gösteri büyük beðeni topladý. 2’de

Tekirdað Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülerin moral
ve motivasyonunu artýrmak, toplum yaþamýndan kopmalarýna engel olmak ve boþ
zamanlarýný deðerlendirmek amacýyla
ünlü sanatçý Haluk Levent tarafýndan
konser gerçekleþtirildi. 7’de

2 Nolu Bülten
yayýn hayatýna baþladý
Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu tarafýndan 'Yazmak Yaþamaktýr' sloganýyla "2 Nolu Bülten" yayýnlanmaya baþladý. 2’de
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“2 Nolu Bülten” yayýn hayatýna baþladý
Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu tarafýndan
"2 Nolu Bülten", 'Yazmak Yaþamaktýr' sloganýyla yayýnlanmaya baþladý.
Kurum Müdürü Günay Baþar'ýn
önderliðinde Kurum Psikoloðu
Evin Güldoðan, Kurum Öðretmenleri Haydar Eþsiz ve Rahmettin
Türkoðlu tarafýndan hazýrlanan 2
Nolu Bülten'in 3. sayýsý 15 Aðustos
2010 tarihinde yayýnlandý.
Bültenin yayýnlanmasýndaki temel amaç; Kurumda bulunan hükümlü ve tutuklulara yazma alýþkanlýðý kazandýrmak, biliþsel ve duyuþsal geliþimlerine katkýda bulun-

mak, duygularýný ifade etmelerini
saðlamakla beraber, Kurumda düzenlenen eðitim, psiko-sosyal etkinliklerinden düzenli þekilde haberdar etmektir.
Ýçerik olarak psikoloji köþesi,
saðlýk köþesi, kurumdan duyurular,
film ve kitap tanýtýmlarý, teknoloji
köþesi gibi farklý yazýlardan oluþan
2 Nolu Bülten'de ayný zamanda
okuyuculardan gelen öykü, þiir, karikatür ve düz yazýlara da yer veriliyor. Kurumda büyük ses getiren ve
yoðun ilgi gösterilen 2 Nolu Bülten'in her yeni sayýsýnda okuyucularýn katkýsý artýyor.

Çankýrý E Tipi’nde Yâran Gösterisi
Çankýrý E tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik Türk Halk oyunlarý (Yâran Kursu)
açýldý. Kurs sonunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan Çankýrý yöresine ait "Yâran"
gösterisi yapýldý. Gösteriye Cumhuriyet
Baþsavcýsý Vahit Kemal Esengin, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ýsmail Sezgin, Cumhuriyet Savcýsý Esat Faruk Benli, hâkim ve savcýlar, Ýl Jandarma Komutaný Ýsmail Doðan, Baro Baþkaný Ýdris Þahin, Kurum Müdürü Mahmut Çaça, Ýkinci müdürler ve Çankýrý Yâran Grubu Baþ
Aðalarý katýldý. "Yâran" kültürünün anlatýldýðý gösteri büyük beðeni topladý.
Ahiliðin Çankýrý'da devamý olan
"yâran" dostluk, kardeþlik, arkadaþlýk, yardýmlaþma ve terbiyeyi amaçlar. Yâran
meclisinde ahiliðin ana düsturu olan 6
þarta baðlý kalýnýr. Bu þartlar elini, kapýný,
sofraný açýk tutmak ve elini, dilini, belini
baðlý tutmaktýr. (Yâran; eline, beline, diline sahip olan demektir.) Yâran terbiyesi
çok önemlidir. Daha önceleri kýz isteme
geleneðinde oðlunuz yâran terbiyesi gördü mü þeklinde sorulurdu.
Bu nedenle; "Kýz anadan öðrenir sofra dizmeyi, oðlan babadan öðrenir sohbet

gezmeyi." sözleri Çankýrý'da deyim haline
gelmiþtir.
Genellikle yâran meclisleri esnaflardan teþekkül eder. Yâran ocaklarý kýþ aylarýna mahsus Cumartesi geceleri yanar.
Genelde samimi, içten olan, birbirlerini
tanýyan gençlerden kurulur. Eski Türklerde, yani Oðuz boylarýnda 24 Oðuz boyunu temsil edecek sayýda, 1 büyük baþaða, 1 küçük baþaða ve 22 yârandan müteþekkildir. Bir de orta iþlerine bakan çavuþ
vardýr.

Yâranlar sýra ile birbirlerine ikramlarda bulunmak zorundadýr. Sadece çavuþ
ikramda bulunmaz. Çünkü çavuþ hizmet
görür.
Yâran ocaklarý Cumartesi akþam namazýndan sonra baþlayýp, sabah namazýna
kadar devam eder. Yâran ocaðý, yaran
kâhyasý olan küçük baþaðanýn gelmesi ile
açýlýr. Küçük baþaða ocaðý, yani odayý kontrol eder. Tertip düzenini saðlar ve köþesine oturur. Ocaða gelen sazendeler þuhadar peþrevini çalar.

Yalvaç B Tipi’nde
sertifika töreni
Yalvaç B Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda arýcýlýk, hazýr
giyim ve dart kurslarýna katýlarak
baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý törenle verildi.
Kurum Müdürü Mustafa Þen
tören açýlýþýndaki konuþmasýnda;
Kurumda cezalarýný infaz etmekte
olan tüm hükümlü ve tutuklularý
salýverilmelerinden sonra tekrar
topluma kazandýrmak ve meslek
edinerek yaþamlarýný devam ettirmelerini saðlamak üzere mesleki
kurslarýn açýldýðýný, sosyal ve kültürel faaliyetler kapsamýnda hükümlü
ve tutuklular için birçok faaliyetler
düzenlendiðini bu tür faaliyetlerin
bundan sonraki dönemlerde de devam edeceðini, ayrýca açýlan kurslarda baþarý saðlayan hükümlü ve
tutuklularý kutladýðýný ifade etti.
Açýlan kurslarda baþarý saðlayan
hükümlü ve tutuklularýn belgelerinin daðýtýlmasýnýn akabinde "Deli
Dumrul" filmi izlendi.
Törene Adalet Müfettiþi Muammer Akkaþ, Gelendost Kaymakamý Ferhat Peþim, Þarkikaraaðaç
Kaymakam Vekili ve Yeniþarbademli Kaymakamý Hayrettin Baskýn, Yalvaç Kaymakamý Nevzat Taþdan, Yalvaç Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ayhan Gökalp, Yalvaç Cumhuriyet
Savcýlarý Bülent Cansu ve Kamil
Ertuðrul, Gelendost Cumhuriyet
Savcýsý Musa Kasýmoðlu, Gelendost Hâkimi Bahtiyar Çoban, Þarkikaraaðaç Cumhuriyet Savcýsý Ýbrahim Yalçýn, Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Yalvaç Denetimli
Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube
Müdürü Mehmet Aksu, Kurum
Müdürü Mustafa Þen, Ýkinci Müdür Mustafa Yeþiltaþ, Kurum personeli ile tüm hükümlü ve tutuklular katýldý.

Kurumlardan el emeði göz nuru sergisi
Kurumun ilk sergisi olmasý dolayýsýyla yoðun ilgi
gören sergi açýlýþý 19 Temmuz Pazartesi günü Sakarya
Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Kazým Özsoy, Ýl Jandarma
Komutaný Jandarma Albay Adnan Arslan, Hakim Ülker Çelgin Özsoy, Sakarya Emniyet Müdür Yardýmcýsý Habibullah Özavar, Sakarya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Metin Sönmez, Geyve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýbrahim Soydan, kurum
ikinci müdürleri ve kurum
Sakarya L Tipi Kapalý Ceza
personeli ve aileleri ile basýn
Ýnfaz Kurumu Sergisi
mensuplarýnýn katýldýðý törenle gerçekleþtirildi. Davetlilerden ve misafirlerden büyük
beðeni alan sergi, hükümlü ve
tutuklular için de ayrý bir heyecan oluþturdu. Ceza infaz
kurumundaki hükümlü ve tutuklular ürünlerinin sergilenmesi için baþka organizasyonlarýn yapýlabilmesi konusunda
taleplerini kurum idaresine
bildirdiler. Sakarya halkýnýn
da ilgisinin büyük olduðu sergi ceza infaz kurumlarýnýn
toplumdaki algýsýný olumlu

Sakarya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak sürdürülen
mefruþat kursunda üretilen çeþitli ev tekstili ürünler
ile yaðlýboya resim, rölyef (bakýr kabartma), ahþap gemi ve araba maketleri, boncuktan yapýlmýþ saatler, cüzdanlar, çantalar, anahtarlýklar, bileklikler, makromeden
yapýlmýþ çantalar, 19-24 Temmuz 2010 tarihleri arasýnda Sakarya kent meydaný sergi alanýnda gerçekleþtirilen sergi ile ziyaretçilerin beðenisine sunuldu.

Gürün A3 Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu Sergisi

yöne çevirmekte bir katký saðlamasý açýsýndan da
önemli bir adým oluþturdu.
Gürün A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen el emeði
göz nuru ürünler, Gürün Kültür ve Sanat Festivali
kapsamýnda sergilendi.
30 Temmuz - 1 Aðustos 2010 tarihleri arasýnda
düzenlenen serginin açýlýþýna; Gürün Kaymakamý
Ömer Kalaylý, Belediye Baþkaný Mehmet Aktaþ, Cumhuriyet Savcýsý Murat Alagöz, Kurum Müdürü Nuh
Naci Ataseven, Ýkinci Müdür Müslüm Teke ve Kurum
personeli katýldý. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiði
sergide hükümlü ve tutuklulara ait el iþlerinin satýþý
yapýlarak, gelir elde etmeleri saðlandý.
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PAMUK ÝPLÝÐÝ

KÜSKÜN
Ölüm, yaþamý ayýran ince bir çizgi;
Sense acýlarýndan kaçýp,
Sýðýnmak istersin ölüme.
Olacak iþ mi bu dost, olacak iþ mi?
Hani bazen söylerler ya:
Hayat pamuk ipliðine baðlý diye.
Pamuk ipliði az þey deðil hani;
Kazaklar örülür, elbiseler yapýlýr.
Haa bir de çoraplar örülür iþte...
Saçmaladýðýmý sanma dost;
Acýlarýný basite aldýðýmý sanma sakýn.
Biraz gýrgýr olsun, yüzün gülsün istedim.
Bak, gülümsedin iþte ne güzel.
Þöyle yürekten sevdalýysan eðer,
Bir de vefasýzsa o sevdiðin,
Gör bak baþýna ne çoraplar örülür.
Bilirim acýlarýn en demlisidir,
Tarihe bakarsan en kýdemlisidir.
Damla damla kanar, içinde yaran,
Yani sen ilk deðilsindir.
Sonuncusu da olmayacaksýn asla...
Hele bir bak çevrene þöyle,
Bak da gör, insanlarda ne acýlar var.
Mesela beni görmeye çalýþ, dost.
Þu an saat sýfýr üç otuz.
Bense kalkmýþ spot lâmbanýn
Ranzama vuran ýþýðýnda,
Satýrlarýmdan sesleniyorum duyasýn diye.
Satýrlarým kalemim, yüreðim...
Hüngür, ciyak, feryat içinde.
Onun için dost, onun için bil ki,
Hiç bir acý ölmeye deðmez.
Ve hiç bir acý da insaný öldürmez.
Biraz canýn yanar, o kadar da olsun.
Bak, bence onca çilenin, kahrýn üstüne
Ömrüme endeksli mapusluktur yaþadýðým.
Eee ne oldu, susuyorsun þimdi?
Zor iþ deðil mi dert dinlemek dost?
Hem de çok zor iþ.
Ah güzel kardeþim anla artýk!
Eceli býrak kendi gelsin hayatýna.
Býrak nasýl yaþanýrsa yaþansýn acýlar.
Acýlarýnda piþ, olgunlaþýrsýn.
Hatalarýný kabullen, tecrübe sahibi olursun.
Nasýl olsa her þey bir düþ misali.
Gün gelir acýlar da biter hayatta.
Ölmek için bu acelen niye?
Öbür tarafta kýrmýzý halýlar mý,
Serdiler ayaklarýnýn altýna?
Yoksa cennetten arsa mý aldýn?
Þöyle üç oda bir salon bir ev...
Ne dersin var mý böyle bir þey!?
Hadi gülümse ve merhaba de hayata,
Nasýlsa öleceksin günün birinde.
Sen þimdinin, bu günün tadýný yaþa.
Her þey pamuk ipliðine baðlý nasýlsa!
Hacý Galip Yüksek
Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
TEÞEKKÜR
- Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ahmet Emin
Eroðlu'nun "Ben Ölmeden Önce" isimli þiiri özgün olmadýðýndan,
- Ermenek M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ahmet Sinan Sarýkaya'nýn "Buna Deðer miydi?", "Unuttum Bilmiyorum", "Dert
Yaðmuru", "Dönmeyen Kim" ve "Yanýndayým" isimli þiirleri nitelikli
bulunmadýðýndan,
- Gümüþhane E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Vedat Orhan'ýn "Gönüm Bahçem" isimli þiiri kýtalar arasýnda bütünlük olmadýðýndan,
- Siirt E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Veysel Küçükarslan'ýn "Nereden Bilecektim" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan,
- Maltepe 3 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ersan
Kaya'nýn "Þiir" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan,
- Yozgat E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ali Soylu'nun
"Beni Anlayan Sevgilime" isimli þiiri kýtalar arasýnda bütünlük olmadýðýndan,
- Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Fatih Erdem'in
" Beni Böyle Sen Býraktýn" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan,
- Karaman M tipi kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Tahran Kaptancý'nýn "Ne Zaman Seni Düþünsem" isimli þiiri ile Sezai Çalýþkan'ýn
"Özgürlük" isimli þiiri karamsarlýk içerdiðinden,
- Maltepe 2 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Sami
Ünügür'ün "Barýþ Dünya" isimli denemesi nitelikli bulunmadýðýndan,
- Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Mustafa Dever’in
"Nefesimle Sevdim Seni" isimli denemesi nitelikli bulunmadýðýndan,
Yayýmlanmaya deðer görülmemiþtir.
Katkýlarý için kendilerine teþekkür eder, yeni eserlerini bekleriz.

Hüzün çöktükçe garip gönlüme,
Kahreder aðlarým geçen ömrüme.
Karýþtý geceler gündüzlerime,
Þu uzun geceler sabaha küskün.
Umutlarým vardý hüsrana döndü,
Karardý bulutlar güneþim söndü,
Sarardý yapraðým baharda döküldü,
Bir olmuþ mevsimler bahara küskün.
Bir vefasýz sevdim terk etti,
Yaralý yüreðime acýlar ekti.
Bir umudum vardý onu da tüketti,
Bu yaralý gönlüm aþklara küskün.
Dalga kýran deðil yediðim vurgun,
Aðardý saçlarým bedenim yorgun,
Yüzümdeki çizgileri yýllara sordum,
Yýllarým yorulmuþ zamana küskün.
Yusuf Ural
Konya E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

KAVUÞAMASAM SANA
Kavuþamasam sana ve aþkýna,
Adýný yazsýnlar mezar taþýma.
Sakýn bir tanem sakýn aðlama,
Kýyamam senin o güzel gözyaþlarýna.
Getirdiðin gülleri baðrýma bassam,
Seni görür gibi öpüp koklasam,
Kavuþamasam sana ve aþkýna,
Adýný yazsýnlar mezar taþýma...
Bülent Bayraktar
Ýzmir 2 No’lu F Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
SEN YOKTUN BÝ’TANESÝ
Seni düþündüm karanlýk gecelerde,
Geçmeyen günümde, gece düþümde,
Yüzüne hasret, uykusuz gecemde,
Yaðan yaðmurda, esen rüzgârda.
Güneþte, ayda, masmavi yýldýzda,
Seni sensiz yaþamaksa,
Karanlýk gecelerde kaybolup,
Derin kuyularda yanmakmýþ.
Seni aradým tenha sokaklarda,
Kopan fýrtýnada, yaðan yaðmurda,
Doðan güneþte seni aradým.
Sen yoktun BÝ’TANESÝ,
Karanlýk gecelerde...
Vedat Orhan
Gümüþhane E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

GÜZEL SÖZ
“Kadýn erkeðe, genç yaþlýya,
yay oka muhtaç; hâsýlý insanoðlu birbirine muhtaç.”

ÖZGÜRLÜK
Karþýmda, penceremin diðer yanýnda…
Nefesimle dokunabiliyorum özgürlük kokan
havaya. Ne acý bir mutluluk bu. Yüreðimle hissettiðim en güzel þeysin. Senden ötesi var mý
ki, bu dünyada…? Kaybetmeyen bilmez! Ben
doyamadým sana!
Nefes alýyorum sen, veriyorum sen... Ne
zaman bitecekse bu serüven… Sensiz geçecekse hýzla geçsin bu zaman. Seninle doðdum
ben. Artýk yoksun özgür yaþam. Seninleyken
geçen zaman olmuþ, þimdiyse bu en büyük yaram… Neymiþsin sen, bilememiþim.
Sen Tanrý’nýn bana armaðanýsýn, ama yaþayamýyorum. Kalmýþsýn penceremin diðer yanýnda… Öyle yakýnsýn ki; ecelim gibi yaný baþýmda, ama penceremin diðer yanýndasýn…
Sensizliði yaþarken yýkmak istiyorum aramýzdaki bu soðuk duvarlarý, çelik parmaklýkla-

rý… Biliyorum ardýnda sen varsýn… Kaderdir
bu… Bizi ayrý koydu yaþam yurdunda.
Ýsyaným taþýyor, öfkeyle kabarýyor… Þimþekler çakarken yüreðimde yaðmur oluyor, diniyor hasretliðim… Bir tek þey düþünüyorum:
Yýkýk duvarlarý, kýrýk aynalarý unutturan yalnýzca sana kavuþmak...
Ardýndan maviye boyanýyor yüreðim. Alýyorum derin bir nefes, penceremin özgürlük
dolu aralýðýndan. Söylüyorum; benimle ol, býrakma beni... En tutkulu, en derin nefesimle
olsam da bu mutluluðu… Ben özgürlüðümü
kayýp etmiþim bir kere bu yaþam yurdumda.
Elbet bir gün seni þikâyet ederim. Yalnýzca seni yargýlayacak olan özgür yaþama.
Mustafa Dever
Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Sayfa 3

DURGUNSUN BU GÜN

ÝPÝMÝZÝ ÇEKEN VAR

Damla damla yaþlar akar gözünden,
Yakýþmýyor sana kurtul hüzünden.
Gülüm, güzelliðin gitmez yüzünden,
Neden böyle durgunsun bu gün.

Geceye kan damlýyor gözlerimden bu gün.
Ne hayalin kaldý düþlerimde ne de yüzün.
Zamansýz bir korku var içimde ve de hüzün.
Bitiyor bu aþk bir tanem, ipimizi çeken var…

Göz yaþýný sil gülüyorum de bana,
Aðlamak yakýþmýyor bir tanem sana.
Ne oldu sevgilim yoksa küstün mü bana,
Neden böyle durgunsun bugün?
Gözünle gözüme sorular sorma,
Kötülük mü yaptýlar yoksa gülüm sana.
Aðlama artýk gülüyorum de bana,
Neden böyle durgunsun bu gün?
Mesut Þahin
Yozgat E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
RÜYA
Ben uzaktan sevmeye mecburum,
Hiç bir güzellik ben dokununca ayný kalmaz.
Umutlarým uzaktan sevmeye dair,
Sarýlmak hayâldir, haramdýr tenin.
Ancak düþlerimde bulurum seni.
Her renkte ayný sen varsýn.
Ve ben koyu karanlýk gece,
Belki sadece siyah.
Sen kalbimin ortasýnda gülümseyen mavi,
Sanma ki her düþümde berraktýr gökyüzü.
Mutluluðum bitse de, uyandýðýmda,
Yirmi üç yýldýr hasretle beklediðim,
Düþlerimin kapýsýný açýk býraktým,
Yaþamak için hayallerimi...
Erhan Musaoðlu
Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

FIKRA

Bir yýldýz kaydý, çok ötelerden gördüm onu.
Yitiren bir garip var hücresinde, aþka dair umudunu.
Mahkum etmiþler sensizliðe kýrmýþlar kanadýný kolunu,
Bitiyor bu aþk sevgilim, ipimizi çeken var…
Ne seni yaþadým doyasýya, ne de acý veren sensizliði.
Öyle bir gittin ki, en derinlerde hissetim kimsesizliði.
Çýktý artýk pazara, yalancýnýn iðnesi ve ipliði.
Bitiyor bu aþk canýmsýn, ipimizi çeken var…
Þaþkýnsýn biliyorum bu an ve de aklýn duracak gibi.
Þunu da biliyorum ki inadýmýzdýr bitmesinin tek sebebi.
Umursamýyorum artýk ne arþýný ne de halebi.
Bitiyor bu aþk sevdalým, ipimizi çeken var…
Sebep sorma bana, sana bir þey söyleyemem.
Ne bu gün ne de yarýn, ben kimseyi sevemem.
Hem senin hem de benim geleceðini gölgeleyemem.
Bitiyor bu aþk karayazgým, ipimizi çeken var…
Sabah olur mu, güneþ doðar mý ömrüme bir daha.
Bu beden, bu ruh ile çýkar mý bilmem sabaha.
Ne keþkeler, ne de acabalar çare etmez bir daha.
Bitiyor bu aþk yaþama sebebim ipimizi çeken var…
Senden ötesi yok, bitmez sevgimiz demiþtik oysa.
Sevecektik birbirimizi, vuslat mahþere de kalsa.
Ne sen yaþayacaktýn, ne de ben, birimiz diðerinde yoksa.
Bitiyor bu aþk canparem; ipimizi çeken var, ipimizi
çeken var…
Uður Güneþ
Balýkesir L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

NEDEN ÝÞSÝZ ÝMÝÞ?
Bir avcý, iþ bulmak için Ýþ ve Ýþçi Bulma Bürosuna gider. Büroda kayýt yapan
memur sorar, avcý cevaplar:
- Adýnýz?
- Hasan
- Soyadýnýz?
- Atar.
- Mesleðiniz?
- Avcýyým.
- Ne avlarsýnýz?
- Timsah, fil, balina…
- Bunlarý nerede avlarsýnýz?
- Sakarya’da.
Kayýt memuru hayret içinde baþýný
kaldýrýp bakar:
- Ýyi ama timsah, fil, balina Sakarya’da
ne arar?
Avcý boynunu büker:
- Ýþte ben de bunun için iþsizim.
Mesut Er
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

AZÝZ ÞEHÝTLERÝMÝZ
Kalleþlerin attýðý kurþunla can verdiniz,
Allahýn izniyle cennete girdiniz,
Kalplerde gönüllerde sizin sevginiz,
Ruhunuz þâd olsun aziz þehitlerimiz.
Muhammet Mustafa'ya komþu oldunuz,
Gerçek dünyada huzur, saadet buldunuz.
Bu dünyadayken vataný korudunuz,
Ruhunuz þâd olsun aziz þehitlerimiz.
Cennet köþkünden en güzel yeriniz,
Vatan için kurban oldu her biriniz,
Þahâdet þerbetini içeni unutmayýz biz,
Ruhumuz þâd olsun aziz þehitlerimiz.
Toprak, namus uðruna oldunuz þehit,
En makbul kulsunuz Muhammed þahit,
Hepiniz mertebe aldýnýz birer mücahit,
Ruhunuz þâd olsun aziz þehitlerimiz.
Ramazan Yýldýz
Elmadað Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

BULMACA
SOLDAN SAÐA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1) Siyaset - Gözde canlýlýk. 1
2) Baðýþlama - Uzay - Ýlaç,
2
merhem. 3) Eski bir uygarlýk (Kýsaca) Yüzyýl. 4) Sýk aðaçlý 3
alan - Topun kale çizgisinden 4
çýkmasý - Eski Mýsýr tanrýsý. 5)
5
Tümör - Taksit. 6) En kýsa zaman - Evliya, veli. 7) Dayanýklý- 6
lýk - Balýk tutma gereci. 8) Gi- 7
diþ - Tahýl tozu - En kýsa za8
man. 9) Tuzaða düþürülen. 10)
Ýbra, temize çýkmak - Bir nota. 9
11) Anlam - Rakam. 12) Binek 10
hayvaný - Evin bir bölümü 11
Horoz tepesi.
12
YUKARIDAN AÞAÐIYA
1) Genel görünüm - Görme engelli. 2) Trabzon’un bir ilçesi - Kibarlýk, incelik.
3) Koþucu deve kuþu - Zar ile oynanan oyun. 4)
Geçen Sayýdaki
Oruç açma zamaný - Amerikyumun simgesi - TeleBulmacanýn Çözümü
fonda hitap sözü. 5) Ýngilizce’de çay - Arapça ben.
6) Ýþaret - Ýmal etme. 7) Büyük sert taþ - Hayvansal
bir besin - Kýsa zaman. 8) Çin para birimi - Zafer
kazanma. 9) Boru sesi - Bir sayý - Bir nota. 10) Püsküllü baþlýk - Tat alma organý - Sinir. 11) Hane Radyumun simgesi - Uzaklýk anlatýr - Kocaman,
büyük. 12) Gözlem evi - Beyaz.
Ahmet Emin Eroðlu
Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Seslenis

Sayfa 4
USTALARDAN SEÇMELER
TALAT SAÝT HALMAN

ÜSKÜDAR
Rüzgârlarý bir fatiha yüklenmiþ
Onbinlerin ölgünce uzaklaþtýðý yerde.
Kumrular aðlaþýyor:
“Gidelim Üsküdar’a”
“Gidelim Üsküdar’a”
Kumrularýn sürgünü bitmezse ki hiç bitmeyecek
Sevgi ölüm bekçisidir selvi gibi.
Kanýyor Haçlýlarýn yaðmasý evler dolusu
Nice çýrpýnsa Leander boþuna.
Yýlan efsanesi duymuþ, susuyor Kýz Kulesi.
Bir cehennem düþü görmüþ de uyanmaz, uyumaz
Karacaahmet
“Ne tâc ü ne taht ü ne mülk ü ne mâl”
Her cuma zerde pilâv Valide Sultan’da ama
Üsküdar gitgide aç, gitgide loþ,
Çengiler gülmüyor ve güldürmüyor,
Ordular döndü yenilgin ve yarým,
Hasbahçesi yorgun sarayýnda
Daralan ufkunu imzalarken
Sonrasýz aðlýyor Üçüncü Selim.
Üsküdar çeþmesi candan su verir yaslýlara,
Ama ölmüþlerinin câný için sýr vermez
Kamyonlar aðýldar deli, Allah’a emanet.
Söndüren kimdir adak mumlarýný?
Kim çözer çýkmayan dilekler için
Türbeye üst üste baðlanmýþ olan bezleri?
Bu duasýz çürüyen ülkeye sürmüþlerdi
Nedîm-i þeydâyý bile:
Selvilerin her biri ýssýz, bir onun selvisi þen.
Yüzlerce yýl bahara özenmiþtir Üsküdar.
Uçmasa üstünde ecel kuþlarý
Neftî gece son bulur mu bir gün?
Genç ölenler deli otlarla büyür.
Tanrý’ya küskün mezar taþlarý çaðlar boyu
Ýstanbul’u dinler ve baðýþlar yeni baþtan
Ve ölüm
Hýncahýnç gölgeler günahlarla
Dar gelir Üsküdar’a
Talat Sait Halman
HAYATI
7 Temmuz 1931 tarihinde Ýstanbul’da doðdu. 1951 yýlýnda Robert Kolej’i, 1954 yýlýnda Amerika’da Colombia Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Ortadoðu Edebiyatlarý Bölümü’nü
bitirdi. 1953-60 yýllarý arasýnda ayný üniversitede Türkçe
okutmanlýðý yaptý. Temmuz 1971 yýlýnda Kültür Bakaný oldu.
Bakanlýðýnýn Aralýk 1971 yýlýnda kaldýrýlmasý üzerine gene
Amerika’ya eski görevine döndü. 1980-82’de Ýlk Kültür Ýþleri
Büyük Elçisi olarak görev yaptý. 1983-86’da Pennsylvania
Üniversitesi’nde konuk profesördü. 1986’dan sonra New
York Üniversitesi’nde görev yaptý. 1986’da Columbia Üniversitesi Halman’a ABD’nin en büyük çeviri ödüllerinden birini,
1987’de Boðaziçi Üniversitesi fahri doktorluk verdi. 1978 yýlýnda Uluslararasý Þiir Komitesi ve 1985 yýlýnda Amerikan Þiir Akademisi üyesi oldu.
Þiirleri, eleþtiri, makale ve çevirileri var. Amerikan sanatedebiyat dergilerinde günümüz Türk þairleri üzerine tanýtmalar, deðerlendirmeler yaptý. Bu incelemelerinin bir kýsmý
Türkçe dergilerde de yayýnlandý. Antolojileri Daðlarca, Orhan Veli Kanýk, Yunus Emre, Melih Cevdet Anday, Ýlhan Berk,
Kemal Özer, Mevlana, Kanuni ve Sait Faik Abasýyþanýk’tan
çevirdiði þiir ve hikaye kitaplarý Amerika’da yayýnlandý.
Türkiye’de Faulkner’den hikaye, Shakespeare, Langston Hugnes ve Wallace Stevens’ten vb. þiir çevirileri basýldý.
Eserleri: Eski Mýsýr Þiiri, Eski Uygarlýklarýn Þiirleri, Yaþayan Amerikalý Þairler, Amerikalý Kadýn Þairler adlý çeviri
derlemeleri vardýr.
Kendi þiirlerini Can Kulaðý, Bin Bir (özdeyiþ þiirleri),
Canevi, Tuyuðlar, Uzak Aðýt kitaplarýnda topladý.
Shakespeare’in eserlerinden yola çýkarak Kahramanlar
ve Soytarýlar adlý oyunu yazdý; W. Shakespeare’nin Tüm Soneler’ini çevirdi.

DUMANSIZ KOÐUÞLAR
Silivri 6 No’lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun
oluþturmaya baþladýðý "Tütün Ürünleri Kullanýlmayan" koðuþlardan biri de benim de bulunduðum C10 koðuþudur.
Sigarayý hiç içmedim. Öncelikle cezaevi idaresinin bu uygulamasýný sevinçle karþýladým.
Sigaranýn yoðun olarak içildiði bir koðuþta 19 ay kaldým.
Bu süre içinde, adeta ceza içinde ceza yattým. Elbette ki cezaevinde bulunmak, baþlý baþýna bir sorundur. Her þeyden önce
koca bir zaman kaybýdýr. Bir çok þeyden geri kalmaktýr. Dolayýsýyla, cezaevinde bulunmak iyi bir durum olarak görülemez.
Ama bir biçimiyle yolumuz düþmüþ buralara… Ve burada
olmamýz bir realite, bu realiteyi nasýl yaþamak gerektiði de
önemli aslýnda. Bu süreçte, baþta sosyal etkinliklerin mahkum
için çok önemli olduðu düþüncesindeyim.
Cezaevinin sigara içilmeyen koðuþlar oluþturmasý, benim
gibi sigara kullanmayanlar açýsýndan altýn deðerindedir. Bu
uygulamanýn bir çok faydasý söz konusu... Koðuþumuz sigara
içilmeyen koðuþa dönüþtürüldüðünde 24 kiþiydik. Koðuþta 6
kiþi sigara kullanýyordu. 6 kiþi diðer koðuþlara gitti. Kalan 12
kiþi arkadaþlýðý sigaraya tercih ederek, dumansýz hayata merhaba dedi.
Sigarayý býrakan arkadaþlar arasýnda 40 yýllýk tiryaki olan
da vardý, 20 yllýk olan da... Bu arkadaþlarýn sigarayý býrakmalarýnýn neticesinde, deðiþimi onlarla birlikte gördük. Saðlýklarýnýn düzene girdiðini gözlemledik. Her sabah sayýmda aþina
olduðumuz öksürük krizlerini göremez olduk; kýsa bir süre
sonra da unuttuk… Bir kez daha sigaranýn ne kadar zararlý olduðunu görmüþ olduk.
Geçtiðimiz ay bu kapsamda Ceza Ýnfaz Kurumunun düzenlediði etkinlikte konuþan Türkiye Sigarayla Savaþ Derneði
Genel Baþkaný Doktor Mustafa Aydýn; her yýl sadece Türkiye'de 115 bin, dünyada ise 5,5 milyon insanýn sigaradan dolayý, erken yaþta hayata veda ettiðine dikkat çekti.
Yani her 6 saniyede 1 kiþi sigara kurbaný olmaktadýr. Tüm
bunlara raðman; sigara kullanmayý marifet sayan yýðýnla insan
var. Cezaevinde de mahkumlarýn çoðu sigara kullanýyor. Hatta sigarayý kendisine sýrdaþ, veyahut yâren gören insanlar dahi
var.
Sigarayý neden içiyorsun? diye sorulduðunda; ne yapayým? derdim çok, "zaten ölmüþüm" gibi umutsuz, hayattan
kopuk cevaplar alýyorsun. Oysa ki her þeye raðmen hayat devam ediyor. Bu durumdaki bir çok mahkâm arkadaþ bu anlayýþla adeta sigara kullanmayý bir psiko terapi olarak algýlýyor.
Oysa ki yaþadýðýmýz gerçek ve sorunlarýmýzý bu yöntemlerle çözemeyiz. Daha faydalý yöntemler bulmak mümkün…
Öncelikle burada bulunduðumuz zamanýn geçici olduðuCANIM KIZIM ÖYKÜM'E
Dünyaya geldin, gelirken nurlar saçtýn.
Meðer körmüþüm, gözlerimi açtýn.
Babaný unuttun, haliyle benden kaçtýn.
Uzun zaman oldu, kim bu diye þaþtýn.
Þu an geldin tam iki yaþýna,
Kurban olurum senin gözlerine kaþýna.
Seni býrakmayacaðým asla tek baþýna,
Öyküm güzel kýzým asýrlarca yaþa.
Yaþamýn kuralý sevgidir saygýdýr bilesin,
Deme babana asla sen bir çilesin.
Yüce Rabbim benim ömrümü sizlere versin,
Yalnýz isteðim anneni çok ama çok sayýp sevesin.
Baban derki; kýzým kimseye güvenme,
Söz verdin ama gelemezsen gücenme.
Yarýn mý bilmiyorum bak bir halime,
Küsmüþüm Öyküm beni senden ayrý koyan kaderime.
Ali Özdemir
Bolvadin C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Bazen aynanýn karþýna geçip aðlarým;
Bu genç yaþta bu yorgun beden benim mi diye.
Þimdi anladým üzülmekle aðlamakla
Ele bir þey geçmediðini.
Artýk benim için bir damla gözyaþý bile dökmeyen
Ýnsanlar için gözyaþý döküyorum.
Çünkü anladým o insanlar bir damla,
Gözyaþý bile etmezler
Kötü günlerin kýymetini bilmeyen,
Hayatta baþarýya uluþamaz.
Barýþ Ýmeç
Trabzon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

na inanmalý ve idrak etmeliyiz. Geçirdiðimiz ve geçireceðimiz
zaman dilimi zarfýnda hayata pozitif bakarak "dertlerimizi, sýkýntýlarýmýzý" hafifletebiliriz.
Ýnsan bilinciyle tüm sýkýntýlarýn üstesinden gelebilir, yeter ki istesin.
Sýkýntýlarýmýzý, anlýk unutmak ve hafifletmek adýna sigara
gibi zararlý bir maddeye sýðýnmak ve kullanmakla; aslýnda
"derdimize" dert kattýðýmýzýn farkýnda mýyýz acaba? Tüketilen her sigaranýn, yeni sorunlarýn oluþmasýna zemin hazýrladýðý açýktýr.
Geleceðimizi karartýyoruz…
Türkiye Sigarayla Savaþ Derneði'nin yaptýðý bir araþtýrmaya göre, sigaranýn, % 6 kalp ve damar hastalýklarýna, %35
çeþitli kanserlere, %5 diðer hastalýklara sebep olduðu sonucuna varýlmýþ. Sigara kullanan her 6 kiþiden 2’si 50. yaþ gününü, 3'ü 58. yaþ gününü, 4'ü ise 65. yaþ gününü kutlayamayacak.
Sigarayla ilgili bir çok olumsuz þey söylemek mümkündür. Ama insanoðlu tüm bunlara raðmen kullanmaya devam
ediyor. Tabi ki, bunun çok farklý sebepleri var. Ayrýca bu sektörün bir de rant yönü var. Ama bunu konuþmayalým bile…
Bizi ilgilendiren en önemli yaný saðlýktýr. Bu baðlamda anlatmaya çalýþtýðýmýz gibi "SÝGARA SAÐLIÐA GERÇEKTEN
ÇOK ZARARLIDIR".
Bulunduðumuz mekân konum sebebiyle, saðlýksal sýkýntýlarýmýz zaten mevcut. Örneðin, en basitinden her yer beton… Yeþile hasretiz, sürekli stres hali yaþýyoruz. Ayrýca birlikte ayný kaderi paylaþtýðýmýz diðer mahkâm arkadaþlarýmýzýn tüm sevinçleriyle olduðu gibi dertleri ve sýkýntýlarýyla da
yaþamak zorundayýz. Öyle ki yaþadýðýmýz dar alan da nefeslerimiz bile karýþýyor birbirine.
Tüm bu sýkýntýlarýn içerisinde sigarayý býrakabilmek, özgürlükten yoksun bizlere saðlýðýn yanýnda manevi bir güç kattýðý gibi, irade gücüne hakimiyeti de öðreniyor insanoðlu.
Ayrýca mahkûm için sigara çok büyük bir ekonomik külfettir. Yani üretemeyip tükettiðimiz için. Ayný zamanda ailelerimize verdiðimiz yükten ötürü ihanet etmiþ olmuyor muyuz?
Temennim o ki, Türkiye'nin tüm cezaevlerinde dumansýz
hava sahalarý, yani dumansýz koðuþlar oluþturulsun. Ve bu
yönde mahkûm arkadaþlarýn talebi olsun.
Ýsa Kaya
Silivri 6 Nolu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

ÝÞTE BENÝ KAHREDEN BU
Günlerim sensiz geçmiyor ki,
Yüzüm sensiz gülmüyor ki,
Þarkýlar beni bilmiyor ki,
Ýþte beni kahreden bu.
Dört yanýmda telli duvar,
Ýnsanlarda vefa mý var?
Sen þimdi yoksun ya yar,
Ýþte beni bitiren bu.
Sensin aþkým, sensin caným,
Senle dolu her bir aným.
Sen benim hasret yaným,
Ýþte beni delirten bu.
Sensiz viran sanki þehir,
Günüm hasret, günüm zehir.
Gözlerim her gün nehir,
Ýþte beni aðlatan bu.
Sanki sensiz bir hiçim,
Senle yanar benim için.
Seni sevmek benim iþim,
Ýþte beni daðlatan bu.
Seni ben hep benimsin sandým,
Aþkýn ile her gün yandým.
Seninleyken sensiz kaldým,
Ýþte beni mahfeden bu.
Fatih Erdem
Niðde E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

GARDÝYAN
Yagmur yaðarken bu þehrin üstüne,
Düþtüm de yerlere, elimden tutan olmadý.
Kýrmýzýya boyandý gömleðim gardiyan,
Bir sessiz çýðýlýktý haykýrýþým ama duyan olmadý.
Kuytu sokaklarda geçti ömrüm,
Kimse sormadý bana nerde evin.
Düþtüysem bu karanlýk zindan köþelerine,
Suçlusu ben miyim? Hayatmý? Söyle gardiyan.
Dýþarýda güneþli pýrýl pýrýl hava var,
Hapishaneyi hep karanlýklar sarar.
Belki bir gün güneþ üstümüze de doðar,
Biraz da hayal kurmaya hakkýmýz yok mu gardiyan?
Sayýlý gün geçer der kendimizi avuturuz,
Bir çizgi daha çeker belki bu gün belki yarýn deriz.
Gecenin sessizliðinde yat denince uyuruz,
Sabah uyandýðýmda bir kere de sen olma gardiyan.
Murat Öz
Zile M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

UYANIÞA DAVET
Manasýz dünyadan mana arayacak kadar gafiliz,
Gönül gözü açýkken bile görmeyecek kadar cahiliz.
Aslen bir safta inci gibi diziliyiz hepimiz,
Gafletten gurur yapar bir de adam seçeriz.
Ruh içeriden çýðlýk çýðlýða baðýrýr,
Tüm bedeni hidayete çaðýrýr.
Akýl yoksa bu ses boþluða daðýlýr,
Nefis gör ki günahýn üstüne yýkýlacak daðdýr.
Bi’çare sözler öylece dökülür dilimden,
Söylemekten baþka bir þey gelmezdi elimden.
Ruha beden bulup ibadet gelir gönlümden,
Mevlam hidayet vere inþallah hepimize hemen bugünden
Rüzgâr

ÞÝÝR

15 Eylül 2010

Söyle özgür mü dolaþýrsýn dünyada?
Yoksa bizim gibi çarpacak duvarlarý mý var?
Ýstediðin yöne mi gidersin semada?
Yoksa sadece yükmü taþýrsýn Rüzgâr?
Seher yelindeki ferahý,
Meltem fýsýltýsýndaki mizacý,
Sam yelindeki þifayý,
Gönderene kurban bu can Rüzgâr.

GÜNEÞ YANIÐI ADAMA
(Eski hükümlü M. Tekin Hayran’a)
Kara saçlý kara gözlü,
Siyah tenli yanýk yüzlü.
Doðru özlü, doðru sözlü,
Geçti buradan Tekin Hayran.
Mert yüreði sivri dili,
Temmuz da budar dý gülü.
Pek takmazdý saðý solu,
Geçti buradan Tekin Hayran.
Sevgilisi þu topraktý,
Sýrdaþý bu yapraktý.
Amacý hep çalýþmaktý,
Geçti buradan Tekin Hayran.
Kahve topraðý severdi,
Çalýþaný çok överdi.
Arada bir söverdi,
Geçti buradan Tekin Hayran.
Zorluðun hakkýndan gelirdi,
Sevdiðine gül verirdi.
Sevmediðini yererdi,
Geçti buradan Tekin Hayran.
Güneþ yakmýþ zift karasý,
Bitmezdi gönül yarasý.
Kaldý burda hatýrasý,
Geçti buradan Tekin Hayran.

Göz görmediðine inanmaz diyene ýspatsýn,
Çok güçlüsün bir emre herþeyi yýkarsýn.
Genede isyankarsýn yüzüne bile bakarsýn,
Sabrýn itaatkarsýn hoþsun Rüzgâr.

Ýþte bak olanlar oldu,
Koca bahçe yetim kaldý.
Çiðdem çiçekleri soldu,
Geçti buradan Tekin Hayran.

Göz görmese de bilirim ki varsýn.
Çölde yanan bedeviye yarsýn,
Gemilerin yelkenine cansýn.
Söyle senin aþkýn kime rüzgâr?

Nesip der burasý handýr,
Yigitten kalacak þandýr.
Býraktýðýn hatýrandýr,
Geçti buradan Tekin Hayran.

Gülfidan Kaya
Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Nesip Aykýn
Ýnfaz Koruma Baþmemuru
Tekirdað Kapalý Ceza Ýnfaz KurumuMuratlý Açýk Bölümü

DÝLÝ GEÇMÝÞ ZAMANLARDAN
Temize çekiyorum senden kalan yalanlarýmý,
Mühürleyip bütün kavuþmalarý,
Solgun sarý zamanlara erteliyorum,
Yüzündeki tüm zamanlardan geçiyorum senin,
Masumiyetini býraktýðýn di'li geçmiþ zamanlardan,
Artýk kaldýrýldý kalp kýrýlsa da sever yasasý,
Kalp kýrýldý mý sevmiyor, yasaklandý intiharlar.
Ve aþk sancýsý çekilmiyor…
Kutsallýðýna inandýðým günahkar, ne kadar yokmuþuz aslýnda,
Gerçeðe baðýmlý olmam gerektiðini biliyorum,
Sen ihanet kokan kadýn, gün geçtikçe sana benziyorum.
Yalan söylemek istiyorum,
Hatta bildiðim þeyleri bile kendimden.
Ve suç iþlemek istiyorum,
Nasýlsa senden sonra her þey yasa dýþý,
Her yer suç mahalli.
Kutsallýðýna inandýðým günahkar ne kadar yokmuþuz aslýnda.
Yanlýzca sözcüklerde yaþayan aþklarýn,
Ucuz yaldýzlarýný silkeliyorum saçlarýmdan,
Ellerimde afaroz damgasý yüzümde güneþ,
Temize çekiyorum senden kalan yalanlarýmý,
Ve artýk kutsallýðýna da inanýyorum.
Deðiþtirdi seni aþk havarileri,
Üstelik koparýldý papatyalarýn seviyorum yapraðý.
Sen deðilsin tarotlardaki kupa kýzý.
Ve yasaklandý falcýlara gitmeler.
Ancak düþlerimde bulurum seni,
Bütün özlemlerin koyulaþtýðý yerde.
Ölürcesine özlerim seni.
Yusuf Can Yakar
Uþak Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
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SON ÞÝÝR
ÝNSAN
Köhne bir istasyonda,
Tek kanatlý bir kuþ konacak omuzlarýna.
Kýrdýðýn bir kalbi býrakacak avuçlarýna,
Þaþýracaksýn.
Ýþte bu son duraðý olacak yalanlarýnýn.
Delik deþik bir hasretle düþeceksin kaldýrýmlara,
Ellerin bile el vermeyecek sana,
Ayaklarýn çoktan çekip gitmiþ olacak,
Gözlerin en uzak yýldýzlara takýlacak,
Ve yýkýlacaksýn...
Bir sen bir de o taþ kalbin
Kalacak sokak ortasýnda.
Kaderinse yaþlý bir çöpçünün yorgun ellerinde
Sýzlayacak.
Aðlayacaksýn,
Belki biraz geç olacak ama;
Ýþte o gün
Kimi kaybettiðini anlayacaksýn.
Özcan Akkuþ
Maltepe 3 Nolu L Tipi Ceza infaz Kurumu
ÝLK DEFA
Ýlk defa yýkýldým,
Sensiz kaldým.
Ýlk defa caným,
Böylesine acýdý.
Sensiz ilk defa,
Göz yaþlarýmda boðuldum.
Yoruldum yorgunum,
Sana muhtaç sana tutkunum.
Ellerin nerede çok özledim,
Dokun bana, yaþat beni, sar kollarýnla,
Isýt beni yalnýz kaldým inan!
Mahrum etme ne olur,
O gül yüzünü göster.
Yarýn görüþ günü,
Çabuk gel yetiþ ne olur.

Bazen aþk gider ve adresi deðiþir evinizin, sesinizin tonu deðiþir ve rüyalarýnýz… Her akþam açýp girdiðiniz kapýdan bir baþka
sevda giriyordur artýk. Her gün oturduðunuz o koltukta bir baþka
sevda oturuyordur. O bakmaya doyamadýðýnýz gözlerin ýþýðýnda bir
baþka sevdanýn adý vardýr. Þimdi yýllardýr evinizde konuk ettiðiniz
masalarda oturduðunuz hayatlarýný paylaþtýðýnýz, dostlarýnýzýn
kahkahalarý arasýna bir baþka ses karýþýyordur artýk. Gölgenize alýþýk duvarlar bile çoktan kabullenmiþtir yokluðunuzu. Her gece
uyuduðunuz, o baþýnýzý koyduðunuz yastýða bir baþka sevda kokusunu býrakýyordur. O öpmeye kýyamadýðýnýz ulu dudaklarda bir
baþka sevdanýn tadý vardýr.
Bazen aþk gider ama ölüm gelmez. Bir türlü ne yapsanýz da öfke duymazsýnýz, giderken bir kibrit aleviyle ateþe verdiði ömrünüzün alevleri içinde eriyip giden yüzünüze, silinip giden kokunuza,
kül olan yüreðinize dönüp bir kez bakmayan. O sevdanýza… Anlarsýnýz aþktýr bu. Bu öfkeyi bir türlü yurdunuza kabul etmeyen vefasýz bir utanýþa kurban olsa da, solup gitmeyen hayattan soðutup
sizi ölümü özleten ölü bir bedende canlý kalmakla ilerlenen anlarsýnýz aþktýr bu.
Bazen aþk gider aslýnda, bilsen nereye gittiðini onu çaðýran o
eksik yaralý ve hep kanayan çocukluðundur. Hani o gözlerinde ilk

OÐUL

GÜN GELÝRDE

Bir sevgi ki o,
Asla vazgeçilmeyen.
Bir anne ki o,
Caný pahasýna deðiþilmeyen.

Oðul deyince burkulur içim,
Bilmem ki felek ne idi suçum.
Daha genceciktin aðardý saçýn,
Adýna kurbaným ben senin oðul.

Gün gelirde mazi aklýna gelirse,
Bir kaç resme bakýp yaþarmasýn gözlerin.
Anýlar hayal olsa da sen anýlarda boðulma,
Hýçkýrýklara býrak geçmiþteki güzel günlerimizi mazide kalsýn.
Kalsýn da, el ele tutuþup dolaþtýðýmýz, gezdiðimiz,
Yerleri görüp de yüreðin bir yaralý kuþ misali çýrpýnmasýn.
Anýlarýn içinde kalma, kalma ki benim gibi,
Çileler, ýzdýraplar senden uzak kalsýn çekme,
Benim çektiklerimi…
Yýkýlma, yýkýlma ki ayakta kalasýn.
Gün gelirde beni ararsa gözlerin, el ele dolaþtýðýmýz yerlere,
Bak, bak ki anýlar gözlerinde canlansýn.
Ýþte o zaman beni, ebediyen kaybettiðini anlar,
Ýþte o zaman acýlarla baþ, baþa kalacaksýn.
Kaybettiklerinle gün gelirde avunacaksýn…

Yemeden yedirdin,
Ýçmeden içirdin.
Hasta olduðum zaman,
Ne doktorlar getirdin.

Teoman Erkol
Mersin E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

Özcan Çuhadar
Ankara 1 Nolu F Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu

CESARET
Her þeyi doðru düzgün yapmak ve ortalarda
bir yerlerde olmak sýradan bir durumdur. En dipte ya da dibe yakýn olmak ise ayrýcalýktýr. Bu sizin
için uygun görülen sýradanlýkla ilgilenmediðinizi
gösterir. Aklýnýz aslýnda baþka bir yerdedir. Hayallerde… Hayatýmýzý garantiye almak için risk
almamýz gerekiyor. Bazen iyi gidecek, bazen gitmeyecek. Ýyi gittiði zamanlar, iyi gitmediði zamanlarý unutturacak.
Hayallerinizin doðrultusunda korkusuzca
ilerleyin. Cesaret korkunun eksikliði deðil, korkunun kontrol edilmesi, korkuya raðmen karar verip
harekete geçilmesidir. Korkudan daha önemli bir
þeyin olduðuna karar vermektir.
Baþarýsýzlýk imkansýzmýþ gibi davranýn.
Kendinizi gerekirse rol yapmaya zorlayýn. Korkusuz ve cesur bir insan gibi davranýrsanýz, bu zamanla gerçeðiniz olmaya baþlar.
Yaptýklarýnýzýn çoðu alýþkanlýk. Baþarýya götüren alýþkanlýklar, baþarýsýzlýða götüren alýþkanlýklar. Bu yüzden, ne zaman ileri gitme ile güvenli hareket etme konusunda bir karar vermeniz gerekirse, ileri gitmeyi seçin. Neyi seçerseniz, alýþkanlýðýnýz olur ve alýþkanlýklar kaderinizi çizer.
Gençliðimde bana hep korku hakim oldu.
Ýçimdeki fýsýltýlar uzun süre beni olduðum yerde
tuttu. Kendimi aþmama ve geliþtirmeme engel
oldu. Korkularýma boyun eðerken, baþkalarýnýn
da korkabileceði aklýma gelmemiþti.
Bir tek benim ya da bir kaç kiþinin korkabileceðini düþünürdüm. Herkesin ayný korkularý
yaþadýðý aklýma gelmezdi.
Þimdi ise, korkuyla karþý karþýya kaldýðýmda
bunu bir meydan okuma olarak görmüyorum, bir
macera olarak görüyorum. Kendimi ve korkularýmý aþmak için bir fýrsat olarak görüyorum.
Korkularýnýzýn üzerine gitmeyi bir alýþkanlýk
haline getirin. Böylece hayatýnýzý korkularýnýz deðil, siz yönetirsiniz.
Korku her zaman orada olacaktýr. Ama her
cesurca davrandýðýnýzda, korkunun hayatýnýz
üzerindeki rolünü azaltýr ve baskýn bir duygu olmaktan çýkarýrsýnýz.
Karar verin. Hayal dünyasýnda yaþamayýn.
Hayatýnýzý dileyerek yaþamayýn, iþinizle ve ailenizle ilgili kendinizi adayacaðýnýz kararlar alýn.
Ýnandýðýnýz þeylerin arkasýnda durun. Sürekli
keþke þöyle, keþke böyle olsaydý demeyin.
Baþarýlý insanlar karar verir, kararlarýný uygulamaya koyarlar ve sonucu elde ederler. Ne istediðinizi bilerek yaþayýn. Fýrsatlar, cesur davranan

Uður Ünver
Mersin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

CANIM ANAMA

Bir hayat boyu biriktirdiðin,
Ýþte karþýnda emeklerin.
Beni sevgiyle büyüten,
Benim caným annem.

Güldür beni tatlý sözlerle,
Söyle caným sevginle.
Yaþat beni bekliyorum,
Bekletme beni gel ne olur.

görüþte belki de en çok bu yüzden vurulduðunuz, ertelenmiþ çocukluðun o mavi bahçesidir. Dönüp dönüp yeniden baktýðý o gizemli bahçede onu eksik severek yaralanmýþ ve annesinin sesini
duyar gibi olmuþtur. Belki de yanýldýðýný anladýðýnda ürkekçe o
bahçenin köþesine sýðýnýp gözyaþlarýna boðulmuþtur. Çünkü bilirsiniz ki aþk çocukluðun arka bahçesinde, dalýp gittiðiniz ve sonra
evin yolunu bir türlü bulamadýðýnýz, kurallarýný kimsenin bilmediði garip bir oyundur. Aslýnda bir gün ansýzýn o oyununda yanýlmýþ
ve hak etmediðiniz halde o bahçeden kovulmuþsunuzdur. Anlayamazsýnýz neden kovulduðunuzu, nerede hata yaptýðýnýzý neden
unuttuðunuzu…
Þimdi yýllardýr oynadýðýnýz o büyülü oyuna dalýp hayatý dýþýnýzda býraktýðýnýz için bir gün aþk gider siz evinizin yolunu bir türlü
bulamazsýnýz ve sonra aþk geçer günler geçer. Ardýndan sonra yýllar geçer bebekler büyür, insanlar yaþlanýr, insanlar ölür, evler yýkýlýr, kurur aðaçlar, Sokaklarýn adý deðiþir. Anýlar belleðin gücüne
acýmasýzca teslim olur. Sevilen unutulur. Seven yanar.
Bazen aþk gider ya da siz gittiðini sanýrsýnýz.

insanlarýn kapýsýný çalar. Yardým tahmin edemeyeceðiniz yollardan gelir.
Bir þeyi ya "yapacaðým" deyin ya da "yapmayacaðým" deyin. "Yapmaya çalýþýrým" demeyin.
Baþarýlý olmayý denemeyin, baþarýlý olmaya
karar verin. Kararsýzlýk korkuyu körükler. Ýçlerinden geçmeye karar verdiðinizde, öncesinde size
korku veren engeller eriyip kaybolur.
Gerçek cesaret,engeller ve zorluklarla boðuþurken, mücadele gücünüzün kalmadýðýný hissettiðiniz anlarda vazgeçmek yerine, devam etmeyi seçebilmektir. Gerçek cesaret içinizdeki
düþmanla savaþabilmektir.
Eðer her alanda kolayca baþarýlý olsaydýk,
karþýmýza engeller çýkmasaydý, bunlarla savaþýp
mücadele edip karakterimizi geliþtiremezdik.
Her zorlukta deðerli bir ders yatar. Bütün zorluklarda, eðer ararsan bulabileceðin bir avantaj bir
olumlu taraf vardýr.
Cesaretin en büyük testini yenilgiyle ya da
baþarýsýzlýkla karþýladýðýnýzda inancýnýzý ve karanlýðýnýzý kaybetmekle vereceksiniz.
Hayalin sana güç verecek. Risk alýp tünelin
sonundaki ýþýðý görmeden içeri dalacak ve ilerleyeceksin. Korkularýnla yüzleþip, belirsizliklere
raðmen ilerlemeye de devam edeceksin. Cesaret,
hayattaki muazzamlýðýn vazgeçilmezidir.
Yapmaya korktuklarýn zor deðil, sen korktuðun için zorlaþtýrýyorsun. "Hak ettiðin hayat bu
deðil!" Eðer bir þeyleri deðiþtirmeye karar verip
harekete geçmezsen, hak ettiðin hayat bu olacak.
Her büyük baþarýnýn baþlangýç noktasý þiddetli arzudur. Çünkü güçlü arzularýnýz varsa, korkuyu yenersiniz. Sizin için yeterince önemli bir
þey varsa, vazgeçmezsiniz. Hayalleriniz ve nedenleriniz, korkularýnýzdan büyük olduðu sürece
korku sizi durduramayacak, ilerlemeye devam
edeceksiniz.
Bir çoðumuz korkudan bir þeyler yapmaya
cesaret etmez ve bu sayede yeteneklerimizi açýða
çýkarmazsak, arena sadece biraz cesaret eden ve
iþleri alalade bir þekilde yapan kiþilere kalacaktýr.
Hangi sektörü gösterirseniz gösterin, zirvedekilerin yaptýklarý iþi çok daha iyi yapacak insanlar
aramýzda dolaþýyor, bunlardan bir tanesi de sensin. Ama korkularýný yenip istediklerin için bir
adým ileriye çýkman gerekiyor. Yeterince olduðun
yerde kalmadýn mý?
Emrullah Aktaþ
Zile M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Büyüdün gözümde bir fidansýn sen,
Allahým korusun nazardan kem gözden.
Kazýdým adýný kalbime bak ben,
Adýna kurbaným ben senin oðul.
Annenle büyüdük bir heves ile,
Deðmesin ayaðýn çakýla bile.
Bundan sonra ölüm bile nafile,
Adýna kurbaným ben senin oðul.
Salih Akgül
Ýnfaz Koruma Baþmemuru
Mersin E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
SENDÝN ANAM
Her gecenin þafaðýnda beni bekleyen,
Güldüðüme gülen, üzülünce üzülen,
En çaresiz anlarýmý sormadan bilen,
Sendin anam sen.
Her sitemim nazým sanaydý,
Bakýþlarýn bana gökteki aydý,
Senin annem olman hamdü-senaydý,
Benim gülþenim sendin anam sendin sen.
Elini öpünce cennet kokardýn,
Kýzsan bile hep þefkat ile bakardýn,
Bana birþey olsa dünyalarý yýkardýn,
Benim dermaným sendin anam sen.
Babam kýzýnca bana yapma derdin,
Þu garibin gönlümü yýkma derdin,
Ýçini ateþ gibi yakma derdin,
Benim fermaným sendin anam sendin sen.

Abdurrahman Sarýlar
Gaziantep E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

MUTLULUK ve UMUT
Yalnýzlýðýmý paylaþtýðým þu dilsiz dört duvar arasýnda.
Aydýnlýk oldun ve mutluluk getirdin.
Hoþ geldin…
Hadi durma öyle bir yer seç kendine,
Yýllardýr bomboþ pas tutmuþ yüreðimden.
Þimdi sen çaldýn kapýmý,
Ve ben yüreðimin kapýsýný sana sonuna kadar açýyorum.
Umudumsun
Ve ben umudum olmak için sana savruluyorum iþte,
Al beni yüreðine.
Sana geldim diyorum beni geri çevirme,
Avuçlarýmýn içinde mutluluk.
Yüreðimin içinde sonsuz bir sevgi bulacaksýn,
Sana hepsini korkusuzca verebilirim.
Çünkü sen bunu hak edersin.
Çünkü senin adýn mutluluk ve umut.
Erol Tekin
Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
BÝR SEVDA OLSUN

Ýyiliði söylerdin, hayýrlarý gösterirdin,
Elinde tespihin hep Allah derdin,
Beni hep karþýlýksýz sevdin,
Benim gülmaným sendin anam sendin sen.

Bir sevda olsun ki güneþ kadar sýcak,
Karanlýðý aydýnlatacak kadar aþk ateþi dolu.
Yýldýzlar kadar pýrýl pýrýl parlak, ýþýl ýþýl canlý,
Ölüm kadar gerçek yaþamak kadar güzel.

Erdem oðlun yollarýna kurban olsun,
Ayaðýný bastýðýn turabýn olsun,
Bütün güzellikler hep senin olsun,
Benim cennetimin sendin anam sendin sen.

Öyle bir sevda olsun ki daha önce yaþanýp duyulmamýþ,
Su kadar duru berrak, bazen de sel gibi hýrçýn manyak.
Bebek gibi saf masum, nefes kadar vazgeçilmez,
Dað gibi saðlam, toprak gibi anaç, vefakar olsun.

Fatih Erdem
Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Güzel Söz
Hesabý temiz olanýn muhasebeden korkusu olmaz. (Sadi)

Bu yalnýz gönlümü yaksýn kavursun, kalbimin efendisi sahibi olsun,
Bazen deli divane, bazen de isyankar, asi, çilekeþ etsin.
Sadakat dürüstlük ve aþk mayasýnda, sevda hamuru olsun,
Ýþte böyle bir sevdaya susamýþ, benim deli garip gönlüm.
Birol Tahta
Zile M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
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Hükümlüler usta tiyatroculara taþ çýkarttý
ken, izleyenlerden
büyük alkýþ aldý.
Oyunu Foça
Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumu Müdürü
Halis Orhan, Ýkinci Müdürler Davut
Satýlmýþ ve H. Selçuk Göksu, Kurum Öðretmeni
Afet Özankaralý,
Dalaman Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Ýkinci Müdürü Erkan Keskin ve perFoça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu'nda sosyal ve kültürel etkinlikler
kapsamýnda Dalaman Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumu hükümlülerinden oluþan tiyatro ekibi tarafýndan 'Kamyon' adlý
oyun sahnelendi.
Foça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu tiyatro salonunda 25.07.2010 tarihinde
sahnelenen oyunu yaklaþýk 250 hükümlü izledi. On kiþilik ekip, öðretmen Mesut Taþdemir yönetiminde
Mehmet Baydur'un yazdýðý 'Kamyon'
isimli oyunu baþarýlý þekilde oynar-

sonel izledi.
Ýstanbul'dan Dalaman'a yük taþýyan þoför ve muavinin ormanlýk alanda kamyonun bozulmasýyla birlikte
baþýna gelen komik olaylarýn anlatýldýðý oyun, izleyenleri kahkahaya boðdu.
Oyun içerisinde zaman zaman söylenen türküler de duygulu anlarýn yaþanmasýna neden oldu.
Oyunun sonunda bir konuþma yapan Foça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Müdürü Halis Orhan, “Gerçekleþtirilen bu tür etkinlikler hükümlülerin

Denizli D Tipi’nde moral günü

Denizli D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda, hükümlü ve tutuklularýn rehabilitasyonu çerçevesinde;
boþ zamanlarýný deðerlendirmek, topluma yararlý bireyler olarak yetiþmelerine yardýmcý olmak, sosyal ve manevi
yönden kalkýnmalarýný saðlamak amacýyla düzenlenen faaliyetler sürüyor.
Kurum kapalý spor salonunda gerçekleþen Moral Günü etkinliði; hükümlü ve tutuklularýn, tiyatro, müzik
ve halk danslarýyla buluþmasýný saðladý.
Kurum Müdürü Ensar Çelik'in
açýlýþ konuþmasýyla baþlayan programda ilk olarak, Halk Oyunlarý Eðitmeni
Ayþegül Yýldýrým tarafýndan hazýrlanan, kadýn hükümlü ve tutuklulardan
oluþan halk oyunlarý ekibinin gösterisi
yer aldý. Baðlama Öðretmeni Mehmet
Yýlmaz yönetiminde Temel Baðlama
Kursu'na katýlan hükümlü ve tutuklulardan oluþan koro da, sevilen türküleri seslendirdi.
Ensar Çelik, eðitimin önemini vurguladýðý konuþmasýnda, eðitimin temel amaçlarýndan birinin de, insanlarý
suçtan uzak tutarak sosyalleþmiþ birer

birey haline getirmek olduðunu söyledi. Çelik konuþmasýnda "Ancak elbette
ki eðitim suçun iþlenmesinden sonra
da kiþinin topluma kazandýrýlmasý için
gerekenlerin yapýlmasýný kapsayan ve
ömür boyu devam etmesi gereken bir
süreçtir. Bizler de kurumlarýmýzda
bunu saðlamaya çalýþýyoruz." dedi.
Etkinliðin en çok ilgi çeken bölümüyse, Eðitimden Sorumlu Kurum
Ýkinci Müdürü Mehmet Ýnci'nin de rol
aldýðý "Babalarýn Babasý" adlý skeç oldu. Hükümlü ve tutuklularla ayný sahneyi paylaþan Ýkinci Müdür Ýnci, performansýyla büyük beðeni topladý.
Etkinlikte ayrýca, Fayans-Seramik
Döþemeciliði ve Temel Baðlama Kurslarýnda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara Denizli Milli Eðitim Þube
Müdürü Ýbrahim Ertan Aktaþ ve Denizli Halk Eðitim Merkezi ve ASO
Müdür Yardýmcýsý Bayram Karasu tarafýndan kurs bitirme belgeleri verildi.
Program, Edebiyat Öðretmeni Yýlmaz Saðdýç yönetiminde, hükümlü ve
tutuklular tarafýndan hazýrlanan "OtoGýrgýr" adlý tiyatro oyunu ile sona erdi.

gerek ceza infaz kurumunda kaldýklarý sürede, gerekse tahliye sonrasýnda
topluma daha uyumlu þekilde katýlmalarýný saðlamalarýna yardýmcý olmaktadýr. Bugün burada çok güzel da-

kikalar yaþadýk. Emeði geçenlerin eline saðlýk, teþekkür ediyoruz.” dedi.
Tiyatro ekibine günün anýsýna
plaket ve tüm ekibe çeþitli hediyeler
verildi.

Adana E Tipi Kapalý ve Açýk’ta
Doðal Afetler konferansý ile giysi yardýmý
Adana E Tipi Kapalý ve
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda
16.08.2010 tarihinde 17 Aðustos
depreminin 11. yýl dönümü nedeniyle, Adana Afet Acil Durum
Müdürlüðünden arama kurtarma
teknikeri Cevat Öztürk ve Sakýp
Dorum tarafýndan doðal afetler,
afet bilinci, depremde hayatta kalma konulu konferans verildi.
Sunumlar eþliðinde afet türleri, korunma yollarý, afet sonrasýnda yapýlmasý gerekenler ayrýntýlý bir þekilde anlatýlarak, konferansa katýlan hükümlü-tutuklularýn anýlarýný ve konu ile
ilgili görüþlerini dile getirmeleri istendi.
Geçmiþte yaþanan afetlerden görüntülerin de yer aldýðý etkinlikte, zaman zaman duygusal anlar yaþandý. Ancak afetlerin hayatýmýzýn bir gerçeði olduðu ve
gerektiði kadar bilinçlenerek bu afetlerden en az zararla kurtulabileceðimizi
ifade eden konuþmacýlar, olasý bir depremde yapýlmasý gerekenleri ayrýntýlý
olarak anlattý.
Personelin de hazýr bulunduðu konferansa 150 hükümlü-tutuklu katýldý.
Diðer hükümlü ve tutuklular ise merkezi yayýn sistemi vasýtasýyla konferansý
koðuþlarýndan izledi.
Adana E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumuna gelen yardýmlar ve Ku-

rum imkânlarý ile oluþturulan sosyal acil
yardým odasýndan, ihtiyaç sahibi 169 hükümlü-tutukluya Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Savcýsý Mustafa Hakan Uyar tarafýndan
çeþitli giysi ve ihtiyaç malzemeleri olarak
daðýtýldý.
Ayrýca 16.08.2010 tarihinde Süvari
Giyim Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet
Coþkun'un kuruma hediye ettiði takým
elbiselerden sekiz adedi ihtiyaç sahibi
hükümlü-tutuklulara Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Hakan Uyar tarafýndan verildi.
Takým elbiselerini alan hükümlütutuklular mutluluklarýný ifade edecek
kelime bulamadýklarýný söyleyerek, Ceza
Ýnfaz Kurumlarý Savcýsý Mustafa Hakan
Uyar ve kurum idarecilerine teþekkür
ettiler.

Erzincan Kapalý ve Açýk’ta voleybol turnuvasý
Erzincan Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumunda koðuþlar arasý voleybol turnuvasý düzenlendi. Turnuva
sonunda Ýkinci Koðuþ diðer takýmlarý
yenerek birinci oldu. Kupa töreninde

Kurum ikinci müdürleri, kurum öðretmeni, görevli personel ve turnuvada birinci olan takým oyuncularý bulundu.
Birinci takýma kupayý Kurum Ýkinci
Müdürü Sefer Özen verdi.
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Ünlü Sanatçý Haluk Levent’ten Tekirdað
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda konser
Tekirdað Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda tutuklu
ve hükümlülerin moral ve motivasyonunu artýrmak, toplum yaþamýndan kopmalarýný önlemek ve boþ zamanlarýný deðerlendirmek amacýyla ünlü sanatçý Haluk Levent tarafýndan konser gerçekleþtirildi.
Konseri; ceza infaz kurumundan sorumlu
Savcý Levent Özyurt, Kurum Müdürü Zeki Yýldýrým, Tekirdað 1 ve 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Müdürleri
Rahmi Günen ve Osman Demirel, Kurum ikinci
müdürleri ve kurum personeli, ile hükümlü ve tutuklular izledi.
Coþku içinde geçen konserde hükümlü ve tutuklular ünlü sanatçý Haluk Levent'in söylediði þarkýlara
eþlik ederek, ona sevgi gösterisinde bulundular. Haluk
Levent'in baþka bir zaman yeniden buluþmak dileðiyle
dileðiyle biten konseri izleyiciler tarafýndan büyük beðeni ile karþýlandý.

Vize Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda belge daðýtým töreni
Vize Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda II. Kademe
Okuma Yazma Kursuna katýlýp, baþarýlý olan ve sertifika
almaya hak kazanan hükümlü ve tutuklulara belgeleri 17
Aðustos 2010 tarihinde gerçekleþtirilen törende daðýtýldý.
Belge daðýtým törenine Kurum Müdürü Ýzzet Tonbul, Ýkinci Müdür Mehmet Davarcýoðlu, Öðretmen
Adem Aygün, Halk Eðitim Merkezi Sýnýf Öðretmeni Seray Çelikkanat Top, personel ile hükümlü ve tutuklular
katýldý.
Törende, Kurum Müdürü Ýzzet Tonbul kurumda
gerçekleþtirilen eðitim-öðretim, sosyal-kültürel ve sportif
faaliyetlerin önemi konusunda hükümlü ve tutuklara bilgiler verdi.
II. Kademe Okuma Yazma Kursu sonucunda sertifika almaya hak kazanan hükümlü ve tutuklara belgelerinin
daðýtýlmasýnýn ardýndan sinema gösterimiyle program
sona erdi.

Bandýrma M Tipi’nde
bayramlaþma
Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda, Ramazan Bayramýnýn ilk gününde bayramlaþma merasimi
yapýldý.
Bandýrma Kaymakamý Ali Mantý,
Bandýrma Belediye Baþkaný Sedat Pekel,
Bandýrma Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan Arslan, Ceza Ýnfaz Kurumundan
Sorumlu Cumhuriyet Savcýsý Onur
Oðuzer, Bandýrma Ýlçe Emniyet Müdürü Abdülkadir Çýlman, Ýlçe Jandarma
Komutaný Þuayip Yýlmazer, Kurum Müdür Vekili Ayhan Sedef ve Ýkinci Müdür
Haydar Ýbiþ'ten oluþan heyet 09.09.2010
tarihinde Ceza Ýnfaz Kurumuna gelerek
hükümlü ve tutuklularla bayramlaþtý.

Beyþehir’de iftar yemeði
Beyþehir A-3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn
morallerinin yüksek tutulmasý, birlik,
beraberlik ve kaynaþma duygularýnýn
artýrýlmasý amacýyla Kurum bahçesinde
Beyþehir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan iftar yemeði düzenledi.
Ýftar yemeðine Beyþehir Kaymakamý Cumali Atilla, Derebucak Kaymakamý Ýsmail Baþ, Seydiþehir Cumhuriyet
Baþsavcýsý Mehmet Þahin, Beyþehir
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlyas Yavuz,
Beyþehir Belediye Baþkaný Ýzzet Taþcý,
Garnizon Komutaný Taner Baþpýnar,
Beyþehir ve Seydiþehir Adliyelerinde
görevli hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý,
Ýlçe Jandarma Komutaný Mustafa Özdemir, Ýlçe Emniyet Müdürü Nedim
Özata, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü
Yusuf Karabacak, Ýlçe Tarým Müdürü
Nurettin Karþýyaka, Ýlçe Müftüsü Mustafa Tekin, Ticaret Odasý Baþkaný Salih
Gül, Beyþehir Baro temsilcisi Avukat
Mehmet Aðmaz, Ceza Ýnfaz Kurum
Amiri Ali Küçükaslan, Kurum personeli, daire amirleri, Jandarma ve Emniyet
personeli, ilçede görevli sivil toplum
kuruluþlarýnýn yöneticileri, yerel ve ulusal basýn mensuplarý ile 45'i hükümlü,
7'si tutuklu olmak üzere toplam 52 hükümlü ve tutuklu katýldý.
Yemekte bir konuþma yapan Beyþe-

hir Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlyas Yavuz,
Kurumda 45'i hükümlü, 7'si tutuklu olmak üzere toplam 52 hükümlü ve tutuklunun bulunduðunu, 1 infaz ve koruma baþmemuru (kurum amiri), 1 cezaevi kâtibi, 12 de infaz ve koruma memuru olmak üzere toplam 14 arkadaþýn
personelin görev yaptýðýný söyledi.
Baþsavcýsý Yavuz konuþmasýnda;
Cezaevinde sevgi ve saygý ortamýnýn
oluþmasýnýn kendisini son derece
memnun ettiðini, hedeflediði ve idealindeki tablonun da bu olduðunu söyleyerek, bir sonraki Ramazan ayýnda veya bayramda da ayný ortamýn olmasýný
arzu ettiðini vurguladý.
Yavuz, hükümlü ve tutuklulara tavsiyelerde bulunurken, önemli olanýn yapýlan yanlýþlardan ve hatalardan ders almak ve insanýn kendini eleþtirebilmesi
olduðunu, ‘ben nerede hata yaptým’
mantýðýnýn iþletilebilmesinin Cezaevinde kalan hükümlü ve tutuklular için
en büyük kazanç olduðunu, herkesin
hata yapabileceðini, ama yapýlan hatadan dönülüp, ‘bu hatayý yapmamam gerekirdi’ ilkesinin yerleþtirilmesinin esas
olduðunu ve olmasý gerekenin ve ideal
olanýn da bu olduðunu dile getirdi.
Baþsavcý Yavuz konuþmasýnýn son
bölümünde, Ramazan ayý sonrasýnda
Beyþehir Halk Eðitim Merkezi Müdür-

lüðü ile sürdürdükleri iþbirliði çerçevesinde Kurumda bulunan hükümlü ve
tutuklulara yönelik kurslarýn devam
edeceðini belirterek, iftar yemeði ve
özel gece programýnýn tertiplenmesinde emeði geçen ve destek olan kurumlar ile cezaevi personeline teþekkür etti.
Kurumda bulunan bir hükümlü arkadaþlarý adýna yaptýðý konuþmada; gecenin düzenlenmesi nedeniyle Beyþehir Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna teþekkür
ederek, bu tür program ve gecelerin
hükümlü-tutuklularýn moral ve isteklerini artýrdýðýný dile getirdi.
Akabinde Beyþehir Baro temsilcisi
Avukat Mehmet Aðmaz, kendilerini bu
programa davet ederek, savunmanýn da
programda yer almasýna olanak saðlayan Beyþehir Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlyas Yavuz'a teþekkür ederek, savunmayý
temsilen bulunmanýn onur ve gururu-

nu yaþadýðýný dile getirdi. Aðmaz, tutuklu ve hükümlülere geçmiþ olsun temennisinde bulunurken, bir an önce
cezalarýný tamamlayýp, ama ders alarak
Cezaevinden çýkmalarýný arzu ettiðini
ifade etti.
Daha sonra kürsüye gelen Beyþehir
A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Amiri Ali Küçükaslan ise; programa iþtirak eden davetlilere katýlýmlarýndan
dolayý teþekkür ederek, amaçlarýnýn
memuru, amiri, hükümlüsü ve tutuklusuyla bir arada bulunmak olduðunu
söylenerek, bu tür programlarýn bundan sonra da devam edeceðini dile getirdi.
Ýftar yemeði sonrasýnda Kurumda
kalan hükümlü ve tutuklulara yönelik,
Beyþehir'li bir gazi tarafýndan müzikeðlence programý düzenlendi.
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30 Aðustos Zafer Bayr
Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
Eðitim Birimi ve Psiko-Sosyal Servis iþbirliði ile hazýrlanan anma programý; saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý,
günün anlam ve önemini içeren konuþmanýn yapýlmasýnýn ardýndan yine günün anlam ve önemine binaen
hazýrlananan tiyatro ve halk oyunlarý gösterisi ile sona
erdi.
Hükümlü ve tutuklular tarafýndan özveriyle hazýrlanýp oynan, Türk Milleti'nin Atatürk’ün önderliðinde
verdiðe kurtuluþ mücadelenin iþlendiði tiyatro gösterisi esnasýnda duygusal anlar yaþandý.
Tiyatronun ardýndan sahne alan halk oyunlarý ekibinin gösterisi ile anma programý sona erdi.
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda; Türk tarihinin önemli zaferlerinden
olan 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan Muharebesinin kazanýldýðý Büyük Zafer’in 88. yýl dönümü Kurum
Müdürü Necmi Acun, ikinci müdürler, eðitim birimi,
psiko-sosyal servis çalýþanlarý, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklu çocuk ve gençler tarafýndan coþkuyla
kutlandý.
Baþkent Tiyatro Ekibinin canlandýrdýðý "ÞÜHEDA"
adlý tiyatro oyununu büyük bir heyecan içerisinde izleyen çocuk ve gençler duygularýný tiyatro ekibini ayakta
alkýþlayarak ifade ettiler.
Zaman zaman Kurtuluþ Savaþý’ndan kesitlerin de
sunulduðu tiyatro oyunu izleyenleri Kurtuluþ Savaþýna
dair bilgilendirdiði gibi Atatürk ve silah arkadaþlarýna
olan saygýlarýný da bir kat daha arttýrdý.
Kurum Müdürü Necmi Acun program sonunda
yaptýðý konuþmada; sahneye konulan eserde günün
önemine dair iþlenilen temaya dikkat çekerek tiyatro
ekibine teþekkür etti ve baþarýlarýnýn devamýný diledi.
Nevþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Nevþehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü Baþkan Yardýmcý Doçent Dr. Adem Gül Ceza
Ýnfaz Kurumunun çok amaçlý salonunda hükümlü ve
tutuklulara 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Kurtuluþ Savaþý ile ilgili bir konferans verdi.
Kurum Müdürü Hamit Karslýoðlu ve personelin de
dinleyici olarak katýldýðý program hükümlü tutuklularýn
sunduðu 30 Aðustos konulu þiir dinletisi ile sona erdi.
Kurum Müdürü Hamit Karslýoðlu, Nevþehir Üniversitesi ve programa katkýda bulunan Tarih Bölümü
Baþkan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Adem Gül'e teþekkür
ederek, bu tür önemli günlerde kamu kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri ile iþbirliðini artýrarak hükümlü ve
tutuklularýn sosyal-kültürel yönden geliþimlerine daha
fazla katkýda bulunacaklarýný ifade etti.
Silivri 3 Nolu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Çanakkale Þehitliðine ziyaret
Silivri 3 Nolu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu tarafýndan 17.07.2010 tarihinde, personel arasýnda iletiþimi geliþtirerek, sevgi, saygý ve dayanýþmayý artýrmak,
personel ve ailelerinin milli birlik beraberlik, vatan sev-

Ankara

gisi ve milli tarih þuurunu geliþtirmek amacýyla "Çanakkale Þehitlerine Þükran Ziyareti" düzenlendi.
Gezi; Kurum Müdürü Duran Ceylan, Ýdare Memuru Ýlhan Kaya, Sosyal Çalýþmacý Asiye Þerife Yatar, Psikolog Bektaþ Nas, infaz koruma memurlarý ve ailelerinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi.
Çanakkale'ye dair þiirler ve türkülerin dinlendiði
gezide, katýlýmcýlarýn güzel vakit geçirebilmesi ve gezinin önemini vurgulamak amacýyla yolculuk sýrasýnda
bilgi yarýþmasý düzenlendi.
Çanakkale’de Namazgah Tabyasý, Seyit Onbaþý
Anýtý, Þahindere Þehitliði, Þehitler Abidesi, Yahya
Çavuþ Þehitliði, Sargýyeri Þehitliði, Anzak Koyu, Alay
Þehitliði, Conkbayýrý, Kemalyeri Anýtý ve Kabatepe
Müzeleri ziyaret edildi.
Ýzmir 2 No’lu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda 30 Aðustos Zafer Bayramý etkinlikleri çerçevesinde "Zafer Bayramý ve Atatürk" konulu konferans verildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap
Tarihi Enstitüsü Öðretim Görevlisi Dr. Mustafa Özdemir tarafýndan projeksiyon sunumuyla verilen konferans, Kurum personeli ve hükümlü-tutuklular tarafýndan ilgiyle izlendi.
Ayný zamanda merkezi sistemle canlý olarak yayýnlanan konferansý hükümlü ve tutuklularýn odalarýndaki
televizyonlardan izlemeleri saðlandý.
Günümüzde yaþanan olaylarý anlayabilmek için Osmanlýnýn son dönemlerinde yaþanan siyasi olaylarý ve
Çanakkale’ye gezi düzenyerek Çanakkale Þehitliðini ziyaret eden Silivri 3 No’lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personeli Çanakkale Þehitler Abidisi
önünde görülürken.

Kurtuluþ Savaþý mücadelesini iyi bilmenin gerektiðinin
altýný çizen Dr. Mustafa Özdemir yaptýðý konuþmada;
“Türk tarihi zaferlerle doludur. Ama 30 Aðustos
1922'de zaferle sonuçlanan Dumlupýnar Savaþý, Türk
ulusunun yeniden diriliþidir. Malazgirt Savaþý'yla
(1071) 26 Aðustos'ta Anadolu'nun Türklere kapýlarýný
açan kahraman ordumuz; Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi'yle de Anadolu topraklarýnýn Türk Vataný" olduðunu önünde durulmaz bir iradeyle düþmana ispatlamýþtýr. Ve yine ulusumuzun iradesiyle Cumhuriyet
kurulmuþtur.
Atatürk, ünlü "Nutuk"unda Kurtuluþ Savaþý'ný anlatýr. Her Türk yurttaþýnýn okumasý gereken Nutuk (Söylev)'da Atatürk savaþa nasýl hazýrlandýðýmýzý da anlatmaktadýr.
O'ndan öðrendiðimize göre; Baþkomutan Gazi
Mustafa Kemal Paþa, Batý Cephesi Komutaný ve Ýnönü
Savaþlarý kahramaný Ýsmet Paþa ve Genelkurmay Baþkaný Fevzi Çakmak Paþa büyük bir gizlilik içinde taarruz planlarýný hazýrlarlar. 1922 yýlýnýn Aðustos ayýnda
Türk Ordusu taarruza geçmek için, Kurmay heyetince
karar verilir. Mustafa Kemal, Ýsmet Bey, Fevzi Çakmak
ve diðer paþalar ile kurmaylar; savaþý yönetmek üzere
Kocatepe'ye gelirler. 26 Aðustos sabah, saat 05.30'da
Türk topçu birlikleri Afyon'un güneyinden düþman siperlerini ateþle vurmaya baþlar. Ardýndan piyadeler hücuma geçerler. Planlandýðý gibi Büyük Taarruz devam
eder ve düþman gerilemeye baþlar, bozguna uðrayarak
ikiye ayrýlýr. 30 Aðustos'a kadar düþman ordusu çembere alýnýr. 30 Aðustos sabahý, 1. Ordu ve avcý hatlarýný ile
4. Kolordu'yu denetleyen Baþkomutan Mustafa Kemal
Paþa; saat 14.00'da Aslýhanlar yakýnýndaki "Komuta Karargâhýndan taarruz emrini verir. Dumlupanýr'da ordumuz düþmana son darbeyi vurur. Düþman askerleri
kaçmaya baþlar. Mustafa Kemal Paþa; kaçan düþman
askerlerini kovalamak için, ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Ýleri!’ komutunu verir. Yunan Baþkomutaný
General Trikopis dâhil çok sayýda esir alýnýr.
Þahlanan Türk Ordusu düþman güçlerini Ýzmir'e
kadar kovalar. 9 Eylül 1922 günü Türk Ordusu Ýzmir'e
girer. Batý Anadolu'yu yakan yýkan düþman kuvvetleri
canlarýný zor kurtararak, geldikleri gibi gemilere binerek giderler. 30 Aðustos 1922 tarihi, Türk ulusunu esir
etmek isteyen emperyalist güçlere karþý; kadýnýyla çocuðuyla, ordusuyla topyekûn verdiði bir savaþýn ve ulusal benliðini kurtardýðý ve Zafer Destaný'nýn yazýldýðý
gündür.
Bu mutlu günde, bu zaferi bize yaþatan Atatürk ve
silah arkadaþlarý ile kahraman Türk Ordusu'na þükran
ve minnetlerimizi sunuyorum.” dedi.
Konferansa; Kurum Müdürü Necmi Üçler, Öðretmenler Mustafa Küçük ve Ümit Yüksek, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Adana E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 31.08.2010 tarihinde, konferans salonunda,
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ramý coþkuyla kutlandý
Adana

Çukurova Üniversitesi Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlâp Tarihi Araþtýrma ve Uygulama Merkezinden Okutman Ýsmail Ülger tarafýndan "30 Aðustos Tarihi ve Zafer Bayramýmýz" konulu konferans verildi.
Konferansta, birikimlerini ve araþtýrmalarýný, sunular eþliðinde izleyicilerle paylaþan Ýsmail Ülger, Kurumda bulunanlarýn Zafer Bayramýný kutladý.
30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarýnýn sonunda
10. Yýl Marþý hep bir aðýzdan coþkuyla söylendi.
Kurum idarecileri ve personelin de hazýr bulunduðu etkinliði 158 hükümlü-tutuklu konferans salonuna
gelerek diðer hükümlü-tutuklular ise merkezi yayýn
sistemi vasýtasýyla koðuþlarýndan izledi.

Muðla E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda konser coþkusu
Muðla E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yürütülen eðitim-öðretim faaliyetleri ve sosyal-kültürel faaliyetler kapsamýnda, 30 Aðustos Zafer Bayramý bir
konser programý ile kutlandý.
Konser, 30.08.2010 tarihinde saat 21.00'de yapýldý.
Konser, sürpriz bir þekilde ünlü sanatçý Latif Doðan'ý
karþýlarýnda gören hükümlü ve tutuklularýn büyük
coþkusu ile baþladý. Huzurevleri ve cezaevlerinden gelen teklifleri asla geri çevirmediðini söyleyen Latif Doðan, böyle anlamlý bir günde ceza infaz kurumunda olmaktan memnun olduðunu belirtmiþtir. Zaman zaman izleyicilerin istek parçalarýnýn da seslendirildiði

konser programý sanatçýnýn sevilen türküleri ve þiirleri ile devam etmiþ, iki saat coþkulu ve eðlenceli bir
program olmuþtur.
Cumhuriyet Savcýsý Altan Unlu, kurum müdürü
Hafit Kaya, Ýkinci Müdürler Muammer Dilitatlý, Selahattin Akyýldýz ve Þakir Yýlmazcan, kurum personeli ve
234 hükümlü ve tutuklunun izlediði konser sonunda
Cumhuriyet Savcýsý Altan Unlu, zafer bayramý gibi anlamlý bir günde böyle güzel bir etkinlik ile destek olan
Latif Doðan'a teþekkür ederek atölyede yapýlan bir bakýr iþleme resim hediye etmiþtir. Kurum müdürü Hafit Kaya'nýn saz sanatçýlarýna çiçek takdimi ve teþekkür
konuþmasýnýn ardýndan izleyenlerin coþkulu alkýþlarý
arasýnda program sona ermiþtir.
Ýzmir

Ýzmir
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Ýzmir 2 Nolu F’de Ýþ-Kur tarafýndan
Fayans-Karo Döþemeciliði ve Boya Badana kurslarý
Ýzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
Ýzmir Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü desteði ile
hükümlü ve tutuklular için FayansKaro ve Boya badana kurslarý açýldý.
Kurum öðretmenleri Mustafa Küçük ve Ümit Yüksek tarafýndan hazýrlanan eðitim projesi, Türkiye Ýþ-Kur
Genel Müdürlüðü tarafýndan kabul
edilerek 6.200.00 TL temrinlik malzeme bütçesi gönderildi.
Kabul edilen proje ile 3.600.00 TL
temrinlik malzeme destekli FayansKaro döþemeciliði kurs projesi ve
2.600.00 TL temrinlik malzeme destekli Boya badana kurs projesi Ýzmir
Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü tarafýndan kabul
edilerek kurumumuzda uygulanmasýna karar verildi.
19 Temmuz'da baþlayan ve 19
Aðustos'ta biten Fayans karo döþemeciliði ile Boya badana kurslarýna 20 hükümlü ve tutuklu katýldý. Buca Endüstri Meslek Lisesi Yapý Öðretmenleri

tarafýndan eðiticiliði yapýlan kurs büyük ilgi gördü. Kursa katýlan hükümlü
ve tutuklulara Ýzmir Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü tarafýndan günlük 5 TL teþvik
ücreti ödendi.
Kurs süresinde uygulama alaný
olarak kurumumuz idari katlarý kursiyer hükümlü/tutuklular tarafýndan seramik döþemesi yapýlarak yeni ve modern bir görünüme kavuþturuldu.
Böylece hükümlü/tutuklulara iþ ve
meslek eðitimi verilerek tahliye sonrasý sosyal hayatta istihdam edilmelerinin kolaylaþtýrýlmasý, hem de kurumun ihtiyaç duyduðu alanlarýn restarosyonu yaptýrýlarak kursun amacýna
uygun bir þekilde baþarýyla tamamlanmasý saðlandý.
Kurum Müdürü Necmi Üçler,
kurs sonunda yaptýðý konuþmada; Projede emeði geçen baþta Kurum öðretmenleri Mustafa Küçük ve Ümit Yüksek olmak üzere Sosyal Çalýþmacý Demet Selçuk'a, Psikolog Deniz Polat'a,

infaz ve koruma baþmemurlarýna, kurs
hocalarýna ve kursiyer hükümlü ve tutuklulara teþekkür ederek, yapýlan çalýþmanýn çok faydalý olduðunu, bu tür
eðitim projelerinin amacýna uygun
olarak yapýldýðýnda topluma uyum ve
rehabilitasyon çalýþmalarýnýn baþarýya

ulaþabildiðini söyledi.
Kurslarý baþarýyla bitiren hükümlü
ve tutuklulara Ýzmir Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðünce, kurs bitirme sertifikasý verilerek, tahliye olmalarý halinde çeþitli
alanlarda istihdam edilebilmek üzere
Ýþ-Kur’a kayýtlarý yapýldý.

Bergama M Tipi’nde ‘yangýn tatbikatý’

Bergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, 20.08.2010 tarihinde Bergama Belediye Baþkanlýðý Ýtfaiye Müdürlüðü iþ birliði ile yangýn anýnda yapýlmasý
gerekenler konulu konferans verildi.
Bergama Ýtfaiye Müdürü Tuncay Ercan, Ýtfaiye Çavuþu Ali Taþ ve Ahmet
Sert'in katýlýmýyla gerçekleþen konferansta Kurum personeli bilgilendirildi.

Kurum Müdürü Battal Doðan ve Kurum personelinin yoðun ilgi gösterdiði
konferansta; itfaiyenin görev ve sorumluluklarý, yangýn türleri, yangýnlardan korunma, yangýn anýnda yapýlmasý gerekenler, baþlýca yangýn çýkýþ sebepleri, portatif
yangýn söndürme cihazlarýnýn kullanýmý
gibi konularda personele önemli bilgiler
verildi.
Konferansýn uygulama kýsmýna geçildiðinde kurum bahçesinde küçük bir
tatbikat gerçekleþtirildi. Yangýna müdahalenin nasýl yapýlacaðý, yangýn söndürme cihazýnýn nasýl kullanýlacaðý itfaiye
görevlileri tarafýndan gösterilip, daha
sonra sýrayla Kurum personeli de bu uygulamayý gerçekleþtirdi.

Elbistan E ve Tokat T Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn ‘acý kaybý’
Elbistan E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýnfaz ve Koruma
Baþmemuru olarak görev yapmakta
olan
Bekir
Özcan,
08.09.2010 tarihinde vefat etti.
Evli ve sekiz çocuk babasý olan
Bekir Özcan’a Allah’tan rahmet,
ailesine, yakýnlarýna ve mesai
arkadaþlarýna baþsaðlýðý dileriz.
Tokat T Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýnfaz ve Koruma Baþ Memuru olarak görev
yapmakta iken 08.08.2010 tarihinde elim bir trafik kazasý sonucu hayatýný kaybetti.
1958 doðumlu, evli ve dört çocuk babasý Hacý Ahmet Türk’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakýnlarýna ve mesai arkadaþlarýna baþsaðlýðý dileriz.

Nevþehir E Tipi’nde konferanslar
Nevþehir E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak Yeni Asya
Gazetesi yazarý Halil Uslu tarafýndan “Kur'an ve Müjdeleri” konulu
konferans verildi. Çok amaçlý konferans salonunda gerçekleþtirilen
Konferans Halil Uslu'nun hükümlü
tutuklularýn Ramazan-ý Þeriflerini
kutlamasýyla baþladý. Uslu, Kur'an-ý
Kerimin hâlâ tazeliðini koruduðunu
ve müjdeleyici bir kitap olduðunu
belirtti. 6666 ayetin ayrý bir derinliði
olduðunu ve Kur'an-ý Kerimin kalpleri ve gönülleri fethettiði için hýzla
yayýlmaya devam ettiðini belirtti.
Uslu, konferans sýrasýnda kýssalardan ve hikâyelerden bahsetti. Ayný
zamanda sadakanýn sadece mal vererek deðil ilim yolu ile de olacaðýný
vurguladý.
Konferans bitiminde Halil Uslu
yanýnda getirdiði dini kitaplarý konferansta bulunan mahkûmlara hediye olarak verdi. Ceza Ýnfaz Kurumu
Müdürü Hamit Karslýoðlu, konferans bitiminde Halil Uslu’ya teþekkür ederken Kur'an yýlý münasebeti
ile Ramazan ayýnda mahkûmlara
manevi haz yaþattýklarýndan dolayý
mutlu olduðunu belirtti.
Diðer yandan 06.08.2010 tarihinde Uyuþturucu Madde Baðýmlýlýðý
ve Uyuþturucu Maddelerin Zararla-

rý ve Sonuçlarý konulu konferans verildi.
Nevþehir Emniyet Müdürlüðü
Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla
Mücadele Þube Müdürlüðü Polis
Memuru Emsül Toprak tarafýndan
hükümlü ve tutuklulara yönelik verilen konferansta; özellikle tinerci çocuklarýn hayatýný anlatan uçucu
madde
baðýmlýlýðý
belgeseli
mahkûmlar tarafýndan ilgiyle izlendi. Emsal Toprak, uyuþturucu baðýmlýlýðýnýn vazgeçememekle eþdeðer olduðunu ve en iyi korunma yolunun uyuþturucuya hiç baþlamamak olduðunu belirtti. Toprak,
uyuþturucu madde kullananlarýn
madde baðýmlýlýðýný önleme ve izleme büro amirliðine baþvurabileceði
gibi saðlýk kuruluþlarýndan da yardým alabileceklerini belirtti.
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Ýnebolu’da Koruma Kurullarý bilgilendirme semineri
Ýnebolu Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, mülhakatý dahilindeki Ýnebolu M Tipi Kapalý Caza Ýnfaz
Kurumundaki tutuklu ve hükümlülere
21.09.2010 tarihinde Denetimli Serbestlik Sistemi, bu sistem içinde yer
alan uygulamalardan Adli Kontrol Tedbirleri, kamuya yararlý bir iþte çalýþma
cezasý ve Koruma Kurullarý hakkýnda
bilgilendirme semineri düzenledi.
Þube Müdürlüðü Öðretmeni Evren
Tanrýkulu, Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülere; Denetimli Serbestlik Sistemini tanýtarak
"Adli Kontrol Tedbirleri" baþlýðý altýnda
tutuklamanýn alternatifi olan uygulamalardan; "Kamuya Yararlý Bir Ýþte Çalýþma Cezasý" baþlýðý altýnda da, iki yýl
veya daha az süre ile hapis cezasýna
mahkûm olanlardan, hükümlülük süresinin yarýsýný iyi hâlle geçirenlerin, istekleri bulunmak koþuluyla kendilerinin veya yasal temsilcilerinin ya da

Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn istemi
üzerine, mahkûmiyet sürelerinin geriye
kalan yarýsýný kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlmasýna mahkemece karar verilebileceðinden bahsetti.
Ayrýca, Türkiye'de 134 Aðýr Ceza
Merkezinde Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna
baðlý olarak Koruma Kurullarý Baþkanlýðý'nýn kurulduðu, bu kurullarda denetimli serbestlik hizmetleri kapsamýnda
maðdurlar ile ceza infaz kurumlarýndan
salýverilen hükümlülere yardýmcý olunduðu anlatýlmýþtýr. Bu kapsamda ceza
infaz kurumundan salýverilen hükümlülerin; meslek veya sanat edinmelerine, iþ bulmalarýna, iþ yeri açmak isteyenlere kredi saðlanmasýna yardýmcý
olunduðu belirtilerek, Koruma Kurullarýnýn görevleri, Koruma Kurullarýna
kimlerin nasýl baþvuru yapabilecekleri
konusunda da bilgi verilip yol gösterilmiþtir.
Seminere, katýlýmcýlarýn sorularý
cevaplandýrýlarak son verildi.

Ünye’de Bilgisayar Ýþletmenliði
sertifikalarý törenle daðýtýldý
Ünye Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma
Kurulu tarafýndan, Ceza Ýnfaz
Kurumlarýndan
salýverilen hükümlülerin, denetimli serbestlik altýna alýnanlarýn ve suça sürüklenen çocuklarýn
yeniden
topluma kazandýrýlmasý ve suçun önlenmesi adýna Adliye hizmet
binasýnda oluþturulan Bilgisayar Teknoloji Sýnýfýnda 2. gurup bilgisayar
iþletmenliði eðitimi tamamlandý.
07.06.2010 ve 20.07.2010 tarihleri

arasýnda 160 saat süren Bilgisayar Ýþletmenliði Kursunu baþarý ile tamamlayan 7 kursiyere sertifikalarý
16.09.2010 tarihinde törenle sahiplerine daðýtýldý.

Ýnebolu

Trabzon’da eski hükümlüye iþ kurma yardýmý
Trabzon Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
Koruma Kurulu Baþkanlýðýnca eski hükümlü N.B.’ye taký tasarýmý üzerine iþ
kurmasý saðlandý.
Kurula, taký tasarýmý üzerine iþ yapmak amacýyla baþvuruda bulunan eski
hükümlü N.B.’nin nakdi yardým talebi
olumlu deðerlendirildi. N.B. nakdi yardýmla tasarladýðý takýlarý ilçe semt pazarýnda satarak geçini saðlýyor.

Artvin Koruma Kurulu Aðustos Ayý Toplantýsý yapýldý
Artvin Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
Koruma Kurulu Baþkanlýðý Aðustos
Ayý toplantýsý Artvin Adalet Sarayý Toplantý Salonunda Artvin Cumhuriyet
Baþsavcýsý Cafer Güven Kara baþkanlýðýnda; Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Erdinç Eldemir, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdür Vekili Aykut Yaþar, Sosyal Yardýmlaþma Vakfý Müdürü Osman Sivaslý,
Ceza Ýnfaz Kurumu Ýkinci Müdürü
Hüseyin Aydoðmuþ, Halk Bankasý Müdürü Adem Arslanoðlu, D.S.Ý. 26. Bölge Müdür Yardýmcýsý Metin Ýnci, Baro
Temsilcisi Gönül Özbayrak, Ýþ Kurumu Temsilcisi Selahattin Keþoðlu, Ticaret ve Sanayý Odasý Baþkaný Kurtul
Özel, Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Orhan Külekci, Ziraat Bankasý Temsilcisi
Ayhan Demir, Vakýflar Bankasý Temsil-

cisi Birol Katar'ýn katýlýmýyla yapýldý.
Artvin Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý 20 adet kumanyanýn maddi durumu iyi olmayan eski hükümlü ve infazý devam eden kiþiler tespit edilerek
daðýtýlmasý için alýnan karar gereðince, Koruma Kurulu Baþkanlýðýna baþvuruda bulunan ve tespit edilen maddi durumu iyi olmayan kiþilere
06.09.2010 tarihinde hazýrlanan yardým paketleri imza karþýlýðýnda teslim
edildi.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Cafer Güven Kara, Koruma Kurulu toplantýlarýna aktif katýlýmlarýndan dolayý Koruma
Kurulu üyelerine teþekkür etti. Toplantýda; yapýlan çalýþmalar deðerlendirilip, Koruma Kurulunun önemine deðinildi ve üyeler arasýnda görüþ alýþ-veriþinde bulunuldu.

Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ‘veda yemeði’
Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýsmail Olcar ve Ýkinci
Müdür Hakký Küçük'ün, Sincan Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðüne
atanmalarý nedeniyle 09.08.2010 Pazartesi akþamý veda yemeði düzenlendi.
Veda yemeðine Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Canan, Cumhuriyet
Baþsavcý Vekili Neyzen Özcan, Cumhuriyet Savcýlarý Savcýsý Bekir Sýtký Yýldýrým, Ömer Tuncay Ýpek, Aziz Nurettin
Sürücü ve Ali Gökpýnar, E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýsmet Aktürk, Açýk ve Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ikinci müdürleri ve Kurum personeli katýldý.
Yemekte sýrasýyla Kurum Müdür
Vekili Nurettin Abbasoðullarý, Cumhuriyet Savcýsý Bekir Sýtký Yýldýrým, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Neyzen Özcan
ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Canan katýlýmcýlara hitaben birer konuþma yaptý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin
Canan konuþmasýnda; Kurum Müdürü
Ýsmail Olcar’ýn dürüst ve çalýþkanlýðýný

vurgulayarak ekibiyle birlikte tayin olduðunu, Kurumda baþarýlý çalýþmalar
yaptýðýný ifade ederek, Kurumda yaptýklarý baþarýlý hizmetlerden dolayý teþekkür etti ve yeni görev yerlerinde baþarýlar diledi.
Daha sonra; Kurum Müdürü Ýsmail Olcar yaptýðý veda konuþmasýnda,
"Öncelikle böyle bir gece düzenlediðiniz için hepinize teþekkür ederim.
Heyecanla baþladýðým Konya Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu Müdürlüðü görevim süresince sürekli geleceði ve geliþimi düþünerek, planlayarak çalýþtým. Bu süre
zarfýnda baþta Cumhuriyet Baþsavcým
olmak üzere, Cumhuriyet Savcýlarým ve
deðerli mesai arkadaþlarýmýn katký ve
katýlýmlarý sayesinde önemli sayýlabilecek hizmetler ürettik. Ancak Sincan
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna atanmam
nedeni ile aranýzdan üzülerek ayrýlýyorum."dedi.
Ýkinci Müdür Hakký Küçük ise,
böyle bir program düzenlenmesinin
kendisini mutlu ettiðini ve onurlandýrdýðýný ifade etti. Küçük, “Konya’da ça-

lýþtýðým için kendimi çok þanslý hissediyorum” derken, mesai arkadaþlarýna teþekkür ederek sözlerini tamamladý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin
Canan, atamasý yapýlan Kurum Müdürü Ýsmail Olcar'a plaketini takdim etti
ve meslek hayatýnda baþarýlar diledi.
Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Neyzen

Özcan atamasý yapýlan Ýkinci Müdür
Hakký Küçük'e plaketini takdim etti ve
baþarýlar diledi.
Cumhuriyet Savcýsý Bekir Sýtký Yýldýrým ve diðer Cumhuriyet Savcýlarý ise
hediyelerini takdim ederek meslek hayatlarýnda baþarýlar dilemelerinin ardýndan program sona erdi.

Seslenis
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DÝSÝPLÝN CEZALARININ ÝNFAZI VE SONRASINDAKÝ UYGULAMALAR
5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un 48 inci maddesinin birinci
fýkrasýnda; "37 ilâ 46 ncý maddelerde
yer alan eylemlerin tanýmýna uymayan ve kanunda tanýmlarý yapýlmamýþ
olan eylemler, nitelik ve aðýrlýklarý bakýmýndan bunlara benzediklerinde,
ayný maddelerdeki disiplin cezalarý
ile karþýlanýrlar." hükmüne yer verilmiþtir.
Yukarýdaki düzenlemeden anlaþýlmasý gereken, ceza infaz kurumlarýnda kalmakta olan hükümlü ve tutuklularýn bazý sorumluluklarýnýn olduðu ve buna uygun davranmak zorunda bulunduklarýdýr.
Burada üzerinde durulacak husus, disiplin cezalarýnýn infazý sýrasýndaki uygulamalar ile infaz sonrasý
baþlayan ve disiplin cezasýnýn kaldýrýlacaðý tarihe kadar geçen süre içerisindeki uygulamalar arasýndaki farkýn
irdelenmesi olacaktýr.
Ýnfaz sistemi açýsýndan konuya
bakarak disiplin cezalarýný incelediðimizde, hükümlü ve tutuklularýn bazý
haklarýný kullanabilmeleri ve hükümlülerin salýverilmeleri için, olmazsa
olmaz tek þartýn " iyi hâl " olduðu ve
bunun kazanýlmasý ya da kaybedilmesinin de disiplin cezalarý ile doðrudan
iliþkisinin bulunduðu gerçeðidir.
Bu tespitten hareketle bir sonucu
ortaya koyacak olursak, verilen bir disiplin cezasýnýn infazý; bir hakkýn
kullanýmýnýn kýsýtlanmasýyken, infaz
sonrasý disiplin cezasýnýn kaldýrýlmasýna kadar geçecek süre; bu hakkýn
kullanýmýna tekrar imkân vermesine
raðmen, iyi hâlin kaybedilmesi nedeniyle, bu dönemde gerçekleþmesi
muhtemel olan bir salývermenin ertelenmesi ve diðer iyi hâl gerektiren ayrýcalýklardan yararlanamamak olacaktýr.
Bu konu, kurum idareleri tarafýndan da yanlýþ deðerlendirilerek zaman zaman hatalý uygulamalara meydan verilmekte olduðundan, aþaðýdaki örneðin mutlaka dikkate alýnmasý
gerekmektedir.
Örneðin; bir ay süreyle " ziyaretçi
kabulünden yoksun býrakma " cezasý
alan bir hükümlü, sadece bir aylýk sü-

re içinde ziyaretçisiyle görüþme yapamazken, bu sürenin bitimini müteakip ziyaretçileriyle görüþme hakkýný
tekrar kullanabilmekte, ancak; bu bir
aylýk infaz süresi sonrasý baþlayan süreçte, iyi halliliðini kaybettiði için bazý haklardan ve koþullu salýverilme
imkânlarýndan yararlanamamaktadýr.
Disiplin cezasýnýn infazýný müteakip
baþlayan bu süre, alýnan disiplin cezasýna göre farklýlýk göstermekle birlikte, yukarýdaki örnek için üç ay olarak belirlendiðinden, bu süre içerisinde iyi hâl gerektiren haklarýn kullanýmý söz konusu olmadýðý gibi salýverme iþlemi gerçekleþtirilmeyecek,
üç aylýk süre tamamlandýktan sonra
disiplin cezasýnýn kaldýrýlmasý için
gerekli deðerlendirme yapýlacak ve iyi
hâl kararý verilerek disiplin cezasýnýn
kaldýrýlmasý halinde, hükümlü haklarýna kavuþup, salýverme imkânýndan
yararlanabilecek, deðerlendirme sonucunda iyi halli görülmeyen hükümlüler için, kýsýtlamalar ve koþullu
salýverme imkânlarýndan yararlanamama durumu devam edecektir.
Bir hükümlü için iyi hâlli olmayý
gerektiren en önemli hak, koþullu salýverme imkanýndan yararlanmak olmasýna raðmen, diðer bazý haklarýn
da kullanýmýnýn kýsýtlandýðýný bilmesinin kurum içindeki davranýþlarýný
da olumlu olarak etkileyeceði düþünülmektedir.
5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'a ve Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn
Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük'e
göre iyi halli olmayý gerektiren haklar
þunlardýr.
- Açýk kurumlarda bulunan hükümlülerden kýnamadan baþka bir disiplin cezasý alanlar, iyi hâlli konumlarýný kaybettikleri için kapalý kurumlara iade edilirler.
-Yüksek güvenlikli kapalý ceza infaz kurumlarýnda kalmakta olan müebbet hapis cezasýna hükümlülerden,
107 nci maddede belirtilen koþullu
salýverilme süresinin üçte ikisini, süreli hapis cezasýna hükümlülerden
toplam cezalarýnýn üçte birini, üçüncü fýkrada belirtilen hükümlülerden
geriye kalan toplam cezalarýnýn üçte

birini bu kurumlarda geçirerek iyi hâl
gösterenlerin, tutum ve kiþiliklerine
uygun diðer ceza infaz kurumlarýna
gönderilmelerine karar verilebilir.
- Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis
cezasý hükümlülerinden, risk ve güvenlik gerekleri ile iyileþtirme ve eðitim çalýþmalarýnda gösterdiði gayret
ve iyi hâle göre; açýk havaya çýkma ve
spor yapma süresi uzatýlabileceði gibi
kendisi ile ayný ünitede kalan hükümlülerle temasta bulunmasýna sýnýrlý
olarak izin verilebilir.
- Hükümlülük süresinin beþte
birini iyi hâlle geçirmiþ olanlara hükümlünün isteði ve Kanun'da belirtilen diðer þartlarýn oluþmasý halinde
mazeret izni verilir.
- Ýki yýl veya daha az süre ile hapis cezasýna mahkûm olanlardan, hükümlülük süresinin yarýsýný iyi hâlle
geçirenlerin, istekleri bulunmak koþuluyla kendilerinin veya yasal temsilcilerinin veya Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn istemi üzerine, mahkûmiyet
sürelerinin geriye kalan yarýsýný kamuya yararlý bir iþte çalýþtýrýlmasýna
mahkemece karar verilebilir.
- Koþullu salýverilmeden yararlanabilmek için mahkûmun kurumdaki
infaz süresini iyi hâlli olarak geçirmesi gerekir.
- Denetim süresi yükümlülüklere
uygun ve iyi hâlli olarak geçirildiði
takdirde, ceza infaz edilmiþ sayýlýr.
- Tekerrür hâlinde iþlenen suçtan dolayý mahkûm olunan; aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýnýn otuzdokuz yýlýnýn, müebbet hapis cezasýnýn otuzüç yýlýnýn, süreli hapis cezasýnýn dörtte üçünün, infaz kurumunda iyi hâlli olarak çekilmesi durumunda, koþullu salýverilmeden yararlanýlabilir.
- Ýyi hâlli hükümlüler, idare ve
gözlem kurulu kararý ile, kurum yönetimi tarafýndan durumlarýna uygun
kurum içi hizmetlerde çalýþtýrýlabilir.
- Hekim, psikiyatri uzmaný, psikolog, sosyal çalýþmacý, öðretmen ve
benzeri mesleklere sahip olan hükümlülerden; iyi hâl gösterenler, idare ve gözlem kurulu kararýyla, kurumun servislerinde meslekleriyle ilgili
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Yusuf Kenan
ÇAÐLAR
Kontrolörler
Kurulu Baþkaný

görevlilere yardýmcý veya eðitici olarak çalýþtýrýlabilir.
Sonuç olarak;
Disiplin cezalarý, infaz edilmeleri sýrasýnda kýsýtladýklarý haklar bakýmýndan deðil, infaz sonrasý geçmesi
zorunlu olan süreler bakýmýndan deðerlendirilmeli ve bu durumun hükümlüler açýsýndan son derece olumsuz sonuçlar doðurduðu görülmelidir.
Bunu bir örnekle açýklayacak
olursak; 5275 sayýlý Kanun'da belirtilen eylemler nedeniyle 11 gün hücreye koyma cezasý almýþ bir hükümlü,
sadece bu süreyle sýnýrlý olarak; açýk
havaya çýkma hakký saklý kalmak üzere, geceli ve gündüzlü bir hücrede tek
baþýna tutulmasý ve her türlü temastan yoksun býrakýlmasý cezasýna muhatap olurken, bu 11 günlük süre sonunda baþlayacak ve 1 yýl sürecek bir
dönem içerisinde iyi hâl gerektiren
haklarý kullanamadýðý gibi belki de
koþullu salýverme tarihi gelmiþ olmasýna raðmen bu iþlemi gerçekleþtirilmeyecek ve geçmesi gereken bu 1 yýllýk süre dolmadan kurumdan çýkamayacaktýr.
Disiplin cezalarýnýn kaldýrýlmasýna esas olan sürelerle ilgili düzenlemeler, 5275 sayýlý Kanun'un 48 inci
maddesinin 4 ve 5 inci fýkralarýnda
belirtilmiþtir.
Yukarýdaki açýklamalara baktýðýmýzda, konunun hem hükümlü ve tutuklu açýsýndan hem de kurum idareleri tarafýndan son derece ciddiye
alýnmasý gereken özellikler taþýdýðý
görülmekte, bu nedenle personelin,
gerek disiplin iþlemleri sýrasýndaki
deðerlendirmeleri, gerekse hükümlüleri bilgilendirmeleri konusunda titiz davranmalarýnýn, kurum güvenliðine ve hükümlülerin iyileþtirme faaliyetlerine katký saðlayacaðý düþünülmektedir.
Unutmayalým ki; fedakârlýklar,
karþýlýk beklemeden ülkemize yaptýðýmýz en güzel hizmetlerdir.

Bolvadin Ceza Ýnfaz Kurumunda ney konseri ve iftar yemeði
Bolvadin Ceza Ýnfaz Kurumunda geleneksel hale getirilen iftar yemeði bu Ramazan ayýnda
da, Bolvadin Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Bilgin
Piþkin tarafýndan, Kaymakam Osman Nuri Cana-

tan, Garnizon Komutaný J. Kýdemli Yüzbaþý Durmuþ Yönden, Belediye Baþkaný Mehmet Koçum
diðer davetliler ile hükümlü ve tutuklularýn katýlýmlarýyla 18.08.2010 tarihinde gerçekleþtirildi.
Yöresel yemeklerin ikram edildiði
iftar yemeðinde bir konuþma yapan
Cumhuriyet Baþsavcýsý Piþkin, Ramazan ayýnýn bereket, bolluk, yardýmlaþma ve paylaþmanýn sembolü olduðu
kadar, insanlar arasýndaki birlik ve
beraberlik baðlarýnýn güçlenmesi için
önemli bir fýrsat olduðunu söyledi.
Ýftar yemeði Ýlçe Müftülüðü personeli ve hükümlülerden oluþan ney
grubu tarafýndan verilen konser ile
sona erdi.

Seslenis
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Ali Suat ERTOSUN
Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu
Üyesi

sonra Ayla'nýn iki yýl üniversiteyi kazanamamasýna çok üzülmüþ, üçüncü yýl kazanýnca sanki dünyalar onun olmuþtu. Ayla'ya
"Ne yapýp edeceðim, seni okutacaðým" demiþ, kendisi yememiþ, içmemiþ, kýzýna para göndermiþ ve okumasýný saðlamýþtý.
*

UZAÐIMIZDA SANDIÐIMIZ
GERÇEKLÝK
Yýllarca çalýþýp çabaladýktan sonra hedefinize ulaþtýðýnýzý sandýðýnýz bir anda
her þeyin yok olmasýný hiç düþündünüz
mü?
*
*
*
Yýllar ne çabuk geçmiþti. Ýçinde yaþarken çok uzun gelen, ancak geriye dönüp
bakýldýðýnda çok çabuk geçtiðini düþündüðümüz yýllar. Ayla, 24 yaþýndaydý ve mezuniyet gününe hazýrlanýyordu. Ýstanbul'da
matematik öðretmenliði bölümünü bitirmiþti. Yarýn diplomasýný alacak, üniversitedeki törene katýlacak, sonra da ailesiyle birlikte Salihli'ye dönecekti. Annesi, babasý ve
ablasý onun için günü birliðine Ýstanbul'a
geleceklerdi.
*

*

*

Babasý Bitlisli’ydi. Milli Eðitim Müdürlüðünde hizmetli olarak çalýþýyordu.
Terörden kaçýp ailesiyle birlikte yerleþtiði
Salihli'de annesiyle evlenmiþ, iki kýzý olmuþtu. Memleketiyle baðlantýsý yok gibiydi. Terörden çok çektiklerini, bir aðabeyinin öldürüldüðünü, her þeylerini kaybettiklerini, canlarýný zor kurtardýklarýný anlatýr; "Lânet olsun bu teröre, kardeþi kardeþe
düþürdü" der, ülkemizin arzulanan düzeye
gelememesinin nedenini teröre baðlardý.
Ablasýný okutamadýðý için çok üzülür, onun
okumasý için çýrpýnýrdý. Liseyi bitirdikten

*

*

Gözlerinin önüne çocukluðunun geçtiði Salihli ve oradaki bahçeli evleri gelmiþti. Ne güzel günlerdi onlar. Her türlü gaileden uzak; dertsiz ve tasasýz. Yazýn sabah
erkenden kalkýp, anneannesinin baðýna
gitmelerini, üzüm toplamalarýný, sergi yerinde ve karýklar arasýnda gün batýncaya
kadar biteviye koþmasýný, terden ve tozdan
yüzünün renginin deðiþmesini, eve döndüklerinde annesinin onu banyoya sokup
her tarafýný ovuþturarak yýkamasýný hiç
unutmamýþtý. Baða gitmediklerinde, sokakta toplanmaya baþlayan çocuklarýn seslerini duyar duymaz evden dýþarý çýkýp onlarýn arasýna dalmasýný, bazen birebir, bazen gruplar oluþturup oyun oynamalarý aklýna geldi. Oynadýklarý saklambaç, kaydýrak,
sek sek, yakar top, kovalamaca, körebe
oyunlarý. Aslýnda oyunun önemi de yoktu.
Önemli olan oynadýklarý oyunu kazanmalarýydý.
Ýlköðretim ve liseden sonra yýllarca birlikte olduðu ve beraber büyüdüðü arkadaþlarýyla sýk sýk görüþtüðü zamanlar, yerini
ayrýlýklara býrakmaya baþlamýþtý. Bazý arkadaþlarýnýn üniversiteye gitmeleri, bazýlarýnýn evlenmeleri onu yalnýzlýða itmiþti. Ýki
yýl üniversite sýnavlarýnda istediði baþarýyý
kazanamamasý onu hýrslandýrmýþ, çok çalýþmýþ, sonunda Marmara Üniversitesi
Eðitim Fakültesi Matematik Öðretmenliðini kazanmýþtý.
Ýstanbul'a gitmeden önce duygularý
karma karýþýktý. Hiç bilmediði bir þehirde
kalmak, ailesiyle tatiller dýþýnda görüþeme-
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yeceðini düþünmek ve alýþýk olduðu yaþam
dýþýnda yeni bir hayat kurmaya çalýþmak
baþlangýçta onu çok ürkütmüþtü. Ancak bu
duygularla baþladýðý üniversite hayatýna
sandýðýndan daha kolay alýþmýþ, zaman içerisinde kendi kendinin psikologu hâline
gelmiþ, bir sorunla karþýlaþtýðýnda her seferinde bir öncekinden daha güçlü olmayý
baþarmýþ, okuldaki derslere yoðunlaþtýkça
ileride sahip olacaðý mesleðine duyduðu
sevgisi artmýþ, sonunda da üstesinden gelmiþti. Artýk öðretmendi. Atanacaðý okuldaki çocuklara ýþýk olacak, öðretmenlerinin
ona býraktýðý meþalenin aydýnlýðýnda durmaksýzýn koþacaktý.
Ailesine bir de sürpriz hazýrlamýþtý.
Mustafa'yý onlara tanýþtýracaktý. Ayný bölümden birlikte mezun olduðu Mustafa ile
üniversiteye baþladýðýnda tanýþmýþ, arkadaþlýklarý ilerledikçe aþka dönüþmüþ, sonunda hayatlarýný birleþtirmeye karar vermiþlerdi. Mustafa da ayný sürprizi ailesine
yapacaktý. Merak içindeydiler. Niyetlerinden ailelerinin haberi yoktu. Diplomalarýný
aldýktan sonra ailelerini bir araya getirecek,
niyetlerini açýklayacak, olurlarýný isteyeceklerdi.
*

*

*

Ayla'nýn yaný sýra ailesi de kýzlarýnýn
mezuniyetine neredeyse bir yýl önceden
kendilerini hazýrlamýþlardý. Hele babasýnýn
içi içine sýðmýyordu. Hizmet ettiði öðretmenlere hep gýpta ile bakmýþtý. Ýþte onun
kýzý da öðretmen olacaktý.
*

*

*

Sonunda tören tarihi belli olmuþtu ve
Ayla bu güzel haberi telefonla annesini arayarak söylemiþti. Mayýs ayý sonundaki mezuniyete tüm aile gelecekti. Beklenen gün
gelmiþ, geceleyin Salihli'den yola çýkan ailesi Ýstanbul'a ulaþmýþtý. Onlarý otogarda

karþýlayan Ayla okuluna götürmüþtü. Her
þeyi hazýrdý. Giyeceði giysiler, kepi, cüppesi... Sadece parasý yetiþmediði için giyeceði
cüppenin altýna uygun bir ayakkabý alamamýþtý. Annesinin verdiði para ile ayakkabý
almak için ailesinden ayrýlmýþ, Mustafa ile
buluþmuþtu. El ele tutuþarak gittikleri bir
alýþveriþ merkezinden ayakkabý almýþlar,
geri dönüyorlardý. Birbirlerine, ailelerine
neler söyleyeceklerini, onlarýn ne tepki vereceklerini gülerek anlatýyorlardý. O gün
çifte mutluluk yaþayacaklar; önce diplomalarýný, sonra da ailelerinin rýzalarýný alacaklardý.
Alýþveriþ merkezinin önündeki duraða
giderlerken, kulaklarý saðýr edecek bir patlama sesi ile Ayla ve Mustafa yere düþmüþtü. Vücutlarýndan ýlýk ýlýk bir þeyler akmýþ,
her yer karanlýk olmuþ, gözleri bir daha
açýlmamak üzere kapanmýþ, ancak yine de
ellerini býrakmamýþlardý.
Acý haberi tez duyan aileleri olay yerine
koþmuþlar, içlerindeki tarifsiz acý ve boðazlarýnda düðümlenen hýçkýrýklarýyla birbirlerine sarýlýp aðlamýþlardý.
*
*
*
Ertesi gün Ayla'nýn ailesi kýzlarýnýn cesediyle Salihli'ye dönerken, gazeteler bildik
manþetlerini atmýþ, yetkililer alýþýlmýþ konuþmalarýný yapmaya baþlamýþlardý.
Güzel Sözler
Pisler, pisliklerini yapar ama sular da
temizlemeye çalýþýr. Mevlâna
Ölümün bizi nerede beklediði belli deðil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.
Montaigne
Yaþayanlar için umut her zaman vardýr.
Umutsuzluk ölüler içindir. Theokritos
Kan dökmek deðil, gözyaþýný kurutabilmek marifettir. Byron

Bilecik M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunun personel ve ailelerine iftar yemeði
Bilecik Cumhuriyet Baþsavcýsý
Harun Yýlmaz, Ramazan Ayý dolayýsýyla Bozüyük Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Zeki Bayraklý Uygulamalý
Sosyal Tesislerinde Bilecik M Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðü personeli ve ailelerinin katýldýðý iftar yemeði düzenledi.
Ýftar yemeðinde bir konuþma yapan Cumhuriyet Baþsavcýsý Harun
Yýlmaz, Kurum personelinin özellikle aileleri ile birlikte iftar yemeði-
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ne katýlmalarýnýn kendisini çok
memnun ettiðini belirterek, bu tür
faaliyetlerin birlik ve beraberlik içerisinde çalýþmalarýný daha da güçlendireceðini ifade etti. Yýlmaz, Kurum personelinin üstlendikleri zor
görevlerinde baþarýlarýnýn devamý
için gerekli olan tüm desteði kendilerine saðlamaya devam edeceðini
belirtti.
Kurum personeli de, bu tür sosyal-kültürel etkinlikleri her yýl geleneksel biçimde devam ettirmesinden dolayý Cumhuriyet Baþsavcýsý
Harun Yýlmaz'a teþekkür etti.
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Zile M Tipi’nden ‘Ramazan Etkinlikleri Sergisi’
Zile M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu, Ramazan ayý münasebetiyle Zile Belediyesi tarafýndan hazýrlanan Ramazan Etkinlikleri Alanýnda
hükümlü ve tutuklularýn el emeði
göz nuru ürünlerinden oluþan sergi
açtý.
Tokat milletvekilleri ile Zile Belediye Baþkanýnýn yaptýðý açýlýþýn ardýndan özellikle hükümlü ve tutuklularca yapýlan el emeði göz nuru
ürünlere Zile halkýnýn ilgisi büyük
oldu.
Sergilenen ürünlerin satýþý da yapýlarak hükümlü ve tutuklulara maddi gelir saðlandý. Sergi, Ramazan ayý
süresince ziyaretçilere açýk kaldý.
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DÜNYAYA BAKIÞ (Seçenek Yaptýrýmlar-II)
I. Giriþ
Bu ayki yazýya geçen ayki yazýnýn devamý
olan seçenek yaptýrýmlar konusunda Ýngiltere
uygulamalarý ile devam edilecektir.
h t t p : / / w w w. p ro b a t i o n . h o m e o f f i ce.gov.uk/files/pdf/Probation (Çeviri Özeti:
Vehbi Kadri Kamer)
I. Ýngiltere'deki Kamusal Tedbir ve
Yükümlülükler
Ýngiltere'de 2003 tarihli Ceza Kanunu kapsamýnda, yetiþkinler için tek kamusal tedbir
yerine oniki ayrý yükümlülük belirlenebilmekte ve ayný hükümlü hakkýnda farklý kamusal
yükümlülükler uygulanabilmektedir.
II. Ýngiltere'deki Kamusal Tedbir ve
Yükümlülüklerin Uygulanmasý
Ýngiltere'de, suçun 4 Nisan 2005 tarihinden önce veya sonra iþlenmesine göre hükümlülere uygulanacak kamusal tedbir ve yükümlülükler deðiþmektedir. 4 Nisan 2005 tarihinde veya bu tarihten sonra iþlenen suçlarda, 2003 tarihli Ceza Kanunu kapsamýnda
oniki kamusal yükümlülük uygulanmaktadýr.
Suçun 4 Nisan tarihinden önce iþlenmesi halinde, hükümlülere uygulanacak kamusal tedbir önceki kanuna göre belirlenmektedir.
Mahkemece verilen her hüküm, aþaðýda
ayrýntýlý olarak açýklanacak oniki yükümlülükten birini içermelidir. Bu yükümlülükler 3 yýla kadar devam edebilmektedir. Yükümlülüðün asgari bir süresi bulunmamakta, ancak
bazý yükümlülükler için mahkeme kararýnda
asgari saatin belirlenmesi gerekmektedir.
III. Ýngiltere'de Kamusal Yükümlülüklerin Ýçeriði
Mahkemece belirlenecek yükümlülükler;
a. Suça uygun olmasý,
b. Hükümlüye uygun olmasý,
c. Hükümlünün eðitim veya çalýþma zamanýný etkilememesi,
d. Ýþlenen suç ile orantýlý olmasý,
gerekmektedir.
IV. Ýngiltere'de Kamusal Yükümlüklerin Amacý
Mahkemece belirlenecek yükümlülüklerin amacý;
a. Suç iþleyenleri cezalandýrmak,
b. Suç sayýsýný azaltmak,
c. Suç iþleyenleri rehabilite etmek,
d. Toplumu korumak,
e. Suç iþleyenlerin verdikleri zararý tazmin
etmektir.
V. Ýngiltere'de Kamusal Yükümlüklerin Çeþitleri
Ýngiltere'de mahkemelerce oniki ayrý kamusal yükümlülük belirlenebilmektedir.
Bunlar;
1. Ücretsiz Çalýþma Yükümlülüðü
Ücretsiz çalýþma yükümlülüðünün temel
amacý; cezalandýrma, verilen zararýn tazmini
ve suç iþleyen kiþinin rehabilitasyonudur.
Mahkeme tarafýndan hükümlünün çalýþacaðý toplam saat belirlenmektedir. Çalýþýlmasý
gereken toplam saat 40 ile 300 saat arasýnda
belirlenmekte ve bu süre 12 ay içinde tamamlanmaktadýr. Mahkemece belirlenen süre hükümlünün risk seviyesine göre deðiþmekte ve
bu kapsamda; hükümlünün risk seviyesi düþük ise 40 ile 80 saat, orta seviye ise 80 ile 150
saat ve yüksek seviye ise 150 ile 300 saat arasýnda ücretsiz çalýþma süresi belirlenmektedir.
2. Belirli Bir Etkinlikte Bulunma Yükümlülüðü
Belirli bir etkinlikte bulunma yükümlülüðünün temel amacý; verilen zararýn tazmini ve
suç iþleyen kiþinin rehabilitasyonudur.
Bu yükümlülük; hükümlünün eðitim
amacýyla bir merkeze devam etmesi, maðdurun ve iþlenen suç nedeniyle etkilenen kiþilerin uðradýklarý zararýn tazmini gibi geniþ kapsamlý aktiviteleri içeren pakettir.
Süpervizyon yükümlülüðü de bu yükümlülüðe ilave ve destek olarak uygulanabilmektedir. Orta ve yüksek risk taþýyan hükümlüler
için bu yükümlülüðe ilave olarak ücretsiz çalýþma yükümlülüðüne karar verilebilmektedir.
Hükümlünün bu yükümlülüðe rýza göstermesi gerekli deðildir. Hükümlünün risk sevi-

yesi; orta seviye ise 20 ile 30 gün, yüksek seviye ise 60 güne kadar hakim hükümlü hakkýnda belirli bir etkinlikte bulunma yükümlülüðüne karar verebilmektedir.
3. Müdahale Programýna Katýlma Yükümlülüðü
Müdahale programýna katýlma yükümlülüðünün amacý, hükümlünün rehabilitasyonudur. Suç iþleyen kiþilerin tutum ve davranýþlarýný deðiþtirmek amacýyla Ýngiltere Cezaevleri Genel Müdürlüðü Akredisyon Paneli tarafýndan grup veya bireysel müdahale programlarý hazýrlanmýþtýr. Bu müdahale programlarý beþ ayrý çeþitten oluþmaktadýr. Bunlar;
genel suç, þiddet, cinsel suçlar, madde kötüye
kullanýmý ve aile içi þiddettir.
Süpervizyon yükümlülüðü, bu yükümlülüðe ilave destek olarak uygulanabilmektedir.
Bu müdahale programlarýnýn uygulandýðý hükümlülerin risk seviyesi orta ve yüksek seviyedir.
4. Belirli Bir Etkinlikte Bulunmaktan
Yasaklanma Yükümlülüðü
Belirli bir etkinlikte bulunmaktan yasaklanma yükümlülüðünün amacý, hükümlünün
cezalandýrýlmasý ve toplumun korunmasýdýr.
Bu yükümlülükte hükümlü; belirli gün veya günlerde veya üç yýla kadar devam eden süre ile hakim tarafýndan belirlenecek etkinliklere katýlmaktan yasaklanmaktadýr. Bu yükümlülüðe örnek; hükümlüden sorumlu denetimli serbestlik görevlisinin onayý olamadan
hükümlünün alkol satan iþyerlerine veya futbol karþýlaþmalarýna girmekten ya da reþit olmayanlarla iletiþime geçmekten yasaklanmasý
verilebilir.
Süpervizyon yükümlülüðü, bu yükümlülüðe ilave destek olarak ve davranýþ deðiþikliðini pekiþtirmek amacýyla uygulanabilmektedir. Bu yükümlülüðün uygulandýðý hükümlülerin risk seviyesi; düþük, orta ve yüksek seviyedir.
5. Sokaða Çýkma Yasaðýna Uyma Yükümlülüðü
Sokaða çýkma yasaðýna uyma yükümlülüðünün amacý; hükümlünün cezalandýrýlmasý
ve toplumun korunmasýdýr.
Bu yükümlülükte hükümlü; mahkemece
belirlenecek altý aya kadar bir süre ile, günde
2 ile 12 saat arasýnda belirli bir yerde bulunmak zorundadýr. Mahkemece sokaða çýkma
yasaðýna uyma yükümlülüðüne; deðiþik günlerde deðiþik yerler ve deðiþik süreler ile karar
verilebilmektedir.
Süpervizyon yükümlülüðü, yüksek risk taþýyan hükümlüler için davranýþ deðiþikliðini
pekiþtirmek amacýyla bu yükümlülüðe ek olarak uygulanabilmektedir. Hükümlünün risk
seviyesi düþük, orta ve yüksek seviyedir.
Bu yükümlülüðe ilave olarak ücretsiz çalýþma yükümlülüðü de uygulanabilmektedir.
Mahkemece hükümlünün risk seviyesi; düþük seviye ise birkaç hafta, orta seviye iki aydan
üç aya kadar, yüksek seviye ise dört aydan altý
aya kadar sokaða çýkma yükümlülüðüne karar
verebilmektedir.
6. Mahrumiyet Yükümlülüðü
Mahrumiyet yükümlülüðünün amacý; hükümlünün cezalandýrýlmasý ve toplumun korunmasýdýr.
Bu yükümlülükte; mahkemece iki yýla kadar belirlenecek bir süre içinde hükümlünün
belirli bir yere girmesi yasaklanmaktadýr.
Mahrumiyet yükümlülüðüne mahkemece;
deðiþik yerler ve deðiþik süreler veya periyotlar
ile ilgili karar verilebilmektedir.
Süpervizyon yükümlülüðü, bu hükümlüler için davranýþ deðiþikliðini pekiþtirmek
amacýyla bu yükümlülüðe ek olarak uygulanabilmektedir.
Mahkeme hükümlünün risk seviyesi; düþük seviye ise birkaç ay, orta seviye ise altý ay
civarýnda, yüksek seviye ise 12 ay civarýnda
mahrumiyet yükümlülüðüne karar verebilmektedir.
7. Ýkamet Yükümlülüðü
Ýkamet yükümlülüðünün amacý; hükümlünün cezalandýrýlmasý ve toplumun korunmasýdýr.

Bu yükümlülükte; hükümlü mahkemece
belirlenecek, hostel olarak isimlendirilen barýnma yerinde veya özel bir adreste ikamet etmektedir.
Bu yükümlülüðe mahkemece, orta ve yüksek risk taþýyan hükümlüler için 36 aya kadar
karar verilebilmektedir.
8. Ruh Saðlýðý Tedavisine Uyma Yükümlülüðü
Ruh saðlýðý tedavisine uyma yükümlülüðünün amacý; hükümlünün rehabilitasyonudur.
Bu yükümlülük, hükümlünün doktorun
ve/veya bir psikiyatristin tedavi programýna
uymasýný içermektedir.
Süpervizyon yükümlülüðü, bu hükümlüler için davranýþ deðiþikliðini pekiþtirmek
amacýyla bu yükümlülüðe ek olarak uygulanabilmektedir.
Ruh saðlýðý tedavisine uyma yükümlülüðü,
orta ve yüksek risk taþýyan hükümlüler için 36
aya kadar hükmedilebilmektedir.
9. Madde Tedavisine Uyma Yükümlülüðü
Madde tedavisi yükümlülüðünün amacý,
hükümlünün rehabilitasyonudur.
Bu yükümlülük, hükümlünün en az altý ay
süre ile madde baðýmlýlýðýný veya maddeyi kötüye kullanma eðilimini ortadan kaldýrmak veya azaltmak amacýyla tedavi olmasýný ayrýca
düzenli olarak madde testine tabi bulunmasýný içermektedir.
Süpervizyon yükümlülüðü, düþük risk taþýyan hükümlüler dýþýndakiler için davranýþ
deðiþikliðini pekiþtirmek amacýyla bu yükümlülüðe ek olarak uygulanabilmektedir.
Mahkeme hükümlünün risk seviyesi; düþük seviye ise altý aya kadar, orta seviye altý aydan oniki aya kadar, yüksek seviye ise oniki aydan otuzaltý aya kadar madde tedavisine uyma
yükümlülüðüne karar verebilmektedir.
10. Alkol Tedavisine Uyma Yükümlülüðü
Alkol tedavisi yükümlülüðünün amacý, hükümlünün rehabilitasyonudur.
Bu yükümlülük; hükümlünün en az altý ay
süre ile alkol baðýmlýlýðýný ortadan kaldýrmak
veya azaltmak amacýyla tedavi olmasýný içermektedir.
Mahkemece hükümlünün risk seviyesi;
düþük seviye ise altý aya kadar, orta seviye ise
altý aydan oniki aya kadar, yüksek seviye ise
oniki aydan otuzaltý aya kadar alkol tedavisi
yükümlülüðüne karar verilebilmektedir.
11. Süpervizyon Yükümlülüðü
Süpervizyon yükümlülüðünün amacý, hükümlünün rehabilitasyonudur.
Bu yükümlülük; hükümlünün rehabilitasyonu amacýyla düzenli aralýklarla denetimli
serbestlik görevlisi veya bu görevlinin belirleyeceði bir uzmanla görüþmesini içermektedir.

BUNLARI

Vehbi Kadri
KAMER
Daire Baþkaný

Süpervizyon süresince, hükümlüde tutum
ve davranýþ deðiþikliði amaçlanmaktadýr. Bu
kapsamda; hükümlünün davranýþ þekilleri izlenmekte ve gözden geçirilmekte, motivasyonu artýrýlmakta, öteki yükümlülükler ile birlikte hükümlünün topluma uyumunu saðlamak
amacýyla pratik destek verilmekte, eðitimi
güçlendirilmektedir.
Hükümlü ile yapýlacak ilk görüþmelerde
hükümlünün motivasyonun artýrýlmasý amacýyla süpervizyon yükümlüðü ile birlikte program yükümlülüklerinden biri ve üç tedavi
programýndan biri uygulanabilmektedir.
Bir çok vakada, hükümlünün desteklenmesi amacýyla belirli bir etkinlikte bulunma
yükümlülüðene bu yükümlülüðe ilave olarak
karar verilebilmektedir.
Mahkemece hükümlünün risk seviyesi;
düþük ise oniki aya kadar, orta seviye ise oniki
aydan onsekiz aya kadar, yüksek seviye ise oniki aydan otuzaltý aya kadar süpervizyon yükümlülüðüne karar verilebilmektedir.
12. Belirli Bir Merkeze Devam Yükümlülüðü
Belirli bir merkeze devam yükümlülüðünün amacý, hükümlünün cezalandýrýlmasýdýr.
Bu yükümlülük; hükümlünün günde bir
defa ve en fazla üç saate kadar belirli bir merkeze devam etmesini içermektedir. Hükümlünün devam edeceði toplam süre 12 saatten
36 saate kadar deðiþmektedir.
Belirli bir merkeze devam etme yükümlülüðü, 18-24 yaþ grubu hükümlüleri için uygulanabilmektedir.
Mahkeme hükümlünün risk seviyesi düþük ise bu yükümlülüðe karar verebilmektedir.
VI. Deðerlendirme
Ýngiltere'deki kamusal tedbirler hakkýnda
bilgi verdikten sonra yazýmý Monica Davey tarafýndan kaleme alýnan 18 Eylül 2010 tarihli
The New York Times Gazetesinde yayýmlanan 'Missouri Tells Judges Cost of Sentences'
isimli makaledeki verileri aktararak bitirmek
istiyorum. Makalede; Missouri Eyaletinde
'ikinci derece hýrsýzlýk suçundan hükümlülere
50.000 dolardan fazla maliyeti olan hapis cezasý ve þartla tahliye sonrasý takip yerine, 9.000
dolar maliyeti olan beþ yýl yoðun denetimli
serbestlik tedbirine karar verileceði belirtilerek, 30 yýllýk hapis cezasýnýn maliyetinin
504.000 dolar olduðu' ifade edilmiþtir.
http://www.nytimes.com/2010/09/19/us (Çeviri Özeti: Vehbi Kadri Kamer)

BÝLÝYOR MUYDUNUZ

- Ýtalya’da 30.04.2010 tarihi itibariyle
ceza infaz kurumlarýnda bulunan hükümlü ve tutuklu sayýsý 64.444’dür. Ceza infaz
kurumlarýnýn mevcudunun ülke nüfusuna oraný 100.000 de 111’dir. Tutuklularýn
ceza infaz kurumlarýnýn mevcuduna oraný
% 43.9’dur. Çocuklarýn ceza infaz kurumlarýnýn mevcuduna oraný % 0.5’dir. Yabancý hükümlü ve tutuklularýn ceza infaz kurumlarýnýn mevcuduna oraný % 36.9’dur.
Bayanlarýn ceza infaz kurumlarýnýn mevcuduna oraný % 4.3’dür. Ýtalya’da 2009 yýlý itibariyle bulunan ceza infaz kurumlarýnýn sayýsý; yetiþkinler için 206, çocuklar
için 18 olmak üzere toplam 224’dür. Bu
kurumlarýn kapasitesi 44.073’dür.
- Almanya’da 30.11.2009 tarihi itibariyle ceza infaz kurumlarýnda bulunan hükümlü ve tutuklu sayýsý 70.817’dir. Ceza
infaz kurumlarýnýn mevcudunun ülke nüfusuna oraný 100.000 de 87’dir. Tutuklularýn ceza infaz kurumlarýnýn mevcuduna
oraný % 15.7dir. Çocuklarýn ceza infaz kurumlarýnýn mevcuduna oraný % 3.7’dir.
Yabancý hükümlü ve tutuklularýn ceza in-

?

faz kurumlarýnýn mevcuduna oraný %
26.3’dür. Bayanlarýn ceza infaz kurumlarýnýn mevcuduna oraný % 5.3’dür. Almanya’da 2009 yýlý itibariyle bulunan ceza infaz kurumlarýnýn sayýsý; 177’si kapalý ceza
infaz kurumu, 17’si açýk ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 194’dür. Bu kurumlarýn kapasitesi 78.921’dir.
- Fransa’da 01.07.2008 tarihi itibariyle
ceza infaz kurumlarýnda bulunan hükümlü ve tutuklu sayýsý 59.655’tir. Ceza infaz
kurumlarýnýn mevcudunun ülke nüfusuna oraný 100.000 de 96’dýr. Tutuklularýn
ceza infaz kurumlarýnýn mevcuduna oraný
% 27.7’dir. Çocuklarýn ceza infaz kurumlarýnýn mevcuduna oraný % 1.1’dir. Yabancý hükümlü ve tutuklularýn ceza infaz kurumlarýnýn mevcuduna oraný % 19.2’dir.
Bayanlarýn ceza infaz kurumlarýnýn mevcuduna oraný % 3.7’dir. Fransa’da 2002 yýlý itibariyle bulunan ceza infaz kurumlarýnýn sayýsý 185’dir. Bu kurumlarýn kapasitesi 47.672’dir. (http://www.kcl.ac.uk çeviren: Vehbi Kadri Kamer)
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Kurumlarda ‘veda töreni’
Ereðli B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda 06.06.2005 tarihinden itibaren Ýkinci Müdür olarak görev yapan
Mustafa Kurt’un Karaman M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna ve 30.04.1992
tarihinden itibaren kurumda Ýnfaz ve
Koruma Memuru olarak görev yapan Recep Þener’in Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna atanmasý nedeniyle 05.08.2010
tarihinde veda yemeði düzenlendi.
Veda yemeðine Cumhuriyet Baþsavcýsý Osman Kaçar, Cumhuriyet Savcýsý
Olcay Aksoy, Jandarma Yüzbaþý Metin
Özkan, Astsubay Baþçavuþ Gökhan
Dinçsoy, Kurum Müdürü Nadim Çimen, Ýkinci Müdür Mustafa Kurt ve kurum personeli katýldý. Kurum Müdürü
Nadim Çimen, Ýkinci Müdür Mustafa
Kurt ve Ýnfaz ve Koruma Memuru Recep
Þener'e hizmet sürelerindeki özverili ve
itinalý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür
etti.
Ýkinci Müdür Mustafa Kurt’un plaketi Cumhuriyet Baþsavcýsý Osman Kaçar, hediyesi Jandarma Yüzbaþý Metin
Özkan tarafýndan, Ýnfaz ve Koruma Memuru Recep Þener’in plaketi Cumhuri-

Ereðli

yet Savcýsý Olcay Aksoy, hediyesi Astsubay Baþçavuþ Gökhan Dinçsoy tarafýndan verildi.
Uzun yýllardýr çalýþmýþ olmanýn yorgunluðunu yine birlikte atmak adýna bir
araya gelen Ereðli B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personeli, tayinleri çýkan
Kurum Ýkinci Müdürü Mustafa Kurt'a ve
Ýnfaz ve Koruma Memuru Recep Þener'e

Siverek A3 Tipi Ceza infaz Kurumunda veda yemeði
Siverek A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda görev yapmakta iken, baþka
bir ceza infaz kurumuna atanan Kurum
Müdürü Ali Baþekin onuruna, 06.08.2010
tarihinde veda yemeði düzenlendi.
Siverek Cumhuriyet Baþsavcýsý Önder Yeniçeri, yaptýðý konuþmada; büyük
bir özveri ve emekle çalýþan kurum müdürlerinin emekli ya da tayin olduklarýnda, mutlaka onurlandýrýlmalarý gerektiðini belirterek ve Kurum Müdürü Ali Baþekin’e de Siverek A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yaptýðý hizmetlerinden
dolayý teþekkür ederek, bundan sonraki
meslek hayatýnda baþarýlar diledi. Ayrýca
yemeði düzenleyen kurum personeline
teþekkür etti.
Yemek sonrasýnda, Kurum Müdürü
Ali Baþekin'e Siverek Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda yapmýþ olduðu baþarýlý ve
özverili çalýþmalarýnýn anýsýna, Cumhuriyet Baþsavcýsý Önder Yeniçeri tarafýndan

plaket, Kurum Ýdare Memuru Ekrem
Gündüz ve Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru
Murat Aytaç tarafýndan personel adýna
hediye verildi.
Programa, Siverek Cumhuriyet Baþsavcýsý Önder Yeniçeri, Hâkimler Süleyman Toprak, Ýsmail Çelik ve Ahmet Yýldýrým, Cumhuriyet Savcýlarý Hakan Aksoy,
Ali Çaðlarsu, Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
Ýdari Ýþler Müdürü Hasan Temur, Adli
Komisyon Yazý Ýþleri Müdürü Cemal Topal, Siverek Barosu Baþkaný Avukat Þeyhmus Ýnal, Siverek Kaymakamlýðý Yazý Ýþleri Müdürü Hasan Baydilli, Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Yavuz Yavuz, Ýlçe
Emniyet Müdürü Özcan Kara, Ýlçe Mal
Müdürü Mustafa Kurt, Ýlçe Halk Eðitim
Müdür Yardýmcýsý Kadir Sun ile Siverek
A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Personeli katýldý. Program sonunda, kurum
müdürü ile kurum personeli arasýnda
duygulu anlar yaþandý.
Siverek

Erzincan Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Erzincan Cumhuriyet
Savcýlýðýndan Niðde Cumhuriyet Savcýlýðýna atanan Metin Afþar, Erzincan Kapalý
ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýkinci Müdürü iken Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz KuErzincan

rumu Ýkinci Müdürü olarak atanan Mehmet Polat ve emekli olan Ýnfaz Koruma
Memuru Yeter Kaya için veda yemeði düzenlendi.
Kurum müdürleri ve personelinin katýldýðý veda yemeðinde konuþma yapan
Cumhuriyet Savcýsý Metin Afþar yaklaþýk
beþ yýldýr birlikte çalýþtýðý çalýþma arkadaþlarýndan helallik dileyerek, Kurum çalýþanlarýna bundan sonraki iþ hayatlarýnda
baþarýlar diledi. Daha sonra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü tarafýndan
gönderilen teþekkür belgesi emekli olan
kurum personeli Yeter Kaya’ya takdim
edildi.

unutulmaz bir gece düzenlediler.
Veda yemeðinde Ýkinci Müdür Mustafa Kurt 5 yýllýk, Ýnfaz ve Koruma Memuru Recep Þener 16 yýllýk görev süresini acýsýyla tatlýsýyla tamamladýklarý þeklinde duygularýný ifade ederken, Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu personeline zaman
zaman üzüntülü, zaman zaman mutlu
anlar yaþattýlar ve güzel anýlarla geceye
son verdiler.
Zamanýn hýzla aktýðýný ve insanlarýn
anýlarýyla baki kaldýðýný hatýrlatan bu
günde kurum personeli, arkadaþlarýnýn
yeni görev yerlerinde mutlu ve baþarýlý
olmalarýný temenni ettiler.

Denizli Kadýn Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumunda görev yapmakta olan Kurum Müdürü Göksal Korkmaz, Ýkinci
Müdür Yaþar Yaran ve Ýnfaz ve Koruma
Baþmemuru Nurdan Düzgünbaþ’ýn baþka kurumlara tayin olmalarý münasebetiyle veda yemeði düzenlendi. 23 Aðustos'ta gerçekleþtirilen yemeðe Denizli
Cumhuriyet Baþsavcýsý Kazým Arapoðlu,
Cumhuriyet Savcýsý Erman Taþgýn,
Hâkim Kenan Göksu ve Kurum personeli katýldý.
Törende, Cumhuriyet Baþsavcýsý Kazým Arapoðlu yaptýðý konuþmasýnda; bir
yýldýr beraber çalýþtýklarýný ve cezaevinin
huzurlu olmasý vesilesi ile kuruma çok
fazla gelmediðini, kurum müdürünün
geride çok iyi bir cezaevi býraktýðýný dile
getirerek tayini çýkan müdürlere ve baþmemura bundan sonraki meslek yaþantýlarýnda baþarýlý ve özel hayatlarýnda da
mutlu olmalarý temennisinde bulundu.
Kurum Müdürü Göksal Korkmaz da
kurum personelinin desteðiyle geride çok
iyi bir cezaevi býraktýðýný, elde edilen baþarýnýn kendisinin deðil tüm personelin
baþarýsý olduðunu dile getirerek tüm personele kendisine verdiði destekten dolayý
teþekkür etti.
Tören sonunda yapmýþ olduklarý çalýþmalardan dolayý Kurum Müdürü Göksal Korkmaz, Ýkinci Müdür Yaþar Yaran ve
Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Nurdan
Düzgünbaþ’a plaket ve hediyeler verildi.
Denizli

Samsun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda çalýþmakta iken Silifke Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna atanan Ýkinci Müdür Ýsmail Tekeli ile Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna atanan Ýnfaz ve
Koruma Memuru Aydýn Kurnaz onuruna
veda yemeði düzenlendi. 07.08.2010 Cumartesi günü saat 20.00'de düzenlenen veda yemeðine Cumhuriyet Savcýlarý Aydoðan Sansak ve Yakup Aydýn, Kurum Ýkinci
Müdürleri Turgay Kartal, Ýsmail Oðuz ve
Ahmet Aydýn, idare memurlarý, kurum uzman personeli, infaz koruma baþmemurlarý ve memurlarý, teknisyen ve memurlar katýldý.
Veda yemeðinde, kurumdan tayin olan
Ýkinci Müdür Ýsmail Tekeli' ye Cumhuriyet
Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda görev yapmakta iken tayinleri
çýkan Ýkinci Müdürler Mehmet Cavit Dedeþah, Cemal Demirel, Ali Ekber Göksu ile
emekli olan Ýnfaz Koruma Baþmemuru SeEskiþehir

Samsun

Savcýsý Yakup Aydýn, Ýnfaz Koruma Memuru Aydýn Kurnaz’a Cumhuriyet Savcýsý Aydoðan Sansak tarafýndan plaket verildi.
Kurum personeli tayin olan arkadaþlarýna yeni görev yerlerinde ve bundan sonraki yaþamlarýnda baþarýlar dilediler. Geniþ
katýlýmla gerçekleþtirilen veda yemeði, hatýra fotoðraflarý çekilerek tamamlandý.
lami Yücetürk ve Ýnfaz Koruma Memuru
Burhan Özcan için veda yemeði düzenlendi.
Kurum bahçesindeki yemeðe; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ekrem Aydýner, Eskiþehir
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Bekir
Alanoðlu, Kurum Müdürü Veysel Yüksel,
ikinci müdürler ve personel katýldý.
Veda yemeðinde bir konuþma yapan Eskiþehir Cumhuriyet Baþsavcýsý Ekrem Aydýner, tayinleri çýkan personele hizmetlerinden dolayý teþekkür ederek, yeni görev yerlerinde baþarý dileklerinde bulundu. Aydýner,
Kurumda çalýþarak emekli olan personele de
teþekkür ederek, emeklilik hayatlarýnda baþarýlar diledi.

Seslenis

Bandýrma M Tipi’nde ‘Ýþ Saðlýðý’ konferansý
Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda,
26.08.2010 tarihinde Ceza Ýnfaz Kurumu Konfeksiyon
Atölyesi ile diðer birimlerde çalýþan hükümlü ve tutuklulara Bandýrma ETÝ Maden iþletmesinde görevli Ýþ
Güvenliði Uzmaný Ýbrahim Özcan tarafýndan "Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði" konulu konferans verildi. Konferansa; Kurum Müdür Vekili Ayhan Sedef, Ýkinci Müdür
Haydar Ýbiþ ve atölyelerde görevli personel katýldý.

‘Ýhsan Eroðul Futbol Turnuvasý’nýn
beþincisi gerçekleþtirildi
"Geleneksel Ýhsan Eroðul Futbol
Turnuvasý"nýn 5'incisi 11.04.201017.06.2010 tarihleri arasýnda, Adana'da gerçekleþtirildi. Adana/Sarýçam Belediye Baþkanlýðýnýn sponsorluðunda düzenlenen turnuvaya
Çukurova ve civar bölgelerdeki ceza
infaz kurumu, adliye, barolar ile Ýl
Jandarma Alay Komutanlýðýndan
oluþan toplam 15 takým katýldý. Osmaniye Adliyesinin þampiyon olduðu
turnuvada Adana Avukat Katipleri
Derneði ikinci, Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý da üçüncülüðü elde etti.
Turnuvanýn en centilmen takýmý
Mersin Adliyesi Takýmý, en centilmen oyuncusu Adana E Tipi Personeli Murat Menet, gol kralý ise Ýl
Jandarma Alay Komutanlýðý oyuncusu Þaban Ürkmez oldu.
Turnuvanýn açýlýþý, Adana F Tipi
Ceza Ýnfaz Kurumu ile Adana Avukat Katipleri Derneði arasýnda, Adana 5 Ocak Stadýnda, 17 Nisan 2010
tarihinde, saat 16.30'da oynanan maç
ile yapýldý.
Turnuva maçlarý 17.04.2010 Cumartesi günü saat 09.00'da Adana
Gençlik stadýnda baþlatýlýrken, açýlýþ
maçý ve töreni Adana 5 Ocak Þehir
Stadýnda saat 16.30'da yapýldý.
Açýlýþ maçý öncesinde gerçekleþtirilen törende; görevi baþýndayken
hayatýný kaybeden merhum Adana
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýhsan Eroðul
ve Cumhuriyet Savcýsý Volkan Yücesoy anýldý. Törene Adana Valisi Ýlhan
Atýþ, Cumhuriyet Baþsavcýsý Sabri
Beytorun, Adana ile Cumhuriyet
Savcýsý ve Turnuva Tertip Komitesi
Baþkaný M. Hakan Uyar, F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Yunus Þener, E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Nedim Elbistan, turnuvaya katýlan takýmlarýn oyuncularý, temsilcileri ve izleyici olarak vatandaþlar katýldý.
Turnuvanýn açýlýþ maçý Adana F
Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu futbol Takýmý ve Adana Avukat Katipleri Derneði arasýnda yapýldý. Maç, kaleciliðini E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Nedim Elbistan'ýn yaptýðý F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunun
3-2 galibiyetiyle sonuçlandý.
Turnuvaya; Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý, Adana Barosu, Adana Barosu Turkuaz, Adana E Tipi Ceza
Ýnfaz Kurumu (hükümlü takýmý),
Adana F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu,
Adana Adliyesi, Osmaniye ve Kadirli
Adliyeleri, Tarsus C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, 9 CMK 250 Spor
Adana Adliyesi, Osmaniye Kapalý ve

Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Avukat
Katipleri Derneði, Mersin Adliyesi,
Tarsus Adliyesi, Ceyhan Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu (hükümlü takýmý),
Hatay E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu takýmlarý katýldý.
Turnuvaya; Adana Gençlik ve
Spor Ýl Müdürlüðü, Türkiye Futbol
Federasyonu, Ýl Hakemler Kurulu, Ýl
Saðlýk Müdürlüðü, Sarýçam Belediyesi, Adana Demirspor Kulübü,
Adana Spor Kulübü, ÖZ-SÜT, ulusal ve yerel basýn, belediye baþkanlýklarý gibi bir çok kamu kurum ve
kuruluþu, sivil toplum kuruluþlarý ve
bir çok kiþi destek verdi.
Turnuvanýn, 2009 yýlýnda görevi
baþýndayken hayatýný kaybeden
Cumhuriyet Baþsavcýsý “Ýhsan Ero-

ðul”un adýna düzenlenmesi ayrý bir
anlam taþýrken, yoðun stres altýnda
çalýþan hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, adliye personeli, baro mensuplarý, avukat katipleri ve ceza infaz kurumlarý personelini bir araya getirmesi, ayrýca tahliyesine az süre kalmýþ olan açýk ceza infaz kurumu hükümlülerinin de toplumla uyumlarýnýn saðlanmasý açýsýndan önemli olduðu belirtildi.
Ayrýca, turnuvaya destek veren
Türkiye Futbol Federasyonunun
turnuvaya katýlan takýmlarýn oyuncularýna HIF (Herkes Ýçin Futbol) Lisansý çýkaracaðý açýklandý.
Turnuva 17.06.2010 tarihinde
Adana Avukat Katipleri Derneði-Osmaniye Adliyesi arasýnda final, Ada-

na F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu- Ýl
Jandarma Alay Komutanlýðý arasýndaki üçüncülük maçlarý ile sona erdi.
Final ve üçüncülük maçlarýný;
Adana Valisi Ýlhan Atýþ, Vali Yardýmcýsý Reþat Özdemir, Adana Cumhuriyet Baþsavcýsý Sabri Beytorun, Osmaniye Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Apaçýk, Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný Ali Yaþar Yurdabak,
Turnuva sponsoru Sarýçam Belediye
Baþkaný Ahmet Zembilci, Jandarma
Alay Komutaný Kurmay Albay Mehmet Özer Güneþ, Adana Emniyet
Müdürü Mehmet Salih Kesmez,
Cumhuriyet Savcýsý ve Turnuva Tertip Komitesi Baþkaný M. Hakan
Uyar, E Tipi Ceza infaz Kurumu
Müdürü Nedim Elbistan, Adana Barosu Baþkaný Aziz Erbek, Ýl Hakemler Kurulu Baþkaný Ýlyas Ayan,
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Fazlý
Bayram Hadi, Merhum Cumhuriyet
Savcýsý Volkan Yücesoy'un eþi Gülay
Yücesoy, hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, ceza infaz kurumu personeli,
Adana E Tipi Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüleri ve çok sayýda izleyici coþku içinde seyretiler.
Turnuvada ilk üçe giren takýmlara kupa, en centilmen takým oyuncularýna madalya ve kupa, takým yetkililerine Türkiye Futbol Federasyonunun gönderdiði Milli Takým eþofmanlarý ve madalya, gol kralýna
krampon, turnuvaya destekte bulunan kurum ve kuruluþlara da plâket
verildi.

