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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

‘Denetimli Serbestlik Hizmetleri ve Elektr onik
Ýzleme” kon ulu seminer g erçekleþtirildi
ÜLKEMÝZDE denetimli serbestlik hizmetlerinin hukuksal
ve kurumsal açýdan ele alýnmasý ve elektronik izleme sisteminin kapsamýnýn deðerlendirilmesi amacýyla 09-12 Ocak
2011 tarihlerinde "Denetimli Serbestlik Hizmetleri ve Elektronik Ýzleme” konulu seminer gerçekleþtirildi.
SAKARYA’nýn Sapanca Ýlçesinde yapýlan seminerin açýlýþýnda konuþan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin
Kalaman, bugün gelinen nokta itibarýyla, ceza infaz sistemine deðiþik alternatif yöntemler kazandýrmanýn zaruri olduðunu belirterek, ceza infaz sisteminde yeni ve çaðdaþ uygulamalardan biri olan "elektronik izleme" yönteminin Ülkemiz açýsýndan faydalarýna deðindi.
ADALET Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit, “Dünyadaki uygulamalara bakýldýðýnda Amerika Birleþik Devletleri'nden Güney Afrika'ya kadar birçok ülkede elektronik izleme sisteminin kullanýldýðý, bu sistemin hükümlülerin etkin takibinde, maðdurun ve toplumun korunmasýnda, Devlete mali açýdan yarar saðlanmasýnda önemli katkýlarý olduðu görülmektedir. Ülkemizde de denetimli serbestlik hizmetleri kapsamýnda elektronik izleme sistemine geçilmesi
benzer yararlarýn elde edilmesi açýsýndan önemli bir araç
olacaktýr.” dedi. 8-9’da

Genel Müdür
Kalaman’ýn
Hatay ziyareti
Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Nizamettin Kalaman,
Hatay'a gerçekleþtirdiði ziyaret
çerçevesinde Hatay E Tipi KapalýAçýk Ceza Ýnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. 2’de

Ceza infaz kurumu
uzmanlarý
Genel Müdür
Kalaman’ý ziyaret etti
Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Personel Eðitim Merkezinde aday
memurluk eðitimine katýlan 23
psikolog ve 11 sosyal çalýþmacýyý
temsilen bir grup uzman personel,
Ceza ve Tevikifevleri Genel Müdür Nizamettin Kalaman’ý ziyaret
etti. 21 Aralýk 2010 tarihindeki ziyarette Daire Baþkaný Vehbi Kadri
Kamer de hazýr bulundu. 7’de

Midyat M Tipi Ceza
Ýnfaz Kurumu Gümüþ
Maðazasý törenle açýldý
Midyat M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu, Gümüþ Atölyesinde üretilen telkari gümüþ sanatý ürünlerinin satýþý ve tanýtýmý
için maðaza açtý. Midyat Belediyesine ait olan tarihi Kent Müzesindeki maðazanýn açýlýþý törenle
yapýldý. Devamý 6’da

Ceza infaz kurumlarýnda ‘Bireyselleþtirilmiþ
Ýyileþtirme Sistemi’ uygulanacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce,
hükümlü ve tutuklulara yönelik eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin her bireyin ihtiyaçlarýna
göre belirlenerek yürütülmesine imkân saðlayacak bir sistemin hayata geçirilmesi için çalýþma baþlatýldý. Bireyselleþtirilmiþ Ýyileþtirme
Sistemi (BÝSÝS) olarak adlandýrýlan sistemin
kurulmasýna yönelik çalýþmalar yoðun bir þekilde sürüyor. Bu kapsamda 24.11.2010 tarihinde
Ankara’da, 22.12.2010 tarihinde ise Ýstanbul’da
olmak üzere iki toplantý gerçekleþtirildi. Daire
Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Tetkik Hâkimi
Fahrettin Kýrbýyýk, Doç. Dr. Kültegin Ögel,
Genel Müdürlüðün Eðitim Biriminde görev
yapan uzmanlar ile kurumlarda görev yapan uzmanlarýn katýldýðý toplantýlarda hükümlü ve tutuklularýn eðitim ve iyileþtirmelerinin takibinin
yapýlacaðý örnek bir BÝSÝS’in oluþturulmasýna
çalýþýlýyor. 11’de

ÝSTANBUL’DA ‘BÝSÝS’ TOPLANTISI
Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Ýstanbul Eðitim Merkezinde, 22.12.2010 tarihinde yapýlan toplantýda hükümlü ve tutuklularýn eðitim ve iyileþtirilmelerinin kontrol edileceði BÝSÝS’in oluþturulmasýna yönelik çalýþma gerçekleþtirildi.

Ankar a K ampüs Gençlik ve Spor Kulüb ü
spor daki baþarýlarýyla adýndan sö z ettiriyor
Ceza infaz kurumlarýnca kurulan
spor kulüplerinden biri olan CTE
Ankara Kampüs Kültür-Gençlik ve
Spor Kulübü, spor branþýnda önemli baþarýlara imza atýyor. Geçen yýl erkeklerde namaðlup olarak Türkiye
Aroma Voleybol 3. Ligi’ne çýkan Kulüp, bu sezonda ise B Grubunda ilk
yarýyý yine namaðlup 31 puanla lider
tamamladý. 6’da

‘30. Avrupa Adalet
Bakanlarý
Konferansý’nýn nihaî
kararlarý
30. Avrupa Konseyi Adalet Bakanlarý Konferansý 24-26 Kasým
2010 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da
yapýldý. 41 ülke ile birlikte, Avrupa
Konseyi ve BM yetkililerinin de katýldýðý konferansta; adalet ve cezaevlerinin geleceði tartýþýldý ve bu
konulardaki iyi uygulamalar ile tecrübeler paylaþýldý. 2’de
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‘30. Avrupa Adalet Bakanlarý Konferansý’nda
kabul edilen nihaî kararlar
30. Avrupa Konseyi Adalet Bakanlarý
Konferansý 24-26 Kasým 2010 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da yapýldý. 41 ülke ile birlikte,
Avrupa Konseyi ve BM yetkililerinin de katýldýðý konferansta; adalet ve cezaevlerinin
geleceði tartýþýldý ve bu konulardaki iyi uygulamalar ile tecrübeler paylaþýldý. Tartýþmalar sonucunda, verilerin korunmasý, etkin bir cezaevi politikasý, modern þeffaf, baðýmsýz, adil ve etkin bir adaletin gerçekleþmesi hususlarýna katký saðlayacak üç ayrý
nihai karar bildirisi kabul edildi.
Alýnan kararlar;
1. Modern, Etkin ve Þeffaf Adalet,
2. Bugünün Avrupa'sýnda Cezaevleri
Politikasý,
3. Veri Koruma ve Gizliliðine Ýliþkin
Öneriler ve Uygulanacak Temel Prensip ve
Standartlar.
Avrupa Konseyinin; demokrasi, insan
haklarý ve hukukun üstünlüðünün korunmasý, güçlendirilmesi ve teþvik edilmesine
iliþkin temel amacýnýn, bu kararlarýn ortaya
çýkmasýnda önemli olduðunun altýnýn çizildiði konferansta; bilgi güvenliði ihlallerinden ve kiþisel verilerin korunmasýndan kaynaklanan insan haklarý ihlallerinin önlenmesi konusunda gerekli çalýþmalarýn yapýlmasýnýn önemi de vurgulandý. Adaletin yerine getirilmesinde, teknolojik geliþmelerin
ve ilerlemelerin önemini kabul eden Bakanlar, hukukun üstünlüðünün ve bireyin
haklarýnýn korunmasýna da dikkat çektiler.
Ayrýca, veri koruma sözleþmesinin modernize edilmesi çalýþmalarýna destek verilmesi ve Avrupa Konseyine üye olmayan ülkelerin de bu sözleþmeye dahil olmasý konusunda görüþ belirlendi.
Konferansta 31. Avrupa Konseyi Adalet
Bakanlarý Toplantýsýnýn Avusturya'da düzenlenmesi de benimsendi.
Nihai karar bildirgesinde yer alan “Bugünün Avrupa'sýnda Cezaevleri Politikasý”
baþlýðý altýnda;
1. Türkiye Adalet Bakanýnýn "Üçüncü
Milenyumda Adaletin Modernizasyonu" raporunun ve Konferansa katýlan delegasyonlarýn katkýlarýnýn memnuniyetle karþýlandýðý,
2. Cezaevleri Þartlarý ve Mahkûmlara
Muameleye Ýliþkin Avrupa Ýnsan Haklan
Mahkemesinin Ýçtihatlarýnýn ve Ýnsan
Haklarý ve Temel Özgürlüklerin Korunmasý Sözleþmesi (ETS No. 5) ve Protokollerin
hatýrlatýldýðý,
3. Ýþkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleþmesini (ETS No.
126) hatýrlayarak, özgürlüðünden yoksun
býrakýlmýþ kiþilere yapýlan muameleleri
gözlemlemede Ýþkenceyi Önleme Komitesinin dikkate deðer çalýþmasýnýn ayrýca izlendiði,

4. Hükümlülerin Transferine Dair Avrupa Sözleþmesi (ETS No. 112) ve ek Protokolü (ETS No. 167)’nün de hatýrlatýldýðý,
5. Avrupa Cezaevi Kurallarýnýn (Bakanlar Komitesinin üye Devletlere Tavsiye Kararý Rec(2006)2) ve diðer ilgili Bakanlar
Komitesi tavsiye kararlarýnýn içerdiði standartlarýn kabul edildiði,
6. Ülke gözlem ziyareti sonrasýnda Avrupa Konseyi Ýnsan Haklarý Komiseri tarafýndan yayýnlanan yerinde bulgularýn ve tavsiyelerinin dikkate alýndýðý,
7. Birleþik Milletlerin Mahkûmlara
Muamelenin Standart Minimum Kurallarýnýn göz önünde tutulduðu,
8. Alandaki ilgili çalýþmalarý ve özellikle
mevcut Avrupa Birliði Çerçeve Kararlarýnýn
dikkate alýndýðý,
9. Genelde cezaevleri þartlarýnýn ve
özelde tutuklu ve hükümlülere muamelenin bir ülkede insan haklarýnýn ve temel özgürlüklerin korunmasý seviyesinin göstergesi olduðunda hem fikir olunduðu,
10. Ceza iþlerinde uluslararasý iþbirliðinin yaný sýra kamu güveninin, cezalarýn yerine getirilmesi dahil olmak üzere ulusal
adalet sisteminin kalitesine baðlý olduðunun vurgulandýðý,
11. Bir kýsým Avrupa Konseyi üyesi devletlerin, halihazýrda artan cezaevi nüfusu,
cezaevi þartlarýnýn kötüleþmesi ve cezaevi
personelinin çalýþma þartlarýnýn kötüleþmesi ile mücadele ettiðinin kaydedildiði,
12. Hürriyetten yoksun býrakmanýn kiþisel saygýnlýk ve bütünlüðe saygý içinde uygulanmasý ve her bir failin serbest býrakýlmasý ve tekrar topluma kazandýrýlmasý hazýrlýðýnýn en baþtan itibaren baþlamasý gerektiðinin hatýrlatýldýðý,
13. Hapis cezasýnýn kullanýlmasýný
azaltmak, kamu güvenliðini artýrmak ve faillerin suç iþlemeksizin bir yaþam sürdürmelerine daha iyi yardýmcý olmak için top-

lum yaptýrýmlarý ve tedbirlerine iliþkin Avrupa Kurallarý Tavsiye Kararý No. R (92) 16
ve Avrupa Konseyi Denetimli Serbestlik
Kurallarý Tavsiye Kararý CM/Rec(2010)l ile
uyumlu gözaltý alternatiflerinin geliþtirilmesi ve geniþ çapta kullanýlmasý gerektiðinin ayrýca hatýrlatýldýðý,
14. Yabancý uyruklularýn daha baþarýlý
þekilde topluma yeniden kazandýrýlmasý
amacýyla hürriyetten yoksun býrakma dahil
olmak üzere yaptýrýmlarýn infazýnýn transfer edilmesi için uluslararasý iþbirliðinin artýrýlmasý ihtiyacýnýn hatýrda tutulduðu,
15. Avrupa Konseyine üye tüm devletlerde mahkumlara eþit minimum standartlarda muamelenin saðlanmasý ve cezaevi
personeli için benzer statü ve çalýþma þartlarý saðlanmasý gereksinimini hatýrda tutulmasý,
16. Tüm üye devletlerde özellikle hürriyetten yoksun býrakma dahil olmak üzere
tüm yaptýrýmlarýn insanca ve etkin infazýný
garanti etme gerekliliðinin teyit edildiði,
17. Ýnsan Haklarý Yürütme Kurulu
(CDDH) ve Ýþkencenin ve Gayriinsani yada
Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Avrupa Komitesi ile iþbirliði içinde
Bakanlar Komitesince;
a) Üye Devletler tarafýndan Cezaevi Avrupa Kurallarýnýn, yaptýrýmlara ve tedbirlere konu çocuk failler için Avrupa Kurallarýnýn, Avrupa Konseyi Denetimli Serbestlik
Kurallarýnýn ve alandaki diðer Avrupa Konseyi standartlarýný uygulamak için alýnan
tedbirlerinin deðerlendirilmesi,
b) Cezaevi idarecilerinin karþýlaþtýðý
problemlerin, özellikle cezaevlerinin aþýrý
kalabalýklaþmasý, gözetim altýnda tutulma,
cezaevlerindeki yabancý uyruklulara muamele ve standart oluþturma yoluyla ek rehberlik gerektirebilecek diðer konularýn belirlenmesi,
c) Bu deðerlendirmenin sonucu ýþýðýn-

da, belirli tutukluluk þartlarý, cezaevi yönetimi ve tutuklular ve hükümlülere muameleyi düzenleyen veya bu amaca ulaþmak için
gereken diðer tedbirleri alan yasal olarak
baðlayýcý bir belgenin uygulanabilirliði ve
tavsiye edilebilirliði dahil olmak üzere bu
alanda yasal çerçeveyi kuvvetlendirme gerekliliðini göz önüne almaya davet edildiði,
18. Yirmi beþ yýldan uzun bir süredir
toplanan Avrupa Konseyi Yýllýk Ceza Ýstatistiklerinin (SPACE) memnuniyetle karþýlandýðý,
19. Bu baðlamda ulusal makamlarý,
doðru ve zamanýnda veri saðlamaya devam
etmeye ve üye Devletlerin ceza politikalarýna rehberlik etmede deðerli bir araç olarak
SPACE'yi kesinlikle desteklemeye davet
edildiði,
20. Öncelikli ortak menfaat konularýný
tartýþmak ve cezaevleri alanýnda gelecekteki faaliyetler konusunda anlaþmak üzere
ulusal cezaevi idareleri genel müdürlerini,
cezaevi profesyonellerini, uluslararasý baðlamda tanýnan uzmanlarý ve uluslararasý kamu kuruluþlarý ile sivil toplum örgütlerini
bir araya getiren önemli bir forum olarak
her yýl toplanmasý gereken Avrupa Konseyi
Cezaevi Ýdaresi Müdürleri Konferansýnýn
(CDAP) memnuniyetle karþýlandýðý,
21. Bakanlar Komitesini, bir yandan kamu güvenliðini korurken diðer yandan faillerin tekrar topluma kazandýrýlmalarýný geliþtirmek ve cezaevlerinin aþýrý kalabalýklaþmasýný önlemek amacýyla hapis dýþý toplumsal cezalar ve tedbirlerin yaný sýra hapis
cezasýna iliþkin ortak bir tartýþmada hâkimleri, savcýlarý, cezaevi ve denetimli serbestlik hizmetlerini bir araya getirme yollarýný
deðerlendirmek üzere, 15. Avrupa Konseyi
Cezaevi Ýdaresi Müdürleri Konferansýnýn
(Edinburgh, 9-11 Eylül 2009) sonuçlarý ýþýðýnda, Ceza Sorunlarý Avrupa Komitesinin
(CDPC) görevlendirilmeye davet edildiði,
22. Avrupa Ýþkenceyi Önleme Komitesi
(CPT)'nin, izleme görevlerini, özgürlüðünden yoksun býrakýlmýþ kiþilerin korunmasýný güçlendirme, ayný zamanda Avrupa cezaevi standartlarýnýn geliþtirilmesi ve üye ülkelerin bu standartlarý uygulamasýna destek
olma görüþüyle sürdürmesinde ýsrar edilmesi,
23. Avrupa Birliði yetkili organlarýnýn,
cezaevleri alanýnda standartlarýn oluþturulmasýnda ve bu standartlarýn uygulanmasýný
gözlemleyecek mekanizmalarýn kurulmasýnda, tutarlýlýðý saðlamak ve tekrardan kaçýnmak amacýyla, Avrupa Konseyi tecrübelerini dikkate almaya davet edildiði,
24. Gelecek Konferansta bu Kararlarýn
uygulanmasý için atýlan adýmlar hakkýnda
Avrupa Konseyi Genel Sekreterinden rapor
sunmasýnýn talep edildiði
Gibi kararlar yer aldý.

Genel Müdür Kalaman’ýn Hatay ziyareti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Hatay'a gerçekleþtirdiði ziyaret
çerçevesinde Hatay E Tipi Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. Ziyaret
sýrasýnda Genel Müdür Kalaman'a Hatay Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz Yýldýrým, Adlî Yargý

Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Esabil Saylak, Cumhuriyet Savcýsý Mustafa
Durmuþ ile Kurum Müdürü Muzaffer Avcý eþlik
etti. Kurumda tutuklu ve hükümlüler ile görüþen
Genel Müdür Kalaman, Kurumda yürütülmekte
olan eðitim-öðretim ile iþyurdu faaliyetleri hakkýnda bilgi aldý. Hükümlülerin sorunlarý hakkýnda bilgi alan Genel Müdür Kalaman çocuk odasýnda çocuklarla kýsa bir süre masa tenisi oynadý
ve onlarla sohbet etti. Daha sonra çok amaçlý salonda Kurum personelinin sorunlarýný dinleyen
Genel Müdür Nizamettin Kalaman, Kurumun
açýk bölümünde bulunan seralar ile Ceza Ýnfaz
Kurumuna devredilen Tekel Binasýnda incelemelerde bulundu. Genel Müdür Kalaman'a ziyaretin anýsýna Kurum Müdürü Muzaffer Avcý tarafýndan hükümlü ve tutuklularýn yaptýðý mozaik
tablo hediye edildi.
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CEZAEVÝNDEKÝ ÖÐRETMENÝME

SORDUM?

AY YÜZLÜM

Çiçeði toplayýp yaparsýn balý,
Kovanda petekte balsýn öðretmen.
Her þeyi doðruyu gösterdin yolu,
Devlete millete karsýn öðretmen,
Mahkûmlarý tek tek sen kaynaþtýrdýn.

Bir gözyaþýna sordum;
Neden hiç yerinde durmuyorsun?
Neden dýþarýya taþýyorsun?
Her damlasýnda acý, hüzün var dedi.

Soðuk olurmuþ mahpusun yüzü;
Yüzü de soðuk içi de...
Esen yalnýzlýk rüzgârýdýr
Ýnsaný iliklerine kadar üþüten.
Burada yýldýzlarý göremezsin,
En az senin kadar uzaktýrlar.
Çünkü burada kazanan olmaz,
Kaybettikleriyle yüzleþir insan.
Mütevazý bir dünya kurarsýn kendine;
Yoldaþýndýr çayýn, cigaran ve tespihin.
Çünkü hayat burada da devam ediyor,
Burada da bir yaþam var,
Hem de senin yaþayamayacaðýn kadar.
Hayal kurmak serbesttir,
Ama ben hariç;
Giderken hayallerimi de götürmüþtün ya.
Yani ben unutulmuþlarýn dünyasýndayým.
Öfkemi voltama satarým,
Yanan yüreðimi ranzama asarým.
Tespihimde ise sabýr iþlidir.
Çayým ise son busen kadar sýcak.
Lakin burada kuraldýr;
Gidene dur denmez.
Hatýrlar mýsýn gelip aðlardýn bana
Çift camlarýn ardýndan?
Gelmediðin gün öldüðüm gündür derdin,
Ben konuþamaz gözlerini izlerdim.
Çünkü bakýþlarýn senin ile karþýlaþtýðým
Aný hep hatýrlardý.
Az geliþmiþ bir þehrin yabancý bir semtinde,
Aðaçsýz bir sokaðýn bitimindeki,
Küf kokan bir bodrum katýnda,
Aradan uzun yýllar geçmiþ ama
Halen dün gibi gelir bana.
O gün çok aðlamýþtýn;
Kokun sinmiþti nemli maltalara.
Bilirsin görüþ biter aklým sende kalýrdý,
Hani geldiðin o son görüþ vardý ya;
Ýþte o gün aklým yine sende kaldý.
Bense akýlsýz baþýmla burada,
Nereden bilirdim bu geliþinin son
olduðunu.
Oysa þimdi anlýyorum o gün neden çok
aðladýðýný.
Hiçbir tatlý sözüm kâr etmemiþti.
Keþke mertçe elveda diyebilseydin.
Çünkü bu gidiþ yakýþmadý sana.
Sevk torbamda bana yýllarca yetecek sevgi var.
Oda arkadaþým tütün de ayýrmýþ bana.
Sana ait her þeyi bu þehirde býrakýyorum.
Bana bir tek ay eþlik ediyor.
Hani sana ayyüzlüm derdim ya;
Ona da yemin ettim bir daha gökyüzüne
bakmamaya.

Fakire düþküne aþ ulaþtýrdýn,
Konuþmaz dilleri sen konuþturdun,
Ülkeme lisansýn dilsin öðretmen.
Yararýn çok her günün bize fayda,
Terbiye edepte güzel bir huyda,
Bazen bir mezra bazense köyde,
Her cezaevinde varsýn öðretmen.
Savaþta barýþta her iþte varsýn,
Ýlimle yarýþta hep baþta varsýn,
Hedefe varýþta çok yerde varsýn,
Mahkûma güç kuvvet cansýn öðretmen.
Emeðiniz çok minnettarýz size,
Okuma yazmayý öðrettin bize,
Cahil insanlarý çýkardýn düze,
Bizlere rehbersin yolsun öðretmen.
Metini gönlümde gözüm öðretmen,
Her zaman dilimde sözüm öðretmen,
Hem baharým hem de yazým öðretmen,
Cezaevinde açan gülsün öðretmen.
Metin Cansýz
Ýnfaz Koruma Memuru
Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
ÝÇERÝDEKÝ DOSTA
Nasýl anlatýlýr içerisi bilmem ki?
Ya da anlatmayla anlatýlýr mý?
Demir kapý saðýr, kör duvar saðýr...
Hele duygular sararsa seni,
Durduk yere gözlerin dolar.
Hýncýndan dudaklarýný ýsýrýrsýn;
Neden, neden diye baðýrýrsýn içinden.
Seni senden baþka duyanýn olmaz,
Üzerine bir karanlýk çöker usulca.
Hem de öðlen vakti ya da ikindi de.
Baþýn döner gözlerin kararýr;
Düþünceler olur darmadaðýn.
Binlerce parçaya bölünür acýlar,
Sen ortasýnda yüzersin…
Dünyanýn tüm yükü çöker üzerine,
Ya da sen öyle sanýrsýn dost.
Zaman usul usul akþama döner;
Kimse anlamasýn, bilmesin istersin.
Ýçindeki zayýflýðý saklamaya çalýþýp,
Gülümseyiþ zýrhýný takarsýn yüzüne.
Bir bir çevrendekilere bakarsýn;
Gülüyor konuþuyorlar ya aldanma sakýn!
Kim bilir hangi acýlar denizinde,
Özgürlüðün o vahþi çekiciliðine,
Kulaç atýyorlardýr umutlandýrýp peþinden.
Zamanla alýþýrsýn acýlara;
Ben gibi dost, sen de ben gibi…
Aðlayýþlarýn olur çaresizlikten.
Bil ki dost sen orada aðlarken,
Gözyaþlarýn benim gözlerimden akar.
Haydi dost uzat inançla elini!
Her gecenin þafaðý, umuda gebe.
O umut ki ellerinde, gözlerinde, yüreðinde;
Karanlýðýn saldýrganlýðýna aldýrma hiç.
Gülsün gözlerinin içi yaþam sevinciyle.
Unutma bu içerinin dýþarýsý da var;
Sen gülünce, uzaklarda da olsa,
Seninle beraber gülen bir dost var…
Hacý Galip Yüksek
Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Güzel Söz
“Önce doðruyu bilmek
gerekir, doðru bilinirse
yanlýþ da bilinir. Ama önce yanlýþ bilinirse doðruya ulaþýlamaz.” (Farabi)

Bir dudaða sordum;
Neden konuþmuyorsun?
Neden tebessüm etmiyorsun?
Her fýsýltýsýnda ihanet, yalan var dedi.
Bir ele sordum;
Neden sýmsýký tutmuyorsun?
Neden soðuk buz gibisin?
Her parmaklarda yara, bir aný var dedi.
Bir göze sordum;
Neden manalý bakmýyorsun?
Neden ateþlice yakmýyorsun?
Her bakýþlarýnda seven sevilen var dedi.
Bir kalbe sordum;
Neden hýzlý çarpmýyorsun?
Neden için boþ ve acýyor?
Her atýþta bir yara, bir acý, bir isim var dedi.
Giden gitmiþtir.
Gittiðin gün zaten bitmiþtin.
Ben deðil zalim sen beni kaybetmiþsindir.
Derya Yüksel
Karaman M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
ÞÜKÜRLER OLSUN
Haziranda banadura beþ kuruþ iken,
Bir liraya yerdik Allah þahidim olsun.
Her gün anten çevirmekten gýna gelmiþken,
Bayram Müdürle þenlendik, þükürler olsun.
Ne dersen de mahkûm kardaþ, duymadým deme;
Yok satan o kantin gitti, arayayým deme.
Bir permatik kýrk kuruþa olur mu deme?
Bayram Müdürle olurmuþ, þükürler olsun.
Yüreklerden taþan moral doluþumuzu,
Etkinlikler ile stres kovuþumuzu,
Fayans bahçesine dönen koðuþumuzu,
Bayram Müdürle kutladýk, þükürler olsun.
Temmuz sýcaðýnda öðlen kuru fasulya,
Bir gün nohut bir gün çorba, bir gün barbunya,
Bakliyatý yiye yiye kurumuþtuk ya,
Bayram müdürlü kurtulduk þükürler olsun.
Pazartesi hafta baþý, kuru köfteye,
Salý tavuk lahmacunu, her perþembeye,
Cuma öðlen tatlý kebap, akþam levreðe,
Bayram Müdürle kavuþtuk þükürler olsun.
Haftada bir sýcak suyu bulamaz iken,
Kaynar sulara boðulduk, sýhhatler olsun.
Geceleri zýngýr zýngýr titriyor iken,
Bayram Müdürle ýsýndýk þükürler olsun.
Sadýk Demirkýran
Silifke M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

TUFAN
Bir denizim var siyahýmsý mavi,
Özgürlük bile kýskanýyor yüzerken beni.
Bir dalýþým var görmelisin,
Yukarýda neler býraktýðým umurumda deðil.
Ciðerlerim patlamadan
En derin güneþe doðru
Öyle bir nefes alýyorum ki;
Bulutlarý soluyorum,
Martýlar yan yan bakýyor.
Kumsaldakiler havlu atmýþ,
Ilýk imbat sanýp menzilime girenler
Geç de olsa anlýyorlar çoktan kopmuþ tufan.
Burak Atik
Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
YAZI-TURA

FIKRA

Temel üniversite sýnavýna girmiþ. Her
soruyu yazý-tura atarak cevaplamýþ. Ýki saat
sonra öðrencilerin çoðu sýnav kaðýdýný verip
salonu terk etmiþ. Temel hâlâ yazý-tura atýyormuþ. Öðretmen gelip baþýna dikilmiþ:
- Temel hepsini yazý tura atýyorsun, hala
bitiremedin mi? Temel:
- Hocam bir saat önce bitirdim ama cevaplarýmý kontrol edeyrum!

Vasfi Erbiçer
Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza ÝnfazKurumu

TEÞEKKÜR
- Maltepe 1 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Umut Çiçek'in "Yetirilen Sevgili" isimli þiiri
nitelikli bulunmadýðýndan,
- Muþ E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Selim Ýpek'in "Canýn Sað Olsun" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan,
- Ünye M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan
Muhittin Tekgöz'ün "Küçüðüm" isimli þiiri nitelikli
bulunmadýðýndan,
- Maltepe 3 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ramazan Oðuz'un "O Benim" isimli denemesi karamsarlýk içerdiðinden,
- Çifteler Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan
Hasret Yakar'ýn "Bir Sevdadýr Seni Yaþamak" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan,
- Bergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan
Emin Semercioðlu'nun "Sevgi Verin" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan, "Yeniden Baþlayabilseydim"
isimli þiiri ise özgün olmadýðýndan,
- Sandýklý A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan
Serkan Canbaz'ýn "Ve Kaybetmek Seni" isimli þiiri ile
Murat Küçükkaya'nýn "Ýki Yolcu" isimli þiiri nitelikli
bulunmadýðýndan,
- Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan
Uður Karataþ'ýn "Tut Ellerimi" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan,
- Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Kemal Çoban'ýn baþlýksýz þiiri ile Fedai Keleþ'in "Sensiz"
ve "Býraktým" isimli þiirleri nitelikli bulunmadýðýndan
- Çankýrý E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan
Bülent Akkaþ'ýn "Ayrýlýk Çok Kolay" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan,
- Doðubayazýt Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Selahattin Aktaþ'ýn "Seni Seven Öldü Baþýn Sað Olsun"
isimli þiiri karamsarlýk içerdiðinden, "O Bana Yeter"
isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan,
- Akþehir C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan
Ercan Özel'in baþlýksýz yazýsý nitelikli bulunmadýðýndan,
- Elmadað Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ramazan Yýldýz'ýn "29 Ekim", "Teþekkür Ederim", "Çocuklar", " Son Duam Olsun", "Ne Güzel", "Tuz Bastým",
"Duygularým Boz Bulanýk", "Kýzým" ve "Biraz Mola"
isimli þiirleri nitelikli bulunmadýðýndan,
- Gümüþhane E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan "Sevginin Haykýrýþý" ve "Üzüldüm" isimli þiirleri
nitelikli bulunmadýðýndan,
- Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan
Ahmet Ýnak'ýn "Ýçeride" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan,
- Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan
Selma Tulun'un "Büyük Sýnav" isimli þiiri karamsarlýk
içerdiðinden,
- Muþ E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan ramazan Yüntem'in "Elazýðlým" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan,
- Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Yavuz Yýldýrým'ýn "Ýnadýna Umut" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan,
- Karaman M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan
Derya Yüksel'in "Sordum" isimli þiiri nitelikli bulunmadýðýndan,
- Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan
Burak Atik'in "Zafer" ve "Yakamoz" isimli þiirleri nitelikli bulunmadýðýndan,
Yayýmlanmaya deðer görülmemiþtir.
Katkýlarý için kendilerine teþekkür eder, yeni eserlerini bekleriz.

BULMACA
SOLDAN SAÐA
1) Bir maddenin kimyevi yapýsýný teþkil
eden unsurlarýn türlerini belirlemek için yapýlan çözümleme. 2) Aidat-Duraðan yýldýz. 3) Ýnsan yüzünün bir bölümü-Katýþýksýz içki-Fotoðraf. 4) Eleme aracý-Deney hayvaný-Çok küçük
yaþtaki çocuk. 5) Giysi kolu-Ev iþlerinde becerikli kadýn-Ekmek (Eski dilde) 6) Köpek-Küçümseme yoluyla þimdiki zaman-Bir seslenme
ünlemi-Rodyumun simgesi. 7) Söz geliþi, misal
olarak-Akarsu yataðý. 8) Ufak tefek ve çeþitli þeyler-Jüpiter. 9) Avrupa'da bir nehir-Yarý ýslak, yarý kuru toprak. 10) Rütbesiz asker-Radyumun
simgesi-Elekten geçirmek. 11) Rutubet-Tarakla
düzeltmek-Bir kimsenin sahip olduðu þey, eþya,
varlýk, servet. 12) Bunama, bunaklýk-Su kabaðýndan yapýlmýþ su kabý-Osmanlý'da yüksek dereceli sivil ve askerlere verilen unvan. 13) Ülke,
memleket-Eski bir Türk kavmi-Helal olmayan.
14) Sermaye-Kaza sonucu, istemeden olan. 15)
Fabrikada imal edilen her türlü dokumayý alýp
satma iþi.
YUKARIDAN AÞAÐIYA
1) Kemal Sunal'ýn baþrolünü Meral Orhansay'la oynadýðý unutulmaz
filmi. 2) Hak-Gözde að tabakasý. 3) Kar ayaklýðý-Denizin kabarmasý-Þarkýlarýn geçiþ bölümleri. 4) Doðma-dört büyük kitaptan biri-Koruyucu. 5)
Biricik-Hayýrlar, iyililer-Dolap gözü. 6) Beyaz-Film çekme makinesi-Favori-Bir nota. 7) Afrika'da bir ülke-Siirt'in ilçesi. 8) Japon çiçek düzenleme
sanatý-Hamla olgun arasý meyve. 9) Dörtgen, dördül-Öðe, unsur. 10) Ýskambilde birli-Hayret ünlemi-Bulmaya çalýþmak-Kýsaca kiloamper. 11)
Bir meyve-Kavga durumunda karþýdakinin tek olarak gelmesi için söylenir-Ýslam'ýn þartlarýndan. 12) Akla ve gerçeðe aykýrý-Yüzün yan kýsýmlarýndan her biri-Ispanakgillerden bir bitki. 13) Dil-Katma Deðer Vergisi-Ahu,
ceylan. 14) Saygýnlýk-Muvaffakiyet. 15) Elveriþli þartlar meydana getirmek
anlamýnda bir deyim.
Mehmet Çakýr / Bafra T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Geçen Sayýdaki
Bulmacanýn Çözümü

Seslenis

Sayfa 4
USTALARDAN SEÇMELER
ALÝ AKBAÞ

MASAL ÇAÐI
Þu mâvi dumanlý koyda
Bir küçük köy uyukluyor
Þu gümüþ hâreli çayda
Bizim kýzlar kilim yuyor
Geliyor tokaç sesleri
Yansýtýr yamaç sesleri
Suyun aynasýnda tarar
Kýzlar üç kulaç saçlarý
Yüzünüz þavkýr sulara
Kalaylý bakraç yüzünüz
Oturun dinlenin biraz
Yok mu yazýnýz güzünüz
Öte geçeye geçmeyin
Çay bulanýk su içmeyin
Güzellikten baç alýrlar
Gül yüzünüzü açmayýn
Þarýl þarýl çimdiðim çay
Çiðdem topladýðým yayla
Artýk rüyama girmeyin
Etmeyin etmeyin böyle
Ayný kaptan yenen yemek
Bin dudaðýn deðdiði tas
Ah köyüm baba ocaðým
Suyun zemzem taþýn elmas
Daðlar ak saçlý bir dede
Doruklar pâre pâre kar
Tarlalar kýrda seccâde
Kekik kokulu tarlalar
Gözümde tüter bacalar
Medet analar bacýlar
Gençleri beni tanýmaz
Duydum ki ölmüþ kocalar
Zeynep Elif Suna Gülçin
Fistanýnýz biçim biçim
Bir gün imeceye gelin
Bu derdi tüketmek için
Beni unutmayýn sakýn
Seven demez uzak yakýn
Yitirdim köyün yolunu
Yamaçlara ateþ yakýn
Hiç sormayýn nerde kaldým
Her yýl bir diyarda kaldým
Bir ifrit aðýna düþtüm
Bir kuþ gibi darda kaldým
Yýkacaðým evi barký
Sýkýyor beni dört duvar
Niye söylediðim þarký
Ulaþmýyor yâre kadar
Kuþlar geçer katar katar
Katýlýr ben de giderim
Kanat vermezse turnalar
Kolumu kanat ederim
Çamlýbeli tutunca kar
Uluþur daðda aç kurtlar
Bir kuþ olurdu bir deve
Bacadan geçen bulutlar
Vurulmuþ küçük þehzâde
Düþmüþ doru küheylandan
Kimseler gelmez imdâde
Baykuþ ötüyor ayvandan
Ninem nerde nerde masal
Aðzýndan bal akardý bal
Benim aslan çocukluðum
Yollar ayrýldý hoþça kal
Ali AKBAÞ
HAYATI
1942 yýlýnda Kahramanmaraþ'ýn Elbistan ilçesinde
doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini memleketinde, Yüksek öðrenimini Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatý Bölümünde yaptý. Çeþitli lise ve yüksek okullarda öðretmenlik ve idarecilik yaptýktan sonra araþtýrma görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesine atandý. Burada, dil
üzerine yüksek lisansýný tamamladýktan sonra Türk Dili
okutmanlýðýna geçti ve 1996 yýlýnda meslek hayatýnda 25 yýlýný doldurarak emekliye ayrýldý.
Daha lise öðrencisiyken yarýþmada birincilik kazanan
þiiri Kahramanmaraþ Lisesi Marþý olarak kabul edilen Akbaþ, Türkiye Yazarlar Birliði tarafýndan Kuþ Sofrasý adlý kitabýyla Çocuk Edebiyatý dalýnda Yýlýn Þairi seçilmiþ (1991),
Yunus Emre Yýlý dolayýsýyla Ýstanbul'da gerçekleþtirilen XII.
Dünya Þairler Toplantýsý'nda bir plaketle ödüllendirilmiþ
(1991), Kazakistan'ýn baþkenti Almatý'da gerçekleþtirilen II.
Türk Dünyasý Þiir Þölenin'nde Maðcan Cumabayulý Ödülüne lâyýk görülmüþtür (1993). Ve Kosova'da yayýnlanan
Türkçem Çocuk Dergisi tarafýndan yýlýn ödülü verilmiþ
(2004), Ýtalya'nýn Venedik þehrinde düzenlenen 57. Þiir Bianeli'nde (2005) ve 20. Moskova Kitap Fuarýnda Türkiye'yi
temsil etmiþtir (2007).
Bugüne kadar arkadaþlarýyla birlikte Divan, Doðuþ
Edebiyat ve Kanat dergilerini çýkaran Akbaþ, hâlen Genel
Baþkan Yardýmcýsý olarak çalýþtýðý AVRASYA Yazarlar Birliði'nin yayýn organý olan Kardeþ Kalemler Dergisini çýkarýyor.
Masal Çaðý (þiir), Kuþ Sofrasý (çocuklar için þiir), Gökte Ay Portakaldýr (masal) ve Kýz Evi Naz Evi (piyes) adlý
eserleri vardýr.
Kuþ Sofrasý adlý þiir kitabý Mariya LEONTÝÇ tarafýndan Makedonca'ya çevrilmiþtir. (2000)
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CUMHURÝYET ÇÝÇEKLERÝ
Cumhuriyet çiçeklerinin açmasý için
beklenen güneþ doðmuþtu, sarý saçlarý mavi
gözleriyle tomurcuk vermiþti topraktan.
Sonra tohuma durdu. Çoðalttý çiçekleri;
Anadolu'nun en ücra köþelerine dek, her yer
çiçek açtý. Yaðmuru, kan oldu can verdi Türkiye'me… Vatan sevgisiyle coþtu toprak, þehitlerimize cennet oldu.
Mustafa Kemal Atatürk biten bir imparatorluðun göçmüþ enkazýnýn tozlarýndan
bir bahar doðuracak fikirleri yarattý. Bu fikirlere hayat kazandýrdý anlam kattý. Bir avuç
gönüllüyle yola çýktý ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Yüreðinde hürriyet ve vatan sevgisi, gözlerinde ise yüzyýllarýn ötesini görebilecek ýþýk vardý. Olanaksýzý baþardý. Türk halkýna Türkiye'yi ve Türklüðü kazandýrmakla
kalmadý, dünyaya "olanaksýz" diye bir þeyin
olmadýðýný öðretti. Mükemmel strateji uzmaný, cephede savaþçý, sosyal yaþamda farkýndalýk yaratan bir kendini biliþliðe sahipti.
Mustafa Kemal, Mustafa Kemal gibi olmayý
deðil Mustafa Kemal'in kendisi olmayý aþýladý. Yalnýz özel günlerde anýlmayý deðil, býrak-

ELÝNDEN YANA
Buradan oraya kadar haklýsýn;
Ýstersen kahýr et zulümden yana.
Garip gönlümde aylardýr saklýsýn;
Ýstersen namýn yaz zalimden yana.
Nazarýný vurma gök gözlerinden,
Ve bendeki aþkýný sök sözlerinden,
Saklama nameyi dök ellerinden,
Ateþte küllensin halimden yana.
Sevginden yana bana tat kalmasýn,
Soyacak tenimde bir kat kalmasýn,
Sendeki resimleri at kalmasýn,
Param parça yýrt elinden yana.

týðý deðerlere sahip çýkýlmasýný vasiyet etti.
Büyük önder tarihin ilk kurtuluþ savaþýný baþlattý. Bir ulusu yeniden yarattý ve onu
zafere ulaþtýrarak Türkiye Cumhuriyeti'ni
kurdu. Eðer o olmasaydý bu gün ne Türkiye,
ne Türkiye Cumhuriyeti ve ne de bu topraklarda yaþayan Türk ulusu olacaktý. Unutulmamalý ki bu vatan topraklarý için çok canlar
verdik. Ayný bedelleri daha fazla vermemek
için Atatürk'ü daha iyi anlamalýyýz, fikirlerine
ve yaptýklarýna sahip çýkmalýyýz. Yoksa bir
gün, Atatürk'ü anlatacaðýmýz bir millet ve özgürce yaþayacaðýmýz bir vatan bulamayabiliriz. Bu vatanýn bize Kurtuluþ Savaþý’mýzda
kaðnýsý ile cephane taþýyan eþsiz Türk kadýnýnýn, kucaðýndaki hasta çocuðunu örtmesi
gerekirken bozulmasýnlar diye cephanelerin
üzerine örttüðü kadýnlarýmýzýn, þehitlerimizin emaneti olduðunu unutmamamýz gerekir.
Bizler coðrafyamýzý Ýstiklal Savaþý ile inþa etik. Vatan; ekip biçtiðimiz, kokladýðýmýz
adýna türküler, destanlar yazdýðýmýz, çoluk
çocuk kardeþçe oynayarak dans ederken ve

HER KÖTÜ GÜN
BÝTMEYE
MAHKÛMDUR
Sýhhate zarardýr
Anlaðý yormak.
Elzemdir yaþamda
Kararlý durmak.
Sabýr ile mümkündür
Menzile varmak.
Nihale giden yol
Sabýrdýr sabýr.

Seyir defterimiz,
Alýnyazýmýz.
Mutlu kýlar bizi
Sevgi hazýmýz.
Kýþ geçmesin diyorsak
Bakar yazýmýz.
Tek çaremiz olan
Hadi Demirel
Bitlis E Tipi Kapalý Ceza ÝnfazKurumu Sabýrdýr sabýr.

Gün gelir belki usuna gelirsem,
Böyle bir aþk vardý zana gelirsen,
Unutmadým deyip bana gelirsen,
Asla kurtulmasýn dilimden yana.

KARDEÞÝM
Doðru birdir doðruluktan ayrýlma;
Söyleme yalaný yazma kardeþim.
Kararlý ol, dimdik dur ki savrulma;
Fýrtýna koparýp tozma kardeþim.
Helâlindan olsun kazancýn aþýn,
Eðilme namerde dik dursun baþýn.
Derine dalmadan batar mý düþün?
Hayal denizinde yüzme kardeþim.
Her insandan sana arkadaþ olmaz,
Paraný bitirir yanýnda kalmaz.
Düþürür tuzaða kapýný çalmaz,
Herkesi dost bilip gezme kardeþim.
Kendini kimseden hiç üstün görme,
Ýncitme onlarý kötü söz deme.
Vurma garibana hakkýný yeme,
Yetimi düþkünü ezme kardeþim.

Yanýlgýdýr kederi
Kaimdir sanmak
Gereksizdir nedametin
Narýyla yanmak.
Sabrý bilmeyenin sonu
Periþan olmak.
Öfkenin iksiri
Sabýrdýr sabýr.
Baþa ne gelirse
Tabi ki haktan.
Mevla'dýr olmayaný
Var eden yoktan.
Geri dönmez þükür ile
Ýstenen Rab'den.
Huzurun temel kuralý
Sabýrdýr sabýr.
Ali Rýza Çaðlar
Maltepe 1 No’lu L Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Yuva kurdur ama yuvalar yýkma,
Hiç bir cana kýyma canlarý yakma,
Kimseyi kimseye sakýn ha takma,
Ýnsan arasýný bozma kardeþim.

AVUNMAK ÝSTÝYORUM

Erdoðaným sen öðütler yazan,
Annen-baban saðken cenneti kazan.
Yerlerde sürünür onlarý üzen,
Anneni-babaný üzme kardeþim.

Kendimi avutmak istiyorum,
Geçmiþimi unutmak istiyorum.
Acýlarýmý sineye çekip
Geleceðime bakmak istiyorum.

Ölenle ölünmez demiþler,
Mehmet Erdoðan
Gidenler gelmez demiþler.
Ýnfaz ve Koruma Memuru
Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Geleceðime bakýyorum,
Umutlarýmla yaþýyorum.

ÝÇÝMDEKÝ ÖZGÜRLÜK
Kader ördü aðlarýný kapadý kapýlarýný,
Kilit vurdu üstüme yýktý umutlarýmý.
Baðýrsam sesim gitmez duvarda yankýlanýr,
Bundan böyle duygular çizilmiþ satýrlardýr.
Pranga vuramazlar içimdeki duyguya,
Vursalar da baðlamaz anahtarý sendedir.
Þimdi sýrdaþým oldu kalem-kâðýt,
Bir de mahpushanede kader mahkûmlarý.
Ramazan Oðuz
Maltepe 3 No’lu L Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

Alýyorum sazýmý elime,
Vuruyorum sazýmýn teline.
Býraktým bahtýmý seher yeline,
Ne olacak diye bekliyorum.
Söylüyorum türkü, þarký,
Pencerem caddeye karþý.
Ayýplýyorlar mý bilmiyorum?
Hiç oralý olmuyorum…
Onur Nail Yerlikaya
Karabük A3 Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

herkesle bölüþerek yediðimiz topraklarýn
adýdýr. Bizim birliðimiz Mevlânâlar’ýn, Ahmet Yeseviler'in, Hacý Bektaþlar'ýn, Yunus
Emreler’in, Fatihler’in, Kanuniler’in, Mustafa Kemaller’in inanç, öðreti istenç ve dirençlerinden gelmektedir. O sadece hiç yoktan bir ülke kurmadý, gönüllerimize altýndan
saraylar kurdu; evimizin en nadide köþesinde onun resimleri, onun için en büyük asker,
en büyük lider, en büyük öðretmen dendi.
Çok þeyler söylendi, çok þeyler yazýldý onun
üstüne…
"Býraksalar,
Ýnce uzun bacaklarý üstünde yaylanarak
Ve karanlýkta akan bir yýldýz gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon ovasýna atlayacaktý."
Büyük önder Atatürk'ü aramýzdan ayrýlýþýnýn 72. yýl dönümünde sevgi, saygý ve özlemle anýyoruz.
Kemal Çetiner
Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru
Urla Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

ÝSTANBUL
Hüzünlü sevdalarýn þehri,
Âþýklarda gönül þehri,
Barýndýrýr bin bir rengi,
Dünyada yoktur dengi;
Benim her daim sevgilim,
Dünya'ya ilmek ilmek iþlenmiþ iklim,
Ýstanbul sevgilim benim.
Ýnci gibi uzar gider surlarýn,
Arþý alaya yükselmekte nurlarýn,
Kubbelerini iþlemiþtir Sinan,
Mutlu olur her daim seni anan,
Minarelerin göklere açýlan kapýn,
Bin bir harikalardýr senin diyarýn
Ýstanbul sevgilim benim.
Nazlý nazlý boðazýn süzülmekte,
Senden ayrý kalan her an üzülmekte,
Koynunda misafirdir Eyüp Sultan,
Sende bir baþka aðarmaktadýr tan,
Haliç'inde mutlu akþamlar,
Seni andýkça içerime aþkýn damlar,
Ýstanbul sevgilim benim.
Sanki hâlâ surlarýný topçularýn dövmekte,
Rabbim seni 'Belde-i Tayyibe' diye övmekte,
Denizin yakamozlarý Üsküdar'a vurmakta,
Elinde Kuran ile Akþemseddin durmakta,
Kartal bakýþlý Fatih tepelerde durmakta,
Aziz Mahmud Hüdai kandilini yakmakta,
Ýstanbul sevgilim benim.
Senden uzaklýk hasrettir bana,
Ýstanbul her þey bir yana, sen bir yana,
Balýklar misali takýlsaydým aðýna,
En son nefesimde düþseydim topraðýna,
Þehri yari Ýstanbul'dur senin adýn,
Bu garibi Ýstanbul diye diye yaktýn,
Ýstanbul sevgilim benim.
Her an okumaktayým sana rahmet,
Aþkýn zor olsa da çekerim zahmet.
Peygamberimin duasýsýn sen,
Hasretindir her daim baþýmda esen.
Surlarýnda Ulubatlý Hasan'ýn sesi,
Erdemoðlu'nun sende son bulsun en son nefesi.
Ýstanbul sevgilim benim.
Fatih Erdem
Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
UNUTTUM SANMA
Güneþ batýnca söndü sanma,
Yaðmur yaðmazsa kurudu sanma,
Aramayýnca unuttum sanma,
Güneþ olur doðarým.
Yaðmur olur yaðarým,
Gül sen olsan dikenin sen olurum,
Yol sen olsan yorulmam yürürüm,
Aðaç sen olsan dallarýn olurum.
Rüya sen olsan hep uyurum,
Gece sen olsan sabahý hiç istemem,
Son nefes sen olsan þimdi ölürüm.
Murat Küçükkaya
Sandýklý Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
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ÖYLE BÝR CEZA ÝNFAZ KURUMU HAYAL EDÝYORUM KÝ...
Öyle bir ceza infaz kurumu hayal ediyorum ki...
Orada, ailemle istediðim zaman, doyabildiðim kadar
telefonla konuþabiliyorum. 5 yaþýndaki kýzým, telefonda "seni çok seviyorum babacýðým" derken, 10 dakikalýk süre dolduðu için, çocuðun yüzüne telefon kapanmýyor. Akþamlarý uyumadan önce arayýp, "iyi geceler
kýzým" diyebiliyorum. Haftalýk sýnýrlý telefon hakký gibi bir þey olmadýðý için, o hafta eþimi mi, yoksa annemi mi arayayým diye düþünmek, eþim ve annem arasýnda tercih yapmak zorunda kalmýyorum. Önce eþimi, arkasýndan annemi ve hatta ayný gün ablamý bile
arayabiliyorum.
Orada, ziyaret kýsýtlamasý diye bir þey yok. Ailem,
istedikleri zaman beni görmeye gelebiliyor ve istedikleri kadar kalabiliyorlar. Görüþlerin tamamý açýk görüþ
þeklinde yapýlýyor. Bu yüzden de 5 yaþýndaki kýzýmý ayda sadece bir defa ve 45 dakika deðil, müsait olduklarýnda ve buraya gelebildiklerinde haftada bir kaç gün
ve bir kaç saat görebiliyorum. Hatta açýk görüþü bir
masanýn baþýnda oturarak deðil de, infaz kurumunun
bahçesindeki çocuk parkýnda kýzýmý oynatarak, hatta
birlikte uçurtma uçurarak geçirebiliyorum. Karný acýkýnca da, kurumun fast-food salonundan bir hamburger alabiliyorum.
Orada, isteyen herkesin dizüstü bilgisayarý var.
Herkes dilekçesini, savunmasýný onunla hazýrlýyor,
düzeltiyor, çýktýsýný alýyor... Ýsteyen, örneðin ingilizce
veya ne bileyim muhasebe, programcýlýk vs. çalýþabiliyor. Ýsteyen kitap yazýyor, anýlarýný yazýyor. Ya da oyun
oynuyor. Veya ailelerin getirdiði bir DVD'yi takmýþ film
izliyor. Kulaklýðýný takmýþ MP3 dinliyor...
Orada, belirli þartlar altýnda internete de eriþim
var. Örneðin, savunma yazan birisi, internete girerek
konuyla ilgili araþtýrma yapabiliyor. Resmi kurumlarýn
sitelerinden bilgi veya belgeler indirebiliyor. Ýnternetten kitap sipariþi verebiliyor. Eðer hesabýna herhangi
bir bloke konulmamýþsa, internet þifresiyle banka hesaplarýna girebiliyor. Avukatýyla e-posta göndererek
veya MSN'de anlýk yazýþarak haberleþebiliyor.
Oradaki televizyon, uydu yayýnlarýný çekebiliyor.
Gerçi buna da gerek yok, çünkü genellikle DVD oynatýcý da film izleniyor. Üstelik, televizyon yatakhanede
durmuyor, özel odasý var; TV izlemek isteyenler oraya
gidiyor. Böylece yataðýnda kitap okumak, ders çalýþ-

Hayallerinizi bize yazýnýz!
Hayal Köþesinde;
Hükümlü ve tutuklularýn; ceza infaz
kurumunda iken veya hükümlülük öncesi ve sonrasýna iliþkin her türlü görüþ,
düþünce, beklentileri vb.
Kurum personelinin olmasýný isteði
ceza infaz kurumu ve çalýþma þartlarý,
yaþamla ilgili arzularý, düþünceleri,
yaþamak isteði dünya ve toplum vb.
Konulardaki düþüncelerine iliþkin
yazýlar deðerlendirilecektir.
Sýnýrlama olmaksýzýn her konuda
hayallerinizi bize yazýnýz!

mak isteyenler rahatsýz olmuyorlar.
Oradaki odalar en fazla dörder kiþilik. Her odada
yeterince yatak, dolap ve komodin var. Duvarlara da
boylu boyunca, mutfak dolabýna benzer dolaplar yapýlmýþ, isteyenler buralara da eþyalarýný koyabiliyorlar.
Her 21 kiþiye birer tane düþecek þekilde çamaþýr yýkama ve kurutma makineleri var. Böylece her gün 3 kiþi
çamaþýrlarýný yýkýyor ve kurutabiliyor; herkese de haftada bir sýra geliyor. Ve böylece, kimse elde çamaþýr yýkamak ve o yýkadýðý çamaþýrlarý (özellikle kýþ aylarýnda) günlerce kurutmaya uðraþmak zorunda kalmýyor.
Orada, içeride bulundurabileceðin malzemenin
de sýnýrý yok. Hiç kimse bütün bir yaz dönemini sadece üç tiþörtle geçirmek, atlet ve kilotla spor yapmak,
siyah renkli ayakkabýnýn üstüne kahverengi kemer
takmak zorunda kalmýyor.
Orada uyurken horlayanlara, horlamayý azaltýcý
basit aletlerden ve burun bantlarýndan daðýtýldýðý için,
geceleri herkes rahat rahat uyuyabiliyor, dolayýsýyla gecenin bir vaktinde kimse horlama sesinden çýldýrma
noktasýna gelmiyor. Geceleri, yatakhanelerdeki lambalar söndürüldüðünden rahat uyumanýn yaný sýra,
herkes uykusunu tam aldýðý için gündüz kimse gergin
olmuyor; hem gündüzü hem de geceyi aydýnlýkta geçirmediðinden, yani, gündüz ve gece arasýndaki farký
tam olarak yaþadýðýndan kimsenin psikolojileri bozulmuyor ve en önemlisi, uyurken, floresan lambanýn
kanserojen etkisine maruz kalýnmýyor. Zaten, koðuþlarda lamba yakýlmasýna da gerek yok ki, bahçedeki
projektör lambalardan içeri yeterince ýþýk sýzýyor nasýl
olsa...
Orada sigara içenlerle içmeyenler (bahçe dýþýnda)
tamamen bir birinden ayrýlmýþ durumdalar. Böylece
sigara içmeyenler sadece yatakhanede deðil, ayný zamanda koridorda, banyoda, tuvalette, mutfakta vs. ký-

Hayal
Köþesi
Hayallerinizi
bize yazýnýz!

sacasý hiç bir yerde dumana maruz kalmýyorlar. Sigara içenler ise, sadece TV izleme salonunda sigaralarýný içebiliyorlar. Örneðin yatakhanede içemiyorlar.
Böylece yataklarýna, elbiselerine, duvarlara, sigaranýn
mide bulandýrýcý o iðrenç kokusu sinmiyor.
Orada, her blokta kütüphane gibi yerler oluþturulmuþ. Dileyen günün her saatinde, gerekirse sabaha
kadar orada oturup, sessiz-sakin bir ortamda savunma, dilekçe, aný, kitap vs. yazabiliyor; kitap okuyup,
ders çalýþabiliyor.
Ve orada spora da çok önem veriliyor. Bahçede volta atanlarý rahatsýz etmeyecek þekilde uzun koþu pistleri oluþturulmuþ. Üstelik koþu pistleri beton deðil.
Böylece koþmak isteyenler diz kapaklarýnda kayma
problemiyle, bel ve diz aðrlarýyla karþýlaþmýyorlar, koþarken kimseyi rahatsýz etmediklerinden de doya doya
koþabiliyorlar. Hâl böyle olunca, hemen hemen herkes
koþuya çýkýyor; böylece herkes endorfin (mutluluk)
hormonu salgýlýyor, üzerindeki bütün elektriði-gerginliði atýyor, herkes birbiriyle iyi geçiniyor. Yüzme havuzundan da haftada bir gün faydalanabiliyor.
Orada, bir þey istediðin zaman, idaredeki herkes,
"Neden olsun ki?" diye sormuyor; "Neden olmasýn ki?"
diye iþin olur yanýna bakýyor. Ýnsanýn, sýrf insan olmasý sebebiyle güzel olan her þeyi hak ettiði düþünülüyor.
Ne dersiniz? Benim hayallerim olmayacak þeyler
mi?... Neden olmasýn ki?...
Yalçýn Kýlýç
Paþakapýsý Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

EÐÝTÝM-KENT CEZA ÝNFAZ KURUMLARI OLUÞTURULMALI…
Telekonferans sistemiyle psiko-terapi seanslarý verilen bir sistem olsa. Bilgi kentlerden (üniversite) cezaevlerine ders verilen bir
sistem... Gerçekleþmesi mucizelere deðil çaba isteyen bir proje. En azýndan haftada bir
kaç saat insaný hem ruhen hem de bedenen
rahatlatan seanslar olmalý bunlar. Farklý þehirlerden farklý cezaevlerine canlý baðlantýlar
olmalý. Uzmanlarýn kendi alanlarýnda katkýlarý olmalý. Mahkûmlara fýrsat verilmeli.
Kendi düþüncelerini farklý cezaevlerinde
mahkûmlarla paylaþmalarý için sadece psikolojik dersler deðil, hukuksal ve diðer bilim
dallarýnda da alternatif eðitim kampüsleri
açýlmalý ceza infaz kurumlarýnda. Ya da
mahkûm kentleri kurulmalý içinde eðitim
kurumlarý olan. Her mahkûm ehil olduðu
branþta yetiþtirilmeli.
Farklý nedenlerden dolayý yarýda kesilmiþ
öðrenimlerini tamamlamak için yeni fýrsatlar

KALBÝMÝN PENCERESÝ

ÝYÝ GECELER

Sen kalbimin aþk penceresinden
Bütün sýcaklýðýnla süzüldün girdin.
Sabah güneþi gibi aydýnlýk berrak
Girdin kalbime, iyice gör bak.
En temiz duyguyu aþýlayan sensin kalbime.
Sensiz karanlýk dünyamý aydýnlatan,
Baharda açan çiçekleri öten kuþlarý...
Ýlk defa sensin bana gösteren.
Sen bütün berraklýðýnla kalbime dolan;
Karanlýk olmadýðýný dünyanýn
Sensin bana anlatan.
Sen o pencereden süzülüp giren,
Sen bana yaþama arzusu veren...
Seninle beraber bir þey daha süzüldü içime
Kalp penceremden…
Seni kaybetmenin korkusu doldu içime.
Bir korku ki beni periþan eden.
Bu korkuyu kalp penceremden sen fýrlat,
Yalnýz seninle dolsun kalbim.
Ve o pencereyi sen kapat!

Ben salarým dertlerimi her akþam okyanusa,
Ardýndan öylece bakakalýrým...
Serde erkeklik var, bu gönülde bir güzeli taþýrým;
Anlatsam bir gül bahçesi, anlatsam masmavi gökyüzü.

Kürþat Saðýr
Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Yýlmaz Baþ
Silivri 7 Nolu L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

Gül bahçesi olmuþ bu gönlüm,
Her gelen bir dalýmý koparýp gitmiþ.
Güneþ zamansýz batmýþ okyanusa,
Bu gün dertlerimi dinlememiþ.
Terk ediyor hüzünlerim ara sýra,
Güneþ batýyor, okyanus perdesini çekiyor,
Ay gülüyor, yýldýzlar dertlerimi dinliyor,
Bir yýldýz aralarýndan ayrýlýp yok oluyor.
Ve derin bir uyku bastýrýyor gözlerime
Bedenim yorgun düþüyor bu muhabbetle.
Eee saðol gökyüzü, saðol güneþ, saðol okyanus...
Ýyi geceler, bu karanlýkta parlayan yýldýzlar;
Ýyi geceler...

sunulmalý. Bakanlýk aracýlýðýyla öðretim kurumlarýnda cezaevi bölümleri açýlmalý. Birey
iþlemiþ olduðu suçtan dolayý kopuk olduðu
toplumla ayrým yapýlmadan barýþtýrýlmalý, yeni bir suça itilmemek için makul olan da budur. Televizyon ve gazetelerde mahkûm
programlarý hazýrlanmalý. Gittikçe toplumun
içinde yaygýnlaþan suç iþleme oranýn yükselmesi göz önünde bulundurularak yeni suçlarýn iþlenmemesi için sorunlar birinci aðýzdan
dinlenip, çözülmeli.
Yýllarca cezasýný boþ geçirerek infaz etmek yerine, cezasý infaz edildikten sonra bilgin, aydýn ve ahi terbiyesiyle yetiþtirilmiþ
mahkûmlar olmak dileðiyle…
Zor olsa da hayalimin gerçekleþmesi dileðiyle…
Yahya Demirbað
Ereðli B tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

YARINLAR UMUT OLSUN
Dinimiz gereði dünyadaki yaþantýmýz kaza ve kader arasýndaki ince bir
çizgi üstünde yer almaktadýr. Bu nedenledir ki baþýmýza gelen her türlü iyi
veya kötü olaylarý, kaza ve kader diye tabir ettiðimiz bu ince çizgi üstünde yaþamaktayýz.
Yaþadýðýmýz olaylarda kendimize
göre belki hak edene hak ettiðini verdik
düþüncesiyle, belki de olmasýný bile istemediðimiz olaylarda baþrol oynayarak
kendimizi bu kapalý kutu içinde bulabiliriz. "Çünkü her suçun bir cezasý olan
hukuk devletinde yaþýyoruz." Bu nedenle özgürlüðümüzün bir çýrpýda elimizden alýnmasý, dünyaya bakýþ açýmýzý deðiþtirebilir. Hatta bizi depresyona sokup
þizofren bir kiþilik sahibi olmamýza bile
neden olabilir. Kendi benliðimize iyi ve
güzel þeyleri empoze ederek, içinde bulunduðumuz kötü olaylar ile ilgili olumlu telkinlerde bulunarak kendi kendimizi kör bir kuyuya atmaktan kurtarabiliriz.
Bilinmeli ki korku ve endiþe insa-

noðlunu sosyal hayattan uzak tutar. Ýslâm ve ilim ise insanoðlunu yersiz korku
ve endiþelerden kurtarýp sosyal yaþamýndaki baþarý ve fýrsatlarýný yakalama
olanaðý yaratýr.
Belalar ve zorluklar peþ peþe gelebilir. Sýkýntýlarýmýzý da yaþanamaz hale
getirebilir. Bu tür durumlarda ise "isyan
yerine" en önemli dayanaðýmýz sabýr olmalý, kaza ve kaderin Allah'tan geldiðini
bildiðimiz gibi, sýkýntýlarýmýz da sabrederek yaradanýnda bize dayanma gücü
verdiðini unutmamalýyýz. Umut ederek
hayatýmýza yön verebiliriz. Hayatýn anlam ve önemini kavradýðýmýz zaman
bizden sonra da bizim durumumuza
düþerek umutsuzluða kapýlan insanlara
ýþýk olma þansýný yakalayabiliriz.
Umutlar ruhumuza can veren, bu
dört duvar arasýnda bize yol gösterendir.
Umuttur duygularýmýzý canlandýran.
Yarýnlar umut olsun...
Mesut Gültekin
Muþ E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
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Ankara Kampüs Erkek Voleybol Takýmý
3.Ligde ilk yarýyý yenilgisiz lider tamamladý
Erkek Voleybol Takýmýndan büyük baþarý
Ceza infaz kurumlarýnca kurulan spor kulüplerinden biri olan CTE Ankara Kampüs KültürGençlik ve Spor Kulübü, Voleybol Erkekler 3.
Lig’de ilk yarý mücadelesini tamamlayarak bir üst
lige yükselmeyi kendisine hedef edindi.
2009-2010 Sezonunda Türkiye Aroma Voleybol
3.Ligine namaðlûp yükselmeyi baþaran kulüp,
2010-2011 sezonunda 3.Ligde oynadýðý 11 müsabakadan da yenilgi yüzü görmeyerek B grubunu 31
puanla namaglûp lider tamamladý. Ekip 2.Yarý ve
Play-Off hazýrlýklarýna Ankara'da devam ediyor. Bu
baþarýlarýyla tüm ceza infaz kurumu çalýþanlarýnýn
göðsünü kabartan ekip, deplasman müsabakalarýnda da ceza infaz kurumu çalýþanlarý tarafýndan
destek görüyor.
U-13 Futbol Takýmý yeni sezonda sahaya inecek
Türkiye Futbol Federasyonuna müracaat ederek futbol müsabakalarýna tescilini yaptýran CTE
Ankara Kampüs Kültür-Gençlik ve Spor Kulübü
U-13 Futbol takýmý ile 2011-2012 sezonundaki
müsabakalarda Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Kampüsünü temsil edecek. Çoðunluðunu personel çocuklarýnýn oluþturduðu Futbol Takýmý, Gazi
Üniversitesi ile yapýlan Protokol gereði; Üniversite tarafýndan görevlendirilen, 1.Lig ve UEFA B
Klasman Antrenörü Onat Çetin çalýþtýrýyor. Takým,
Futbol Þube Sorumlusu Nizamettin Saðlam’ýn refakatinde Ankara ASAÞ Futbol Tesislerinde 20112012 sezonu çalýþmalarýna devam ediyor.

Eþme K1 Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda seminer

Voleybol Minik Yýldýzlar Kýzlar Takýmý yeni
sezona hazýrlanýyor
Kulüp, Voleybol Minik-Yýldýz Kýzlar branþýný da
açarak çoðunluðu personel çocuðu olan ekiple
2011-2012 sezonuna hazýrlanýyor. Takým, 3. Lig
Erkek Voleybol Antrenörü Tolga Tuð Pekin ve
Kampüs personeli Voleybol Antrenörü Murat Yavuz’un refakatinde Ýlksan Toki Kapalý Spor Salonunda çalýþmalara baþladý.

Kastamonu E Tipi’nde müzik-eðlence programý gerçekleþtirildi
Kastamonu E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 22
Kasým 2010 tarihinde Müzik Eðlence Programý düzenlendi. Programa Cumhuriyet Savcýlarý Abdullah Ýnce ve
Gürkan Kütük, Kurum Müdürü Kemal Tuncer, Kurum
Ýkinci Müdürleri Uður Yýlmaz, Haydar Kýlýç ve Þeref
Daysal, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Kurum Müdürü Kemal Tuncer yaptýðý konuþmada programa katýlan sanatçýlara teþekkür ederek, Ceza Ýnfaz
Kurumunda buna benzer etkinliklerin devam edeceðini
belirtti.
Sanatçýlar Hamiyet, Ferman Toprak ve Hasan Yýlmaz,
Tonmaester Tamer Çilinger ve ekibinin eþliðinde hükümlü ve tutuklulara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundular.

Eþme K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklular ile Kurum personeline yönelik 26.11.2010 tarihinde Cumhuriyet Savcýsý Mehmut Güneþ'in de
katýlýmýyla “Sosyal Ýliþkiler” konulu seminer düzenlendi. Seminere,
Rehberlik Öðretmeni Halil Sarý konuþmacý olarak katýldý.

Gürün A3 Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda
belge daðýtým töreni
Gürün A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn tahliyelerinden sonraki hayatlarýna bir meslek ve beceri kazanmýþ
olarak baþlamalarýna yardýmcý olmak
amacýyla Sivas Ýþ-Kur ÝI Müdürlüðü
ile hazýrlanan proje kapsamýnda açýlan Bilgisayar Operatörlüðü Kursunu baþarýyla bitiren kursiyerler için
belge daðýtým töreni yapýldý. Törene
Gürün Kaymakamý Ömer Kalaylý,
Sivas Ýþ-Kur Ýl Müdürü Yüksel Altun, Ýlçe Halk Eðitim Müdürü Halil
Ýbrahim Takçý, Kurum Müdürü Nuh
Naci Ataseven ve diðer personel katýldý. Törende konuþan Kaymakam
Ömer Kalaylý, ceza infaz kurumlarýnda yapýlan bu tür çalýþmalarýn tahliye sonrasýna hazýrlanan tutuklu ve
hükümlülerin topluma kazandýrýlmasýna yardýmcý olacaðýný söyledi.
Kursiyerlere belgeleri, davetliler
tarafýndan verildi.

Midyat'ta Ceza Ýnfaz Kurumu Gümüþ Satýþ Maðazasý törenle açýldý
BÝRÝNCÝSAYFADAN DEVAM

Sosyal Destek Programý (SODES)
Projesi kapsamýnda açýlan kurslardaki
eðitimlerle bu sanatý öðrenen hükümlülerin ürettiði telkari gümüþ takýlar, satýþ
maðazasýnda sanatseverlerin beðenisine
sunuldu.
Hükümlülerce üretilen telkari gümüþ iþleme sanatý ürünlerinin sergilendiði ve Midyat Belediyesine ait olan tarihi Kent Müzesindeki satýþ maðazasýnýn
açýlýþýna; Kaymakam Fatih Akkaya, Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu, Garnizon Komutaný Albay Saim Baðcý, Cumhuriyet Baþsavcýsý Yavuz Temizel, Adalet
Komisyonu Baþkaný Emin Kürþat Demiralay, Cumhuriyet Savcýsý Selim
Uzun, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Gazi Yýldýrým, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, hâkim
ve cumhuriyet savcýlarýn yaný sýra daire
amirleri ile çok sayýda davetli katýldý.
Yapýlan açýlýþ konuþmalarýnda; Mid-

yat Cumhuriyet Baþsavcýsý Yavuz Temizel hükümlülerce yapýlan ürünler için,
satýþ maðazasý açtýklarýný belirterek
emeði geçen herkese teþekkür etti.
Telkari sanatýnýn dünyanýn en güzel
ve en zevkli mesleklerinden birisi olduðuna dikkat çeken Midyat Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu ise açýlan bu
maðaza ile tutuklu ve hükümlüler tarafýndan üretilen gümüþ takýlarýn halka

ulaþmasý ve þehre gelen turistlere pazarlanmasý açýsýndan sevindirici olduðunu
sözlerine ekledi.
Midyat Cezaevi Ýzleme Kurulu Baþkaný Ünal Günel de, cezaevinde tutuklu
ve hükümlülerle ilgili çalýþmalardan
bahsederek, cezaevlerinin amacýnýn tutuklu ve hükümlüleri hayata hazýrlamak,
onlarý meslek sahibi yapmak olduðunu
belirtti.
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Ceza infaz kurumu uzmanlarý
Genel Müdür Kalaman’ý ziyaret etti
Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Eðitim Merkezinde aday memurluk
eðitimine devam eden 23 psikolog ve
11 sosyal çalýþmacýdan bir grup uzman, Genel Müdür Nizamettin Kalaman'ý ziyaret etti. Ziyarete Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer eþlik etti.
21 Aralýk 2010 tarihindeki ziyarete
katýlan Psikologlar Evin Güldoðan,
Ahmet Yasin Þenyurt, Yasemin Karakalpaklý ve Fahrettin Özçelik ile Sosyal
Çalýþmacýlar Gözde Deðirmenci ve
Atakan Çetinkaya; ceza infaz kurumlarýmýzda bu yýl göreve baþladýklarýný,
ceza infaz kurumlarýnda görev yapan
diðer personel gibi mesai sýnýrlamasý
olmadan çalýþtýklarýný, mevcudunun
yoðun olmasýna raðmen bir yandan
hükümlülerin rehabilitasyon çalýþmalarýna katýldýklarýný, diðer yandan hükümlülerin aileleri ile görüþme yaptýklarýný, hükümlülerin yeniden suç

iþlememeleri ve topluma kazandýrýlmalarý için ceza infaz kurumunda görev yapan bütün personelle birlikte
ayný azim ve kararlýlýkla çalýþtýklarýný,
ceza infaz kurumlarýnda çalýþmaktan
dolayý gurur duyduklarýný, ayrýca mesleðin baþýnda aldýklarý birbuçuk aylýk
eðitimin yararlý olduðunu belirttiler.
Genel Müdür Nizamettin Kalaman da ceza infaz kurumlarýnda
amacýn hükümlülerin eðitimi ve iyileþtirmesi olduðu, bu kapsamda personelin eðitimine önem verildiðini,
her unvandaki personelin dört eðitim merkezinde deðiþik sürelerle
eðitime alýndýðýný, bu eðitimin ulusal ve uluslararasý seminer ve konferanslarla desteklendiðini, ceza infaz
kurumlarýnda görev yapan personelin mesaiyi düþünmeden özverili çalýþtýðýný, son derecede baþarýlý olduklarýný ifade etti.

Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda THM konseri ve tiyatro
Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 27
Aralýk 2010 tarihinde, Türk Halk Müziði konseri, tiyatro
gösterisi ve belge daðýtýmýndan oluþan program gerçekleþtirildi.
Kurumun konferans salonunda gerçekleþtirilen etkinliðe Kaymakam Ali Mantý, Belediye Baþkaný Sedat Pekel,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan Arslan, Cumhuriyet Savcýsý
Onur Oðuzer, Ýlçe
Emniyet Müdürü Abdulkadir Çýlman, daire
amirleri, Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri,
Kurum Müdürü Mehmet Evin, ikinci müdürler, Kurum personeli, ulusal ve yerel basýn ile çok sayýda tutuklu ve hükümlü katýldý.
Kurum Müdürü
Mehmet Evin açýlýþ
konuþmasýnda 2010

Yýlý Eðitim Öðretim yýlýnda Ceza Ýnfaz Kurumu ile Halk
Eðitim ve Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðiyle
tutuklu ve hükümlülere yönelik olarak; erkek berberliði, erkek konfeksiyonculuðu, bilgisayar operatörlüðü, kaynakçýlýk meslek kurslarý ile futbol, basketbol, badminton, satranç, masa tenisi spor kurslarý ve 1. ve 2. kademe yetiþkin
okuma-yazma kurslarý olmak üzere toplam 11 branþta kurs
açýldýðýný ve bu kurslarda
toplam 167 hükümlü ve tutuklunun belge almaya hak
kazandýðýný söyledi.
Tutuklu ve hükümlülerden oluþan Türk Halk
Müziði Korosunun konseri
ile yine tutuklu ve hükümlülerden oluþan Tiyatro
ekibinin “Hasta Ziyareti”
adlý gösterisinin ardýndan
11 branþ da belge almaya
hak kazananlardan dereceye girenlere belgeleri protokol tarafýndan verildi.

Silivri 7 No’lu L Tipi’nde tiyatro þöleni
Silivri 7 No'lu L Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda 27 ve 28 Aralýk 2010
tarihlerinde Bakýrköy Belediyesi Tiyatro Müdürlüðü tarafýndan "Sokaða Çýkma Yasaðý" adlý oyun sahnelendi. Oyunu yaklaþýk 800 hükümlü ve tutuklu izledi. Büyük bir fedakârlýkla Bakýrköy
Belediye Tiyatrolarý tarafýndan getirilen oyuna ait dekorlar kurum sahnesine
titizlikle yerleþtirildi. Oyunun daha çok
seyirciye ulaþmasý adýna ayný oyun iki
gün üst üste farklý koðuþlara oynandý.
Ýnsaný insana, insanla insanca anlatma sanatý olan tiyatronun en güzel
örneklerinden birini izleyen hükümlü
ve tutuklular oyun sonunda sanatçýlarý
ayakta alkýþladýlar.
Program bitiminde, Kurum Ýkinci
Müdürü Oktay Beþaðýl, tiyatro sanatçý-

Kilis A3 Tipi’nde
hükümlülere
bilgisayar eðitimi
Kilis A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýnda 35.000 TL bütçeli
Bilgisayar Ýþletmenliði Projesiyle bilgisayar sýnýfý oluþturuldu. Hükümlü ve tutuklularýn mesleki eðitimleri için kurulan sýnýfta; 10 bilgisayar, 10 bilgisayar
masasý, 10 adet güç kaynaðý, 10 adet çok
fonksiyonlu yazýcý, 1 adet projeksiyon cihazý ve perdesi yer alýyor.
Bilgisayar sýnýfýnda Halk Eðitim
Müdürlüðü ile iþbirliði içinde 160 saatlik Bilgisayar Ýþletmenliði kursu açýldý.
Kurs sonunda 13'ü tutuklu, 12'si hükümlü olmak üzere 25 hükümlü-tutuklu ve 12 personeli Bilgisayar Ýþletmenliði (operatörlüðü) sertifikasý almaya hak
kazandý. Sertifikalar; Kilis Cumhuriyet
Savcýsý Hakan Tekin, Kurum Müdürü
Hüseyin Oðuzboylu, Kurum 2.Müdürü
Ali Yiðit, Cezaevi Jandarma Karakol Komutaný Jandarma Üstçavuþ Oðuz Çetin,
Kurum Öðretmeni Ýsmail Karakuzu ve
Kurum personelinin katýldýðý törende
Kilis Cumhuriyet Baþsavcýsý Salih
Çokal tarafýndan hak sahiplerine verildi.

Vize’de ‘organ baðýþý’
konferansý

larýna günün hatýrasý olarak hükümlü
ve tutuklular tarafýndan yapýlan bakýr
bir tablo hediye etti. Beþaðýl, hediyesini

verirken, Bakýrköy Belediyesi Tiyatrolar
Müdürlüðüne ve emeði geçen herkese
teþekkür etti.

Vize Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumumunda, 15/12/2010 tarihinde “Organ
Baðýþý ve AÝDS” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Kurum Ýkinci
Müdürü Mehmet Davarcýoðlu, Ýlçe
Saðlýk Ocaðý Doktoru Bülent Özcan,
Öðretmen Adem Aygün, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Doktor Bülent Özcan, görsel sunu
eþliðinde organ baðýþýnýn önemi ve
AIDS’ten korunma yollarý hakkýnda hükümlü ve tutuklulara bilgiler verdi.
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‘Denetimli Serbestlik H
Ýzleme’ kon ulu semi
lkemizde denetimli serbestlik hizmetlerinin hukuksal ve kurumsal açýdan ele alýnmasý ve elektronik izleme sisteminin kapsamýnýn deðerlendirilmesi amacýyla 09-12 Ocak 2011 tarihlerinde “Denetimli
Serbestlik Hizmetleri ve Elektronik Ýzleme” konulu çalýþtay gerçekleþtirildi.
Sakarya'nýn Sapanca ilçesinde gerçekleþtirilen çalýþtaya
TBMM Adalet Komisyonu Baþkan Vekili Hakký Köylü,
Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet
Gökcen, Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman
ve Genel Müdür Yardýmcýsý Cengiz Güler, Kanunlar Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Yüksel Erdoðan, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlarý Burhanettin Eser, Vehbi Kadri Kamer, Rasim Ýsa Bilgen, Remzi Gemici ve Ýsmail Kantaþ, Tetkik Hakimleri Orhan Arslan, Fatih Belviranlý, Ali Yýldýz, Ýbrahim Usta ve Mehmet Ökmen,
Sakarya Cumhuriyet Baþsavcýsý Ferhat Kapýcý, San Diego
State Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Öztürk,
Gazi Üniversitesi Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Cumhur Þahin ve Prof. Dr. Ýzzet Özgenç, Kültür Üniversitesi Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Tezcan, hakim ve Cumhuriyet
savcýlarý ile çok sayýda davetli katýldý.
Genel Müdür Kalaman: "Elektronik izleme sistemi ülkemizin ceza adalet sistemine yeni bir vizyon kazandýracak"
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, açýlýþ konuþmasýnda; bugün gelinen nokta itibarýyla,

Ü

Nizamettin Kalaman
Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü

ceza infaz sistemine deðiþik alternatif yöntemler kazandýrmanýn zaruri bir sonuç haline geldiðini belirterek, ceza infaz sisteminde yeni ve çaðdaþ uygulamalardan biri olan
"Elektronik Ýzleme" yöntemi ile ilgili bilgiler verdi. Kalaman, þunlarý söyledi: "Ceza infaz kurumlarýnda barýndýrýlan hükümlü ve tutuklu sayýsý 120.000 civarýndadýr. Buna
karþýn ceza infaz kurumlarý artýrýlmýþ kapasite olarak, Aralýk ayý itibarýyla 114.348 yatak kapasitesine sahiptir. Anlaþýlacaðý gibi kapasitemizin üzerinde bir hükümlü tutuklu
mevcuduna sahip bulunmaktayýz.
Bu sebeple alternatif ceza infaz modelleri geliþtirerek
ceza infaz kurumlarýndaki özellikle tutuklu sayýsýný hükümlü sayýsýnýn altýna çekmek ve sürekli ceza infaz kurumu yapýmý için yatýrým yapmak yerine, daha çaðdaþ ve az
maliyetli olan, kiþinin toplum içinde kontrol altýnda tutulabileceði ve sosyal ortamda rehabilite edilebileceði elektronik izleme yöntemini hayata geçirmek arzusundayýz.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ‘Denetimli Serbestlik’ alanýnda 2005 yýlýndan bu zamana kadar pek çok ilke imza atmýþ ve sürekli kapasitesini arttýrarak geliþim göstermiþtir. Yine Türkiye'de bir ilk olacak ‘Elektronik Ýzleme’
yöntemini hayata geçirecek, uygulayacak ve iyi bir model
olacaðý konusunda inancýmýzýn ve kapasitemizin olduðunu
gururla belirtmek isterim.
Elektronik izleme sisteminin tutuklu ve hükümlü üzerindeki sosyal faydalarýndan kýsaca bahsederek konuþmamý
tamamlamak istiyorum. Elektronik izleme sistemi hükümlünün aile hayatý ve iþ hayatý gibi sosyal çevresi içerisinde
kalmasýna imkân tanýmaktadýr. Bunun yanýnda hükümlünün içinde bulunduðu durumu aile desteðini alarak atlatmasýna olanak vermektedir. Bir baþka sosyal fayda ise hükümlünün ve ailesinin ekonomik olarak en az kayýpla bu
süreci tamamlamasýnýn önü açýlarak baþka maðduriyetlerin
önüne geçilebilmektedir. Söz konusu sosyal faydalar denetimli serbestliðin hedefi ile örtüþmekte olup, elektronik izleme yöntemiyle cezanýn toplum içinde infaz edilmesi sayesinde denetimli serbestlik daha da etkin hale gelecektir.
Elektronik izleme sisteminin ülkemizin ceza adalet sistemine yeni bir vizyon kazandýracaðýný umuyor, çalýþtayda
emeði geçen herkese teþekkür eder, saygýlar sunarým."
Müsteþar Yardýmcýsý Yiðit: "Elektronik izleme istemine geçiþte doðru hedeflerin belirlenmesi gerekir"

Zeki Yiðit
Adalet Bakanlýðý
Müsteþar Yardýmcýsý

Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Zeki Yiðit, adalet hizmetlerinin daha hýzlý ve etkili olarak yerine getirilmesi için özellikle son on yýl içinde önemli çalýþmalar ve
projeler yürütüldüðünü belirterek, bu amaçla 2005 yýlýnda
ceza adalet sisteminde yapýlan, mevzuatýn gözden geçirilmesi çalýþmalarý kapsamýnda, 134 aðýr ceza merkezinde
‘denetimli serbestlik hizmetleri’nin verilmeye baþlandýðýna dikkat çekti.
Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamýnda bu güne
kadar yapýlan çalýþmalardan övgüyle bahseden Yiðit, ancak
denetimli serbestlikte, hizmet kalitesinin daha da artýrýlmasý amacýyla ‘Adalet Bakanlýðý 2010-2014 Stratejik Planý’nda yer alan insan kaynaklarý ve yönetim kapasitesinden,
elektronik izlemeye kadar çok sayýda çalýþmanýn hedeflendiðini söyledi.
Yiðit, elektronik izleme sisteminin dünyada da uygulanan bir yöntem olduðunu vurgulayarak, sistemin ülkemiz
açýsýndan yararlara dikkat çekti. Yiðit þöyle konuþtu: "Dünyadaki uygulamalara bakýldýðýnda Amerika Birleþik Devletleri'nden Güney Afrika'ya kadar birçok ülkede elektronik
izleme sisteminin kullanýldýðý, bu sistemin hükümlülerin
etkin takibinde, maðdurun ve toplumun korunmasýnda,
Devlete malî açýdan yarar saðlamasýnda önemli katkýlarý
olduðu görülmektedir. Ülkemizde de denetimli serbestlik
hizmetleri kapsamýnda elektronik izleme sistemine geçilmesi benzer yararlarýn elde edilmesi açýsýndan önemli bir
araç olacaktýr. Ancak bu sisteme geçiþte doðru hedeflerin
belirlenmesi, daha iyi sonuçlarýn ve daha fazla yararýn alýnmasý açýsýndan kritiktir."
Ýki gün süren çalýþtayýn ilk gününde öðleden önce ve
sonra olmak üzere iki ayrý oturum gerçekleþtirildi. Ýkinci
gün ise genel deðerlendirme yapýldý.
11.01.2011 tarihinde Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökcen'in baþkanlýðýndaki ilk
oturumda; TBMM Adalet Komisyonu Baþkan Vekili Hakký Köylü, Kültür Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr.
Durmuþ Tezcan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden
Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Cumhur Þahin ve Prof. Dr. Ýzzet Özgenç "Ceza Adalet Sisteminde Yapýlan Reformlar",
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman
"Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Beþ Yýllýk Deðerlendirmesi", Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden
Sorumlu Daire Baþkaný Ýsmail Kantaþ "Ceza Adalet ve Ýnfaz Sisteminde Denetimli Serbestlik Kurumu", Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Tetkik Hâkimi Orhan Arslan "Avrupa Denetimli Serbestlik Kurallarý ve Uygulama-
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larý", Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Tetkik Hâkimi Ýbrahim Usta "Denetimli Serbestlik Sisteminin Aksayan Yönleri, Ýhtiyaçlar ve Türk Hukukunda Elektronik Ýzlemenin Kullaným Alaný", ABD San Diego State Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Öztürk "Elektronik Ýzleme Sisteminin Teknik Açýdan Deðerlendirilmesi, ABD ve Diðer
Ülke Uygulamalarý ve Sonuçlarý" konularýnda konuþma
yaptýlar.
Ayný gün öðleden sonra ise Gazi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýzzet Özgenç'in baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen ikinci oturumda TBMM Adalet
Komisyonu Baþkan Vekili Hakký Köylü, Kültür Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Durmuþ Tezcan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur
Þahin "Elektronik Ýzleme Sistemi", "Denetimli Serbestliðin Kurumsal Açýdan Deðerlendirilmesi", "Denetimli Serbestlikte Ceza ve Tedbirlerin Ýnfazýnýn Deðerlendirilmesi,
Yaþanan Sýkýntýlar ve Çözüm Önerileri" ile "Denetimli
Serbestlik Kurumu ve Ceza Adalet Politikasý" konularýný
tartýþtýlar.
Yapýlan genel deðerlendirme ile sona eren çalýþtayda;
ülkemizde kurulmasý hedeflenen "elektronik izleme sistemi"nin kapsamý ve uygulamanýn ne þekilde yapýlacaðý, kurumlarýn bu konudaki sorumluluklarý, getireceði faydalar
ve olumsuzlarýnýn neler olabileceði hususlarý ele alýndý.

Sayfa 10
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Silifke M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda belge
daðýtým töreni ve eðlence programý gerçekleþtirildi

Ödemiþ M Tipi Ceza Ýnfaz
Kurumundan þair çýktý
Ödemiþ M Tipi Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda bir süre hükümlü kaldýktan sonra tahliye olan Ali Özgür’ün kaleme aldýðý þiirlerden oluþan þiir kitabýnýn
tanýtýmý Belediye Kültürevinde düzenlenen programda yapýldý.
16 Aralýk 2010 tarihindeki programa;
Garnizon Komutam Per. Albay Fuat Alakoç, Belediye Baþkaný Bekir Keskin,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çil, Emniyet Müdürü Levent Akbaþ, Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Murat Ertuðrul
Pala, daire ve kurum müdürleri ile davetliler katýldý.
84 sayfalýk þiir kitabýný Ceza Ýnfaz
Kurumunun desteðiyle çýkardýðýný ifade
eden Ali Özgür, kitaptaki bir þiirini katýlýmcýlarla paylaþtý.
Belediye Baþkaný Bekir Keskin ise
"Ödemiþ Belediyesi olarak klasik belediye
anlayýþýndan dýþarýya çýkarak birçok etkinliði yapýyoruz. Bunlardan biri de cezaevindeki kader mahkûmu arkadaþlarýmýzýn yanýnda olduðumuzu gösteren etkinliklerdir. Yine ilçemizde böyle bir kitabý hazýr hale getirdik. Yazar arkadaþýmýz
Ali Özgür'ü tebrik ediyor, baþarýlar diliyorum." dedi.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çil
de, Kurumdaki çalýþmalardan övgüyle
bahsederken, þiirlerini kitaplaþtýran Ali
Özgür’ü tebrik etti.
Programýn sonunda Ali Özgür, kitabýný imzaladý.

Bingöl’de kiþisel
geliþim semineri
gerçekleþtirildi
Bingöl M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda Türkiye Uður Böcekleri
Projesi kapsamýnda Ankara'dan gelen
Murat Þahin tarafýndan hüküm tutuklular ve Kurum personeline yönelik kiþisel
geliþim seminerleri düzenlendi. Seminerler 23 Kasým 2010 tarihinde baþladý
ve 24 Kasým 2010 tarihinde sona erdi.
23 Kasým 2010 tarihinde iki oturum olarak yapýlan seminerlere Cumhuriyet
Savcýsý Metin Tokel, Kurum Müdürü
Zeki Kerim, Kurum Ýkinci Müdürleri
Mustafa Yeþilyurt ve Mirhabi Aydýn ile
150 hükümlü ve tutuklu katýldý.
24 Kasým 2010 tarihinde yapýlan seminere ise Cumhuriyet Baþsavcýsý H.
Hakan Yaðýz, Cumhuriyet Savcýsý Metin
Tokel, Cumhuriyet Savcýsý Bihter Peker
Kýlýç, Cumhuriyet Savcýsý Mesut Kanat,
Hâkimler Sibel Tokel ve Aylin Özdemir,
Kurum Müdürü Zeki Kerim, Kurum
Ýkinci Müdürleri Mustafa Yeþilyurt ve
Mirhabi Aydýn, Denetimli Serbestlik
Þube Müdürü Mustafa Yýldýr, Karakol
Komutaný Mehmet Toy ile Kurum personeli katýldý.

Silifke M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda 17.12.2010 tarihinde belge
daðýtým töreni düzenlendi. Törene
Cumhuriyet Baþsavcýsý Vekil Oztürk,
Cumhuriyet Savcýsý Dr. Abdullah Çelik,
Kurum Müdürü Bayram Bozan, Kurum Ýkinci Müdürleri Zülfü Görgü, Ýsmail Tekeli ve Mustafa Tatlýca, Muhasebe Yetkilisi Soner Arslan, Kurum Öðretmenleri Ahmet Kuztaþ ve Naif Öztürk ile Kurum Sosyal Hizmet Uzmaný
Mustafa Karaçor, diðer personel ile tutuklu ve hükümlüler katýldý.
Kurum Müdürü Bayram Bozan,
açýlýþ konuþmasýnda; Kurumda yapýlan
yenilikler ve yapmayý plânladýðý yeniliklerle ilgili olarak, görsel sunu eþliðinde
bilgiler verdi.
Kurumda baþarý gösteren personele
Teþekkür Belgesi verilmesiyle baþlayan
tören Açýk Öðretim Fakültesinden mezun olan 3, Açýk Öðretim Lisesinden
Mezun Olan 4, Açýk Ýlköðretim Okulundan mezun olan 35 öðrencinin diplomalarý ile 1. ve 2. kademe okuma yaz-

ma kurslarýndan belge alan 38, Kalorifer Ateþçiliði Kursundan belge alan 11,
Biliþim Teknolojisi Kursundan belge
alan 9, Aþçý Çýraðý Yetiþtirme Kursundan belge alan 16, Mesleki Ýngilizce
Kursundan belge alan 13, Uygulamalý
Tiyatro Kursundan belge alan 13, Arýcýlýk Kursundan belge alan 20, Mermer
Fayans ve Kaplama Kursundan belge

alan 13 tutuklu hükümlüye belgelerinin
verilmesiyle sona erdi.
Belge daðýtým töreninden sonra
sahneye çýkan, Kurumun yetenekli hükümlü tutuklularýnýn oluþturduðu Ceza
Ýnfaz Kurumu Müzik Grubu ve Müzik
Öðretmenlerinden Murat Deðirmenci
ve arkadaþlarý sunduklarý Türk Halk
Müziði ziyafetiyle törene renk kattý.

Silivri 7 No’lu L Tipi’nde ‘futbol turnuvasý’
Silivri 7 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda
hükümlü tutuklular arasýnda futbol turnuvasý düzenlendi.
Kurumun halý sahasýnda gerçekleþen turnuvada 8'er
kiþiden oluþan toplam 600 oyuncu ve 63 takýmýn katýldýðý
turnuvada takýmlar þampiyon olabilmek için ter döktüler.

23.12.2010 tarihinde gerçekleþen final maçýnda rakiplerini geride býrakan C2 ve E9 takýmlarý karþý karþýya geldi. Baþtan sona oldukça çekiþmeli geçen bir mücadeleye
sahne olan maçýn galibi C2 takýmý oldu. E9 takýmý 2., C17
takýmý ise 3. oldu. B7 takýmý da en centilmen takým seçildi.
Kurumun beden eðitim öðretmeni
olan Mehmet Okyay’ýn bitiþ düdüðünü
çalmasý ile þampiyon olan C2 takýmý sevinçlerini koðuþ arkadaþlarýyla paylaþtý.
Futbol turnuvasý ödül törenine Silivri 1 No'lu Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü
Ramýz Atuð, 2 No'lu L Tipi Ceza Ýnfaz
Kurumu Müdürü Hasan Çift, 7 No'lu L
Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Dursun Þah Özyýlmaz, Kurum ikinci müdürleri ve uzmanlarý katýldýlar.
Birinci, ikinci, üçüncü olan takýmlara birer kupa ve madalya verildi. Ayrýca
en centilmen takým olan B7 takýmý da
bir kupayla ödüllendirildi.

Afyonkarahisar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Spor Kulübünün masa tenisi baþarýsý
Afyonkarahisar’da düzenlenen masa tenisi þampiyonasýnda Afyonkarahisar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Spor Kulübü baþarýlý performansý ile dikkat çekti.
Atatürk Kapalý Spor Salonunda gerçekleþtirilen masa turnuvasýnda
27.11.2010 tarihinde, yarý final maçlarý
oynandý. Yaklaþýk bir ay önceki elemelerde rakiplerini yenerek gelen 24 erkek
ve 4 bayan sporcu þampiyonluk ipini göðüslemek için kýyasýya rekabet ettiler.
Afyonkarahisar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Spor Kulübü oyuncularý hiç yenilgi almadan yarý finale geldiler. Tahsin
Mesut Çokak, Salim Deðirmenci, Ali
Vardar ve Cüneyt Akman'dan oluþan takým turnuvada rakiplerine iyi oyunlarý
ile gözdaðý verdi. Kulüp Baþkaný Sabri

Koç alýnan neticelerden memnun olduklarýný dile getirerek, daha üstün sonuçlar almak için gayret edeceklerini
söyledi. Koç, turnuvaya katýlýþ amaçlarýnýn, hükümlülerin yeniden topluma ka-

zandýrýlmalarýný saðlamak ve bireysel iþ
yapabilme yeteneklerini geliþtirmek olduðunu ifade etti. Yerel basýn tarafýndan
yakýndan izlenen turnuvaya katýlýmcýlar
ve izleyiciler büyük ilgi gösterdi.
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Ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve tutuklulara
‘Bireyselleþtirilmiþ Ýyileþtirme Sistemi’ uygulanacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce, hükümlü ve tutuklulara yönelik eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin her bireyin ihtiyaçlarýna göre belirlenerek yürütülmesine imkân saðlayacak
bir sistemin hayata geçirilmesi için çalýþma baþlatýldý. Bireyselleþtirilmiþ Ýyileþtirme Sistemi
(BÝSÝS) olarak adlandýrýlan sistemin kurulmasýna yönelik çalýþmalar yoðun bir þekilde sürüyor.
Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli
Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Ýstanbul Eðitim Merkezi'nde, 22 Aralýk 2010 tarihinde; Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Tetkik Hâkimi Fahrettin Kýrbýyýk,
Kontrolerler Kurulu Baþkaný Yusuf Kenan Çaðlar,
Prof. Dr. Kültegin Ögel, Kurum Müdürleri Ertan
Taþkýn, Yusuf Altun ve Abdülkadir Öztüfekçi, Psikologlar Nalan Peker, Serap Görücü, Gevherhan Olgun,
Aslý Pehlivan ve Ebru Özdemir Topsakal, Sosyal Hizmet Uzmaný Yenal Çevik, Öðretmenler Levent Preveze ve Abdullah Tutgun ile Ýnfaz Koruma Memuru
Gürhan Aydýn'ýn katýlýmý ile Yetiþkin Bireysel Ýyileþtirme Sistemi ile ilgili bir toplantý yapýldý.
Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer konuþmasýnda;
ceza infaz kurumlarýnda bulunan hükümlülerin eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn uzmanlar tarafýndan
yapýlan deðerlendirmeler sonunda belirlendiðini, bu
kapsamda çok sayýda ve ayrýntýlý form ve raporlarýn
hazýrlandýðýný, 'Yetiþkin Bireysel Ýyileþtirme Sistemi'
ile bütün bu çalýþmalarýn elektronik ortamda yapýlarak; hükümlüler hakkýnda uygulanacak eðitim ve iyileþtirme programlarýnýn belirleneceðini, bireyselleþtirilmiþ iyileþtirme plânýnýn hazýrlanacaðýný, veri tabanýnýn oluþturulacaðýný ve geleceðe iliþkin politikalarýn
ve stratejilerin belirleneceðini ifade etti.
Çalýþma grubu, yetiþkin hükümlülerin yeniden
suç iþleme olasýlýklarýný ve zarar verme risklerini belirlemek amacýyla kurumlarda yaygýnlaþtýrýlmasý planlanan bu sistem için hükümlüleri araþtýrma deðerlendirme formu, hükümlülerin risk-ihtiyaç deðerlendirmesi, hükümlüleri suça iten faktörler, salýverilme kriterleri ve kurumlarýn yapýsý gibi konular üzerinde çalýþtý.
Bir sonraki çalýþmaya kadar sisteme eklenmesi
düþünülen risk faktörleri, ihtiyaç listesi, soru ve cevaplarýn tekrar gözden geçirilmesi kararý alýndý.

24 KASIM 2010 TARÝHÝNDE BÝSÝS DEÐERLENDÝRME TOPLANTISI
24 Kasým 2010 tarihinde, Daire Baþkaný Vehbi
Kadri Kamer'in baþkanlýðýnda, CTE Genel Müdürlüðü Hâkimleri Fahrettin Kýrbýyýk ve Ýbrahim Usta,
Kontrolörler Kurulu Baþkaný Yusuf Kenan Çaðlar,
Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý Hakimlerinden Güray
Batur, UNICEF yetkilileri Ceyda Dedeoðlu ve Feyza
Yapar, Proje Danýþmaný Prof. Dr. Kültegin Ögel ve ilgili þube müdürleri ve uzmanlarýn katýlýmýyla BÝSÝS
(Bireyselleþtirilmiþ Ýyileþtirme Sistemi) uygulamalarý
hakkýnda toplantý yapýldý.
Genel Müdürlüðün Avrupa Birliðinin malî, UNICEF'in teknik desteði ile 2008- 2009 yýllarý arasýnda
yürüttüðü Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi kapsamýnda geliþtirilen ve Þubat 2010 tarihinde Ankara Çocuk ve Gençlik Ceza Ýnfaz Kurumu, Ankara Çocuk
Eðitimevi, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýn-

faz Kurumu ve Antalya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda pilot çalýþmasý yapýlan BÝSÝS Uygulamalarý, ARDEF (Araþtýrma Deðerlendirme Formu), BÝP
(Bireyselleþtirilmiþ Ýyileþtirme Planý) ve uygulama el
kitaplarý ile ilgili olarak çalýþmalar deðerlendirildi.
Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, ceza infaz kurumlarýnda rehabilitasyon çalýþmalarýnýn önemli olduðunu ve bu kapsamda çocuklarý suça iten nedenlerin
bilinmesi ve bunlarý ortadan kaldýrmaya yönelik müdahale programlarýnýn uygulanmasý gerektiðini, çocuklarýn kuruma girdiði tarihten salýverileceði tarihe kadar
yapýlacak çalýþmalarýn planlanmasýnýn önemli olduðunu, bu kapsamda dört ceza infaz kurumunda uygulanmaya baþlayan 'Bireyselleþtirilmiþ Ýyileþtirme Sistemi'nin bu planlamayý saðlayacaðýný ifade etti.
Yapýlan toplantý sonunda; 'Bireyselleþtirilmiþ Ýyileþtirme Sistemi'nin tüm çocuk ceza infaz kurumlarýna yaygýnlaþtýrýlmasýna karar verildi.

Metris R (Rehabilitasyon) Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumuna ziyaret gerçekleþtirildi
5275 sayýlý Kanunun 18'inci maddesi kapsamýnda akýl hastalýðý dýþýnda ruhsal rahatsýzlýklarý bulunup da
ruh ve sinir hastalýklarý hastahanesinde tutulmalarý gerekli görülmeyerek ceza infaz kurumuna geri gönderilen hükümlülerin barýndýrýldýðý beþ
rehabilitasyon ceza infaz kurumundan biri olan Metris R Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu 23 Aralýk 2010
tarihinde; Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Tetkik Hakimi Fahrettin
Kýrbýyýk, Bursa E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu Müdürü Abdülkadir
Öztüfekçi, Bozüyük Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumu Müdürü Yusuf Altun’dan
oluþan heyet tarafýndan ziyaret edildi.
Kurum Müdürü Ýsmail Aksoy,
Kurumdaki çalýþmalar hakkýnda bilgi
vererek, Kurumun 2010 yýlýnda hizmete açýldýðýný, 54 hükümlünün bulunduðunu hükümlülere yönelik eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn devam ettiðini, ilgili kurumlarla iþbirliðinin yoðun bir þekilde gerçekleþtirildiðini, bütün personelin kurumda

Sivas Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumunda, kadýn hükümlülerden
gitar dinletisi

yoðun bir þekilde çalýþtýðýný, bu çalýþmalardan son derece olumlu neticeler aldýklarýný ifade etti.
Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer konuþmasýnda; Ülkemizde 5275
sayýlý Kanunun 18'inci maddesi kapsamýnda beþ rehabilitasyon merkezinin hizmet verdiðini, bu merkezlerde uygulanan programlarýn ve personel eðitimimin önemli olduðunu,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünün bu alandaki çalýþmalarýnýn di-

ðer alanlarda olduðu gibi yoðun ve
planlý bir þekilde devam ettiði, bu
kapsamda 27-31 Aralýk 2010 tarihleri
arasýnda Ýstanbul Eðitim Merkezinde çalýþma yapýldýðýný, bu çalýþmalarýn devam ettiðihi ve 27 Ocak 2011
tarihinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden akademisyenler, bütün
rehabilitasyon merkezlerinde görevli
müdür ve uzman personelin katýlýmý
ile Ýstanbul'da bir toplantýnýn yapýlacaðýný ifade etti

Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlüler
Rabia Aksin, Handan Sonel ve Meral Yýldýrým'dan
oluþan müzik grubu tarafýndan gitar dinletisi gerçekleþtirildi.
14 Aralýk 2010 tarihinde Kurumun sinema salonundaki programa Sivas Selçuk Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencilerinin seyirci olarak katýlýrken,
gitar dinletisi ve söylenen birbirinden güzel þarkýlar
büyük beðeni topladý. Yoðun ilgiyle izlenence dinlenen programda öðrenciler alkýþlarla söylenen parçalara eþlik ettiler.
Kurum 1.Müdür ve ikinci müdürleri, Kurum
öðretmenleri ve personelinin katýldýðý müzik programýnýn sonunda bir konuþma yapan Selçuk Anadolu Lisesi Müdürü Ýbrahim Yörük, programa katýlmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
Kurum yöneticileri ve öðretmenlerine teþekkür
edip, konser veren hükümlülere çiçek takdim etti.
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YAKLAÞIK MALÝYETÝN BELÝRLENMESÝ VE TEKLÝFÝN YAKLAÞIK
MALÝYETÝN ÜSTÜNDE OLMASI

Yusuf Kenan
ÇAÐLAR

mutlaka dikkate alýnmasý gerekmektedir.

Kontrolörler
Kurulu Baþkaný

Mal, hizmet veya yapým iþlerindeki ihale sürecinin, ihale yapýlmasý yönündeki iradenin ortaya konulmasýyla
baþladýðýný dikkate aldýðýmýzda, yaklaþýk maliyetin belirlenmesiyle ilgili iþlemlerin, bu süreçteki uygulamaya yönelik ilk iþlemler olduðu anlaþýlmaktadýr.
4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun 9 uncu maddesinde; "Mal veya
hizmet alýmlarý ile yapým iþlerinin ihalesi yapýlmadan önce idarece, her türlü
fiyat araþtýrmasý yapýlarak katma deðer
vergisi hariç olmak üzere yaklaþýk maliyet belirlenir ve dayanaklarýyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaþýk maliyete ihale ve ön yeterlik
ilânlarýnda yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî iliþkisi olmayan diðer kiþilere açýklanmaz." þeklinde düzenleme yapýlmýþtýr.

Ýhale onayýnýn alýnmasýna müteakip, ihale sýrasýndaki teklif fiyatlarýnýn
belirlenmesi aþamasýna kadar gizli tutulmak üzere ihale iþlem dosyasýna konulan ve ihale sýrasýnda, ihale komisyonu tarafýndan istekliler ile teklif fiyatlarýnýn belirlenmesiyle birlikte açýklanacak olan yaklaþýk maliyet, çok titiz bir
çalýþmayla belirlenmeli ve gerçekçi
tespitler dikkate alýnarak hazýrlanmalýdýr.
Çünkü;
Belirlenen yaklaþýk maliyet tutarlarý aþaðýdaki iþlemlerde de dikkate
alýnmaktadýr:
- "Ön Ýlan" yapýlýp yapýlmamasýnýn
deðerlendirilmesinde,

Yaklaþýk maliyet ayný zamanda;

- Ýþ deneyim belgesi istenip, istenmemesinde,

- 4734 sayýlý Kanun'a tabi olmayan
alýmlar,

- Ekonomik ve malî yeterliðe iliþkin belgeler istenip, istenmemesinde,

- Ýhale ilanlarýna esas teþkil eden
eþik deðerler,

- Bankalardan temin edilecek,
adayýn veya isteklinin malî durumu ile
ilgili belgelerin istenmesinde,

- Yerli isteklilerle ilgili düzenlemeler,
sýrasýnda da esas alýnmakta olduðundan, ihale öncesi ve sonrasýndaki
birçok iþlemde belirleyici durumdadýr.
Konuyla ilgili mevzuatý incelediðimizde, yaklaþýk maliyetin belirlenmesine ait ayrýntýlarýn; mal, hizmet veya
yapým iþleri için ayrý ayrý düzenlenmiþ,
ihale uygulama yönetmeliklerinde yer
aldýðýný görmekteyiz.
Bu nedenle;
Ceza infaz kurumlarýnýn en fazla
ihale iþlemlerine esas olan, mal veya
hizmet alýmlarýna iliþkin yaklaþýk maliyet hesaplamalarý sýrasýnda, Mal Alýmý
Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði'nin 7
ve 8 inci maddeleri ile Hizmet Alýmlarý Uygulama Yönetmeliði'nin 7 ila 10
uncu maddelerindeki düzenlemelerin

- Adayýn veya isteklinin ilgili mevzuat uyarýnca yayýmlanmasý zorunlu
olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eþdeðer belgelerin istenmesinde,
- Adayýn veya isteklinin iþ hacmini
gösteren toplam cirosunun ve hizmet
iþleri ile ilgili taahhüdü altýndaki ve bitirdiði iþ miktarýný gösteren belgelerin
istenmesinde,
- Bankalardan temin edilecek belgeler için parasal tutarlarýn belirlenmesinde,
- Ýþ hacmini gösteren belgeler için
gerekli oranlarýn belirlenmesinde,
- Ýþ deneyimini gösteren belgeler
için gerekli oranlarýn belirlenmesinde.
Yukarýda sayýlanlar dýþýnda, yaklaþýk maliyetin en önemli fonksiyonla-

rýndan birisi de ekonomik açýdan en
avantajlý teklifin belirlenmesine dayanak teþkil etmesidir.
Ekonomik açýdan en avantajlý teklif, sadece fiyat esasýna göre belirleneceði gibi, fiyat ile birlikte fiyat dýþýndaki unsurlar dikkate alarak da belirlenebilir.
Fiyat ile birlikte fiyat dýþý unsurlarýn da dikkate alýnarak belirleneceði
ihalelerde; fiyat dýþý unsurlarýn parasal
deðerleri veya nispi aðýrlýklarý ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara iliþkin deðerlendirmenin yapýlabilmesi
için sunulacak belge veya numuneler
idari þartnamede açýkça belirtilmelidir.
Ceza infaz kurumlarý ve iþyurtlarý
tarafýndan yapýlan ihalelerde, ekonomik açýdan en avantajlý teklifin tespiti
sýrasýnda, genel olarak fiyatýn esas alýndýðý ve ihalenin sonuçlandýrýlmasýnda
yaklaþýk maliyetin altýndaki tekliflerin
belirleyici olduðu görülmektedir.
Oysa;
Ýhaleler sýrasýnda verilen teklifler
her zaman yaklaþýk maliyetin altýnda
olmamakta, bazen de yaklaþýk maliyetin üzerinde tekliflerin verildiði durumlarla karþýlaþýlmaktadýr.
Bu gibi tekliflerle karþýlaþýlmasý
halinde, teklifin kabul edilip edilmemesi veya ihalenin sonuçlandýrýlýp, sonuçlandýrýlmamasý husunda tereddütler yaþandýðý öðrenilmektedir.
Yaklaþýk maliyetin üzerindeki tekliflerle alakalý bu tereddütleri ortadan
kaldýracak ve uygulamalara esas teþkil
edecek düzenleme, Kamu Ýhale Kurumu tarafýndan çýkarýlan Kamu Ýhale
Genel Tebliði'nin 16 ncý maddesinin
üçüncü fýkrasýnda aþaðýdaki þekilde
yapýlmýþ ve þu açýklamalara yer verilmiþtir:
"Ýhale komisyonu;
a) Yaklaþýk maliyet hesaplanýrken
deðerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadýðýný,

b)Yaklaþýk maliyet güncellenerek
tespit edilmiþse, güncellemenin doðru
yapýlýp yapýlmadýðýný,
c) Verilen teklif fiyatlarýnýn piyasa
rayiç fiyatlarýný yansýtýp yansýtmadýðýný,
Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaþýk maliyete göre mukayese eder ve
bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarýný uygun bulmasý halinde ekonomik açýdan en
avantajlý teklifi ve varsa ikinci teklifi
belirlemek veya verilen teklif fiyatlarýný
uygun bulmamasý halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir
yetkisine sahiptir.
Yaklaþýk maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir
nitelikte görülmesi halinde idarenin ek
ödeneðinin bulunmasý veya ilgili mali
mevzuatý gereði ödenek aktarýmýnýn
mümkün olmasý durumlarýnda teklifler kamu yararý ve hizmet gerekleri de
dikkate alýnarak kabul edilebilir. Bu
durumda sorumluluk idareye aittir."
Düzenlemeden de anlaþýlacaðý gibi, böyle bir kararýn verilebilmesi için,
öncelikli olarak, yaklaþýk maliyetin üstündeki teklifin kabul edilebilir bir
teklif olmasý gerekmekte, bu kanaat
oluþtuktan sonra ise; kamu yararý, hizmet gereði ve ek ödenek gibi unsurlar
deðerlendirmeye alýnmalýdýr.
Sonuç olarak;
Genel teblið'de de belirtildiði üzere, verilecek karara ait sorumluluk idareye ait olacaðýndan, hem yaklaþýk maliyetin hesaplanmasý sýrasýnda, hem de
yaklaþýk maliyetin üstündeki teklifin
kabul edilmesi aþamasýnda, yapýlacak
deðerlendirmeler önem arz ettiðinden, her iki çalýþma sýrasýnda da son
derece titiz davranýlmasý gerektiði
unutulmamalýdýr.

Urla Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk büstü açýlýþý

Balýkesir’de konser coþkusu
Balýkesir L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 26 Kasým 2010 tarihinde Tur FM Müzik Organizasyonuna baðlý sanatçý
ve müzisyenler grubunun katýlýmý ile konser gerçekleþtirildi. Etkinliðe; Cumhuriyet
Savcýsý Metin Demirtaþ, Kurum Müdürü
Mustafa Dolunay, Kurum Ýkinci Müdürleri Erdal Özdemir ve Gamze Çiftçi, Kurum
Ýdare Memuru Ahmet Ergun, Kurum Öðretmenleri Erkan Bingöl ve O. Murat Olu,
Sosyal Hizmet Uzmaný Safiye Yýldýrým ve
Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.

Urla Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yeni yapýlan Atatürk büstü ile yeniden düzenlenen revir ve kütüphanenin
açýlýþý törenle yapýldý.
Açýlýþ törenine; Urla Kaymakamý
Þehmus Günadýn, Urla Belediye Baþkaný M. Selçuk Karaosmanoðlu, Urla
llçe Jandarma Komutan Vekili, Ýzleme
Kurulu üyeleri, Atatürkçü Düþünce
Derneði Urla Þubesi üyeleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, Oda
temsilcileri, Adliye görevlileri, kamu
kurumlarýnýn müdürleri ve siyasi parti
temsilcileri katýldý.
Açýlýþta konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ý. Kamil Akçadýrcý, "Atatürk
büstünün, Atatürk Haftasýna rastlayan
bu günde açýlýþýný yapmaktan dolayý
gururluyuz. Büstün yapýmýnda bizlere
destek veren Ankara Mermer Firmasý
sahibi Durmuþ Sarýdayý'ya ayrýca teþekkür ediyoruz. Kurum personeli ile
birlikte hükümlü ve tutuklularýn ortak

çalýþmalarýyla Revir ve Kütüphane bölümlerindeki yenileme çalýþmalarýndan dolayý ayrýca teþekkür ediyoruz.”
dedi.
Konuþmanýn ardýndan Urla Belediye Baþkaný M. Selçuk Karaosmanoðlu, Ankara Mermer Firmasý sahibi

Durmuþ Sarýdayý'ya teþekkür plaketi
takdim etti ve Atatürk büstü açýlarak
karanfiller býrakýldý. Cezaevinin yenilenen Revir ve kütüphane bölümleri konuklara gezdirildikten sonra çok amaçlý kültür ve konferans salonunda kokteyl gerçekleþtirildi.
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Ali Suat ERTOSUN
Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu
Üyesi

ENDÝÞE
Yaþamýmýzda umutlarýmýz ne
kadar önemli ise endiþelerimiz
de onlar kadar olmasa bile yine
de önemlidir. Hatta bunlarýn iç
içe olduklarý ve karþýlýklý etkileþim içerisinde bulunduklarý bile
söylenebilir. Umutlarýmýz, bize
yaþama sevinci ve azmi verirken,
endiþelerimiz bu pozitif yönlerimizi olumsuz etkiler. Aslýnda
doðada olsun, düþüncede olsun,
her þey diyalektiðin gereði olarak
zýddýný içerisinde barýndýrmýyor
mu?
Tasa, kaygý; kuþku ve korkuyu
ifade eden endiþe, yaþamýmýzýn
ayrýlmaz bir parçasý. Bizi bazen
gerginleþtiren ve mutsuz olmamýza neden olan bir etken; bazen de hýrslandýrýp daha fazla
çalýþmamýza ve sonuçta da baþarýlý olmamýza neden olan bir düþünce.
*
*
*
Bir yakýnýmýzý kaybetme, sevdiðimiz tarafýndan terk edilme ve
iþsiz kalma gibi daha da çoðaltabileceðimiz endiþeler, hepimizin
baþýna gelebilecek olanlar.
Endiþelerimiz sadece kendi-

miz için deðil, sevdiklerimiz,
dostlarýmýz, arkadaþlarýmýz ve yakýnlarýmýz için de olabilir. Çocuðumuzun üniversite sýnavýný kazanamamasý, iþ bulamamasý ve
evliliðinin iyi yürümemesi gibi.
Hürriyeti baðlayýcý cezasý kesinleþen bir arkadaþým cezaevine
girmeden önce "Biliyor musun,
endiþem kendim için deðil,
eþim ve çocuklarým için" demiþti. Eþini yýllar önce kaybetmesi nedeniyle üzerine titreyerek büyüttüðü üniversiteye giden
kýzýyla yaþayan, kendisine akciðer
kanseri teþhisi konulan bir dostum da "Ölmekten korkmuyorum, kýzým için endiþeleniyorum; onu evlendirdikten sonra ölseydim, gözüm arkada
kalmayacaktý" diye konuþmuþtu.
*

*

*

Bazýlarýnýn, kafalarýndan atamadýklarý takýntýlarý vardýr. Örneðin, eþim beni aldatýyor mu þüphesini iç dünyalarýndan atamayan
kimi kiþiler yaþamlarýný karartýrlar.
Bazýlarý, çevremdekiler beni
önemsiyorlar mý, seviyorlar mý;
amirlerim beni beðeniyorlar mý
diye düþünmekten rahatsýz olur
ve onlara hoþ görünmek için kiþiliklerinden ödün bile verirler.
Bazýlarý, herkesi kendileri gibi sandýklarýndan olacak, yersiz
yakýþtýrmalarda bulunur. Dedikoduyu çok seven bir mesai arka-
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daþým yanýmýzdan ayrýlýrken
"Ben gidiyorum, arkamdan
rahatça dedikodu yapabilirsiniz" derdi.
Bazý kiþilerin de yaþamlarý o
derece rutindir ki, yeni endiþelerle karþýlaþmamak için deðiþimlerden, etkinliklerden ve yeni
insanlar ile tanýþmaktan kaçýnýrlar.
Hele hele yaþamýmýzý ve davranýþlarýmýzý, þahsýmýza herhangi
bir eleþtiri gelmesin diye çevremizdekilerin beðenilerine göre
düzenlemek, bana olmayacak bir
þey gibi geliyor. Tabii ki, her istediðimizi yapamayýz. Bizi baðlayan
hukuk, ahlâk, örf ve âdet kurallarý vardýr. Ama bunlarýn dýþýnda,
kiþiliðimizi öldürecek þekilde yaþantýmýzý ve davranýþlarýmýzý çevremizdekilerin tamamen göreceli
olan bakýþlarý doðrultusunda belirlemek, mahalle baskýsýna boyun eðmekten baþka bir þey deðildir.
Herhangi bir haksýzlýða uðradýðýmýzda hakkýmýzý alamayacaðýmýz endiþesi, adalete olan güvenimizi sarsar ki, bunun sonucu
rahatsýzlýk, huzursuzluk ve tedirginlik duymaktan baþka bir þey
deðildir.
Kiþisel endiþelerimizden baþka elbette toplumsal endiþelerimiz de vardýr. Ülkemizin geleceði
ile ilgili kaygýlarýmýz, tüm yaþantýmýzý ciddi biçimde etkilemektedir.
Ýnsanýn, salt insan olmaktan

doðan, Anayasamýzda ve uluslar
arasý belgelerde yer alan haklarý
gerçekleþtikçe, þüphesiz ki kiþilerin endiþeleri azalacaktýr. Ülkemizde sosyal güvenlik alanýndaki
geliþmeler, geleceðe iliþkin kiþisel endiþelerimizi bir miktar
azaltmýþtýr.
*
*
*
Ancak, boyutu ne olursa olsun, yine de endiþelerimizi fazla
büyütmemeli ve kafaya takmamalýyýz. Aksi, üzüntülerimizin artmasý ve huzurumuzun bozulmasýndan baþka bir sonuç doðurmaz. Daha da ötesi, Allah korusun psikolojik bozukluklar ile ülser ve kanser gibi bedensel hastalýklar ve madde baðýmlýlýðýdýr.
Endiþelerimizle baþ edebilme
reçetemiz, ünlü Rus Yazar Tolstoy'un "Eðer bir problem çözülebiliyorsa endiþe etmeye gerek yoktur. Eðer çözülemiyorsa endiþe etmenin bir yararý yoktur." sözü olmalýdýr.
GÜZEL SÖZLER

Bulutlar aðlamasa, yeþillikler
nasýl güler? Mevlâna
Sorunlar, onlarý yaratanlarýn
mantýðý ile çözümlenemez. Einstein
Her yaþam, dokusunda en aykýrý düzenlemeleri sunar, ama
belirli bir yükseklikten bakýlýnca,
hepsi ayný görünür. Balzac
Kral da dilenci de ayný iþtahla
acýkýrlar. Montaigne

Eskipazar Açýk Ceza Ýnfaz Kurum unda belg e daðým tör eni
Eskipazar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýþkur Ýl Müdürlüðü ve Halk
Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðinde açýlan kurslarý baþarý ile bitiren hükümlülere sertifikalarýnýn verildiði eðlence programý gerçekleþtirildi. Programa; Adalet Bakanlýðý Kontrolörü Serdar
Özen, Cumhuriyet Savcýsý Memduh
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Aydýn, Ýlçe Jandarma Komutaný Ýlhan
Ýnce, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Muzaffer Kuruoðlu, Mal Müdürü Hayati Bingöl, Halk Eðitim Müdürü Þaban Yarkent, PTT Müdürü Mustafa Kemal
Benlioðlu, Kurum Müdürü Mahmut
Okumuþ, Kurum personeli ve hükümlüler katýldý. Törende Cumhuriyet Savcýsý Memduh Aydýn ve Kurum Müdürü
Mahmut Okumuþ günün anlam ve önemine iliþkin konuþma yaptýlar.
Programa, ulusal kanallarda program yapan Türk Halk Müziði Sanatçýsý
Ramazan Çilek de katýldý. Sanatçý söylediði oyun havalarýyla herkesi coþturdu.

Gevaþ’ta dostluk maçý
Gevaþ Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu personel ve hükümlülerinden oluþan futbol takýmý ile Belediye Vanspor yöne-

ticileri, teknik heyeti ve futbolcularýndan oluþan futbol
takýmý Gevaþ'ta bir dostluk maçý yaptýlar. Kurum idaresinin talebi üzerine gerçekleþen futbol müsabakasý 6-6
eþitlikle sonuçlandý.
Belediye Vanspor'un teknik direktörü olan eski milli
futbolcu ve bir dönem Beþiktaþ'ta futbol oynayan Rahim
Zafer, maç sonunda yaptýðý açýklamada; “Bugün dostluk
kazandý. Çok güzel bir havada maç oynadýk; rövaþýný yapmak istiyoruz.” dedi. Maç bitimine müteakip Belediye
Vanspor Kulüp Baþkaný Nihat Gezici futbolculara ve seyirci hükümlülere baklava ikram etti. Kurum Müdürü
Kerim Çiflikli de Vanspor Kulübü Baþkaný Nihat Gezici'ye "Gevaþ'a kadar gelip bizlerle maç yapmanýzdan dolayý teþekkür ederiz" diyerek bir teþekkür plâketi verdi.
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DÜNYAYA BAKIÞ-7 (Ýngiltere Adalet Bakanlýðýnýn 'Green Paper' Strateji Belgesi )
I. Giriþ
Bu ayki yazýmda; Ýngiltere Adalet
Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan, Aralýk
2010 tarihinde internetten yayýmlanan,
'Green Paper' 'Breaking the Cycle: Effective Punishment, Rehabilitation and
Sentencing of Offenders' (Döngüyü
Kýrmak: Hükümlüleri etkili cezalandýrmak, rehabilitasyon ve hüküm vermek) isimli strateji belgesi hakkýnda
bilgi vereceðim. (http://www.justice.gov.uk/consultations, Çeviri Özeti
Vehbi Kadri Kamer)
II. Strateji Belgesinin Önsözü
Strateji belgesinin önsözünde, hükümetin temel önceliðinin güvenlik olduðu belirtilerek, herkesin evinde ve
toplumda kendini güvende hissetme
hakký olduðu ifade edilmiþtir.
Önsözde son on yýldýr ceza infaz kurumlarýn bütçesinin % 50 oranýnda artýrýlmasýna raðmen bu kurumlardan
salýverilen yetiþkin hükümlülerin yaklaþýk yarýsýnýn bir yýl içinde yeniden suç
iþlediði belirtilmiþtir. Buna ilave olarak,
ceza infaz kurumlarýnda bulunan genç
hükümlülerin % 75'inin de bir yýl içinde ceza aldýklarý ve bu durumun kabul
edilemez olduðu vurgulanmýþtýr.
III. Durum Analizi
Raporda mevcut sistem ile ilgili aþaðýdaki deðerlendirmeler yapýlmýþtýr.
- Yeniden suç iþleme oraný; oniki aydan az hapis cezasý alan hükümlülerde,
2000 yýlýnda %58 iken, 2008 yýlýnda bu
oran % 61'e yükselmiþtir.
- Az sayýdaki belirli bir grup hükümlünün çok sayýdaki suçtan sorumlu olduðu belirtilmiþtir. Bu kapsamda
16.000 hükümlünün her birinin 75 ayrý
suç iþlediði, bu hükümlülerin ortalama
14 kez bir yýldan az hapis cezasýna, dokuz kez kamusal tedbire ve on kez para
cezasýna mahkum olduðu belirtilmiþtir. Ayrýca, bu hükümlülerin hukuka
saygýlý vatandaþlarýn hayatlarýna büyük
zarar verildiði vurgulanmýþtýr.
- Suçlarýn önemli bir bölümünü,
birden fazla sorunu olan hükümlüler
iþlemektedir. Bu kapsamda; ilk kez suç
iþleyen hükümlülerin % 64'ü ceza infaz
kurumuna alýnmadan önceki dört hafta uyuþturucu kullanmýþtýr. (%30 eroin, %28'i krek kokain) Hükümlülerin
%44'ü alkoliktir ve tedavi olmalarý gerekmektedir.
- Son yapýlan araþtýrmalara göre hükümlülerden;
a. % 37'si ceza infaz kurumundan
salýverildikten sonra kalacak yer bulmak için yardýma ihtiyacý olduðunu,
b. % 12'si akýl hastalýðý, depresyon
ve uzun süreli hastalýk, % 20'sinin akýl
saðlýðý ile ilgili problemi bulunduðunu,
c. % 13'ünün ücret karþýlýðý çalýþabileceði bir iþinin bulunmadýðýný,
beyan etmiþtir.
- Önemli bazý faktörlerin suçu tetiklediði belirlenmiþtir. Bunlar; madde
baðýmlýlýðý, akýl hastalýðý, eðitim eksikliði ve suçlu davranýþýdýr.
- Suçun 2003 yýlýnda topluma maliyeti 36.2 milyar sterlindir. Bu miktarýn;
a. % 2'sini alarm gibi suçu önlemek
için yapýlan harcamalar,
b. % 78'ini suçun sonucu olarak deðerlendirilen suçun maðdura olan psikolojik ve fiziksel etkisi ile çalýnan ma-

lýn deðerini,
c. % 20'sini suçun ceza adalet sistemine maliyeti
oluþturmaktadýr.
IV. Stratejinin Hedefleri
Stratejinin 4 ayrý hedefi bulunmaktadýr. Bunlar; toplumun korunmasý,
hükümlülerin cezalandýrýlmasý ve re-

habilitasyonu, þeffaflýk ve hesap verilebilirlik ile yetkilerin daðýtýlmasýdýr.
Suçun önlenmesi ve kamu güvenliðinin saðlanmasý bu stratejinin kalbini
oluþturmaktadýr. Bu nedenle, ciddi ve
tehlikeli hükümlüler ceza infaz kurumlarýnda barýndýrýlmalýdýr. Ayrýca bu
hükümlüler ceza infaz kurumundan

V. 1999 Tarihi ile 2010 Tarihi Arasýnda Ýngiltere'de Ýþlenilen Suç Sayýsý

Vehbi Kadri
KAMER
Daire Baþkaný

salýverildikten sonra "çok kurumlu toplum koruma sistemi" ile takip edilmelidir.

VI. 1999 Tarihi ile 2009 Tarihi Arasýnda Ýngiltere'de Ýþlenilen Suçlarýn Daðýlýmý

Aþaðýdaki tabloya göre; Ýngiltere'de ihbar edilen suç sayýsýnýn en fazla olduðu 1995 yýlýna oranla, 2009-2010 döneminde ihbar edilen suç sayýsý % 45 oranýnda azalmýþtýr. 20042005 döneminden itibaren sabit hale gelmiþtir.

Yukarýdaki tablo incelendiðinde; Ýngiltere'de 1999 dan
2009 kadar kiþilere karþý þiddet içeren suçlarda % 7,214, cinsel suçlarda % 0,810, uyuþturucu suçlarýnda % 7,674 ve hýrsýzlýk suçlarýnda % 3,011 oranýnda artýþ görülmüþtür.
VII. 1989 Tarihi ile 2009 Tarihi Arasýnda Ýngiltere'de Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Mevcudu ile
100.000 kiþi içindeki Hükümlü-T
Tutuklu Oraný
Grafikten anlaþýldýðý gibi ceza infaz kurumlarýnýn mevcudu 1999 tarihine göre 2010 yýlýnda yaklaþýk iki kat artmýþtýr.
Ancak 2008 yýlýndan itibaren Ceza Adalet ve Göçmen Kanunlarýnda alýnan tedbirlerle bu artýþ yavaþlamýþtýr. Ayný süre içinde ceza infaz kurumlarýnda bulunan gençlerin (11-17
yaþ grubu) sayýsý azalmýþtýr. Grafikteki çubuklar 100.000 kiþi
içindeki hükümlü ve tutuklu oranýný, çizgi ceza infaz kurumunun mevcudunu göstermektedir. Bu istatistiklerde dikkati çeken ceza infaz kurumlarýnda bulunan gençlerin durumudur. Hapis cezasý verilen genç sayýsý son yirmi yýlda düþmüþ, 1989 yýlýnda 6.5 olan hapis cezasý verme oraný 2009 yýlýnda 6.1'e inmiþtir. Son on yýldaki en düþük oraný Haziran
2010 tarihinde gerçekleþmiþtir. Buna karþýlýk çocuklara verilen alternatif seçeneklerin sayýsý artmýþtýr.
VIII. Ceza Adalet Sisteminde Yapýlan Harcamalar
Alttaki listede yýllara göre ceza infaz kurumu ve denetimli serbestlik için yapýlan harcamalar görülmektedir.
1996/1997 döneminde 2.620 milyar sterlin olan harcamalar 2009/2010 dönemimde 4.574 milyar sterline yükselmiþtir.

Ýngiliz Ceza Adalet Sisteminde yapýlan harcamalar artarak
2009-2010 döneminde 35 milyar sterline ulaþmýþtýr. Bu harcamalarýn yarýsý polis, % 15 mahkemelere ve % 9'u ceza infaz kurumlarýna ve denetimli serbestlik merkezlerine yapýlmýþtýr.
IX. Mükerrir Suçluluk Oraný
Çizelgede görüldüðü gibi; 2005/2006 döneminde Ýngiltere'de mükerrir suçlularýn sayýsýna ve oranýna bakýldýðýnda;
suçlularýn % 41.6'sý olan 311.672'si ilk kez, % 35'i olan
261.776'sý 1 ila 9 kez, % 11.6'sý olan 86.880'sý 10 ila 24 kez, %
6.9'u olan 51.747'sý 25 ila 49 kez, % 2.8'i olan 20.889'sý 50 ila
74 kez ve % 2.1'i
olan 15.927'si 75
kez suç iþledikleri
görülmektedir.

X. Deðerlendirme
Doksanbeþ sayfadan oluþan suçla mücadele strateji
belgesinde, suç iþleyen kiþilerin suç iþleme nedenleri ve
kaç kez suç iþlediði ayrýntýlý olarak incelenmiþtir. Bu analizden sonra suçu önlemek için yapýlmasý gereken çalýþmalar ortaya konmuþtur.
Bu kapsamda özetle; ceza infaz kurumlarýnda bulunan
hükümlülerin boþa zaman geçirmeleri yerine çalýþmalarý
için tedbirlerin alýnmasý, en az altý yeni rehabilitasyon
programýnýn uygulanmaya baþlanmasý, akýl hastasý ve
madde baðýmlýsý hükümlüler için hapis cezasý yerine tedavi tedbirine karar verilmesi, bu çalýþmalarýn Saðlýk Bakanlýðý, Çalýþma Bakanlýðý ve Eðitim Bakanlýðý ile birlikte
gerçekleþtirilmesi öngörülmüþtür.
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Ýnsan Haklarý ve Demokrasi Haftasý’ etkinlikleri
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýnsan Haklarý ve Demokrasi Haftasý vesilesiyle
15.12.2010 tarihinde, saat 20:30'da panel düzenlendi.
Ceza Ýnfaz Kurumu Öðretmenleri Recai
Yýldýz ve Fikri Altuntaþ'n katkýlarýyla düzenlenen panel; Kurum Ýkinci Müdürü Mecit Demirci, Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý
Uzmaný Mehmet Altuntaþ, Avukat Ayþegül
Demir ile Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Vaizi Abdullah Bozkurt'un yaný sýra Kurum personeli
ile hükümlülerin katýlýmý ile gerçekleþti.
Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz'ýn açýlýþ
konuþmasýyla baþlayan paneli Kurum Öðretmeni Fikri Altuntaþ yönetti.
Avukat Ayþegül Demir, insan haklarý ve
evrensel anlamda korunmaya baþlanmasý, insan haklarýný güvence altýna alan sözleþmeler,
bunlarýn ülkemizde uygulanmasý, Birleþmiþ
Milletler Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi, Avrupa Ýnsan Haklan Sözleþmesi, ABD
2009 Yýlý Ýnsan Haklarý Raporu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile ilgili önemli hususlar ve
yýllara göre tutuklu ve hükümlü oranlarý ile
tutuklu ve hükümlü haklarý konularýnda sunum yaparak Ýnsan Haklarý Ýl ve Ýlçe Kurullarý ile AHÝM'ye bireysel baþvuru hususlarýnda
da bilgilendirmede bulundu.
Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý
Uzmaný Mehmet Altuntaþ ise insan haklarý
kavramý ve çerçevesi, insan haklarýnýn tarihçesi, koruma mekanizmalarý ile ÝHB, Ýl ve Ýlçe Ýnsan Haklarý Kurullarý konularýnda bilgilendirmelerde bulunurken, insan haklarýnýn
bilinen en yaygýn tanýmýnýn insanýn insan olmaktan kaynaklanan haklarý biçiminde olduðunu, insanýn onurunu güvenceye alan bütün
kurallarýn insan haklarý kapsamýna girdiðini,
insan haklarý konusundaki temel metinlerin
genelinde insan haklarýna her insanýn doðuþtan sahip olduðunu, insan haklarýnýn insan
deðerini korumayý ve insanýn maddi ve manevi varlýðýnýn geliþmesini amaçlayan üstün kurallar bütünü olduðunu, insan haklarýna iliþkin kurallarýn günümüzde yazýlý kurallar biçiminde olup, iç hukukta anayasalarla, uluslararasý hukukta ise anlaþmalarla düzenlendiðini,
insan haklarýnýn esas itibariyle üç temel özgürlüðe dayandýðýný, bunlarýn; düþünce ve
ifade özgürlüðü, inanç özgürlüðü ve yoksulluða düþmeden saðlýklý yaþama hakký olduðunu,
insan haklarýnýn insan olarak varlýðýmýzý sürdürebilmemizin temelini oluþturan haklar olduðunu, bu anlamda ahlâki bir nitelik taþýdýðýný, kamu otoriteleri tarafýndan ve pozitif hukuk tarafýndan tanýnmamýþ olsa bile hatta
mevcut yasal düzenlemelere aykýrý olmasýna
raðmen her zaman ve herkese karþý ileri sürülebileceðini, kanun devleti deðil, hukuk
devleti, hukukun üstünlüðü ve adaletin tecellisi için insan haklarýnýn her halükarda savunulmasý gereken vazgeçilmez ve devredilmez
haklar olduðunu ifade etti.
Vaiz Abdullah Bozkurt da “Evrensel dinlerde insan haklarý” konulu sunumunda; insanýn varlýklarýn en þereflisi olarak yaratýlmýþ
olmasýndan bahisle vazgeçilmez ve dokunulmaz haklarýnýn olduðunu, din, dil, ýrk, cinsiyet ve sosyal statüsüne bakýlmaksýzýn her in-
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Seydiþehir B Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu

sanýn yaþama, din ve düþünce özgürlüðü, özel
hayatýnýn gizliliðine saygý, adil yargýlanma ve
mülkiyet gibi temel haklarýnýn bulunduðunu
vurguladý.
Kýrþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý
Günü kapsamýnda Ahi Evran Üniversitesi iþbirliðiyle Ali Evran Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi Murat Turpçu
tarafýndan 10.12.2010 tarihinde personel ile
hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak “Ýnsan
haklarýnýn önemi” konulu konferans verildi.
Öðretim Görevlisi Turçu, insan hakkýnýn
tüm insanlarýn sahip olduðu hak ve özgürlükler olduðuna deðinerek, dünya üzerinde evrensel nitelikte bir insan haklarý anlayýþý henüz oturmadýðýný, bunun nedeninin ülkelerin
sosyal, demografik, ekonomik, kültürel ve siyasi açýdan farklýlýklar taþýmasýndan kaynaklandýðýný ifade etti. Görsel sunu eþliðinde devam eden konferans, insan haklarýnýn temel
kavramlarýnýn ne olduðu, insan haklarý, Türkiye ve Dünyadaki insan haklarýnýn tarihsel
süreç içerisinde geliþimini ve Avrupa Ýnsan
Haklarý Sözleþmesi ve Ýnsan Haklarý Evrensel
Beyannamesi çerçevesinde insan haklarý konusunda gelecekte dünyamýzda nasýl bir düzenleme yapýlabileceði üzerinde duruldu.
Kurumun konferans salonunda düzenlenen konferansa Cumhuriyet Savcýmýz Murat
Gülaç, Kurum Müdürü Erdaþ Çöðür, Kurum

personeli ile 100 hükümlü ve tutuklu katýldý.
Bergama Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýnsan Haklarý ve Demokrasi Haftasý nedeniyle kutlama programý düzenlendi.
Sunuculuðunu Kurum Öðretmeni Neþe Baþer’in yaptýðý programda Kurum Öðretmeni
Nafiz Civelek günün anlam ve önemiyle ilgili
olarak "Ýnsan Haklarý ve Demokrasi" konulu
konuþma yaptý.
Kutlama programý içerisinde çocuk tutuklulardan Süleyman Sýrrý Ülker "Ýnsan
Haklarý Uðruna", Tekin Turan "Ýyilik", Emre
Kasap "Ýnsan Haklarý", Engin Öndüþ "Ýnsanlar" adlý þiirleriyle renk kattýlar.
Ýnsanca yaþamak ve demokrasinin insan
haklarýnýn zafer kazandýðý bir dünyaya sahip
olmak için insana deðer veren, özgürlük ve
eþitlik tanýyan bu haklarýn yasalarla eþit olarak
hiçbir ayýrým yapmadan korunacaðý vurgulandý.
Programýn sonunda 30 maddeden oluþan
Ýnsan Haklarý Beyannamesi animasyon gösterimi þeklinde izletildi.
10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü
münasebetiyle Ürgüp Belediyesi ve Türk
Dünyasý Ýnsan Haklarý Derneði üyeleri, 10
Aralýk 2010 Cumartesi Günü Nevþehir E
Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumunu ziyaret
ettiler. Cumhuriyet Savcýsý Erdal Yerdelen ve
Kurum Müdürü Hamit Karslýoðlu eþliðinde
yapýlan ziyarette cezaevinde yapýlan eðitim-

öðretim ve sosyal faaliyetler hakkýnda heyete
bilgiler verildi. Konuk heyetin ziyaretinde;
Lübnan, Tunus, Mýsýr, Katar, Irak, Filistin,
Bahreyn, Suriye, Gürcistan, Azerbaycan, Kýrgýzistan, Özbekistan, Afganistan, Moðolistan,
Moldova, Makedonya, Kosova, Yunanistan,
Romanya ve Doðu Türkistan'dan gelen ziyaretçiler yer aldý.
Türk Dünyasý Ýnsan Haklarý Derneði
Baþkaný Abdullah Buksur ile yabancý konuklar gezdikleri yerde Ceza Ýnfaz Kurumundan
ziyade bir eðitim kurumu ile karþýlaþtýklarýný
ifade ettiler. Türk Dünyasý Ýnsan Haklarý
Derneði Genel Baþkaný Abdullah Buksur ve
Ürgüp Belediye Baþkaný Fahri Yýldýz "Böyle
bir cezaevini ziyaret imkaný saðlayan Adalet
Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðüne teþekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Seydiþehir B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, Seydiþehir Barosu tarafýndan
görevlendirilen Av. Mehmet Koyuncuoðlu tarafýndan 01.12.2010 tarihinde Ýnsan Haklan
Haftasý dolayýsýyla hükümlü ve tutuklulara "
Ýnsan Haklarý"konulu konferans verildi.
Av. Mehmet Koyuncuoðlu; Kurum Müdürü Coþkun Cengiz, eðitimden sorumlu
2.Müdür Mehmet Acun, Kurum Öðretmeni
Gülþen Aydýn ve Kurum personelinin katýldýðý konfernasta; insan haklarý, insan haklarý evrensel beyannamesi, hükümlü ve tutuklu
haklarý gibi konularda detaylý bilgiler verdi.
Þanlýurfa Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumunda, Þanlýurfa Valiliði Ýl Ýnsan Haklarý Kurulunca 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü dolayýsý ile “Ýnsan Haklarý” konulu
resim, þiir ve kompozisyon yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmaya üç dalda toplam 40 hükümlü
ve tutuklu katýldý. Yarýþma sonucunda her
dalda birinciye 250 TL, ikinciye 150 TL,
üçüncüye 100 TL, yarýþmaya girip derece alamayan 16 kiþiye ise 50’þer TL para ödülü verildi. Ödül töreni; Vali Yusuf Yavaþcan, Vali
Yardýmcýsý Yýldýray Malkoçoðlu, Cumhuriyet
Baþsavcýsý Kadir Yýlmaz, Cumhuriyet Savcýsý
Bekir Sýtký Yýldýrým, Kurum Müdürü Akif Bakal, Kurum ikinci müdürleri, Kurum personeli ve dereceye giren hükümlü ve tutuklularýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Üç dalda da
dereceye giren tutuklu Müslüm Hartavi 650
TL ödülünü Vali Yusuf Yavaþcan’dan alýrken,
kazandýðý ödülün 150 TL’sini oda arkadaþlarý
için kullanacaðýný, kalan 500 TL’sini de insan
haklarýnýn ihlal edildiði Filistin halkýna baðýþlayacaðýný belirtti.

Bergama Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
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Kýrþehir E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
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Geçen Ayki
Bulmacalarýn
Çözümleri
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Þereflikoçhisar’da belge töreni
Þereflikoçhisar B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
açýlan "Arýcýlýk" ve "Bilgisayar Kullanýmý" kurslarýna katýlan
ve baþarýlý olan kursiyere belge verilmek üzere tören düzenlendi. Törene Kaymakam Hasan Kürklü, Cumhuriyet
Savcýsý Ahmet Dalgalý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Musa
Öztürk, Ýlçe Müftüsü Hüseyin Can, Halk Eðitim Müdürü
Þahin Yiðit, Psikolojik Danýþman Ali Kaan Kutlu, Ceza Ýnfaz Kurumu Amiri Vehbi Aslan ile Eðitimden sorumlu
Memur Aþýr Güçlü ve Kurum personeli katýldý. Hükümlü
ve tutuklulara belgeleri davetlilerce verildi.

Ceza infaz kurumlarýnda veda töreni
Sakarya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Sosyal Hizmet Uzmaný iken Ankara Eðitim
Merkezine tayini çýkan Hülya Gümüþ için veda
yemeði düzenlendi.
Kurum personelinin kaynaþmasý da amaçlanan veda yemeðine Sakarya Cumhuriyet Baþsavcýsý Ferhat Kapýcý, Sakarya Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Oðuz Çelik, Kurum Müdürü
Metin Sönmez, Geyve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Müdürü Ýbrahim Soydan, Kurum Ýkinci Müdürleri Ýsa Güldaþ, Haydar Karadeniz, Vural Özcan ve
Mutlu Almamýþ, Ýdare Memuru Hasan Yýlmazer,
Psikolog Berna Görgülü, Kurum Öðretmenleri
Cemalettin Aykuþ ve Nevzat Budak ile kurum
personeli ve eþleri katýldý.
Ýmren Izgarada düzenlenen gecede Ceza Ýnfaz Kurumunu tanýtan slayt gösterisi sunuldu.
Slayt gösterisinden sonra bir konuþma yapan
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ferhat Kapýcý, "Bu mutlu
gecemize katýlan herkese teþekkür ediyorum. Cezaevimizi tanýtan sunum aslýnda bize, dýþarýdan
görünmeyen bir þeyi gösterdi. Bu sunumda biz
büyük bir aile olduðumuzu görmüþ olduk. Biz cezaevi personeli olarak hep problemli insanlarla
uðraþýyoruz, onlarýn ihtiyaçlarýný gidermekten çok
sýkýntýlarý ile mücadele ediyoruz. Tabi bu sýkýntýlar arasýnda özveri ile çalýþan personelimiz bazen
ailesini ihmal edebiliyor. Personelimizin eþlerine
de özellikle teþekkür etmek istiyorum. Bizim için
en önemli þey, cezaevindeki mahkumlarýn topluma kazandýrýlmasýdýr. Kurum Müdürümüz Metin Sönmez de canla baþla çalýþýyor. Onun gelmesiyle çok þey deðiþti. Kendisinden bu tür yemekleri daha sýk düzenlemesini istiyorum." dedi.
Gecede Kurum Müdürü Metin Sönmez de
söz alarak görevlerini en iyi þekilde yerine getirmeye çalýþtýklarýný belirterek, "Arkadaþlarýmýzla
birlik ve beraberlik içinde çok güzel þeyler baþardýk. Bu mutlu gecede hep birlikte olmamýz bunun
bir göstergesidir. Birlik ve beraberliðimizi bozmadan yolumuza devam edeceðiz" dedi.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Ankara Eðitim Merkezine tayini çýkan Sosyal Hizmet Uzmaný Hülya Gümüþ'e Cumhuriyet Baþsavcýsý Ferhat
Kapýcý, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný
Oðuz Çelik ile Kurum Müdürü Metin Sönmez,
Kuruma yapmýþ olduðu hizmetlerden dolayý teþekkür ederek, Kurum adýna çeþitli hediyeler ve
plaket verdiler.
Daha sonra veda ve kaynaþma gecesine katýlanlar canlý müzik eþliðinde halay ve oyunlarla doyasýya eðlendiler.
Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda idare memuru olarak görev yaparken Antalya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna ikinci
müdür olarak atamasý yapýlan Kadir Erbýyýk ve
emekli olan Ýnfaz ve Koruma Baþ Memuru Abdullah Yýldýrým, Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Fevzi Karavasar ile Talip Kaya için veda yemeði düzenlendi.
09.12.2010 tarihinde Paþabahçe mesire alanýnda düzenlenen veda yemeðine; Sivas Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan, Cumhuriyet Savcýsý
Bülent Kantarcý, Kurum Müdürü Mustafa Canatan, Kurum Ýkinci Müdürleri Eyüp Þahin ve Uzay
Kýrýlmaz, Kurum öðretmenleri ile çok sayýda personel katýldý.
Sivas Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan gecede yaptýðý konuþmada; Ýdare Memuru Kadir
Erbýyýk'ýn, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Abdullah Yýldýrým, Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Fevzi
Karavasar ve Talip Kaya'nýn kurumda bulunduklarý süre içerisinde çalýþkanlýklarý, dürüstlükleri ve
hoþgörüleri ile gönüllerde taht kurduklarýný ifade

Sivas

Osmaniye

Sakarya

ederek atamasý yapýlan personele yeni görevinde,
emekli olan personellere ise bundan sonraki hayatlarýnda baþarý temennisinde bulundu.
Yeni görev yerine atanan Ýdare Memuru Kadir Erbýyýk ile Ýnfaz ve Koruma Baþ Memuru Abdullah Yýldýrým, Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Fevzi Karavasar ve Talip Kaya'ya Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan, Cumhuriyet Savcýsý Bülent
Kantarcý ve Kurum Mmüdürü Mustafa Canatan
tarafýndan verilen plaketler ve hediyeler ile gece
sonlandý.
Ýzmir Çocuk Eðitimevinde görevli Ýnfaz ve
Koruma Baþmemuru Sulhattin Çoban ile Kâtip
Orhan Gülbay'ýn emekli olmalarý dolayýsý ile
Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Arslan, Kurum Müdürü Emrullah Turan, 2.Müdür Veysel Kaya ve görevli personelin katýlýmýyla bir veda töreni düzenlendi.
Söz konusu törende bir konuþma yapan
Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Arslan, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Sulhattin Çoban ile Kâtip Orhan
Gülbay'ýn Kurumda uzun süre görev yaptýklarýný,
her iki personelin de hizmetleri ve kiþilikleri ile
Kurumda olumlu izlenimler býraktýklarýný, Kurumda her zaman iyi hatýrlanacaklarýný belirterek,
emeklilik yaþamýnda saðlýklý ve mutlu günler diledi.
Tören sonunda; Adalet Bakanlýðý Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce gönderilen teþekkür belgeleri ile Kurum personelince alýnan
hediyeler kendilerine takdim edildi.
Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Sulhattin Çoban 31 yýl, Kâtip Orhan Gülbay ise 26 yýl ceza infaz kurumlarýna hizmet etti.
Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda idare memuru olarak görev yapmakta
iken Erzurum Oltu T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'na 2.Müdür olarak terfi eden Selman Akýn
için "Veda Yemeði" düzenlendi.
Ýnebolu Heyamola Restorant'ýnda yapýlan veda yemeðine; Cumhuriyet Savcýsý M. Tufan Tanrýkulu, Kurum Müdürü Mehmet Olcar, Kurum 2.
Müdürleri Ahmet Yardýmcý ve Ayhan Karabulak
ile çok sayýda personel katýldý.
Kuruma dört yýllýk hizmet süreci boyunca
yapmýþ olduðu hizmetlerden dolayý 2.Müdürlüðe
terfi eden Selman Akýn'a personel tarafýndan Kurumda yapýlan bir tablo hediye edildi. Hediyeyi veren Cumhuriyet Savcýsý M. Tufan Tanrýkulu, yapmýþ olduðu hizmetlerden dolayý teþekkür ederek,
"Arkadaþýmýz görev yaptýðý süre boyunca çalýþkanlýðý ve özverisiyle hepimizin takdirini kazanmýþ,
personelle kurduðu sýcak iliþkilerle de bir çok

Ýzmir

dostluklar edinmiþtir. Kendisini tebrik ediyor, yeni görev yerinde baþarýlar diliyorum." diyerek kendisinin kutladý. Kurum tarafýndan hazýrlanmýþ
olan plaket ise Kurum Müdürü Mehmet Olcar tarafýndan takdim edildi. Kurum Müdürü Olcar,
"Benim en çok istediðim ve sevdiðim olay arkadaþlarýmýzý daha yüksek mevkilerde görmektir.
Bütün personelin olduðu gibi mesleðe Ýnfaz Koruma Memuru olarak baþlayýp 2.Müdürlüðe kadar yükselen arkadaþýmýzýn azminden ve baþarýsýndan büyük mutluluk duyuyorum. Hayalim ise
bir arkadaþýmýzý bir gün Genel Müdür koltuðunda görmektir. Yýllardýr bunun mücadelesini sürdüren bir kiþiyim." diyerek duygularýný dile getirdi.
Canlý müzik eþliðinde yenilen yemekte Kurum personelinin doyasýya eðlendiði ve yaklaþýk üç
saat süren etkinlik hatýra fotoðrafý çekilmesiyle
son buldu.
Osmaniye'de bulunan C Tipi Kapalý, T Tipi Kapalý ve Toprakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarý personeli; C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun ev sahipliðinde Osmaniye Öðretmenevinde
düzenlenen yemekte bir araya geldi. Yemek programýna; Osmaniye Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Apaçýk ve eþi Hâkim Figen Apaçýk, Cumhuriyet Savcýsý M. Selim Kiraz ve eþi Hâkim Yasemin
Kiraz, C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ruhiye Künü, T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Zafer Künü, Toprakkale Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Ertekin, Kurum

Ýkinci Müdürleri Ahmet Hocamoðlu, G. Yusuf Fidanoðlu, Aydýn Aydýn ve Yýlmaz Karaca ile her 3
ceza infaz kurumunda görev yapan personel, eþ ve
çocuklarý katýldý. T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personeli Yusuf Saraçiçek ve arkadaþlarý tarafýndan oluþturulan müzik grubu, seslendirdiði
birbirinden güzel parçalarla geceye renk kattý.
Osmaniye Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan
Apaçýk, Cumhuriyet savcýlarý, Kurum müdürleri
ve ceza infaz kurumlarý personeli ile birlikte halay
çekerek personelin eðlencesine ortak oldular. Gecede müzik grubu tarafýndan seslendirilen hareketli parçalara birbirinden renkli oyunlarý ile eþlik
eden personel gönüllerince eðlendi.
Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 2008 yýlýndan beri görev yapan Ýdare Memuru Fazýl Demirel’in 2.Müdür olarak atanmasý,
Elektrik Teknisyeni M.Hilmi Ceylan'ýn Buca Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Ýnfaz Koruma Memuru
Reyhan Konaþoðlu’nun Ýnfaz Koruma Baþmemuru olarak Merzifon Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu,
Ýnfaz Koruma Memuru Fatma Kaymaz’ýn kurumlararasý nakil ile Turhal Milli Eðitim Müdürlüðü'ne Anaokulu Öðretmeni olarak atanmasý ve
Ýnfaz Koruma Baþmemuru Zehra Acar'ýn emekli
olmasý münasebetiyle 10 Aralýk 2010 Cuma günü
veda yemeði gerçekleþtirildi.
Yemeðe Cumhuriyet Baþsavcýsý Feridun Süzer, Cumhuriyet Savcýsý Ahmet Tekne, Cumhuriyet savcýlarý, Kurum Müdürü Ýbrahim Karaca,
Ýkinci Müdürler Mustafa Ýbiþ ve Hüseyin Bölük,
Psikolog Þehriban Özkoluaçýk Yýlmaz, Sosyal Çalýþmacý M. Bahattin Yýldýzcý, Öðretmen Ýsmail
Cenik, infaz koruma baþmemurlarý, infaz ve koruma memurlarý, cezaevi katipleri ile personel eþ ve
çocuklarý katýldý.
Yemeðin sonunda Cumhuriyet Baþsavcýsý
Feridun Süzer, Cumhuriyet savcýlar ile Kurum
Müdürü tarafýndan Kurumdan ayrýlan memurlara plaketleri verildi.
Amasya

Ýnebolu

Manisa E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza infaz
Kurumu moral günü ve çið köfte partisi
Manisa E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
infaz Kurumunda 20 Aralýk 2010 günü,
Kurum Personeline yönelik moral günü ve çið köfte partisi düzenlendi. Eðitim Birimi tarafýndan düzenlenen
Programa; Cumhuriyet Savcýsý Münüre
Koyuncu, Ceza Ýnfaz Kurumu 1.Müdürü Katip Özen, Kurum Ýkinci Müdürleri O.Faruk Döðer, Zekeriya Sancaktar, Adil Faruk, Erdal Görgülü, Fahrettin Korkmaz, Cezaevi Karakol Komutaný Erhan Dinçdemir ve Kurum
personeli katýldý. Kurum personelini
tanýtýcý slayt gösterisi ile baþlayan programda katýlýmcýlara çið köfte ikram

edildi. Ardýndan Ýnfaz Koruma Memuru Yaþar Nacar uzun hava seslendirirken, Karakol koruma birliðinde görevli
bir asker orkestra eþliðinde þarkýlar
söyledi. Program süresince Kurum
personeli gönüllerince eðlendiler.

