Seslenis

Ben yaþayabilmek için
mutlaka baðýmsýz bir
milletin evlâdý kalmalýyým.
Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir.

ATATÜRK

15 Mart 2011 Salý • Ücretsizdir • Ayda bir çýkar • Yýl: 9 • Sayý:108

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

TOBB’dan kurumlara kitap baðýþý
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan hükümlü ve tutuklular için her ceza infaz kurumuna çeþitli türde 520 kitap baðýþlandý.
HER KURUMA 520 KÝTAP
TÜRKÝYE Odalar ve Borsalar Birliði
(TOBB) ile Adalet Bakanlýðý arasýnda
baþlatýlan iþ birliði kapsamýnda ceza
infaz kurumlarýndaki kütüphane ve kitaplýklara verilmek üzere çeþitli türde
toplam 520 kitap baðýþlandý.

Vaka yönetimiyle ilgili
AB Projesi Toplantýsý
Sofya'da gerçekleþtirildi
Hükümlülerin rehabilitasyon ve eðitim programlarýný içeren
ve vaka yönetimi olarak isimlendirilen AB Projesi (DOMICE) Toplantýsý 21-22 Þubat 2011 tarihleri
arasýnda Bulgaristan’ýn baþkenti
Sofya'da yapýldý. Toplantýya Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü temsilen Daire Baþkaný Vehbi
Kadri Kamer katýldý. 8’de

Madde Baðýmlýlarý
ile ilgili Çalýþmalar
Lizbon’da yapýlan
toplantýda ele alýndý
Avrupa Uyuþturucu ve Uyuþturucu Baðýmlýlýðý Ýzleme Merkezinde (EMCDDA) gerçekleþtirilen toplantýda; 34 ülkedeki ceza
infaz kurumlarýnda sürdürülen
madde baðýmlýlýðý ile ilgili çalýþmalar deðerlendirildi. 1-2 Mart
2011 tarihlerinde Portekiz’in baþkenti Lizbon’da yapýlan toplantýda
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü Daire Baþkaný Vehbi
Kadri Kamer temsil etti. 8’de

TÜRK ve Dünya Edebiyatýnýn seçkin
eserlerinden oluþan, hükümlü ve tutuklularýn eðitim ve iyileþtirilmelerine
destek olunmasý amaçlanan kitap baðýþý nedeniyle 02.03.2011 tarihinde,
TOBB Konferans Salonunda tören
düzenlendi. 2’de

Her ceza infaz kurumuna 520 kitabýn baðýþý nedeniyle Adalet Bakaný Sadullah Ergin ve TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu basýn toplantýsý yaptýlar.

Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüðüne Sefa Mermerci atandý
CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðüne, Teftiþ Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Sefa Mermerci atandý. Mermerci,
Danýþtay üyeliðine atanan Nizamettin
Kalaman’dan 3 Mart 2011 tarihinde görevi devraldý. Mermerci, “Son 20-30 yýl
süresince insan haklarý konusunda sürekli bir deðiþim yaþanýyor, yeni yaklaþýmlar ortaya çýkýyor. Bu alanda kendimizi sürekli yenilemek durumundayýz.
Ülkemizde ceza infaz kurumlarý çok
hassas kurumlarýn baþýnda gelmektedir.
Bu yüzden görevimizi, insan haklarýna
ve yasalara uygun olarak, çaðdaþ infaz
anlayýþý doðrultusunda yapmak zorundayýz.”dedi. 9’da

Sefa Mermerci
Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü

Muðla E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Açýk Ýlköðretim
Okulundan mezun olan 17 öðrenciye ilköðretim diplomalarý, Yetiþkinler 2. Kademe Eðitim Baþarý Kursu'nu tamamlayan 13, Okuma Yazma Kursu'nu tamamlayan 6 kursiyere belgeleri, satranç turnuvasýnda
dereceye giren hükümlü ve tutuklulara ödülleri yapýlan törende verildi. Devamý 8’de

K ar tal H Tipi K a palý Ce za Ýnfaz Kur um un un
el emeði g ö z n ur u ser gisi b üyük ilgi g ör dü

Osmaniye’de üç ceza
infaz kurumu
personeli arasýnda
bilgi yarýþmasý
Osmaniye'de bulunan ceza
infaz kurumlarý personeli arasýnda
bilgi yarýþmasý düzenlendi. Ýlk kez
gerçekleþtirilen yarýþmaya Osmaniye C Tipi ve T Tipi Kapalý ile
Toprakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarý personeli katýldý. Ýkiþer kiþiden oluþan dokuz ekibin yer aldýðý yarýþmada dereceye girenlere
ödül verildi. 16’da

Muðla E Tipi’nde
diploma ve belge daðýtým
töreni gerçekleþtirildi

KARTAL H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn
kumaþ üzerine Ebru Sanatý, Konfeksiyon, Yaðlý Boya, Rölyef (Bakýr Kabartma) Mum ve Maket Yapýmý çalýþmalarýnda ürettiði ürünler 20 - 24 Ocak
2011 tarihleri arasýnda Kadýköy Halk
Eðitimi Merkezinde gerçekleþtirilen
sergide ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Sergiye Kartal Cumhuriyet
Savcýsý Ali Fuat Akýn, Kadýköy Adliyesi
hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, Kadýköy Halk Eðitimi Merkezi Müdürü,
Kartal H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Abdullah Akgün, Kurum ikinci müdürleri ve personeli ve
aileleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý.
Dünya Kadýnlar Günü kutlamasý / 15’te
Bitlis E Tipi’nde tiyatro gösterisi / 14’te
Osmaniye T Tipi’nde veda yemeði / 16’da

Hatay E Tipi’nde
‘Sigarasýz Saðlýklý
Yaþam’ konferansý
Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, Mustafa Kemal Üniversitesi iþ birliðiyle gerçekleþtirilen "Sigarasýz Saðlýklý Yaþam" konulu konferansta; Dünyada her 8
saniyede bir kiþinin sigaradan kaynaklý nedenlerle hayatýný kaybettiði, sigaranýn esrar ve eroinden 8 kat
daha fazla baðýmlýlýk yaptýðý vurgulandý. Devamý 14’te

Çorum L Tipi’nde
‘Mehmet Akif Ersoy’ konulu
konferans düzenlendi
Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Dil ve Edebiyat
Derneði Baþkaný Turhan Candan ile
Emekli Öðretim Görevlisi Mehmet
Tatlýsu, Ýstiklâl Marþý’nýn Yazarý
“Mehmet Akif Ersoy’un Hayatý ve Kiþiliði” konulu konferans verdi. 10’da
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði’nin (TOBB)
ceza infaz kurumlarýna kitap baðýþý
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðinin (TOBB) katkýlarýyla temin edilen çeþitli türdeki 520 kitabýn ceza infaz kurumlarýna baðýþý nedeniyle tören yapýldý.
ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliði (TOBB) ile Adalet
Bakanlýðý arasýnda baþlatýlan iþ birliði kapsamýnda ceza infaz
kurumlarýndaki kütüphane ve kitaplýklara verilmek üzere çeþitli
türde toplam 520 kitap baðýþlandý.
Türk ve Dünya Edebiyatýnýn seçkin eserlerinden oluþan ve hükümlü ve tutuklularýn eðitim ve iyileþtirmelerine destek olunmasý amaçlanan kitap baðýþý nedeniyle
02.03.2011 tarihinde, TOBB Konferans Salonunda tören düzenlendi.
Törene; Adalet Bakaný Sadullah
Ergin, TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Ahmet Kahraman, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünden Daire
Baþkanlarý Burhanettin Eser, Rasim Ýsa Bilgen ve Ýsmail Kantaþ ile
Tetkik Hâkimi Fahrettin Kýrbýyýk,
baðýþlanan kitaplarýn daðýtýmýný
yapan yayýnevi yetkilileri ve basýn mensuplarý katýldý.
"Her kitap yeni bir dünya hayali inþa eder"
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, törende
yaptýðý konuþmada; TOBB olarak bir taraftan ülkemizin ekonomisi için çalýþýrken, diðer taraftan da
sosyal sorumluluk anlayýþýyla hareket ettiklerini
belirterek, ceza infaz kurumlarýnýn kütüphanelerinin zenginleþtirilmesi veya yeniden bir kütüphane
oluþturulmasýna yönelik kitap baðýþýnýn önemini
vurguladý. Hisarcýklýoðlu, þöyle konuþtu: "Türkiye
genelinde 372 ceza infaz kurumundaki mevcut kütüphaneleri ve kitaplýklarý zenginleþtireceðiz. Böylece cezaevlerinde kalmak durumunda olan insanlarýn ufuklarýný geniþletmesine katký saðlayacaðýz.
Onlara umut olacaðýz. Hayata tekrardan tutunmalarýna destek olacaðýz. Çünkü her kitap yeni bir
dünya hayali inþa eder. Yeni bir ufuk çizer. Umuyorum bu proje cezaevindeki insanlarýn yalnýzlýðýný
azaltýr, onlara doðrular üzerine kurulu yeni bir hayat anlayýþýný bulmada yardýmcý olur."
"Kitap okumak boþ zaman iþi deðildir"
TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, kitap okumanýn
önemini vurgulayarak, "Kitap okumak boþ zamanlarda yapýlacak bir etkinlik deðildir. Her fert günlük hayatýnda kitap okumak için özel vakit ayýrmalý, boþ vaktini deðil."dedi.
"Ceza infaz kurumlarýnda yaþam boyu eðitim anlayýþý sürdürülüyor"
Adalet Bakaný Sadullah Ergin de konuþmasýnda;
ceza infaz kurumlarýnda eðitim ve sosyal etkinliklerin artarak devam ettiðini ve bunun ceza infaz
kurumlarýnda yaþam boyu eðitim anlayýþýný ortaya
çýkardýðýný belirterek, eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn önemine dikkat çekti. Bakan Ergin, "Cezaevlerindeki yaþam boyu eðitim anlayýþýyla eðitim,
spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerde, iþ ve meslek
eðitimi çalýþmalarý, kütüphane hizmetleri ve boþ
zaman etkinlikleri her geçen gün artarak sürmek-

T

tedir. Son yýllarda ceza infaz kurumlarýmýzýn yürüttüðü çalýþmalara katýlan tutuklu ve hükümlülere iliþkin sayýsal veriler incelendiðinde; yaþam boyu eðitim yaklaþýmýnýn ceza infaz kurumlarýnda
oluþmuþ olduðu net bir þekilde ortaya çýkmaktadýr.
Bu baðlamda 1. kademe okuma yazma kurslarýna
36.065 kiþi katýlmýþ, 18.987 kiþi belge almýþtýr.
2.kademe eðitim baþarý kurslarýna 22.736 kiþi katýlmýþ, 11.709 kiþi baþarý ile belge almaya hak kazanmýþtýr. Açýk Ýlköðretim Okulu sýnavlarýna 39.298
kiþi katýlmýþ ve 5.272 kiþi mezun olmuþtur. Açýk
öðretim Lisesi sýnavlarýna 26.906 kiþi katýlmýþ,
2.673 kiþi bu okullarýmýzdan mezun olmuþtur.
Yüksek öðretime giriþ sýnavlarýnda ÖSS ve YDS
kapsamýnda 8.740 hükümlü ve tutuklu sýnava girmiþ, barajý geçen 3.681 kiþi çeþitli üniversitelere
kayýt yaptýrmýþtýr.
Son yýllarda 324.640 adet kitap ve dergi kurum
kütüphanelerine kazandýrýlmýþtýr. Kurum kütüphanelerinde bulunan yayýnlar 2.835.921 kez hükümlü ve tutuklular tarafýndan okunmuþtur.
Ýþ ve meslek eðitim kurslarýna toplamda
386.581 kiþi katýlmýþ ve bunlardan 94.500 kiþi belge almaya hak kazanmýþtýr."dedi.
Bakan Ergin, ceza infaz kurumlarýnda yapýlan
eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýyla tutuklu ve hükümlülerin salýverilmelerinden sonraki hayata hazýrlanmalarýna olumlu katký saðlamayý hedeflediklerini ifade ederken, "Bu etkinlikler, hem ihtiyaçlara dönük programlar olarak kullanýlmakta hem de
hükümlülerin iyi hâl kararlarýnda ve dolayýsýyla
þartla salýverilmelerinde dikkate alýnmaktadýr."
þeklinde konuþtu.
"Diðer kurumlarýn desteði önemli"
Eðitim ve iyileþtirme programlarýnýn, hükümlülerin kanunlara saygýlý olarak yaþama anlayýþýný yerleþmesini, ailesi ve topluma karþý sorumluluk duygusunun geliþmesini, toplumsal uyum ve ekonomik ihtiyaçlarýn karþýlanmasý gibi alanlarda etkili

olacak þekilde hazýrlandýðýný hatýrlatan Bakan Ergin, konuþmasýna þöyle devam etti: "Hedeflere
ulaþmada ve programlarýn yaþama geçirilmesinde
devlet kurumlarý kadar sivil toplum kuruluþlarýna,
üniversitelere, yerel yönetimlere ve baþka kuruluþlara önemli görevler düþtüðü açýktýr. Biz Adalet Bakanlýðý olarak, bu yaklaþýmýn olumlu olacaðýna inanýyor ve bu yaklaþýma girmek isteyen kurumlarýmýza destek veriyoruz."
"TOBB 520 kitapla ceza infaz kurumlarýný
destekleyen bir baðýþta bulundu"
Bakan Ergin, kitap baðýþýnýn sosyal sorumluluk
anlamýnda önemli olduðunu vurgularken, þunlarý
söyledi: "Bu yaklaþýmýmýzý ortaya koyan son bir
projeyi TOBB ve çok deðerli Baþkanýyla hayata geçirmek için bir araya toplanmýþ bulunmaktayýz.
Sosyal sorumluluk alanýnda bir çok projeyi hayata
geçiren TOBB 'Cezaevleri Okuyor' kampanyasýný
da desteklemiþtir. TOBB bu proje kapsamýnda
Türk ve Dünya Edebiyatýndan seçkin eserlerin yer
aldýðý 520 çeþit eserden oluþan setler halinde tüm
cezaevlerimize, kütüphanelerimizi destekleyen bir
baðýþta bulunmuþtur.
Bu vesileyle göstermiþ olduklarý duyarlýlýktan
ötürü, projeyi hayata geçiren TOBB'a ve onun çok
deðerli Baþkanýna çok teþekkür ediyorum. Ayrýca,
bu kitaplarýn daðýtýmýnda emeði geçen yayýnevi
yetkililerine ve herkese teþekkür ediyorum."
Plâket takdimi
TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, hükümlü
ve tutuklularýn eðitim ve iyileþtirmelerine kitap baðýþýyla destek olabilmelerine imkân verilmesinden
dolayý Adalet Bakaný Sadullah Ergin'e plâket takdim etti.
Adalet Bakaný Sadullah Ergin de, ceza infaz kurumlarýna baðýþlanan kitaplar nedeniyle TOBB
Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu'na ve kitaplarýn daðýtýmýný yapan yayýnevi yetkililerine plâket vererek,
katkýlarý için teþekkür etti.
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MAPUSHANE DUVARLARI

CANIM KIZIMA

KÝM DEMÝÞ DÖRT DUVAR

GAYRISI YALAN

Kulak ver sana neler anlatýr
Mapushane duvarlarý?
Hasretliði bir çýð gibi katlatýr
Mapushane duvarlarý?

Caným kýzým çok özledim seni.
Sosisim sen de özledin mi beni?
Hayalimde canlandýrýyorum da seni;
Affetmiyorum kendimi, Allah affetsin beni.
Ben sizin için yaþýyorum ama;
Olmaz olsun benim gibi baba.
Benim yüreðim yanar sizden yana;
Affetmiyorum kendimi, Allah affetsin beni.
Caným kýzým sen de bana kýzma!
Böyle yazýlmýþ anlýma.
Hep gelmek isterim ben de yanýna;
Affetmiyorum kendimi, Allah affetsin beni.
Her gün sizi bin kere özlüyorum,
Gelirsiniz diye hep yollarýnýzý gözledim.
Ben böyle olacaðýný inan hiç bilmedim,
Affetmiyorum kendimi, Allah affetsin beni!

En derin düþüncelerin,
Ayný anda iç çekmelerin...
Kuþ görünce sevinenlerin,
Yeri burasý.
Aþmak zordur altý duvarý.

Mevlam memnu kýlmýþ,
Gov'u gýybet'i.
Merhamet sahibi,
Yapmaz zulmeti.
Ýnananýn ganidir,
Rýzký kýsmeti.
Hak'ka þükür ile,
Taat gerekir.

Kaç yiðidi koynunda misafir etti,
Sende kimler bilmem, ne acý çekti,
Çok mazlumun gün gelip çilesi bitti,
Mapushane duvarlarý...
Bir mahzunluk her akþam üstüne çöker,
Nice gönüllere acýlar eker,
Sende mazlumlar gözyaþý döker,
Mapushane duvarlarý...
Kimler geldi geçti eleðinden,
Kimler geçti feleðin çemberinden,
Kimler öptü elinden, eteðinden,
Mapushane duvarlarý...
Gün gelir arþa yükselir dualar,
Bir mutlu haberle gönüller çaðlar,
Her hikâye yürekleri daðlar,
Mapushane duvarlarý...
Sen çok þeylere sýrdaþ oldun,
Bütün mazlumlara arkadaþ oldun,
Sabrede sabrede karataþ oldun,
Mapushane duvarlarý...
Erdemoðlu’nun biter imtihaný sende,
Kalmaz elbet canda, tende,
Çeker giderim bir gün ben de,
Mapushane duvarlarý...
Fatih Erdem
Niðde E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
GELDÝM ÝÞTE
Hep soruyordun hani
Neredesin? diye.
Bak sevgili!
Gece geldi iþte.
Yýrtýk bir gömlek içinde,
Gündüzün
Bütün yorgunluðu üzerimde.
Soru iþareti sarýlý
Bir torbada...
Sana ünlemler getirdim kendimce.
Hadi anlat sevgili diyerek,
Gözlerimi sülietime dikiyorsun.
Yan yana dizilmiþ,
29 nokta var aramýzda.
Gülüyorsun noktalara kurup cümleleri.
Ýstediðin gibi anla beni,
Anladýðýn gibi sev beni.
Unutmadan,
Aðlamadan.
Ve...
Gün doðmadan terket beni!
Özcan Akkuþ
Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
ANÝDEN
Bir gece gelsem aniden
Hoþ geldin deyip sarýlýr mýsýn?
Çalmadan kapýyý girsem içeri
Uyurken öpsem darýlýr mýsýn?
Bir gül gibi bahçede
Saçýný okþasam ay ýþýðý gibi.
Gözlerime bakýp sarýlýr mýsýn?
Sevinçten boynuma sarýlýp gizlice
aðlar mýsýn?
Necmettin Maviþ
Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurmu

Bekir Ötgün
Afyon E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
UNUTMA
Üzülme hayat!
Daha ne günler var.
Hiç üzülme!
Özgürlük dolu yarýnlar var.
Uðramasýn sana bir daha esaret,
Bu ilk ve son olsun unutma.
Üzme sevenlerini ve kendini,
Unuttun mu yalnýz gecelerini?
Unutma karanlýk duvarlarýný,
Sakýn unutma, unutma ki özgür kalasýn.
Hayata tutunasýn.
Kendine vaat ettiðin günleri hatýrla.
Ay ýþýðýnda gök yüzüne bakacak güzel
Düþler kuracaktýn;
Pencereden baktýðýnda karelere bölünen
Gökyüzünü hatýrla, her baktýðýnda
Yýldýzlarýn azaldýðýný unutma.
Unutma ki özgür kalasýn, sevdiklerinle mutlu
olasýn.
Unutma unutma sen asla unutma...
Ali Ülger
Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

YALNIZLIKTA KAYBOLMAK
Ah bu yalnýzlýk;
Sanki tüm taþlarý dökülmüþ.
Yalnýz direði kalmýþ bir ev gibi
Ya da deniz kabuklarý toplanmýþ
Kýyýya vuran dalgalar gibi,
Sonbaharda yapraklarý dökülen
Çýplak bir çiçek gibi.
Ne acý bunu anlayabilmek, hissedebilmek...
Kayan yýldýzlar gibi kaydým ben de.
Þimdi o yýldýz kümesinden çok uzaðým.
Tek baþýma ufacýk bir noktayým;
Ne kadar da çabaladým yerime dönebilmek için.
Ama ne ben geri dönebildim,
Ne de yanýmda görünenler
Benim yanýma gelebildiler.
Aslýnda gelmek istemediler.
Benliðimdeki en büyük eksiði öðrendim þimdi;
Yalnýz kalmak insana göre deðil,
Bunu yalnýz kalarak öðrendim ben iþte.
Kaydým yerimden þimdi ise kimse yok yanýmda.
Herkes sadece yanýmda parlýyormuþ meðerse...
Kimse göremiyor beni artýk göremiyor.
Söndüm çünkü;
Parlayacak ýþýðým kalmadý;
Ah gökyüzündeki yýldýzlar ah...
Sizin kadar bile olamýyorum iþte.
Bu hayatta sönmüþ, karanlýk bir noktayým ben;
Ne bir toplulukta küçük bir virgül olabildim,
Ne de yalnýz baþýma ýþýk verebildim.
Sadece bir gölge oldum, kayboldum yeryüzünde.
Nermin Bölükbaþý
Boðazlýyan Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Güzel Söz
“Tarihi ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alýnsaydý, tekerrür
mü ederdi. (Mehmet Akif Ersoy)

En masum ve en imkânsýz âþýklarýn,
Mektup görünce her þeyi unutanlarýn,
Kadere inat sönmeyen umutlarýn
Yeri burasý.
Aþmak zordur altý duvarý.

Musubetler sýnavdýr,
Bilebilene.
Ne denir söyleyin?
Hak’tan gelene.
Velev ki düþülürse,
Acý eleme.
Yaratan’a þükür ile,
Sabýr gerekir.

Hayalinde bir tek özgürlük olanlarýn,
Zaman öldürmek için uyuyanlarýn,
Hatýrý muhabbet olan çaylarýn
Yeri burasý.
Aþmak zor altý duvarý.
Yeniden doðmak isteyenlerin,
Azrail’e bile rest çekenlerin,
Ard arda tütün içenlerin,
Yeri burasý.
Kimse demesin dört duvar;
Dört duvar, yer gök duvar...
Ýbrahim Tunç
Diyarbakýr E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

Her gecenin mutlak ,
Sabahý vardýr.
Ýnsanda haysiyet,
Namustur ardýr.
Yüce Rabbi anmak,
En büyük kârdýr.
Sahih kalple onu,
Zikretmek gerekir.
Cennetle cehennemin,
Arasý araf.
Münafýðýn yönüne,
Olunmaz taraf.
Ýnancý zedeler,
Þek ile hilâf.
Ýki cihan huzur için,
Ýman gerekir.

SEVMEYÝ BÝLENE
Özlem sevdaya yürek açmaktýr,
Özlem açýlan yürekte hayat bulmaktýr,
Özlem ayný heyecanla canana ulaþmaktýr,
Özlem yoklukta var olmaktýr,
Özlem uzanabildiðinde tutabilmektir,
Özlem geceyi gündüz, gündüzü gece yapmaktýr,
Özlem sevdaya koþulsuzca baðlanmaktýr,
Özlem kavrulup yanmaktýr,
Özlem her anýnda sevdiðini anmaktýr,
Özlem ne uzak ne yakýndýr,
Özlem sevdiðine sorgusuzca açmaktýr.
Karþýlýk beklemeden,
Kalbime ruhuma hayat veren,
Geceni gündüz eden
Her anýmda yanýmda hissettiðim,
Düþündüðünü bildiðim,
Gülümsemeyi, gülümsetmeyi
Sevmeyi, sevgiye deðer vermeyi öðreten
Beni benden alýp götüren
Pýrlanta yürekli meleðim, özlüyorum;
ÇOK ÖZLÜYORUM.
Mustafa Ateþ
Bartýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Ali Rýza Çaðlar
Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
KAÇMAK

FIKRA

Nasrettin Hoca’nýn horoz dövüþlerine yeni merak sarmýþ bir arkadaþý varmýþ.
Birlikte gidip pazardan dövüþken bir horoz
aramaya baþlamýþlar. Derken, arkadaþý bir
horoz beðenmiþ. Satýcýya adý ne bunun diye sormuþ. Satýcý adý yiðit demiþ. Arkadaþý
horozu almýþ. Yarýþmalarýn yolunu tutmuþ.
Yiðit hangi dövüþe girse dönüp kaçýyormuþ. Tabii ki rakibi de peþinde. Yiðit
kaç dövüþe girdiyse hiç yakalanmamýþ. Arkadaþý Hoca’ya: “ Hoca ne iþtir? Benim yiðit neden dövüþe girmeyip kaçýyor?” demiþ. Hoca: “Bilmez misin Selâmi, yiðitliðin onda dokuzu kaçmaktýr. Ne yapsaydý
yani dövüþe girip de yara-bere içinde mi
kalsaydý? Bak þuna hiçbir yerinde çizik bile yok. Hey maþallah!” demiþ.

BULMACA
SOLDAN SAÐA
1) Sardunyagillerden bir bitki - Piyangoda en
az ikramiye. 2) Baþlýca temel nitelikte olan - Aksayan
- (tersi) Su yolu. 3) Adale - Kamer - Yemeðe atýlýr. 4)
Layýk olma, yaraþýr - Ufak tekne, kürekle çekilen. 5)
Tasdik - Üremek iþi - Dolap, oyun, entrika. 6) Finlandiya halkýndan olan - Bir yaðýþ þekli - Torunu olan
kadýn - (tersi) Birine karþý devamlý ters davranmak.
7) Erzurum yöresinde bir taþ - Kadar'ýn sessizleri Had'ýn sessizleri - (tersi) Emir veren durumunda
olan. 8) (tersi) Ýsimden sýfat türeten ek - Üzerine iplik sarýlýr - Yapma etme. 9) (tersi) Bir bitki - (tersi)
Türlü ekinlerin taneleri ayrýldýktan sonra kalan saplarý - Neon'un simgesi. 10) Þen, güzel, fettan, genç
kadýn - Ýrade dýþý hareket - (tersi) Bir meyve. 11) Notada duraklama - (tersi) Saatin atmýþta biri - Hava
olaylarýnýn yeryüzüne yansýyan durumu. 13) Maðara
- Yatýk yeri - (tersi) Bir baðlaç. 14) Taze'nin karþýtý Aþaðý, yukarý gidip gelme miktarlarýný gösteren liste
- Zeka bir tür yapýþtýrýcý.
YUKARIDAN AÞAÐIYA
1) Bir tür üflemeli çalgý - Yeni olma durumu. 2) Bir böston - Bir nehir - Erkek dana - (tersi) Yayla atýlýr. 3) Tesadüf - böcek,
kehle. 4) Do'un sessizleri - Ýþaret - Din alimleri - Karýþýk renkli. 5) Yürüme orgaGeçen Sayýdaki
nýmýz - Taþýma iþi. 6) (tersi) Belli, açýk - Akmak iþi - Gözleri görmeyen 7) Yak'ýn
Bulmacanýn Çözümü
sessizleri - Diþ temizlemek için kullanýlan küçük araç - Tenis oynanan alan. 8)
Kumaþýn iç tarafýna geçirilen ince kat - Rak'ýn sessizleri - Uzaklýðý ufade eder Bir organýmýz. 9) Vücudun dýþ yüzü - Ansýzýn, birdenbire - Lantan'ýn simgesi 10)
Beyaz - Odak - Naz'ýn sessizleri -Ýlave. 11) Vücut, beden, boy, pos - Verme, ödeme. 12) Bir þeyin akmasýna yarayan üst yaný açýk boru - Açýk oluk, kanal 13) (tersi) Bir gölümüz - Küçük kitap, broþür - Kalça kemiði. 14) Ton'un sessizleri - Kayýp, zayi - Bir element. 15) (tersi) Eþeðin çýkardýðý ses -sýcak lýðý çok yüksek veya
çok düþük olmayan yara mutedil - Mistizim yanlýsý olan, gizemci. 16) Tekrarlamalardan sakýnmak amacýyla, ayný, ayný biçimde anlamýnda kullanýlýr - Notada duraklama - Bir þeyin yapýlmasý için tanýnan süre, kullanma süresi
Oðuz Alýcý / Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Seslenis

Sayfa 4
USTALARDAN SEÇMELER
ABDULVAHAP KOCAMAN

NASIL KURTARDIK
Ýstiklâl Harbi'nde biz bu vataný
Baþý baþa vere vere kurtardýk
Ýnanmazsan git konuþtur ataný
Kara günler göre göre kurtardýk
Hiç unutma emeðini Ata'nýn
Deden yok mu senin þehit yatanýn
Bütün çevresine nurlu vatanýn
Cesetten að öre öre kurtardýk
Türk kadýný koþtu kazma kürekle
Mermi çekti kucaðýnda bebekle
Kara barut ile dolma tüfekle
Topa karþý dura dura kurtardýk
Devletlerle açýlmýþtý aramýz
Döðüþmekten baþka yoktu çaremiz
Ýlâçsýz doktorsuz kendi yaramýz
Gömlek yýrtýp sara sara kurtardýk
Pes etmedik devletlerin birine
Nöbet tuttuk subayýndan erine
Top, tüfek, mermi ve süngü yerine
Deðneðinen vura vura kurtardýk
Sýrrýmýzý yad ellere açmadýk
Candan geçtik yurdumuzdan geçmedik
Kurþundan, süngüden dönüp kaçmadýk
Göðsümüzü gere gere kurtardýk
Yedi iklim, dört köþede, her yanda
Kim duymamýþ Türk'ü ulu cihanda
Kars'ta, Erzurum'da, Bitlis'te, Van'da
Yüz bin þehit vere vere kurtardýk
Mehmetçik çarýðý çekti sýlada
Kaldý düþmanlarýn baþý belâda
Sakarya, Ýnönü, Çanakkale'de
Nice çember yara yara kurtardýk
Girmek isteyeni sokmadýk yurda
Set olduk döðüþtük kýy’da kenarda
Afyon'da, Ýzmir'de, Dumlupýnar'da
Üçer beþer kýra kýra kurtardýk
Bu Kocaman Türk'ün aslý nereli
Fatih, Yavuz, Alparslanlar sýralý
Hedefimiz Akdeniz'dir ileri
Domuzlarý süre süre kurtardýk
Abdülvahap KOCAMAN (1934-14.08.2005)
1934 yýlýnda Kocamanoðlu adýyla anýlan fakir bir ailenin çocuðu olarak Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin Koçlu(Avluk) köyünde dünyaya geldi. Kadirli'nin Adana'ya baðlý olduðu dönemlerde kendi hâl tercümesini anlatan þiirinde memleketini ve kendisini þöyle tanýtmaktadýr:
Kadirli ilçemdir Adana ilim
Hürriyet baðýnýn lalesiyim ben
Merdi çok severim namert deðilim
Mazlumun garibin sýlasýyým ben.
Mehmet Bey ve Rukiye Hanýmýn oðlu Kocaman, yedi-sekiz yaþlarýnda eski yazýyý öðrenmek için bir müddet
hoca önünde diz çöker. On-on iki yaþlarýna geldiðinde
komþu köylerden Nürfet'te ilkokula devam eder. 1947 yýlýnda ayný okuldan mezun olan Kocaman baþta maddî
imkânsýzlýklar olmak üzere çeþitli sebeplerden dolayý eðitimine devam edemez. Ancak annesine askerden yazdýðý
mektubunda okuma yazmayý askerde öðrendiðini þöyle dile getirmektedir:
Okuma kursunu bitirdim anca
Garanti muhtarým köye varýnca
Bana imza atmak lüzum olunca
Sol el baþparmaðým revan ederim.
Kocaman, 1949 yýlýnýn Ekim ayýnda köylerinden Menekþeler sülalesinden Mehmet Bey ve Hüri Hanýmýn kýzý
Cennet Hanýmla evlendi. Bu evliliðinden sekiz oðlan, üç de
kýz çocuðu dünyaya geldi. Kocaman'ýn çocuklarý son derece saygýlý, kadir kýymet bilen, babalarýnýn ününe layýk olmaya çalýþan bir yapýya sahiptirler. Kalabalýk bir aile olmalarýna raðmen aralarýndaki bað oldukça güçlüdür.
Çiftçilik yaparak geçimini saðlayan Âþýk, 1950'den itibaren destan satmaya baþlar. Bundan dolayý, "Destancý Vahap" olarak tanýnýr. 1954 yýlýnda askere giden Kocaman yazdýðý destanlarý ve atýþtaki baþarýsýndan dolayý ordu mensuplarýnýn sevgisini kazanýr. Askerlik dönüþü âþýklýða devam
eden Kocaman çiftçilik ve âþýklýk yaparak geçimini saðlar.
Ondaki þiirle ilgili bilgi birikimleri 1966 yýlýnda Konya'daki "Türkiye Âþýklar Bayramý"na katýlmasýyla baþlar.
Destanlarý, hamasî söyleyiþi, iri gövdesine yakýþan Türkmen kýyafetiyle dikkatleri üzerine çeker. Konya'da düzenlenen bu Bayram Kocaman'ýn âþýklýk hayatýnda önemli bir
yer iþgal eder.
Destancý Kocaman'ýn þiirleri en az yedi dörtlükten
oluþur. Þiirlerini çoðunlukla sekizli(4+4) ve on birli(6+5)
hece ölçüleriyle yazan Kocaman, genellikle on birli hece ölçüsünü kullandý. Sade ve anlaþýlýr bir dil kullanan Kocaman'ýn þiirlerinde geniþ coðrafyalara rastlamak mümkün.
Cinasý ustaca kullanan, saz çalamayan, irticali olmayan ve
atýþmalara pek fazla katýlmayan bir âþýktýr. Þiirlerinde Abdulvahap Kocaman, Vahap ve Abdulvahap mahlâslarýný kullanýr.
Þiirlerinde iþlediði konular arasýnda; millî, dinî, sosyal
olaylar, sevgi, tabiat konularý ilk sýrayý alýr. Taþlamalarýyla da
ün yapmýþ bir âþýktýr. Þiir yazmasýnýn yanýnda þiir okumasýyla ün yapmýþ güçlü bir âþýktýr.
O tarihine, ecdadýna, dinine baðlý, vatanperver bir kiþiliðe sahip ülkemizin sayýlý destancýlarýndan biridir. Resmî
ve resmî olmayan birçok toplantýya katýlan âþýðýn yüzün
üzerinde madalyasý ve armaðaný vardýr.
14 Aðustos 2005 tarihinde doðduðu köyde hayata veda
etti.
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MEDRESE-Ý YUSUFÝYE
Her þey zýttýyla belli olur diyor Mevlena. Öyleyse açlýkla tokluk, fakirlikle zenginlik, esaretle de özgürlük anlaþýlýr.
Bilerek veya bilmeyerek yaptýðýmýz hatalarýn
neticesidir cezaevi. Kimine göre ceza, kimine göre
ise bir mükafat nezdindedir. Þüphesiz ki esaret hayatý insaný kendini tanýmaya sorgulamaya ve düzeltmeye sevk eder.
Gayret gösterip buradaki zamandan olabildiðince istifade etmekle bazý deðerleri lehimize çevirmemiz mümkün olabilecektir.
Unutmayalým ki çok deðerli Peygamber Hz.
Yusuf (a.s) da ayný kaderi yaþamýþtýr. Yine o peygamber ki suç iþlememek için direniþ ve zindaný
suçlu olarak yaþanýlan özgür hayata tercih etmiþtir.
Bunun neticesi olarak da o dönemin þartlarýnda 12
yýl zindanda esaret hayatý yaþamýþtýr.
Hz. Yusuf (a.s) manevi tesellileri ve nasihatleriyle sýkýntýsý çok olan zindan hayatýný diðer arkadaþlarý için bir medreseye çevirmeyi baþarmýþtýr.
Bizlere düþen o kadarda zor deðil aslýnda yapmamýz gereken ilk þey halimize rýza göstermektir ki
ancak bu þekilde bulunduðumuz yeri ve þartlarý kabul edecek ve buradaki imkânlar dahilinde mutlu
olmayý öðreneceðiz.
Hayatýn ve mekânýn küçülmesiyle sorunlarýmýz ve isteklerimizin de bir o kadar küçüldüðü muhakkaktýr.
Gündelik sorunlarýmýzýn bizleri asýl olan görevlerimizden alý koymamasý gerekir.
Buraya ait olan ve bizlerin gündemini oluþturan hiçbir sorun yoktur ki ertesi gün bir daha konuþulsun.

FEDAKÂR
Sen benim gönlümün sultaný olsan,
Ben senin yolunda kölen olurum.
Sen benim canýmýn cananý olsan,
Üþüyen teninde þûlen olurum.
Benim gözlerimle seni bir görsen,
Kendine aþk ile baðlanýrdýn sen.
Bana bir damlacýk sevgini versen,
Ben senin çektiðin çilen olurum.
Yanýndayken bile doyamam sana,
Kýzsam da kötü söz diyemem sana.
Üstüne titrerim kýyamam sana,
Aðlarsan yaþýný silen olurum.

Halbuki hepimiz buradan dýþarýya kendimizi
ve kendimize kazandýrdýklarýmýzý götüreceðiz. Burada bir misafir olduðumuzu unutmayalým.
Manevî, ahlâki, vicdanî, birçok eksiðin tedavi
edildiði bir yer varsa o da Medrese-i Yusufiye'dir.
Bu da ancak buradaki boþ zamanýmýzda enerjimizi dýþarýya deðil, kendimize vererek eksikliklerimizi görmek ve sürekli olarak onlarý düzeltme yoluna girmekle mümkün olacaktýr.
Medrese-i Yusufiye'de insanlarla bir arada yaþamayý öðreniriz.
Ýnsanlarýn toplu olarak yaþadýklarý, hayatlarýný
devam ettirdikleri yerlerde insanlarýn fiilleriyle alakalý birtakým kurallar olduðunu görürüz ve dýþarýda
uyum saðlayamadýðýmýz o kurallara burada bir ön
hazýrlýk yaparýz.
Her zerremizde ayrý bir özlem hissederiz. Bazen ufak bir tebessüm , bazen güzel bir söz hatta
hayatýmýzdaki ufak bir yenilik bile mutlu olmamýza
fazlasýyla yetecektir.
Ýþte bunlarla elimize çoðu zaman geçen ancak
farkýnda olmadýðýmýz ufak þeylerle de mutlu olmayý öðreneceðiz.
Medrese-i Yusufiye'nin bir sýkýntýsý varsa ancak ruhumuzu besleyen bir gýda ve sabretmeyi , tahammül göstermeyi hatta kanaat etmeyi öðreten
bir öðretmen olacaktýr. Öðrenmek istediðimiz sürece de bize öðretmeye devam edecektir.
Dýþarýda yaþam mücadelesi veren ve açlýk sýnýrýnda yaþamaya çalýþan yurttaþlarýmýzý düþünelim.
Her halde onlar için özgürlük, evlerine götürebildikleri ekmekle mümkün olacaktýr.
Özgürlük herkes için faklý bir anlam ifade

BÝTMEYEN AÞK
OLMAZMIÞ
Ne derdin var arkadaþ?
Neden ah çekiyorsun?
Dünyayý cennet sanýp,
Mutluluk arýyorsun.
Sormayýn neler neler
Geldi benim baþýma.
Bitti derken kederler
Yine çýktý karþýma.

Kavuþturan Mevlâmsa;
Ayrýlýðý kim yazmýþ?
Hayalim bir yuva, söyle az buçuk,
Her gönülde bir feryat,
Bahçe içinde ev, bir iki çocuk..
Sen benim dalýmda olsan tomurcuk, Bitmeyen aþk olmazmýþ.
Ben senin papatyan, lalen olurum.
Hasret yangýnýymýþ bu
Bir gün ihanete uðradýðýnda,
Gözyaþýyla sönmeyen.
Bütün gerçekleri kavradýðýnda,
Baþa düþtü ayrýlýk
Tatlý bir tebessüm aradýðýnda,
Kavuþmaya dönmeyen.
Ben senin yüzüne gülen olurum.

Yeter ki sen iste sözünden çýkmam,
Kalbini hiç kýrmam, hatrýný yýkmam.
Ýyi günde kötü günde býrakmam,
Ben senin kadrini bilen olurum.
Unutma sevdeðin kalp kalbe karþý,
Böyledir her zaman sevginin þartý.
Sen mahþere kadar yaþat bu aþký,
Ben senin uðrunda ölen olurum.
Mehmet Çakýr
Bafra T Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
GÝT
Ayrýlýðýn naðmesi bu duyduðumuz,
Bakýþlarýn gönlümü caydýrmadan git.
Ne bir hatýran kalsýn ne de bir umut,
Duruþlarýn gönlümü yandýrmadan git.
Bütün resimlerini sök at duvardan,
Sana ait ne varsa çýkart at odandan.
Kitabýn arasýnda söyle canýndan,
Bir gül býrakmýþtýn ya soldurmadan git.

Can kýrýk kalpler kýrýk,
Bir bütünken daðýldýk.
Aþk zaman yenildi,
Kahrolsun þu ayrýlýk!
Ýki can bir bedendik,
Þimdi yabancý olduk.
Karda açan gül gibi,
Þimdi sarardýk solduk.
Ayrýlýk bize düþtü,
Aðlamak gözlerime.
Bir çare ver Allahým
Benim þu dertlerime!
Tutuþtu alev alev
Ýçimin yangýnlarý.
Git diyorsan giderim
Býrakýp anýlarý.
Yüzün güler kalp yaslý,
Geçen sevdanýn faslý.
Bitmeyen aþk olmazmýþ;
Nerede Kerem'le Aslý?

Hani bir þarký vardý maziden kalan,
Öyle içten acýklý öylesi nalan.
Göðsüme yaslanýp sevince boðan,
Yeþermiþ tüm aþklarý kurutmadan git. Aþkýn gözü kör derler;
Aþýða toz konmazmýþ.
Nasýl güzeldi herþey hatýrlasana,
Sev ayrýl da gör derler;
Nasýl gülüþürdük dert ortasýnda,
Bitmeyen aþk olmazmýþ.
Bu aþk hüsranmýþ, yalanmýþ,
Güzel hatýralarý zehretmeden git.
Gonca açar gül olur,
Ateþlerde kül olur.
Hani mevsimlerden hep biri bahardý,
Hani gökten her cemre bize yaðardý.
Aþk dediðinde ölür,
Þu inanmýþ gönlümü kandýrmadan git, Birgün herþey dün olur.
Allah aþkýna býrak öldürmeden git.
Sedat Þahbaz
Ankara 1 Nolu L Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

Nurullah Toksal
Denizli D Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu

eder; kimimiz emek verdiðimiz birtakým þeylerin
neticesiyle yaþarýz özgürlüðü, kimimiz ise baþka
deðerlerle...
Medrese-i Yusufiye’den istifade edenler için
manevî bir hazinedir sevginin insan tabiatý, organizma hatta ruhu için su gibi ihtiyaç duyulan bir
þey olduðunu idrak ederiz.
Buradaki hayat birbirlerini tanýmayan birçok
insaný bir araya getirir; seçme hakký verilmeksizin
mecburi birliktelik yaþarýz, bu þekilde insanlarý sorgulamak yerine, olduðu gibi kabullenmek durumunda kalýrýz. Bu tutum ise insanlar arasýnda saygý, sevgi ve dayanýþma doðuracaktýr. Ancak böyle bir
durumda ruh, beden ve akýl saðlýðý muhafaza edilecektir
Gelin zor olan bu hayatý kendimize daha da
zor hale getirmeyelim; saygý ve sevgiyle burayý çilehaneden medreseye elbirliðiyle çevirelim
Unutmayalým ki suç iþleyen için ceza kaçýnýlmaz bir sondur. Yine bilelim ki buraya suç iþledik
diye deðil, bir daha bir daha suç iþlememek için
geldik.
Burada olduðumuz bir gerçekse üzülmek yerine hislerimizle hareket ederek, akli davranarak
maneviyatýmýzý besleyelim. Her kalktýðýmýz gün diðerinden bir adým önde olma mücadelesi verelim,
kendimizi kazanalým ve sevelim, çalýþanlar ancak
böyle bir iþ için çalýþsýn. Ancak bu þekilde dimdik
durmayý baþararak saðlýklý bir þekilde bizi bekleyen
hayata geri döneriz. Ancak bu þekilde...
Muhittin Bildik
Kocaeli 2 No’lu T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

UMUT
Sen benim efkar daðýtmak için yaktýðým sigaram,
Ýçimi ýsýtmak için yudumladýðým çay gibisin.
Sen benim hücrelerde çektiðim tesbih,
Mapuslarda attýðým voltam gibisin.
Sen benim soframdaki ekmeðim tuzum aþým...
Her türlü zorlukta dik duran baþým gibisin.
Sen benim kör karanlýkta yol gösteren ýþýðým,
Adýný bildiðim ama dokunamadýðým yâr gibisin.
Sen benim cefa çekerken umutla beklediðim,
Hiç bir þartta beni terk etmeyen dost gibisin.
Sen benim ömrüm boyunca ilk ve son aþkým,
Yaþamýmýn sonunda bitecek tek varlýðýmsýn.
SEN UMUTSUN.
Bülent Polat
Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
DEMÝR PARMAKLIKLAR
Hep durgun ve sade yaþadým,
Hep kendim konuþtum, kendim dinledim.
Ve hep sustum...
Çýðlýklar büyüyordu içimde, deli dolu çýðlýklar,
Uykusuz gecelerin en siyahýnda uyuyordum,
Kokular içinde dýþarýya vuruyordum kendimi.
O karanlýk, karlý ve en soðuk gecelerde
Ellerin titreyip gözlerin parlýyordu.
Sana her baktýðýmda
Tutmak istiyordum titreyen ellerini.
Ama engel oluyordu demir parmaklýklar.
Hep bana uzak, sana yakýn ellerinden
Tutmak istiyordum.
Hep sana doðru koþmak isterdim
O soðuk ve yaðmurlu gecelerde.
Hasretle sarýlmak ve dalgalý saçlarýný
Koklamak istiyordum.
Ama engel oluyordu demir parmaklýklar.
Azat Balta
Batman M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
MAVÝ BAKAN ADAM
Çocukken her þey güzeldi;
Örneðin saklanbaç oynardýk,
Saðým solum sobe saklanmayan ebe...
Oysa þimdi saðým solum duvar;
Ebeyse uzun zamandýr benim,
Saklan saklana bilirsen...
Çocukken her þey güzeldi;
Uçurtma uçurttuðum gökyüzü daha mý mavi,
Denizler daha duruydu sanki.
Þimdi gökyüzü dikenli telli
Denizlerse sadece rüyalarýmda kaldý.
Ýlk aþkým mavi mavi bakýyorsun derdi,
Gözlerime bakýp dalýp dalýp giderdi;
Þimdiyse mavi gözlerimde sadece hüzün var.
Keþke çocuk kalabilseydim;
Ve yeniden mavi düþler kurabilseydim.
Emre Ege / Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
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BENÝM DE HAYALLERÝM VARDI...
vet, herkesin kendine göre hayalleri vardýr. Ýnsanlar hep hayal kurarlar, hemen hemen tüm hayaller aynýdýr diyorum. Çünkü bir insan en çok
ne hayal eder? Ya arabasý ya evi ya zenginlik, ya da evleneyim güzel bir yuvam olsun diye hayal eder. Bunlarý
hayal edenler varoþlarda, kýrsal kesimlerde yaþayan fakir insanlardýr. Hayalleri hep aynýdýr. Ama bu insanlar
hayalleri ile mutlu bir yaþam süren insanlardýr. Bir de
bu yönden bakalým. Zengin insanlarýn ve çocuklarýnýn
hayalleri nedir, biliyor muyuz? Hayýr, ama mutlaka onlarýnda bir hayalleri vardýr. “Onlarýn da hayalleri keþke
zengin olmasaydým kendimce bir hayat yaþasaydým ya
da keþke kýrsal kesimde bir evim, mutlu bir yuvam olsaydý. Ya da iþimde daha çok büyümek, bir yerlere gelmek isterdim.”diyebilirler.
Ya zengin çocuklarý!... Altlarýnda arabalarý, baba parasý ile geçinirler. Ýþ yok, okumak yok... Ya babalarýnýn
yerini almak ya da mirasýný hayal eder. Bunun gibi birçok þey... ama hayal kurmayan insan yoktur. Hayat hayalden ibarettir.
Benimde hayallerim vardý. Bu yaþýma kadar ve halen de hayaller kurarak yaþýyorum. Hep annemin, babamýn yanýmda olmasýný hayal ederdim. Beni askere
uðurlamalarýný, yemin törenimde yanýmda olmalarýný o
bahriyeli elbiselerimle beni görmelerini hayal ederdim.
Babam ile iþ ortaklýðý, arkadaþ gibi olmayý hayal ederdim. Beni okutup elimde diploma ile görmelerini hayal
ederdim. En çok anne ve babamýn sevdiðim kýzý istemeye gitmelerini, evlendiðimi görmelerini, torunlarýný
kucaklarýna almalarýný hayal ederdim. Derdimi onlarla
paylaþmayý hayal ederdim. Bunlarýn hiçbiri gerçekleþmedi. Çünkü benim annem babam yok, onlar benim
hayalimdi. Ama annem-babam olsaydý, belki de ben cezaevinde olmazdým. Eþim, çocuklarým öksüz kalmazdý.
Ben topluma faydalý bir insan olurdum. Gasp, hýrsýzlýk
suçu iþlemezdim. Elimden tutarlar destek olurlardý.
Hiç olmazsa nasihatlerde bulunurlardý.
Hep yanýmda olurlardý
Beþ kardeþtik; iki kýz, üç oðlan. Bir de ninem var.
Kardeþlerimle onun yanýnda büyüdük. Ýki kýz kardeþim
kaçarak evlendi. Ben okumadým, mahalleden tanýdýðým
komþu kýzý ile evlendim. Ninem çok destek oldu. Ben
seyyar satýcýlýk ile eþime bakýyor; çocuklarýmýn geleceði için kendime sigortalý, maaþý garantili bir iþ bakýyordum. Hayallerim vardý; çocuklarým okuyup büyük bir
insan olacaktý. Devletine, milletine faydalý insanlar olacaklardý. Bizde anne-baba olarak her zaman, her yerde
yanlarýnda olacaktýk. Ama benim devamlý bir iþim yoktu. Tek hayalim devamlý bir iþ sahibi olmaktý. Gittiðim
her yer yüzüme kapanýyordu. Ailemi seyyar satýcýlýk yaparak geçindiriyor, kýzlarýmý okutuyor, evin tüm ihtiyaçlarýný karþýlýyordum. Benim istediðim güzel bir yerde çalýþmak, çocuklarýmý okutmak, sadece güzel bir yaþamdý. Zaman böyle akýp giderken eþim üçüncü çocuða hamile kaldý. Daha çok masraf çýktý. Evde yalnýz ben
çalýþýyordum. Ýki aðabeyim kaçtý; ninem, çocuklarým ve
eþim evde kalýyordu. Ne iþ olursa yapýryordum. Ama
seyyar satýcý olarak eþim bana bir erkek çocuk dünyaya
getirdi. Eþim belediye hastanesinde doðum yapmýþtý.
Ama bebeðim ayaðýndan özürlüydü. Ameliyat olmasý
gerekiyor ve bize doktorlar ameliyatýn bir yaþýnda olacaðýný söylediler. Ben zaten iþsizim, eþim çalýþmýyor,
ninem hasta; çok çaresiz kaldým. Doktorlar ameliyat
olmazsa sakat kalacaðýný söylüyorlar. Devlet ve özel kuruluþlara yardým amaçlý gittim, derdimi anlattým. Ama
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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 istediði ceza infaz kurumu ve çalýþma þartlarý, yaþamla
ilgili arzularý, düþünceleri, yaþamak istediði
dünya ve toplum vb.
Konulardaki düþüncelerine iliþkin yazýlar
deðerlendirilecektir.
Sýnýrlama olmaksýzýn her konuda hayallerinizi bize yazýnýz!

hiç birinden yardým görmedim. Seyyar satýcýlýkla
kazandýðým para, evin günlük ve çocuklarýn
ihtiyaçlarýný karþýlamýyordu. Çok zor durumdaydým. Sonunda arkadaþ çevresi, fakirlik, iþsizlik, çevrem ve çocuðumun hastalýðý beni
suça itti. Gasp, hýrsýzlýk yapmaya baþladým.
Çok güzel hayallerim vardý. O haram para ile
ameliyat için gün sayýyordum. Her suç iþlediðimde piþmanlýk duyuyordum. Mecburdum tek
hayalim oðlumun sakat kalmamasý idi. Bu böyle
ameliyat gününe kadar gitti. Oðlum hastaneye yatmýþtý. Ameliyat günü belliydi. Ama ne yazýk ki yakalandým. Oðlum ve eþim hastanede, ben karakolda
idim. Bu yolun sonu elbet gelecekti. Ben tutuklandým, oðlum ortopedi servisinde ameliyat oldu, ben
cezaevine girdim.
Eþim ve çocuklarým ninemin yanýnda kaldý. Çocuklarýma kaymakamlýk yardým yapýyor. Ailem çok
maðdur oldu. Ben çok piþman oldum, mahkeme sonunda 25 yýl ceza aldým. 8 yýldýr cezamý
çekiyorum. Ve dertler üst üste gelmeye baþladý. Maddî imkânsýzlýklar yüzünden eþim çocuklarýmý okuldan aldý. Evet, ben bir suçluyum. Kaymakamlýk yardýmý kesti. Eþim temizlik iþlerine gitmeye baþladý. Ama hayalim gerçek oldu, oðlumun ayaðý iyileþti. Hiç olmazsa
oðlum sakat kalmayacaktý. Ben bu 8 yýllýk cezaevi hayatýmda 4 tane cezaevi gezdim.

Hayal
Köþesi
Hayallerinizi
bize yazýnýz!

Cezaevinde Kendimi Geliþtirdim
Kendimi hep dýþarýya yetiþtirdim. Bol bol kitap
okudum. Kurslara gittim, eðitimimi tamamladým ve
hep hayal ediyorum, dýþarýda neler yapacaðým, neler
yapabilirim. Benim bir hayalim var; bu sefer kýzlarýmý, oðlumu okutup, topluma faydalý bir insan olmalarýný istiyorum. Kendim dýþarýdan açýk öðretim
okuyup topluma faydalý olacaðým. O gecekondu ve
çevreden kurtulmak istiyorum. Valiliðe gidip beni
topluma kazandýrmasý için yardým isteyeceðim. Ýþkur, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Müdürlüðüne gidip iþ müracaatýnda bulunacaðým.
Kendi iþyerimin olmasýný veya özel bir yerde çalýþmayý istiyorum. Evimin olmasýný, kendim eþim ve
çocuklarýmýn topluma faydalý insanlar olmamýzý hayal ediyorum ve bu konuda devletimizin bana yardýmcý olmasýný istiyorum. Cezaevi benden çok þey
aldý; en sonunda çok sevdiðim ninemi, hayallerimi
ve hayatýmý koparýp aldý ve daha fazla bir þeyler almadan hayallerimin gerçekleþmesini istiyorum. Ýþte
benim hayatýmda bir hayal bitti, yaþamadan bir hayal
baþladý sýfýrdan. Bunun da gerçek olmasýný istiyorum.
Savaþ Döven
Dinar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

ÖYLE BÝR CEZA ÝNFAZ KURUMU ÝSTÝYORUM KÝ...
Öyle bir ceza infaz kurumu istiyorum ki;
Ýnsanlarýn sabah kalktýklarýnda gülümseyerek birbirlerine günaydýn dedikleri, çok amaçlý
salonda (mutfak, yemekhane, kantin, ziyaret yeri, çay ocaðý, kafeterya) hep birlikte yemek yedikleri, kantininden dondurmadan, parfümüne kadar her türlü alýþveriþi yapýp, çay ocaðýndan aldýklarý ayran ile kaþarlý, sucuklu tost yiyebildikleri…
24 saat ulaþabildikleri telefonla istedikleri
sürece, istedikleri kiþi ile konuþabildikleri, açýk
görüþlerini yine bu alanda rahatlýkla yaðmur ve
kar altýnda kalmadan, sýcak bir ortamda yaþabildikleri, ailece resim çekilebildikleri...
Herkesin bir iþinin olduðu, mesai saatlerinde, hafta içlerinde sakin bir müzik eþliðinde çalýþtýklarý, iþ güvenliðinin saðlandýðý ve ay baþlarýnda maaþlarýný aldýklarý... Özel önlük, terlik ve
maskeleri olan, sosyal güvencelerinin olduðu,
meslek ile ilgili eðitim ve sertifikalarýn verildiði;
kiminin bahçe, sera ve çiçek yetiþtiriciliði, kiminin konfeksiyon eðitimi aldýðý, çay molalarýnda
güler bir yüzle sohbet ettikleri...
Okuyan öðrenci hükümlülerin okullarýna severek gidip geldikleri, ders çalýþma ortamlarýnýn
olduðu...

Senelik izinlerini aileleri ile birlikte geçirip,
huzur içinde kurumlarýna döndükleri...
Futbol ve voleybol sahalarýnýn olduðu, her koðuþta çamaþýr makinesi bulunan, koðuþ bahçelerine çýkmada saat olmadýðý, koðuþlarda güneþ
enerjisi ile banyo yaptýklarý ve 24 saat kalorifer
sistemi ile ýsýndýklarý, koðuþlarda þahsi dolaplarýnýn olduðu, koðuþ, yemekhane ve üretim yerlerinde sigara içmedikleri, bahçede voltalarýný rahatlýkla attýklarý…
Çevreyi ve doðayý kirleten atýk pilleri topladýklarý, topladýklarý mavi kapaklarla engelli vatandaþlara araba almak için çaba harcadýklarý...
Kurumlarýnda devamlý doktor ve psikologun
hazýr bulunup sorunlarýný rahatça dile getirdikleri, idarece sorunlarýna çözüm bulunan bir ceza
infaz kurumu...
Çok þey mi isteklerim? Ki bunu isteyen bir
ceza infaz kurumu çalýþanýysa tabi ki deðil. Ama
þaþýrtýcý deðil mi! Ýnsani ve olmasý gerekenler.
Ýþin tuhaf yaný zaten bunlar birçok açýk ceza infaz kurumunda var fakat; ulaþmak için iyi hal ve
biraz da sabýr gerekmekte.
Selçuk Onur
Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru

BENÝM HAYALÝM...
10 yýl içinde af çýkar ise, bizler özgür olursak; Kat Kasabasý’ndaki evime döneceðim ve
evimi tamir edip tarlalarda ýrgatlýk yapacaðým.
Helâl para ile otobüse binip vatanýmýzý düþmanlardan kurtaran ulu önder Atatürk'ü ziyaret
için Ankara'daki Anýtkabir'e gideceðim. Atamýzý
ziyaret edeceðim ve hasret giderdikten sonra
Tokat ili Turhal ilçesi Kat Kasabasý’na geri döneceðim. Tarlalarda ýrgat olarak çalýþýp para kazanýnca yiyecek alacak kadarýnýn bir kýsmýný
evime harcayacaðým, kalan kýsmýný da Ali Þevki
Erek Dökmetepe Yatýlý Okulunda okuyan yetim-fakir çocuklara yardým edeceðim ve cezaevlerinde fakir bay-bayan mahkûmlara para yardýmý yapacaðým. Evlenmeyi çocuklarýmýn olmasý-

ný istiyorum. Biri beni rahatsýz ederse onu jandarmaya þikayet edeceðim. Biri bana küfür
ederse veya kötü söz söylerse hemen cezaevinde geçen günlerim aklýma gelecek ve bana kötü
davranana Allah’ýndan bul diyerek, bir daha suç
iþlemeyeceðim ve komþularýma yardým edeceðim. Öldürdüðüm insana mevlüt okutmak istiyorum. Türkiye'de örnek bir vatandaþ olmak istiyorum. Ben fakirlikten okuyamadým kara bir
cahilim. Fakir öðrenciler okusun öðrensin ve
suç iþlemesinler. Zira her þey cahillikten.
Mustafa Torun
Samsun E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
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Torbalý Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda karo-fayans
döþemeciliði ve okur-yazarlýk belgeleri törenle daðýtýldý
Torbalý K2 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýzmir Ýþkur Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle düzenlenen karo-fayans ve mermer döþemeciliði kursu ile Halk Eðitim Merkezi iþbirliðiyle düzenlenen 1. kademe okuma yazma kursu belgeleri 16.02.2011 tarihinde yapýlan törende daðýtýldý.
orbalý K2 Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda
14.02.2011 tarihinde tamamlanan karo, fayans ve mermer döþemeciliði kursuna katýlan ve baþarýlý olan 18 hükümlü
ile 1. kademe okuma yazma kursunda baþarýlý olan 7 hükümlü
ve tutukluya 16.02.2011 tarihinde düzenlenen törenle belgeleri
verildi.
Törene; Torbalý Kaymakamý
Zeki Aslan, Torbalý Cumhuriyet
Baþsavcýsý Celal Tekin, Cumhuriyet Savcýsý Seda Yüksel,
Hâkimler Tuna Tekin ve Özgül
Kaya, Torbalý Ýlçe Jandarma Komutaný Oðuzhan Uslu, Ýlçe Emniyet Müdürü Orhan Yalçýn, Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Ruhi

T

Torbalý K2 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 18 hükümlüye karo-fayans ve mermer
döþemeciliði, 7 hükümlüye de 1.kademe okuma-yazma kursu belgeleri törenle daðýtýldý.

Gündoðdu, Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Selahattin Daðver,
Türkiye Ýþ Kurumu Ýzmir Ýl
Müdürlüðünü temsilen Canan
Baþlangýç, Ceza Ýnfaz Kurumu
sorumlu Baþmemuru Kenan
Yýlmaz ve Kurum personeli katýldý.
Törende, hükümlü ve tutuklulara Halk Eðitim Merkezi ve
Ýzmir Ýþ Kurumu Müdürlüðü
tarafýndan hazýrlanan sertifikalar daðýtýldý.
Ceza Ýnfaz Kurumunda
21.02.2011 tarihinde ise bilgisayar operatörlüðü, mermer-mozaik döþemeciliði ve yaðlý boya
resim kurslarý baþlatýlmýþ olup,
kurslara toplam 45 hükümlü ve
tutuklunun katýlýmý saðlandý.

Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ‘Sevgililer Günü’ kutlamasý
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, 14 Þubat Sevgililer Günü münasebetiyle Ankara Devlet Klasik Türk Müziði
Korosu ve Ankara Devlet Türk Halk Müziði Korosunca unutulmaz bir konser gerçekleþtirildi.
nkara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 14 Þubat 2011 tarihinde; 14 Þubat Sevgililer Günü
kutlamalarý münasebetiyle, Kültür ve
Turizm Bakanlýðý Güzel Sanatlar
Genel Müdürlüðü Ankara Devlet
Klasik Türk Müziði Korosu ile Ankara Devlet Türk Halk Müziði Korosu
ses ve saz sanatçýlarý tarafýndan çok
amaçlý kültür salonunda konser düzenlendi.
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Ceza Ýnfaz Kurumu Öðretmenleri Recai Yýldýz, Fikri Altuntaþ ve
Mehmet Büker'in özverili katkýlarýyla
düzenlenen konser programý; Ceza
Ýnfaz Kurumu Ýdare Memuru Cavit
Makinist, Kurum personeli ile hükümlülerin yoðun ilgisi ve katýlýmý ile
gerçekleþti.
Konser öncesinde, Kurumda
Okuma-Yazma II. Kademe Kursunu
baþarý ile tamamlayan 6 hükümlü ile
Açýk Ýlköðretim Okulunu baþarý ile
bitiren 5 hükümlüye belge ve diplomalarý törenle verildi.
Kurum Öðretmeni Mehmet Büker; bu yýl 14 Þubat Sevgililer Günü
kutlamalarý ile Peygamberimiz Hz.
Muhammed'in Kutlu Doðum Haftasýnýn ayný güne isabet etmesi nedeniyle; konsere katýlan tüm personel
ve hükümlülerin ‘Kandili’ini kutlayarak, peygamberimizin doðumu ve
Kutlu Doðum Haftasý hakkýnda bir
konuþma yaptý.
Programýn ilk bölümünde Kültür
ve Turizm Bakanlýðý Ankara Devlet
Türk Halk Müziði Ses Sanatçýsý Sýtký Akýn ve saz arkadaþlarý; Kenan
Seyhan, Burak Demir, Ali Eroðlu,
Ümit Tokgöz, Ýsmail Tosunbalcý, Yaþar Altýntaþ ve Ankara Devlet Klasik
Türk Müziði Korosu Ses Sanatçýsý

Necmettin Akben ile saz arkadaþlarý
Yýlmaz Dinleyen, Ýbrahim Kýrþan,
Þükrü Civan, Okan Sezik ve Alaattin
Sezen tarafýndan okunan birbirinden
güzel türkü ve þarkýlarla coþku içerisinde 14 Þubat Sevgililer Günü kutlandý.
Kurum Ýdare Memuru Cavit Makinist ve Kurum Öðretmeni Mehmet
Büker, böyle bir günü kendileriyle
paylaþtýklarý ve katýlanlara yaþattýklarý
coþku ve mutluluktan dolayý deðerli
Ses Sanatçýlarý Necmettin Akben ve
Sýtký Akýn ile saz arkadaþlarýna teþekkür ettikten sonra program sona erdi.

Delice Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
tiyatro gösterisi ve konser coþkusu
elice Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Tiyatro Kursu Öðretmeni Sezai Yeþilyurt yönetimindeki “Tiyatro Þubat” tarafýndan tiyatro gösterisi ve
eðlence programý düzenlendi.
26.01.2011 tarihinde, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu ile baþlayan program, Yunus Emre'nin hayatýný anlatan tasavvuf
gösterisi, Ciguli-Binnaz tiplemesi, komedi dans üçlüsü þovu ve mahkûmlar arasýn-
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da yapýlan yarýþmalarla devam etti. Ses Sanatçýsý Ozan Sefai söylediði türkülerle salondakileri çoþturdu. “Tiyatro Þubat” ekibi gösterileri ile Ozan Sefai'nin türküleri eþliðinde
hükümlü ve tutuklulara unutulmaz bir gün
yaþattýlar. Kurum Müdürü Ali Baþekin, “Tiyatro Þubat” ekibine ve Ozan Sefai'ye sunduklarý gösteriden dolayý teþekkür ederek,
Kurumda yapýlan tiyatro kursunda eðitim
alan kursiyerlerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar
Günü’nde kendilerine tiyatro oyunu gösterisinde
bulunacaklarýnýn müjdesini verdi.
Programa;
Delice
Cumhuriyet Savcýlarý Ziya
Öztürk ve Barýþ Kýlýç, Kurum Müdürü Ali Baþekin,
Kurum Ýkinci Müdürü Yaþar Yüz, Kurum Öðretmenleri Veysel Kamalý, Rýza Asil, Kurum personeli
ile çok sayýda hükümlü ve
tutuklu katýldý.

Bursa’da ‘Anne-babanýn
sorumluðu’ konulu
konferans
Bursa’da, Eðitimci Yazar Sait Çamlýca tarafýndan Bursa E
Tipi ve H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumlarýnda bulunan hükümlü-tutuklular ile Personele "Çocuk Eðitiminde Anne ve Babanýn Sorumluluklarý" konulu konferans verildi.
E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumdaki konferansta Eðitimci Yazar Sait Çamlýca, "Ne oluyor
bu çocuklara?' sorusunun cevabýný arayan herkes önce annebabanýn düzenini kurduklarý aile
hayatýný sorgulamak zorunda.
Çocuk doðurmayý annelik, çocuklarýn maddî ihtiyaçlarýný gidermeyi babalýk saymaktan vazgeçmek zorundayýz. Doðurmak
annelik, doyurmak babalýk deðildir. Annenin de babanýn da ortak
sorumluluðu, çocuklarýn kiþiliðini yoðurmak olmalýdýr.” dedi.
Konferans sonunda Kurum
Müdürü Abdulkadir Öztüfekçi
tarafýndan yazara teþekkür belgesi takdim edildi.
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Nevþehir E Tipi'nde üniversite öðrencileri
ile hükümlüler voleybol maçý yaptýlar
Nevþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Nevþehir Üniversite öðrencileri ile hükümlüler arasýnda
voleybol maçý gerçekleþtirildi. Þölen havasýnda geçen maç hükümlülerin galibiyetiyle sonuçlandý.
evþehir E Tipi Kapalý Ceza
infaz Kurumunda, Nevþehir Üniversitesi iþbirliðiyle
Üniversite öðrencilerden oluþan
voleybol takýmý ile hükümlü-tutuklulardan oluþan voleybol takýmý arasýnda hükümlü-tutuklularýn eðitim
ve iyileþtirme faaliyetleri çerçevesinde voleybol maçý yapýldý.
15 Þubat’ta gerçekleþtirilen
maçta hükümlü-tutuklular inanýlmaz bir mücadele ortaya koydular.
Ýzleyicilerin desteði ile baskýlý bir
oyun ortaya koyan hükümlü ve tutuklular, ilk seti 25-17 kazandý. Çok
iyi bir oyun ortaya koyan hükümlü
ve tutuklular, alkýþ yaðmuruna tutuldu.
Þölen havasýnda geçen maçý hükümlü-tutuklular 3-0 kazandý. Maç
sonunda Üniversite öðrencilerine
ve gelen heyete Ceza Ýnfaz Kurumunda üretilen çinilerden hediye

N

verilirken; Nevþehir Üniversitesi
Rektörü Filiz Kýlýç da Kurum Müdürü Hamit Karslýoðlu'na bir
plâket hediye etti.
Dostluk maçýna; Rektör Filiz
Kýlýç, Rektör Yardýmcýsý Çetin Pekacar, Cumhuriyet Savcýsý Erdal
Yerdelen, Kurum Müdürü Hamit
Karslýoðlu, Kurum personeli ile
hükümlü ve tutuklular katýldý.
Rektör Kýlýç, Kurumdaki eðitim
ve iyileþtirme çalýþmalarý hakkýnda
bilgi alarak, süregelen bu çalýþmalara katkýda bulunacaklarýný dile
getirdi. Kýlýç, ziyaretinden sonra
ceza infaz kurumlarý hakkýndaki ön
yargýlarýnýn kalmadýðýný beyan etti.
Kurum Müdürü Hamit Karslýoðlu da Ceza Ýnfaz Kurumunun diðer kurumlarla olan iþbirliðinin ve
hükümlü-tutuklulara yönelik eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn
devam edeceðini ifade etti.

Nevþehir Üniversitesi öðrencileri ile yapýlan voleybol maçýnda galip gelen hükümlüler Nevþehir Üniversitesi Rektörü Filiz Kýlýç, Rektör Yardýmcýsý Çetin Pekacar, Cumhuriyet Savcýsý Erdal Yerdelen ve Kurum Müdürü Hamit Karslýoðlu tarafýndan tebrik edildi.

Eskiþehir H Tipi’nde belge
daðýtým töreni ve konser
skiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 11 Þubat 2011 tarihinde yapýlan
konser ve belge daðýtým töreni; Þovmen
Kazým Günbaþar (Sosyete Kazým) ve mahallî sanatçýlarýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Programda; Türkiye Ýþ Kurumu, Millî Eðitim Müdürlüðü ve Ceza Ýnfaz Kurumu iþbirliðiyle açýlan Sývacýlýk, Boya ve Badanacýlýk, Karo ve Fayans Döþemeciliði, Dýþ Cephe Yalýtým, Bilgisayar Kullanýmý, Ütücülük, Overlokçuluk ve Makastarlýk mesleki eðitim kurslarýnda baþarý göstererek belge
almaya hak kazanan 72, Açýk Öðretim Fakültesinden mezun olan 3, Açýk Öðretim Lisesinden
mezun olan 4, Açýk Ýlköðretim Okulundan mezun olan 42 hükümlü ve tutukluya kurs belgeleri ve diplomalarý daðýtýldý.
Belge daðýtým töreni ve konsere Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ekrem Aydýner, Cumhuriyet Savcýlarý
Bülent Yýldýz ve Þenol Demir, Kurum Müdürü
Veysel Yüksel, Kurum personeli ve çok sayýda
hükümlü ve tutuklu katýldý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ekrem Aydýner, yaptýðý konuþmada; ceza infaz kurumlarýnda her
türlü eðitimin ve özellikle de meslekî eðitimin
önemine vurgu yaparak, hükümlü ve tutuklulara
burada kaldýklarý süreyi en iyi ve verimli bir þekilde deðerlerdirmelerini tavsiye etti.

E

Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda tiyatro gösterisi
Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ümraniye E
Tipi Kapalý Drama Kumpanya Tiyatro Ekibi tarafýndan Aðustos
2010 tarihinde, hükümlülere yönelik olarak baþlatýlan tiyatro eðitimi sýrasýnda kaleme alýnan dört perdelik "4.Duvar" isimli komedi-drama oyunu büyük beðeni görüyor.
Hükümlüler tiyatro oyunculuðu, yazarlýðý ve yönetmenliði konusunda 6 aylýk bir eðitim aldýlar. Eðitimlerin ardýndan, Kurumda sahnelenmeye baþlanan oyun, hükümlü ve tutuklular tarafýndan beðeniyle izleniyor. Oyun, Jandarma Bölük Komutanlýðýnda
askerlik vazifesini yapmakta olan er ve erbaþlara da izlettirildi.
Tiyatro oyunu sonunda hükümlü tiyatro grubu oyuncularý ile
Drama Kumpanya oyuncu kadrosu ve yönetmenine Kurum Müdürü Hacý Aydinç ve ikinci müdürler tarafýndan teþekkür belgesi
verildi.

Sertifika daðýtýmýndan sonra, televizyon sanatçýsý Kazým Günbaþar (Sosyete Kazým) ve
mahallî sanatçýlar tarafýndan verilen konserde
hükümlü ve tutuklular, coþku içerisinde gönüllerince eðlendiler.

Cumhuriyet Baþsavcýsý Ekrem Aydýnýr, hükümlü ve
tutuklulara diploma ve belgelerini verdi.
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Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumuna 400 adet kitap baðýþlandý
Siverek’te
konser coþkusu
Siverek A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda personel ve hükümlü-tutuklular
için sertifika ve ödül daðýtým töreni yapýldý.
31 Ocak 2011 tarihinde Kurumda düzenlenen programda bir araya gelen personel ve hükümlü-tutuklular, doyasýya eðlenerek stres atýp moral buldular. Siverek
Belediyesi müzik grubunun sunduðu canlý müzik eþliðinde þarkýlar söylendi ve halaylar çekildi. Hükümlü ve tutuklulardan
oluþan bir koro da konser programýnda
canlý performans sergiledi. Beðeni ile izlenen koro, izleyenler tarafýndan büyük bir
ilgi ile karþýlanýp alkýþlandý. Konser programýna: Kurum Müdürü Osman Birol, Kurum Ýdare Memuru Mesut Akyol, Kurum
Öðretmeni Atilla Dorukoðlu, infaz koruma
baþmemurlarý ve memurlarý ile hükümlü
ve tutuklular katýldý.
Konser programýndan sonra Sýhhi Tesisat Armatür Montajcýsý ve Onarýmý, Katý
ve Sývý Yakýtlý Kalorifer Ateþçisi, Bilgisayar
Kullanýmý Mesleki Eðitim Kurslarýný bitiren hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý,
voleybol ile masa tenisi müsabakalarýnda
baþarýlý olan ve ayrýca serbest konulu resim, þiir ve kompozisyon yarýþmasýnda birinci olan hükümlü ve tutuklulara kupa ve
madalyalarý ile hediyeleri verildi.
Kurum Müdürü Osman Birol'un bu
tür etkinlikleri sýk sýk devam ettirmeye çalýþacaklarýný ifade ettiði konuþmasý ile
program sona erdi.

Malatya E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumuna, M.G.G (Malatya Giriþim Grubu) 400 kitap
baðýþladý. Kitap baðýþý nedeniyle Ceza Ýnfaz Kurumunda tören düzenlendi.
Törene Cumhuriyet Baþsavcýsý Ali Ceyhun Ceylan, Malatya Vali Yardýmcýsý Ýnci Sezer
Becel, Ýl Özel Ýdaresi Genel
Sekreteri Sami Er, M.G.G
(Malatya Giriþim Grubu) Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Adnan Baþdemir, Kurum Müdürü Þerafettin Güngör
ve Kurum personeli katýldý.
Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen törende 400 kitap Ceza
Ýnfaz Kurumuna teslim edildi.

Törende Kitap Okuma
Kampanyasýna destek veren
Malatya Giriþim Grubu Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý
Adnan Baþdemir’e Malatya
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ali
Ceyhun Ceylan tarafýndan
plâket ile hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan yaðlý boya
resim tablosu hediye edilerek,
teþekkür edildi.
Tören; Kurum Müdürü þerafettin Güngör ile hükümlüler ve tutuklular adýna bir hükümlünün yapýlan yardýmlar için Malatya Vali Yardýmcýsý Ýnci Sezer Becel ve Malatya Giriþim Grubu'na teþekkür ettikleri konuþma ile
sona erdi.

Vaka Yönetimi Konusunda Avrupa Birliði Projesinin
Toplantýsý 21-22 Þubat 2011 Tarihlerinde Sofya'da Yapýldý
Hükümlülerin rehabilitasyon ve eðitim programlarýný içeren ve vaka yönetimi olarak isimlendirilen AB Projesi (DOMICE) Toplantýsý 21-22 Þubat 2011 tarihleri arasýnda Bulgaristan’ýn baþkenti Sofya'da yapýldý.
ngiltere Hükümlü Yönetimi Servisi tarafýndan yürütülen Avrupa Komisyonunca bütçesi saðlanan DOMICE isimli Projede Bulgaristan, Hýrvatistan ve Danimarka projenin ortaðý

Ý

olarak yer alýyor. Proje koordinasyonu
CEP (Avrupa Denetimli Serbestlik
Derneði) tarafýndan yapýlýyor. Bu projede; hükümlülerin ceza infaz kurumuna girdiði tarihten salýverileceði ta-

Muðla E Tipi’nde
diploma ve sertifika
daðýtým töreni yapýldý
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

4 Þubat 2011 tarihinde düzenlenen törende Öðretmen Ýdris Koç'un Ceza Ýnfaz
Kurumunda gerçekleþtirilen eðitim faaliyetleri ve sosyal-kültürel faaliyetler hakkýnda bilgi verdi. Kurum Müdürü Vezir Güneþ Açýk Ýlköðretim Okulundan mezun
olanlara diplomalarýný vererek, ceza infaz
kurumunda gerçekleþtirilen eðitim faaliyetleri ve sosyal-kültürel faaliyetlerin önemine vurgu yapýp; çalýþma ve gayretlerin
bu noktada kalmamasý gerektiðini, bir üst
öðretime kayýtlarýn yapýlarak ceza infaz kurumunda geçirilen sürelerin en iyi þekilde
deðerlendirilmesini, bu konudaki talep ve
gayretlerde Kurum personelinin imkânlar
ölçüsünde destek olacaðýný söyledi
Törende diploma alan 12 hükümlü ve
tutuklu Açýk Öðretim Lisesine, 8 hükümlü
ve tutuklu da Açýk Ýlköðretim Okuluna kayýt olarak eðitime devam etmek istediklerini beyan ettiler.
Törene Kurum Müdürü Vezir Güneþ,
Ýkinci Müdür Selahattin Akyýldýz, Öðretmen Ýdris Koç, Sosyal Çalýþmacý Ahmet
Kayacýk, Psikolog Gülten Akarsu, Kurum
personeli ve açýk öðretime kayýtlý hükümlü
ve tutuklular katýldý.

Madde Baðýmlýlarý
ile ilgili Çalýþmalar Lizbon’da
yapýlan toplantýda ele alýndý
Kýsa adý EMCDDA olan Avrupa
Uyuþturucu ve Uyuþturucu Baðýmlýlýðý
Ýzleme Merkezinde 34 ülkedeki ceza infaz kurumlarýnda sürdürülen madde baðýmlýlýðý ile ilgili çalýþmalar Portekiz’in
baþkenti Lizbon’da yapýlan toplantýda
deðerlendirildi. 1-2 Mart 2011 tarihindeki toplantýya; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü temsilen Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer katýldý.
Yaklaþýk on yýldýr faaliyet gösteren
merkez, her yýl katýlým anlaþmasý ile
merkezin çalýþmalarýna katýlan her ülke
ile ilgili 'Uyuþturucu Madde Raporu' yayýmlamakta olup bu kapsamda ülkelerden uyuþturucu madde ile ilgili veri top-

lanýyor. Toplantýda özellikle ceza infaz
kurumlarýndan güvenilir ve karþýlaþtýrýlabilir verilerin toplanmasý konusunda
strateji oluþturulmasý gerekliliði üzerinde duruldu.
Avrupa Birliði ülkelerindeki ceza infaz kurumlarýnda bulunan hükümlü ve
tutuklularýn % 10 ile % 25'inin uyuþturucu suçlarýndan hükümlü ve tutuklu
olduðu ayrýca, bu ülkelerde genel mevcuda oraný, tutuklularýn %21.9, yabancý
hükümlülerin % 18.2, çocuklarýn % 2.2
ve bayanlarýn % 5 olduðu ifade edildi.
Toplantý uyuþturucu madde ile ilgili
veri toplama þekilleri üzerindeki tartýþma ile sona erdi.

rihe kadar yapýlmasý gereken rehabilitasyon ve eðitim programlarýnýn tamamýný içeren ve vaka yönetimi olarak
isimlendirilen çalýþmalar deðerlendirilerek Avrupa Birliðinde uygulama
birliði saðlanmasý hedefleniyor.
Proje baþlangýç aþamasýnda proje
uzmanlarý tarafýndan Avrupa Birliði
ülkelerindeki ceza infaz kurumlarýnda
vaka yönetiminin nasýl gerçekleþtiði
konusunda bilgi toplanarak, bu bilgiler çalýþma grubu tarafýndan Kasým
2010, Ocak 2011 ve Þubat 2011 tarihlerinde yapýlan üç ayrý toplantýda deðerlendirildi. Projeyle ilgili Ekim 2011
tarihinde konferans yapýlacak olup,
daha sonra 'Avrupa Birliði Vaka Yönetimi El Kitabý' ile 'En Ýyi Uygulama
Örnekleri' isimli kitap yayýnlanacak.
Proje toplantýsýna Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüðünü
temsilen Daire Baþkaný Vehbi Kadri
Kamer katýldý.
Toplantýda öncelikle vaka yönetiminin suç iþlendikten sonra hangi
aþamada baþlamasý gerektiði deðerlendirildi. Özellikle tutuklama kararý
yerine seçenek tedbirlere karar verilmesi halinde tedbir süresince þüpheli
veya sanýða müdahale programlarýnýn
uygulanýp uygulanmayacaðý, ayrýca ceza infaz kurumundan salýverildikten
sonra müdahale programlarýnýn devam edip etmeyeceði konularý tartýþýldý. Tartýþma vaka yöneticisinin görevlerinin ne olacaðý ve vaka yöneticisinin
ortalama kaç hükümlü ile çalýþmasý
gerektiði konularý ile devam etti. Bu
konuda Avrupa Birliði ülkelerinde son
derece farklý uygulamalarýn bulunduðu görüldü.
Vaka yöneticisi; Romanya'da 34 ile
120, Çek Cumhuriyeti'nde 80 ile 100,
Estonya'da 50 ile 60, Polonyada 130 ile
160 hükümlü ile çalýþýyor.
Vaka yöneticisinin hangi eðitimleri
almýþ olmasý gerektiði konusu da toplantýda son olarak ele alýndý.
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Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüðüne Sefa Mermerci atandý
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðüne atanan Sefa Mermerci, Danýþtay üyeliðine
seçilen Nizamettin Kalaman’dan 3 Mart 2011 tarihinde görevi devraldý.
eza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðüne, Teftiþ Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Sefa Mermerci atandý.
Mermerci, Danýþtay üyeliðine atanan Nizamettin Kalaman’dan 3 Mart 2011 tarihinde görevi devraldý.
Mermerci, ülkemizde ceza infaz kurumlarýnýn çok hassas yerlerin baþýnda
geldiðini belirterek, bu yüzden kurum
personelinin görevini insan haklarýna ve
yasalara uygun olarak, çaðdaþ infaz anlayýþý doðrultusunda yapmasý gerektiðini
söyledi. Mermerci, þunlarý söyledi:
“Dünyada insan haklarý olgusu sürekli
geliþmekte, insan haklarýna saygýlý bir ceza infaz ve hukuk sistemi içinde yaþamak
arzusu tüm dünyanýn ortak özlemi haline
geldi. Özellikle son 20-30 yýl içinde insan
haklarý konusunda sürekli bir deðiþim ve
yeni yaklaþýmlar ortaya çýkýyor. Bu alanda
kendimizi sürekli yenilemek durumundayýz. Son dönemde ceza infaz kurumlarýnda gerçekleþtirilen reform çalýþmalarý,
çaðdaþ infaz anlayýþý ve Avrupa standartlarý doðrultusunda bir yapýlanmaya gidilerek, ceza infaz kurumlarýnda bulunan
hükümlü ve tutuklularýn rehabilite edilmesi ve topluma yeniden kazandýrýlmasý
için eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýna
hýz verildi ve bu anlayýþ infaz sürecinin

C

Genel Müdür
Sefa
Mermerci’nin
Özgeçmiþi

en önemli öðesi durumuna geldi.
Ceza infaz sistemi dahilinde atýlan somut adýmlar, Türkiye'deki demokratik
hukuk devleti anlayýþýnýn geldiði yerin bir
göstergedir. Adaletin aksamadan iþlemesi, yasalarýn herkese eþit ve adil olarak
uygulanmasýnýn saðlanmasý için üstlenmiþ bulunduðum bu görevi en iyi þekilde
yerine getirmeye çalýþacaðým. Ceza infaz

kurumlarýnda görev yapan tüm personelin bugüne kadar göstermiþ olduðu fedakarca çaba ve gayreti bundan böyle de
göstereceðine yürekten inanýyorum. Ayrýca bu fedakar memur arkadaþlarýmýza
maddî konular baþta olmak üzere her
türlü haklarý saðlamak, teslim aldýðým
bayraðý daha ilerilere götürmek için elinden gelen çabayý göstereceðim.”

1965 yýlýnda Güzelbahçe'de doðdu. Aslen Kastamonulu’dur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Ýzmir'de tamamladý. 1982 yýlýnda girdiði Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden 1987
yýlýnda mezun oldu. Sýrasýyla Çüngüþ, Yýðýlca ve
Alaçam Hâkimliði görevinde bulundu.
1999 yýlýnda Adalet Müfettiþliðine, 2005 yýlýnda
Adalet Baþmüfettiþliðine,
2006 yýlýnda ise Teftiþ Kurulu Baþkan Yardýmcýlýðýna
atandý.
03.03.2011 tarihinde ise
Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüðüne atandý. Evli
ve 3 çocuk babasýdýr.

Elmalý'da emekli olan personel için tören düzenlendi

Karabük Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda belge daðýtýmý
Karabük Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda düzenlenen kurslar neticesinde sertifika almaya hak kazanan hükümlü ve tutuklular ile Açýk Ýlköðretim Okulu, Okuma-Yazma 2. Kademe
kursunu bitiren hükümlü ve tutuklulara belgeleri 24.02.2011 tarihinde törenle daðýtýldý. Cumhuriyet Savcýsý
Alaattin Akdere törende yaptýðý konuþmada ceza infaz kurumlarýnda
açýlan kurslara katýlmanýn kendini yetiþtirme ve hayata tekrar tutunma açýsýndan çok önemli olduðunu belirterek kursiyerleri tebrik etti.
Konuþma sonrasý bilgisayar iþletmenliði kursuna katýlarak belge almaya hak kazanan 6 kiþiye, 2. kademe
okuma yazma kursunu tamamlayan 5
kiþiye ve Açýk Ýlköðretim Okulunu bitiren 2 kiþiye Cumhuriyet Savcýsý Alaattin Akdere, Kurum Müdürü Faruk
Korkmaz, Kurum Öðretmeni Kemal
Arslan, Sorumlu Ýnfaz Koruma Memurlarý Kadir Bostancý ve Mustafa
Sandal'ýn katýlýmlarýyla belgeleri hak
sahiplerine daðýtýldý.

Elmalý A3 Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda görev yapan Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Kemal Akýn'ýn emekliye
ayrýlmasý nedeniyle veda töreni düzenlendi.
Törene Elmalý Cumhuriyet Baþsavcýsý
Hasan Onur Dinç, Elmalý Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hayati Karaaslan, Kurum
Müdürü Mustafa Þahin, Kurum Ýkinci Müdürü Mehmet Doðan, Ýdare Memuru Ahmet Güleç ile Kurumda görev yapan infaz
ve koruma maþmemuru ve memurlarý ka-

týldý. Yemek programýnýn ardýndan Ýnfaz ve
Koruma Baþmemuru Kemal Akýn'a Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Onur Dinç tarafýndan teþekkür belgesi, Elmalý Aðýr Ceza
Mahkemesi Baþkaný Hayati Karaaslan tarafýndan da hediyesi takdim edildi.
Ceza Ýnfaz Kurumunda gerek baþka
kurumlara atanan gerekse emekli olanlar
ile yaprak dökümünün devam ettiðini, birilerinin göreve baþlayacaðýný birilerinin de
ayrýlacaðýný belirten Cumhuriyet Baþsavcýsý

Hatay E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda müzik þöleni
Hatay E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlülere
yönelik olarak 11.02.2011 tarihinde
müzik þöleni düzenlendi.
Kurumun Açýk Bölümüne ait yemekhanede düzenlenen þölen infaz
koruma memurlarý ve hükümlülerden oluþan bir ekip tarafýndan ger-

çekleþtirildi. Birbirinden güzel türkü, þarký ve uzun havalarýn söylendiði þölene hükümlüler de katýldý.
Büyük bir mutluluðun yaþandýðý
þölende türküler eþliðinde hükümlüler ve Kurum personeli oyun oynayarak, türkülere eþlik ettiler ve
neþeli anlar yaþadýlar.

Hasan Onur Dinç, "Önemli olan kurumda
saðlanan birlik ve beraberliðin bozulmamasýdýr. Ben burada gördüðüm birlik ve
beraberliði hiçbir zaman unutmayacaðým."
dedi. Baþsavcý Dinç, Baþmemur Akýn'a
emeklilik hayatýnda mutluluklar diledi.
Elmalý Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný
Hayati Karaaslan ise yaklaþýk 25 yýl önce
Devletin giydirmiþ olduðu beyaz gömleði
yine ayný þekilde teslim etmenin güzel bir
olay olduðunu belirterek, herkesin bu günleri görmesi ve yaþamasý temennisinde bulundu.
Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Kemal
Akýn ise "Bugünlere gelmemde emeði geçen tüm müdürlerime ve personel arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. Ýnþallah herkes saðlýklý bir þekilde bu günlere kavuþur
ve bu sevinci tadar." dedi.
Program, Kurumda çalýþan tüm personelin birlikte hatýra fotoðrafý çektirmesi ile
sona erdi.
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Çorum L Tipi’nde ‘Mehmet Akif Ersoy’un Hayatý ve
Kiþiliði’ konulu konferans gerçekleþtirildi
Ýstiklâl Marþý’mýzýn Yazarý Mehmet Akif Ersoy’un hayatý ve kiþiliði ile ilgili olarak Çorum L
Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik konferans düzenlendi.

Ç
Mehmet Tatlýsu
Emekli Öðretim
Görevlisi

Batman M Tipi’nde
AÝO’dan mezun olan
10 hükümlü-tutukluya
diplomalarý verildi
Batman M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Açýk Ýlköðretim Okulunu bitiren hükümlü ve tutuklular için 17.02.2011
tarihinde Diploma Daðýtým Töreni yapýldý. Törene Kurum Müdürü Aydýn Subaþý,
Eðitimden Sorumlu Ýkinci Müdür C. Ertuðrul Yavuz, Ýdare Memuru Salih Bal,
Kurum Öðretmeni Mehmet Þen ve Kurum personeli katýldý.
Kurum Müdürü Aydýn Subaþý yaptýðý
konuþmada; eðitimin, bireyin doðumundan ölümüne kadar süren canlý ve sürekliliði olan bir etkinlik olduðunu dile getirdi. Eðitimin sadece okulda ve dýþarýda deðil içerde de devam ettiðini vurgulayan
Subaþý, mahkûmiyetin istenirse eðitim
amaçlý bir fýrsata dönüþtürülebileceðini,
bireyin boþ zamanlarýný okumaya ve eðitime harcamasý durumunda kiþinin en deðerli armaðaný kazanmýþ olacaðýný ifade
etti.
Subaþý, Kurumda çok yönlü kurslar
verildiðini, bu kurslara katýlan tutuklu ve
hükümlülerin dýþarýdaki yaþamlarýna baþka bir gözle bakabildiklerini, tahliyeden
sonraki yaþamlarýnda sosyo-kültürel olarak çok yönlü bir yaþam sürdürebildiklerini dile getirerek, bu diplomalarý almaya
hak kazanan hükümlü ve tutuklulara baþarýlarýn ömür boyu sürmesini temenni
ederek birer kitap hediye etti.

Ýspanya’ya çalýþma
ziyareti
Tunceli A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, 01.08.2009 tarihinde baþlayan ve 31.07.2011 tarihinde sona erecek
olan ve Ýspanya, Estonya, Polonya, Ýsveç ve
Türkiye'nin ortak olduðu Yabancý Dil
Eðitim Projesi kapsamýnda 31 Ocak 2011
- 04 Þubat 2011 tarihleri arasýnda Ýspanya'nýn baþkenti Madrid'e ziyaret gerçekleþtirildi. Proje ortaðý diðer dört ülkenin
ceza infaz kurumu çalýþanlarýnýn da yer
aldýðý ziyarete; Türkiye’yi temsilen Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Tetkik
Hakimi Hakan Umut, Tunceli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Haydar Çalýþkan, Ýnfaz Koruma Baþmemuru Hýdýr
Çavdar ve Projede görevli yabancý dil
okutmaný Ahmet Tavacý katýldý.
Çalýþma ziyareti esnasýnda proje çalýþmalarýnýn yaný sýra Madrid Yucatan Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Victoria Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu ile Belediye'ye ziyaret yapýldý. Ziyaret edilen ceza infaz kurumlarýnýn iþleyiþi ile eðitim faaliyetleri
yerinde gözlenerek, karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulunuldu.

orum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, sosyal-kültürel faaliyetler kapsamýnda, Çorum Dil
ve Edebiyat Derneði iþ birliðiyle “Mehmet Akif Ersoy’un Hayatý ve Kiþiliði” konulu bir konferans düzenlendi.
Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve
Dil ve Edebiyat Derneði Baþkaný Turhan
Candan ve Emekli Öðretim Görevlisi
Mehmet Tatlýsu tarafýndan verilen konferansa; Kurum Müdürü Mehmet Aydýn,
Eðitimden sorumlu Ýkinci Müdür Kadir
Erdoðan, Ýdare Memuru Mustafa Kýlýç,
Kurum öðretmenleri, sosyal hizmet uzmanlarý ve personeli ile hükümlü-tutuklular katýldý.
Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve
Dil ve Edebiyat Demeði Baþkaný Turhan
Candan'ýn yapmýþ olduðu giriþ konuþmasýndan sonra Emekli Öðretim Görevlisi
Mehmet Tatlýsu, Ceza Ýnfaz Kurumunda
ilk defa konferans vermekten dolayý mutlu olduklarýný belirterek, Milli Þairimiz
M. Akif Ersoy’un milletimiz için önemli

bir þair ve kiþilik olduðunu belirterek baþladýðý konuþmasýný Ýstiklal Marþý’ný okuyarak bitirdi. Kurum Ýkinci Müdürü Kadir Erdoðan yaptýðý konuþmada; konferansýn verilmesine katkýda bulunan
D.E.D. Baþkaný Turhan Candan ve Emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu'ya
teþekkür etti ve bu tür konferanslarla hü-

kümlü-tutuklularýn kiþisel geliþimine
katký saðlamak istediklerini söyledi.
Program sonunda Kurum Müdürü
Mehmet Aydýn tarafýndan Emekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu’ya, Kurum
Ýkinci Müdürü Kadir Erdoðan ile Dil ve
Edebiyat Derneði Baþkaný Turhan Candan’a "Teþekkür Belgesi" verildi.

Ünye M Tipi’nde tiyatro gösterisi ve konferans
Ünye M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak üç konferans ve tiyatro
gerçekleþtirildi.
28 Ocak 2011 tarihinde, Ünye Ýlçe Tarým Müdürlüðünde

Görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Dursun Parsak ve Ziraat
Mühendisi Ahmet Sarýkoca tarafýndan "Besin Hijyeni, Muhafazasý ve Besin Zehirlenmesi" konulu konferans verildi.
Stres konulu konferans
1 Þubat 2011 tarihinde ise Rehberlik Araþtýrma Merkezi
Müdürlüðünde görevli Psikolog Danýþmanlar Fatih Kahraman
ve Sezgin Mendil tarafýndan "Stresle Mücadele Yöntemleri"
konulu konferans gerçekleþtirildi.
Tek kiþilik tiyatro gösterisi
4 Þubat 2011 tarihinde Tiyatro ve Sinema Sanatçýsý Ahmet
Yenilmez'e ait Yenilmez Sanat Merkezi Öðrencisi Ýlker Taze
tarafýndan "Hayat Gel Yan Yat" adlý tek perdelik tiyatro oyunu
sergilendi.
Etkinlik sonunda Oyuncu Ýlker Taze katýlýmcýlara baðlama
ziyafeti sundu.
Kan baðýþýnýn önemi konulu konferans
11 Þubat 2011 tarihinde ise Kýzýlay Derneði Ordu Þubesinde Görevli Biyolog Bünyamin Uzunkaya tarafýndan Toplumda Kan Baðýþý Bilincinin Oluþturulmasý Projesi çerçevesinde "Kan Baðýþýnýn Önemi" konulu konferans verildi.

Kurumlarda ‘Mevlid Kandili’ kutlamasý
Dinar Kapalý Ceza infaz Kurumunda, Mevlid Kandili münasebetiyle 14
Þubat 2011 tarihinde, Ýlçe Müftüsü Celil
Þimþek tarafýndan konferans verildi.
Müftü Celil Þimþek konuþmasýnda;
“Herkes hata yapabilir. Önemli olan bu hatalarýmýzdan ders çýkararak, bir daha suç
iþlememeye gayret etmektir. Sizler burada
geçici olarak bulunmaktasýnýz. Ceza sürenizi tamamladýktan sonra tekrar özgürlüðünüze kavuþacaksýnýz. Burada öðrendikleriniz sizlere yaþamýnýzda ýþýk tutacaktýr.”dedi.
Þimþek, ayet ve hadislerle insanlarýn
dünyadaki yaþam, gaye ve amaçlarýný örneklendirerek anlattý.
Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýlçe Müftülüðünün görevlendirdiði personel tarafýndan
din kültürü ve ahlâk bilgisi derslerinin yaný
sýra Kur'an-ý Kerim okumayý öðrenmek isteyenlere yönelik eðitim çalýþmalarý devam
ediyor.
Ünye M Tipi’nde kutlama
Ünye M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza

Ýnfaz Kurumunda da hükümlü-tutuklulara yönelik olarak yürütülmekte olan din
eðitimi ve ahlaki geliþim hizmetleri kapsamýnda, 14 Þubat 2011 tarihinde, Mevlid
Kandili münasebetiyle Ýlçe Müftülüðünde
Görevli Ýmam-Hatipler Ömer Þimþek, Veysel Kýlýçarslan, Orhan Güler, Muhsin Saylan, Zekai Tokaç, Murat Yavaþ, Mustafa Çu-

buk ve Mehmet Çaylý tarafýndan dini program hazýrlanýp sunuldu.
Kur'an-ý Kerim tilaveti, mevlid, ilahi ve
naatlarla devam eden program dua ile sona
erdi. Katýlýmcýlar ve hükümlü-tutuklular tarafýndan ilgi ve beðeni ile izlenen bu tür
programlarýn dini ve milli günlerde yapýlmasý konusunda temenni ve istekte bulunuldu.
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Bergama Koruma Kurulunun Mart Ayý Toplantýsý
Bergama Koruma Kurulunun Mart Ayý Olaðan Toplantýsý yeni hizmete giren Bergama Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Cumhuriyet Baþsavcýsý Metin Uslu’nun baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.
ergama Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu 2011 Yýlý Mart Ayý Olaðan Toplantýsý
10.03.2011 tarihinde, Koruma Kurulu Baþkaný
Cumhuriyet Baþsavcýsý Metin Uslu’nun baþkanlýðýnda,
yeni hizmete giren Bergama Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda gerçekleþtirildi.
Toplantýya; Bergama Kaymakamý Ahmet Ertan Yücel, Bergama Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Akýntürk ve
Koruma Kurulu Üyeleri Bergama Denetimli Serbestlik
ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Abdullah Yýlmaz,
Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Müdürü Battal Doðan, Baro Temsilcisi Av. Yüksel Peker, Ýlçe Milli Eðitim Müdür Vekili Þerif Ahmet Demirtaþ, Bergama Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tan, Ziraat Bankasý Bergama Þube Müdürü Ali Kahyaoðlu, Halk
Bankasý Bergama Þube Müdürü Nusret Reha Ulusoy,
Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Turgut,
Esnaf Sanatkarlar ve Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný
Süleyman Baþsan, Ziraat Odasý Yönetim Kurulu Üyesi
Muammer Sezer ve Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfý Müdürü Celal Soylar katýldý.
Koruma Kurullarý Baþkaný Cumhuriyet Baþsavcýsý
Metin Uslu, katýlýmcýlara Bergama Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu gezdirerek, Kurumun yapýsý ve iþleyiþi hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi.
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunun gezilmesinin ardýndan, yemeðe geçildi. Yemeðin ardýndan toplantý salonuna geçilerek, Cumhuriyet Baþsavcýsý Metin Uslu ve Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü
Abdullah Yýlmaz tarafýndan Denetimli Serbestlik Hizmetleri hakkýnda bilgi verildi.
Toplantý, Bergama Kaymakamý Ahmet Ertan Yücel,
Bergama Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Akýntürk ve Koruma Kurulu üyelerine teþekkür edilerek sona erdi.

B

Mersin Üniversitesi Öðrencilerine "Denetimli Serbestlik" Semineri
Mersin Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi
Þube Müdürlüðü tarafýndan 17.03.2011 tarihinde,
Mersin Üniversitesi Eðitim Fakültesi Konferans Salonunda Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Bölümü
öðrencilerine yönelik "Denetimli Serbestlik" semineri
verildi.
Seminerde; Þube Müdürü Ali Güçtekin ve Öðretmen Aylin Tokel tarafýndan yapýlan sunumlarda öðrencilere tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri, eðitim tedbiri, kamu yararýna çalýþma, denetimli serbestlik hizmetlerinde kullanýlan formlar, planlar ve raporlar hakkýnda bilgi verildi.

Þube Müdürü Ali Güçtekin ve Öðretmen Aylin Tokel tarafýndan verilen seminer öðrenciler tarafýndan
büyük ilgi gördü. Seminer, katýlýmcýlarýn konuyla ilgili
sorularýnýn cevaplanmasý ile sona erdi.

Sincan Denetimli Serbestlik ve Yardým
Merkezi Þube Müdürlüðünden
Ankara Barosuna iþbirliði ziyareti
Sincan Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce baþta çocuk suçluluðu ve kadýna karþý þiddetin önlenmesi konusu olmak üzere
birlikte yapýlabilecek çalýþmalarýn deðerlendirilmesi amacýyla Ankara Barosuna bir ziyaret gerçekleþtirildi.
Ankara Barosu Baþkaný Metin Feyzioðlu ziyarete iliþkin deðerlendirmesinde, çalýþmalarýný yürüttükleri kadýna
karþý þiddetin önlenmesine yönelik projelerinde Sincan Denetimli Serbestlik
ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünün de desteði ve iþtirakinden memnuniyet duyacaklarýný ifade etti.
Denetimli Serbestlik Þube Müdürü
Fatih Ziya Þahin ise Denetimli Serbestliðin temel amaç ve hedefleri çerçevesinde böyle bir projeye memnuniyetle
katký saðlayacaklarýný ifade etti. Ziyaret-

Ýstanbul Koruma Kurulu
Baþkanlýðýndan
MÜSÝAD’a ziyaret

te denetimli serbestlik uygulamalarý ve
koruma kurulu faaliyetleri kapsamýnda
Ankara Barosu ile koordinasyon saðlanarak iþ birliðinin artýrýlmasý kararlaþtýrýlýrken, Sincan Koruma Kurulu Baþkanlýðýna burs talebiyle baþvuran ceza
infaz kurumuna ilkokul mezunu olarak

girip cezaevinde olaðan üstü gayretle
Adalet Meslek Yüksek okuluna kadar
okuyan Adalet Meslek Yüksek Okulundan da derece yaparak Hukuk Fakültesini kazanan görme engelli eski hükümlüye Ankara Barosu tarafýndan burs verilmesi saðlandý.

Bodrum’da 10 hükümlü 1500 fidan dikerek cezasýný tamamladý
Denetimli serbestlik kapsamýnda mahkemelerce hakkýnda
aðaç dikme yükümlülüðü verilen
10 hükümlü cezalarýný Muðla Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü gözetiminde aðaç dikerek yerine getirdi.
Bodrum Mahkemeleri tarafýndan
haklarýnda çeþitli sayýda aðaç diki-

mi ve 1 yýl süre ile bakýmýný yapma
kararý verilen 10 hükümlü Bodrum-Mumcular-Mazý mevkiinde
2006 yýlýnda yaþanan büyük orman
yangýnýnda yanan alanlara toplam
1500 adet fidan dikti.
Mumcular Orman Ýþletme
Þefliði yer ve fidan temin ederek
fidan dikimine destek verdi.

Ýstanbul Koruma Kurulu Baþkanlýðýný temsilen
Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Alper Tunga Akgülen,
Ýstanbul Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi
Þube Müdürü Erdal Baþcý ile Koruma Kurulu Üyesi ve Ýstanbul Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Üyesi
Þevket Aksoy, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD)'ý ziyaret etti.
Heyet, 09.02.2011 tarihindeki ziyarette; MÜSÝAD Genel Baþkaný Ömer Cihad Vardan, Genel Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Develioðlu ve Genel Sekreter Eyüp Vural Aydýn’la görüþerek, denetimli serbestlik sistemi ve koruma kurulu hizmetleri ile ilgili bilgiler sundu.
Sistem ve hizmetler hakkýnda bilgi alan Baþkan
Ömer Cihad Vardan, özel sektör olarak bu çalýþmalara katký vermek istediklerini, suçtan zarar görenler ile ceza infaz kurumundan salýverilenlerin istihdamý konusunda MÜSÝAD'a üye iþadamlarýyla görüþeceklerini, Kurulun 2011 Yýlý Mart Ayý toplantýsýndan baþlamak üzere toplantýlara insan kaynaklarý müdürünü yönlendireceklerini ifade etti.
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PÝYASA FÝYATLARINI YANSITMAYAN DEÐERLERÝN
YAKLAÞIK MALÝYETTE DÝKKATE ALINMAMASI
eza infaz kurumlarý tarafýndan
yapýlmakta olan satýnalmalar, çoðunlukla mal alýmlarýyla ilgili olduðundan, açýk ihale usulü ile pazarlýk
usulü sýk sýk kullanýlmaktadýr.

C

maddelerinde "yaklaþýk maliyetin hesaplanmasýna iliþkin ilkeler" ve
"yaklaþýk maliyetin hesaplanmasý"
baþlýklarý altýnda düzenlemeler yapýlmýþtýr.

Ýhalelerin usule uygun olarak yapýlabilmesi için, ihalenin her aþamasýnda
dikkatli davranýlmasý gerekmekte, þekil
þartlarýnýn tam olarak yerine getirilmiþ
olmasý, ihalenin veya ihale sonrasý mal
tesliminin doðru yapýldýðý anlamýna gelmemektedir.

Burada üzerinde duracaðýmýz asýl
konu, yaklaþýk maliyetin hesaplanmasý
sýrasýnda bizleri hatalý tespitlere yönelten bildirimlere dikkat çekilmesi olacaktýr.

Ýdareler tarafýndan ihtiyaçlarýn belirlenmesiyle baþlayan ve malýn ambara
konulmasýyla son bulan süreç; ihaleye
hazýrlýk, ihalenin yapýlmasý ve mal tesliminin gerçekleþtirilmesi gibi aþamalarý
kapsadýðýndan, bu sürecin hatasýz tamamlanabilmesi için her aþamada titiz
davranýlmasý gerekmektedir.
Bu nedenle;
Baþlangýçta yapýlacak bir hatanýn,
sürecin tamamýný tehdit eder bir duruma neden olmamasý için, satýnalma sürecinin hazýrlýk aþamasýndaki en önemli
uygulamalarýndan olan, "yaklaþýk maliyetin belirlenmesi" iþlemleri, ihale
sürecinin doðru baþlamasý ve doðru sonuçlandýrýlmasýnda son derece önem arz
etmektedir.
Konuyla ilgili düzenlemeler, Mal
Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði'nde ayrýntýlý olarak yapýlmýþ olup, adý
geçen Yönetmeliðin 3 üncü maddesinin
birinci fýkrasýnýn (g) bendinde; "Yaklaþýk maliyet: Ýhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araþtýrmasý yapýlarak, Katma Deðer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanaklarý ile birlikte bir hesap cetvelinde
gösterilen, ihale konusu alýmýn öngörülen bedelini" ifade eder þeklinde
tanýmlanmýþtýr.
Yine ayný Yönetmelik'in 7 ve 8 inci

Bilindiði üzere, satýn alýnmasý düþünülen bir malýn yaklaþýk maliyetinin hesaplanmasý sýrasýnda, deðiþik kaynaklardan toplanan deðerler birbirleriyle mutabakat arz ederken, genellikle meslek
kuruluþlarýndan alýnan fiyatlar, bazen
%400 oranýna varan yüksek fiyatlarda
bildirilmekte, bu bildirimlerin de hesaplamalarda dikkate alýnmasýyla, yaklaþýk
maliyet çok yüksek tutarlarda belirlenmektedir.
Bu durum, ihalenin kendi içerisinde
mevcut olan denetim mekanizmasýnda
zafiyet yaratmakta, yaklaþýk maliyet esas
alýnarak yapýlan mukayeseye baðlý olarak,
ihalenin uygun fiyatla sonuçlandýrýlýp sonuçlandýrýlmadýðý hususunda þüphe doðurmaktadýr.
Satýnalma sürecinin daha baþýnda
yaratýlan bu olumsuz durum, ihalenin
her aþamasýnýn sorgulanmasýna neden
olacaðýndan, ihalelere yönelik þaibe iddialarý hep gündeme getirilecek ve ihale
sürecinde görev alanlar suçlamalardan
uzak kalamayacaklardýr.
Bu olumsuzluðun ortadan kaldýrýlabilmesi için, alýþkanlýk haline getirilen
hatalý uygulamalardan vazgeçilerek, gerçek piyasa fiyatlarýný yansýtmayan bildirimlerin, hesaplamada dikkate alýnmamasý gerekmektedir.
Konuyla ilgili mevzuatý incelediðimizde de bu durumun açýkça vurgulandýðý görülmektedir.

Yusuf Kenan
ÇAÐLAR
Kontrolörler
Kurulu Baþkaný

Þöyle ki;
Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði'nin 8 inci maddesinin üçüncü
fýkrasýnda ve devam eden bentlerinde;
"Ýdare, alýmýn niteliðini ve piyasa
koþullarýný göz önünde bulundurmak suretiyle, aþaðýdaki (a), (b), (c),
(ç) ve (d) bentleri çerçevesinde elde
ettiði fiyatlarýn birini, birkaçýný veya
tamamýný kullanmak suretiyle yaklaþýk maliyeti hesaplar:
a) Ýdare, alým konusu malýn
özelliðine göre kamu kurum ve kuruluþlarý ile kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýndan fiyat isteyerek yaklaþýk maliyeti hesaplayabilir.
b) Ýdare, piyasada alým konusu
malý üreten veya pazarlayan gerçek
veya tüzel kiþilerden de fiyat bildirimi veya proforma fatura isteyerek
yaklaþýk maliyeti hesaplayabilir.
c) Ýdare, alým konusu mala iliþkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarýnda ve/veya Saðlýk Uygulama Tebliðlerinde yer alan fiyatlarý
kullanarak yaklaþýk maliyeti hesaplayabilir. Bu fiyatlarda KDV veya
farklý nitelikte giderler bulunmasý
durumunda bu giderler fiyatlardan
indirilerek yaklaþýk maliyet hesaplanýr.
ç) Ýdare, alým konusu mal ile ilgili daha önceki dönemlerde alým
yapmýþ ise Türkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan yayýmlanan uygun
endeksten yararlanmak suretiyle
bu alýmlara iliþkin fiyatlarý güncelleyerek yaklaþýk maliyeti hesaplayabilir. Döviz ile yapýlmýþ olan
alýmlarda ise Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasý döviz alýþ kuru veya çapraz kur üzerinden fiyatlar
güncellenerek yaklaþýk maliyet hesaplanabilir.

d) Ýdare, kamu kurum ve kuruluþlarý ile kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn internet
sayfalarýnda yayýmlanan fiyatlarý
kullanarak yaklaþýk maliyeti hesaplayabilir." hükmü yer almaktadýr.
Yukarýdaki düzenlemeyi dikkate aldýðýmýzda, hesaplamalara esas olacak
yaklaþýk maliyetin; (a), (b), (c), (ç) ve (d)
bentlerindeki tespitlerin ortalamasý deðil, bentler çerçevesinde elde edilen fiyatlarýn birinin, birkaçýnýn veya tamamýnýn kullanýlmasý suretiyle belirlenebileceði anlaþýlmaktadýr.
Ayrýca;
Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði'nin 8 inci maddesinin birinci
fýkrasýnýn son cümlesinde; "…Ancak,
idare, gerçek piyasa fiyatlarýný yansýtmayan ve yaklaþýk maliyetin hesaplanmasýnda hatalara sebep olabilecek fiyat bildirimlerini ve proforma faturalarý deðerlendirmeye
almaz." ifadesine yer vermiþtir.
Sonuç olarak;
Yaklaþýk maliyetin belirlenmesi sýrasýnda, kamu kurum ve kuruluþlarý ile kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýndan veya ilgili gerçek veya tüzel
kiþilerden istenen fiyatlarýn, piyasa fiyatlarýnýn üzerinde bildirilmesi durumunda, ihale sürecinin tamamýný etkileyen
hatalý maliyet hesabýna neden olmamak
için, yaklaþýk maliyetin hesaplanmasý sýrasýnda dikkate alýnmamasý yerinde olacaktýr.
Bu yöndeki bir uygulamanýn, yukarýda gösterilen mevzuat hükümlerinin de
bir gereði olduðu unutulmamalýdýr.

Kocaeli 2 No’lu T Tipi’nde diploma
ve belge daðýtým programý yapýldý
ocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda gerçekleþtirilen müzik-eðlence
programý çerçevesinde diploma ve
sertifika daðýtýmý yapýldý.
01.02.2011 tarihinde düzenlenen programda; Açýk Ýlköðretim
Okulundan mezun 19 kiþiye diploma, Berberlik kursundan 10, Satranç kursundan 12 ve Dart kursundan 12 kiþi olmak üzere toplam 34
hükümlü ve tutukluya sertifikalarý
daðýtýldý.
Kurum Müdürü Sami Yýldýz törendeki konuþmasýnda; “Ceza Ýnfaz
Kurumunun ilk sertifika alan hükümlü ve tutuklularý sizlersiniz. Sizin baþarýnýz diðer arkadaþlarýnýza
da örnek olacaktýr. Þu andan itibaren çalýþmalarýmýz daha da çoðalarak devam edecektir. Bu kurslara ve
programa katýldýðýnýz için sizlere ve
emeði geçen çalýþanlara teþekkür
ederim.”dedi.
Kurum Ýkinci Müdürü Galip

K

Kilis A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda konser coþkusu
Kilis A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklulara moral günü gerçekleþtirildi. 09.02.2011 tarihinde düzenlenen ve
Kilis Cumhuriyet Baþsavcýsý Salih Çokal ve Kurum Müdürü Hüseyin Oðuzboylu'nun giriþimleri ile tertiplenen moral gününde Kilisli olan
TRT Türk Halk Müziði Sanatçýsý Ýzmir 9 Eylül
Üniversitesi Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Reþit
Muhtar unutulmaz bir konser verdi.
Programa; Kilis Cumhuriyet Baþsavcýsý Salih Çokal, Kilis Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü
Mahmut Kaçarlar, Kurum Müdürü Hüseyin
Oðuzboylu, Kurum Ýkinci Müdürü Ali Yiðit,
Kurum Öðretmeni Ýsmail Karakuzu, Kurum
personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Hükümlüler, tutuklular ve Kurum personeli sanatçýnýn birbirinden güzel türküleriyle gönüllerince eðlendi.

Yalçýn da ceza infaz kurumlarýnýn
boþ vakit geçirilecek mekânlar olmadýðýný belirterek, “Bugünden itibaren bizlerin sizlere yeni imkânlar
ve meslekler kazandýrmak için elimizden gelenin daha da fazlasýný
yapmaya çalýþacaðýmýzý bilmenizi
isterim. Ceza infaz kurumlarýnýn

ayný zamanda eðitim-öðretim, meslek edinme ve eðlenme mekâný olmasýna çalýþacaðýmýzý, bunlarý yaparken sizlerin istekli olmanýz da
çok önemlidir. Sizlerin istekleri
doðrultusunda sosyal, kültürel ve
meslekî kurslarýn açýlacaðýný bilmenizi isterim.” diye konuþtu.
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öykü, roman, dizi ve filmlerin en
baþ konularýndan biri.
Ali Suat ERTOSUN
Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu
Üyesi

AYRILIK
Ayrýlýk denince, aklýma cezaevleri gelir. Cezaevine düþen hükümlü ve tutuklular kadar onlarýn
yakýnlarýný da düþünürüm.
Hükümlüler ve tutuklular yakýnlarýndan ayrý kalýrken, yakýnlarý da onlardan uzak kalýrlar. Hele
hele küçük çocuklarý varsa, onlara
daha da çok acýrým. Cezaevindekilerin hiç olmazsa yiyecek yemekleri, barýnacak mekânlarý varken,
yakýnlarýnýn bazen hiçbir þeyleri
yoktur. Bir lokma ekmeðe muhtaçtýrlar. Yine de o kiþiler cezaevinde yatan tutuklu yakýnlarýný
kurtarmak, hükümlü iseler maðdur etmemek için ellerinde, avuçlarýnda kalan son paralarý onlar
için harcarlar. Þehirler arasý da olsa onlarý ziyarete gider; kýsa bir
süre görüþmek için tüm zorluklara katlanýrlar.
*

*

*

Ayrýlýk, yaþamýmýzýn ayrýlmaz
bir parçasý ve baþ edilmesi en güç
durumlardan birisi. Bazen üzüntülerin, bazen de yeni baþlangýçlarýn nedeni. Kimilerine göre aþkýn
bitmesi, kimilerine göre de aþkýn
tamamlayýcýsý; türkü, þarký, þiir,

*

*

*

Ayrýlýk, aþktan ayrýlýr mý? Tabii
ki ayrýlmaz. Ýkisi birlikte yürür.
Aþkýn bedeli ayrýlýktýr. Leyla ile
Mecnun, Kerem ile Aslý, Ferhat ile
Þirin, Pol ve Virjine, Romeo ve Juliet'in aþklarý, kavuþamamanýn öyküsü deðil midir?
Mevlâna'yý, Tebrizli Þems ile
olan ayrýlýðý yüceltmemiþ midir?
Dileðimiz, hasretle baþlayan
ayrýlýklarýn vuslatla bitmesidir.
*

*

*

Ayrýlýkla ölüm öteden beri hep
karþýlaþtýrýlmýþtýr. Orhan Veli Kanýk "Ölüm Allah'ýn emri, ayrýlýk
olmasaydý", Abdurrahim Karakoç
"Ayrýlýktan zor belleme ölümü", Cem Karaca "Ölümle ayrýlýðý tartmýþlar, ayrýlýk iki dirhem aðýr gelmiþ" demiþ; bazýlarý, ayrýlýðý ölüme göre nimet saymýþ, Þükrü Erbaþ ayrýlýk için "O
küçük ölüm" derken; Karacaoðlan ise çaðlar ötesinden "Bir ayrýlýk, bir yoksulluk, bir ölüm" diyerek, hepsinin zor olduðunu belirtmiþtir.
Þair Özdemir Asaf, ayrýlýðý çok
iyi anlatan ve ölüm ile farklarýný
ortaya koyan "Bekle Dedi" baþlýklý þiirinde;
"Geleceðim, bekle dedi, gitti...
Ben beklemedim, o da gelmedi.
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Ölüm gibi bir þey oldu...
Ama kimse ölmedi." der.
Þüphesiz ki ebedi ayrýlýþ olan
ölüm hariç her derdin çaresi bulunabilir. Ayrýlanlar birleþebilir; bir
araya gelemeseler de zaman geçtikçe acýlarýný unutabilir, yeni bir
yaþama yelken açabilirler. Bununla
istenilmeyen ayrýlýklara katlanmak
kolaydýr demek istemiyorum. Ayrýlýk, hastalýk gibidir ve kabullenilmesi de kolay deðildir. Ancak,
zaman her þeyin ilacýdýr. Yýllar önce kýzým ilköðretim ikinci sýnýfta
okurken, bir arkadaþýnýn babasý
tayin olunca ayrýlmak zorunda kaldýðý bir arkadaþýnýn arkasýndan
günlerce aðlamýþ; "Kýzým niye
aðlýyorsun, hayat ayrýlýklarla
dolu, ileride yine karþýlaþýr,
görüþürsünüz" deyince, çocuk
masumiyetiyle "Ama ben onu
çok seviyordum" demiþti. Çocukluðumda babam Manisa merkezden Alaþehir'e tayin olmuþ,
okul nedeniyle bizi götürememiþti. Bu duruma üzüldüðümde rahmetli babaannem "Oðlum, Allah
baþka türlü ayrýlýk göstermesin" diyerek üzüntümü hafifletirdi.
*

*

*

Aslýnda yaþamýmýz ayrýlýklarla
dolu deðil mi? Okul, iþ ve mesleðimiz nedeniyle ailemizden ayrýlmýyor, evlenince ayrý bir ev kurmuyor muyuz? Çocuklarýmýz evlendiðinde bizden ayrýlmýyor mu?
Bu ayrýlýklarla, alýþarak ölüme
yaklaþmýyor muyuz?

*

*

*

Buraya kadar ayrýlýðýn hep
olumsuz ve kötü taraflarýný ortaya
koyduk; acaba olumlu ve iyi yanlarý yok mu? Bazen zorunluluktan
doðan ve kaçýnýlmaz olan ayrýlýk,
diyalektik açýdan deðerlendirildiðinde; yerine göre kurtuluþ, mutsuzluktan çýkýþ, sonucu yalnýzlýk
da olsa kendinle yüzleþmek, özgürlük ve her þeyi geride býrakýp
yeni bir yaþama baþlamaktýr.
Her ayrýlýk, bizi olgunlaþtýrýr ve
yeni deneyimler edinmemize neden olur.
*

*

*

Ancak yine de en iyisi yazýmýzý;
Allah, kimseyi sevdiklerinden ayrý
düþürmesin diye bitirmek.
GÜZEL SÖZLER

Yokluk, varlýðýn aynasýdýr.
Mevlâna
Ýçiniz kor gibi yanarken susmak,
acýlarýn en beteridir.
F. Garcia Lorca
Beraber aðlamaktaki tatlýlýk kadar hiçbir þey kalpleri birbirine
baðlamaz.
J. J. Rousseau
Küçüklerin büyüklük taslamasý
kadar tehlikeli bir þey yoktur.
Stefan Zweig

Niðde Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 10 milyon
adetlik fidan yetiþtirme tesisi kuruldu
dalet Bakanlýðý ile Çevre ve Orman
Bakanlýðý arasýnda imzalanan Protokol uyarýnca, Niðde Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu Ýþyurdu Müdürlüðü bünyesinde çam fidaný üretimi yapýlmasý amacýyla 10.000 metre kare üzerine modern
makine ve aletlerle kurulan son sistem tesis hizmete geçti.
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YAYIN KURULU
Cengiz GÜLER
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý
(Yayýn Kurulu Baþkaný)
V. Kadri KAMER
Eðitimden Sorumlu
Daire Baþkaný

Fahrettin KIRBIYIK
Tetkik Hâkimi

Tülay ÇELEBÝ
Þube Md. (Psikolog)

Habil KANOÐLU
Þube Md. (Psikolog)

Özlem ÞAHÝNKOL
Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.)
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü
Naci BÝLMEZ
Recai YILDIZ
Öðretmen
Öðretmen
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna
Sahibi
Ali Turan KARADAÐ
Kurum Müdürü
Dizgi: Hasan KORKMAZ - Ýsa KÝBAROÐLU
Baský: Þeref KARAAÐAÇ - Ýsmail NERGÝZ
Montaj: Zafer KARAKAYA
Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Ýstanbul Yolu 15. Km Hava Müzesi Karþýsý Þaþmaz/Ankara
Tel: (0312) 278 76 10 Faks: 278 25 68
Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý
Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli Yayýn
Basým Tarihi: 15 Mart 2011
www.cte-seslenis.adalet.gov.tr

Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü ile koordineli olarak 1.000.000 adet kapasiteli fidanlýk tesisinde 2011 yýlý için bölgenin iklim ve toprak koþullarýna uygun 500.000
sedir fidanýnýn tüpleme iþleri ziraat yüksek mühendisinin gözetiminde yapýlýyor.
Tüpleme iþlemi, fidancýlýk eðitimi verilerek yetiþtirilen 20 hükümlü tarafýndan
gerçekleþtiriliyor. Hükümlüler, günde yaklaþýk 8.000 ile 10.000 arasýnda tüpleme iþlemi gerçekleþtiriyorlar.
Kurumda fidan yetiþtirilmesi çalýþmasýyla hükümlülerin kamuya yararlý bir iþte
çalýþmalarý ve bir meslek edinmeleri ile
hükümlülere aðaç sevgisi aþýlanmasý, ayrýca ormanlarýmýzýn korunmasý, geliþtirilmesi, erozyon kontrolü ile hükümlülerin
bu yöndeki bilgilerinin arttýrýlmasý ve bu
yolla Ülke ekonomisine katkýda bulunulmasý hedefleniyor.

Ankara Çocuk ve Gençlik’te futbol turnuvasý
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda 24.01.2011 - 04.02.2011
tarihleri arasýnda koðuþlar arasý, ödüllü, futbol turnuvasý düzenlendi. Turnuvaya Ceza
Ýnfaz Kurumunda bulunan 36 koðuþ, beþer
kiþiden oluþan futbol takýmýyla katýldý. Turnuvanýn final maçý çocuklar arasýnda C3-C5
koðuþlarý arasýnda, gençlerden ise A2-B5
koðuþlarý arasýnda 04.02.2011 tarihinde kapalý spor salonunda yapýldý. Final maçýnda

Opera Sanatçýsý (Leyla Gencer Çocuk ve
Gençlik Birimi Yöneticisi) Ýpek Mutaf Böler, Kurum Müdürü Necmi Acun, Kurum
ikinci müdürleri, eðitim birimi, psiko-sosyal
servis, tutuklu-hükümlü çocuk ve gençler
de hazýr bulundular. Turnuvada 1. ve 2. olan
takýmlara kupalarý ve ödülleri Opera Sanatçýsý (Leyla Gencer Çocuk ve Gençlik Birimi
Yöneticisi) Ýpek Mutaf Böler tarafýndan takdim edildi.
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Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda belge daðýtým töreni
Silivri 4 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 27.09.2010-08.11.2010
tarihleri arasýnda düzenlenen I. Kademe
Okuma-Yazma Kursuna katýlarak belge
almaya hak kazanan 7 (yedi) hükümlü ve
tutuklu ile 27.09.2010-07.12.2010 tarihleri ve arasýnda açýlan Yetiþkinler II. Kademe Eðitim Baþarý Kursuna katýlarak belge almaya hak kazanan 4 (dört) hükümlü
ve tutukluya belgeleri 25.01.2011 tarihinde düzenlenen törenle verildi.
Kurum yöneticileri ve personelinin
katýldýðý törende belge almaya hak kazanan hükümlü ve tutuklulara belgeleri ve
hediyelik kalemleri Kurs Öðretmeni Sami Öztürk tarafýndan verilirken törenin
ardýndan film gösterimi düzenlendi.

Ayrýca, 14.10.2010-16.12.2010 tarihleri ve arasýnda açýlan "Ýþ Hayatýnda Ýletiþim" kursuna katýlarak belge almaya hak
kazanan 17 (onyedi) hükümlü-tutukluya
belgeleri 27.01.2011 tarihinde düzenlenen törende daðýtýldý.

rumun konferans salonunda sahnelendi.
Bitlis Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünün
katkýlarýyla düzenlenen etkinlik; Kurum
Müdürü Telat Bayýndýr, Ýkinci Müdür
Mustafa Akay, Ýkinci Müdür Ali Cýngýl,
Kurum Öðretmeni Yasin Temiz, Kurum
çalýþanlarý, hükümlü ve tutuklularýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirildi.
Oyunun sonunda Kurum Müdürü
Telat Bayýndýr, Bitlis Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðü tiyatro topluluðundaki oyuncu ve gösteriye katýlanlara teþekkür ederek, hükümlü ve tutuklularýn sosyal ve
kültürel yönden geliþmelerini saðlamak
amacýyla bu tür etkinliklerin devam edeceðini belirtti.

Vize Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
belge daðýtým töreni
Vize Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
açýlan aþçýlýk kursuna katýlýp, baþarýlý
olan ve sertifika almaya hak kazanan hükümlü ve tutuklulara belgeleri 21 Þubat
2011 tarihinde gerçekleþtirilen törende
daðýtýldý.
Belge daðýtým törenine Kurum Müdürü Ýzzet Tonbul, Kurum Öðretmeni
Adem Aygün, Kurum Psikologu Fulya
Mert, Vize Halk Eðitim Merkezinden
Usta Öðretici Aþçý Metin Korkmaz, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular
katýldý.
Törene; Kurum Öðretmeni Adem
Aygün'ün sunumu, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlanýldý. Daha sonra Kurum Müdürü Ýzzet Tonbul,
Ceza Ýnfaz Kurumunda gerçekleþtirilen

18.02.2011 tarihindeki konferansta;
Doç. Dr. Cenk Babayiðit, sigaranýn vücudumuzun çeþitli bölgelerinde yaptýðý tahribatlarý anlatarken, bunlarýn baþýnda kanser
olmak üzere gastrit, ülser, reflü, mide ve

Vehbi Kadri
KAMER
Daire Baþkaný

Amerika Birleþik Devletleri Adalet
Bakanlýðý tarafýndan suç ile ilgili iki ayrý federal araþtýrma programý yürütülmektedir.
Bunlardan birincisi adalet istatistikleri bölümü tarafýndan yürütülen 'Ulusal Suç Maðdurlarý Araþtýrmasý
(NCUS), diðeri Federal Suç Araþtýrma
Bürosu (FBI) tarafýndan yürütülen

'Standart Suç Raporlarýdýr'. Bu iki
araþtýrma; birbirinden farklý araþtýrma
metotlarýna ve farklý suç yaklaþýmlarýna
sahiptir.
Bu ay yayýnlanacak makalede Amerika Birleþik Devletlerindeki suç maðdurlarý hakkýnda bilgi verilecektir.
(Statistical Overviews, Özet Çeviri
Vehbi Kadri Kamer)

II. Amerika Birleþik Devletlerinde Suç ve Maðdur Ýstatistikleri

2009 yýlýnda Amerika Birleþik Devletlerinde 20 milyon suç iþlenmiþtir.
Bu suçlarýn; 4.3 milyonu þiddet içermiþ olup, kalan 15.6 milyonu da mal
varlýðýna karþý iþlenmiþ suçlardýr.
Ayný yýl, yaþ gruplarý içinde en yüksek suç maðduriyetini 12-24 yaþ grubunda olanlarýn yaþadýðý tespit edilmiþ
olup bir yýllýk süre içinde, %60,6 oranýnda çocuklar ve 17 yaþýna kadar olan
gençler, doðrudan veya dolaylý olarak
suç maðduru olmuþtur. Bu kapsamda;
çocuklar ve 17 yaþýna kadar olan gençlerin %46,3'ü fiziksel saldýrý, %24,6'sý
mal aleyhine iþlenen suç, %10,2'si kötü davranýþ ve %6,1'i cinsel suçlarýndan dolayý maðdur olduðu görülmüþtür. 65 yaþ ve üstü 121.613 kiþi de þiddete maruz kalmýþtýr.
2008 yýlýnda 10 milyon kiþi, 2009 yýlýnda 11 milyon kiþi kimliklerinin sahte olarak kullanýlmasýndan ve 2009 yýlýnda 12 yaþ ve üzeri toplam 125.910
kiþi ýrza geçme ve cinsel saldýrý suçlarýndan dolayý maðdur olmuþtur.
Ayný yýl polise kolej ve üniversite

kampüslerinden 90.957 suç ihbarý yapýlmýþ, bu suçlarýn %97'sini mal aleyhine suçlar, %3'ünü þiddet suçlarý
oluþturmuþtur. Þiddet içeren suçlarýn;
% 53'ünü ciddi saldýrý, % 30'unu hýrsýzlýk, % 17'sini zorla ýrza geçme ve %
0.3'ünü kasden veya dikkatsizlik sonucu ölüm oluþturmaktadýr. Mal aleyhine
iþlenen suçlarýn en yaygýný %85 oraný
ile hýrsýzlýk olup bu suçun %13'ünü
evde hýrsýzlýk, %2'sini ise araç hýrsýzlýðý oluþturmaktadýr. Mal aleyhine iþlenen suçlardan bir diðeri olan kasten
yangýn çýkarma suçunun oraný ise
%0,4 olarak belirlenmiþtir.

III. Ýnsaný Öldürme Suçlarý

eðitim-öðretim, sosyal-kültürel ve sportif
faaliyetlerin önemi konusunda hükümlü
ve tutuklara bilgiler verdi.
Aþçýlýk Kursu sonucu sertifika almaya
hak kazanan hükümlü ve tutuklara belgelerinin daðýtýlmasýnýn ardýndan sinema
gösterimiyle program sona erdi.

Hatay E Tipi Kapalý Ýnfaz Kurumunda
‘Sigarasýz saðlýkla yaþam’ konferansý
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Amerika Birleþik
Devletlerinde Suç
Maðdurlarýna Bakýþ
I. Giriþ

Bitlis E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda
tiyatro gösterisi gerçekleþtirildi
Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Bitlis Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü bünyesinde bulunan tiyatro topluluðu tarafýndan "Gülsümün Kýsmet, Japon
Malý Avukat ve Medyum" adlý oyunlar;
14-15-16-17 Þubat 2011 tarihlerinde Ku-
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yemek borusu, beyin ve kalp damar týkanýklýðý, kalp krizi ve tansiyon hastalýklarýna
vb. neden olduðunu belirtti.
Konferansa Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Durmuþ, Kurum Müdürü Muzaffer
Avcý, Ýkinci Müdürler Hasan Toprak, Osman Mert, Mesut Duyar ve Mustafa Okuyucu, Psikolog Zehra Aslan ve infaz koruma personeli büyük bir katýlým saðlandý.
Seminer sonucunda Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Durmuþ ve Kurum Müdürü
Muzaffer Avcý konferans veren Doç. Dr.
Cenk Babayiðit'e günün anýsýna plâket verdiler.
Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Durmuþ,
yaptýðý konuþmada; bu iþbirliði ve güzel ve
faydalý sunumlarý için Doç. Dr. Cenk Babayiðit'e teþekkür etti.

2009 yýlýnda Amerika Birleþik
Devletlerinde 15.241 kiþi öldürülmüþ, bu rakam 2008 yýlýna göre %7.3
oranýnda düþmüþtür. Hayatýný kaybeden bayanlarýn %35'i, eþleri veya arkadaþlarý tarafýndan öldürülmüþtür.
2009 yýlýnda, insan öldürme suçu
nedeniyle hayatýný kaybedenlerin
%10'u 18 yaþýnýn altýnda, %32'si 20
ile 29 yaþ arasýnda, %20'si 30 ile 39
yaþ arasýnda, %14'ü 40 ile 49 yaþ arasýnda, %11'i 50 ile 64 yaþ arasýnda ve
%5'i 65 ve üstü yaþ arasýnda bulun-

maktadýr.
Ayný yýl insan öldürme suçlarýnda,
genç olarak ifade edilen 13-19 yaþ
grubu arasýnda kiþiler, toplam öldürme olaylarýnýn %12'sini oluþturmakta
olup, 29 çocuk da bakýcýlarý tarafýndan öldürülmüþtür.
2009 yýlýnda öldürülenlerin %77'sini erkekler, %23'ünü kadýnlar oluþturmaktadýr. Bu rakamlarýn yanýnda
suç faillerine bakýldýðýnda iþlenen
suçlarýn %90'ýnýn erkekler tarafýndan, %91'inin yetiþkinler tarafýndan
iþlendiði belirlenmiþtir.
Ýnsan öldürme suçlarýnýn %67'sinde ateþli silahlar, %13'ünde býçak ve
%6'sýnda yumruk, tekme ve el kullanýlmýþtýr.
2009 yýlýnda iþlenen insan öldürme
suçlarýnýn %15'inin ýrza geçme, hýrsýzlýk ve yangýn çýkarma suçlarý ile ilgisi bulunmuþtur.
Ayný yýl 48 güvenlik görevlisi öldürülmüþ, ölenlerin 47'sinin erkek ve
birinin bayan olduðu tespit edilmiþtir.

IV. Sonuç
Yukarýda ayrýntýlý bir þekilde Amerika Birleþik Devletlerinde 2009 yýlýnda
iþlenen suç ve maðdurlar hakkýnda bilgi verilmiþtir. Burada önemli olan
maðdurlarýn uðramýþ olduðu zararýn
giderilmesi, diðer bir ifade ile mað-

durlara verilen psiko-sosyal ve maddi
destektir. 2009 yýlýnda Maðdur Tazminat Programý ile 478 milyon dolar maðdurlara ödenmiþtir. Bu miktar 2007 yýlýnda 453 milyon dolar ve 2006 yýlýnda
444 milyon dolar olarak belirlenmiþtir.
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8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinliklerle kutlandý
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle ceza infaz kurumlarýnda çeþitli etkinlikler gerçekleþtirildi.
Etkinliklerde Kadýnlar Günü’nün anlam ve önemiyle ilgili olarak hükümlü ve tutuklulara bilgiler verildi.
demiþ Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çil ve eþi Mehtap Çil'in katýlýmýyla, M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklu kadýnlar ile bayan personelin "Kadýnlar Günü"nü
kutladý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çil, "Kadýnlar geleceðin mimarlarýdýr. Bu durum
Türk Milleti’nde daha önemlidir. Sizlerin, aileleriniz ve sevdiklerinize saðlýklý ve güvenli
þekilde dönmenizi saðlamaya çalýþýyoruz. Sizlere yönelik okuma yazma, açýk öðretim programlarý, bilgisayar eðitimi, el sanatlarý, pastacýlýk, kazanç getirici küçük el iþleri, sinema,
konser gibi etkinlikler yapýlýyor. Bunlardan
faydalanmanýzý dilerim." dedi.
Cumhuriyet Baþsavcýsýnýn eþi Mehtap Çil
de, “Bugün sizlerle olmak benim için de
önemli. Geçen sene de buradaki bayanlarla
birlikteydik. Burasý geçen yýla göre oldukça
modern bir hâle gelmiþ. Ege'deki tütün iþçileri, Çukurova'daki tarým, Karadeniz'deki çay
hep sizin kýnalý ellerinizin ürünü. Yýlda bir kez
deðil, her gün hatýrlanmasý gereken kadýnlarýmýz çocuklarýmýzýn annesi, evlerimizin bereketi olan da, maðdur olan da sizlersiniz. Ancak
biliyoruz ki, annelik duygusuyla her güçlüðün
altýndan kalkacak kadar iradeliyiz. Peygamber
Efendimiz ‘Cennet analarýn ayaklarý altýndadýr’ buyurarak kadýn haklarýna yönelik evrensel mesajý belirlemiþtir. Hayatýn her alanýnda
kadýnlar, aile içi düzen ve yapýsal olarak bir tek
gün için deðil, kadýnlar her daim baþtacýmýzdýr.
8 Mart Kadýnlar gününde saygýdeðer Türk
ve Dünya kadýnlarýna saðlýk, mutluluk dolu bir
gelecek diliyorum.”þeklinde konuþtu.
Gün dolayýsýyla, hükümlü ve tutuklu kadýnlara Lâçin Güzellik Salonu sahibi Zekiye
Kýrbýyýk ve personelince kuaför hizmeti sunuldu.
Çankýrý E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü
kutlamasý yapýldý. Bayanlar kýsmýnýn salonunda yapýlan kutlamaya bütün bayan hükümlütutuklular ile birlikte Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Mahmut Çaça, Ýkinci Müdürlerden Selahattin Özcan ve Pýnar Gök, Sosyal Çalýþmacý
Ýbrahim Çaylý, Kurum Öðretmeni Ýrfan Aldýð
ve bayan personel katýldý. Ceza Ýnfaz Kurumu
Müdürü Mahmut Çaça konuþmasýnda; özellikle ceza infaz kurumlarýnda bulunan bayan
hükümlü-tutuklularýn bu günlerde daha fazla
hatýrlanýlmasýný, onlara sadece Dünya Kadýnlar Günü’nde deðil, her zaman deðer verilmesi gerektiðini söyledi. Kutlama sýrasýnda bayan
hükümlü-tutuklulara yaþ pasta ve meyve suyu
ikram edildi.
Bayan hükümlü-tutuklular ise ceza infaz
kurumunda da olsa unutulmadýklarýný, hayatlarýnda ilk kez böyle bir etkinliðe katýldýklarýný
belirterek, teþekkürlerini ve memnuniyetlerini dile getirdiler.
Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü
tüm dünyada olduðu gibi coþkuyla kutlandý.
08.03.2011 tarihinde Kurumun çok amaçlý
salonunda yapýlan kutlama programýna; Bakýr-

Ö

Edirne Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda,
Dünya Kadýnlar Günü’nde kadýn
personel ile hükümlü ve tutuklular
gönüllerince eðlendiler.

köy Cumhuriyet Savcýsý Aydýn Yýlmaz, Kurum
Müdürü Hulûsi Saðýr, Kurum ikinci müdürleri, Bakýrköy Ýlçe Halk Eðitimi Merkezi Müdür
Yardýmcýsý Ümit Feza Þahin, Saðlýk, PsikoSosyal ve Eðitim Birimleri ve personelin yaný
sýra yaklaþýk 400 hükümlü ve tutuklu katýldý.
Kurum Öðretmeni Hülya Taþ Öztürk günün anlam ve önemini belirten bir konuþma
yaptý.
Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle yaptýðý konuþmada; "Kadýnlarýmýzýn yoðun bir þekilde gündeme gelmesine vesile olan 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyorum. Kadýnýn ihmal
edildiði bir toplumun varlýðýný saðlýklý bir þekilde sürdürmesinin mümkün olmadýðýna
inanýyorum.
‘Dünya üzerinde gördüðünüz her þey kadýnýn eseridir.’ diyen Atatürk'ün önderliðinde
kadýnlarýmýz, 1930 yýlýnda Belediye Meclislerine, 1933 yýlýnda Muhtarlýða, 1934 yýlýnda
Milletvekilliðine seçilme hakký elde etmiþlerdir. 1935 yýlýnda ilk defa seçime giden kadýnlarýmýz 395 milletvekili arasýnda 18 kiþi ile Mecliste temsil edilmiþtir.
Bizim medeniyetimiz kadýnlarla hayat
bulmuþtur. Kurtuluþ Savaþý’nda kadýnlarýmýz
hep ön planda olmuþtur. Þerife Bacýlarý, Kara
Fatmalarý, Nene Hatunlarý unutmamýz asla
mümkün deðildir.
Toplumun temeli aile, ailenin temeli kadýnlardýr. Geleceðe güvenle bakmak kadýn ve
kadýn haklarýna verilen önemle doðru orantýlýdýr. Ýnþallah bir dahaki 8 Mart’ta evlerinizde
olursunuz." dedi.
Konuþmalarýn ardýndan Baðlama Sanatçý-

Ödemiþ M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Dünya Kadýnlar Günü kutlamasý Ödemiþ
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çil ve eþi Mehtap Çil'in katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

sý Zeki Kaya ve hükümlü Serpil Kara Halk
Müziði Konseri verdi. Daha sonra Kültürler
Arasý Kardeþlik Projesi kapsamýnda hükümlü
ve tutuklulardan oluþan Cezaevi Korosu þarkýlarýný Türkçe, Ýngilizce, Rusça, Afrikaans dillerinde söylediler. Halk Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Ümit Feza Þahin tarafýndan
hazýrlanan hükümlü ve tutuklularýn oluþturduðu Cezaevi Halk Oyunlarý Ekibinin sahne
almasýyla program sona erdi.
Edirne Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
08 Mart 2011 tarihindeki programda, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Edirne Þubesi ve Edirne Belediyesi Halk Oyunlarý Ekibi ile
iþbirliði yapýlarak bir konser gerçekleþtirildi.
Programa Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü Ýsmet
Çelik, Kurum Ýkinci Müdürleri Fatma
Aytaç ve Hasan Cevher ve diðer
personel katýldý.
Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Baþkan ve
üyeleri bayan hükümlü ve
tutuklulara karanfil vererek
Dünya Kadýnlar Gününü
kutladýlar. Programda Kurum
Öðretmeni M. Salih Çakýrtaþ
günün anlam ve önemine dair bir konuþma
yaptý. Ardýndan Edirne Belediyesi Halk Oyunlarý Ekibi bayan hükümlü ve tutuklulara
folklor gösterisi sunarken, Trakya Üniversitesi öðrencileri de þiirler okudular.
Grup Yansýma’nýn sunduðu
Türk Halk Müziði Konseriyle bayan hükümlü ve tutuklular stres atarak,
moral depoladý. Ayrýca canlý müzik eþliðinde oyunlar oynandý ve halaylar çekildi.
Kurum Müdürü Ýsmet Çelik konuþmasýnda; bu etkinliðin bayan hükümlü ve tutuklularýn
moral ve
motivasyonunu arttýrýcý, sosyal hayatla olan
baðlarýnýn kopmamasý, kiþisel,
sosyal ve kültürel yönden geliþmelerinin saðlanmasý bakýmýndan önemli olduðunu
belirtti ve program sonunda
gelen misafirlere çiçek vererek bu organizasyonda emeði geçenlere teþekkür etti.
Ýzmir Çocuk Eðitimevinde de 8 Mart Dünya

Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen kutlama
programýna; Kurum Müdürü Emrullah Turan,
Kurum Ýkinci Müdürü Veysel Kaya, eðitim ve
psiko-sosyal servis çalýþanlarý, kurslarda görevli öðretmenler ile tüm personel ve çocuklar
katýldý.
Kurum Öðretmeni H. Necdet Örnek, günün önem ve anlamý ile ilgili yaptýðý konuþmasýnýn ardýndan Ýnfaz Koruma Baþmemuru Ali
Bilecen kendi yazmýþ olduðu 'Yarensin Kadýn'
adlý þiirini okudu. Daha sonra Kurum Müdürü Emrullah Turan ve Kurum Ýkinci Müdürü
Veysel Kaya tarafýndan tüm çalýþan bayan memurlara ve hükümlü kýz çocuklarýna çiçek verilerek günleri kutlandý.
Maltepe 2 No’lu L Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda görev yapan kadýn personele yönelik kutlama gerçekleþtirildi. Kadýnýn
toplumda ve iþ hayatýndaki önemine dair yapýlan konuþmalar keyifli ve
sýcak bir sohbet havasýnda
geçti. Kurum yetkilileri
tarafýndan tüm kadýn
personele günün anýsý
olarak çiçek verildi ve
hatýra fotoðrafý çektirildi. Ardýndan Kurum Müdürü Günay Baþar, Kurum ikinci müdürleri, idare memurlarý, Kurum öðretmenleri, infaz ve koruma baþmemurlarý ile Kurumda görev yapan kadýn personel
birlikte yemek yediler.
Program iyi dileklerle sona erdi.
Vize Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü
düzenlenen etkinlikle kutlandý. Etkinliðe Kurum Müdürü Ýzzet
Tonbul, Kurum Ýkinci Müdürü
Mehmet Davarcýoðlu, Ýdare Memuru Bora Saðsöz, Kurum Öðretmeni Adem Aygün, Psikolog Fulya
Mert ve Kurum personeli katýldý.
Programda Kurum Müdürü
Ýzzet Tonbul’un günün
anlam ve önemini
belirten konuþmasýndan
sonra
bayan personele çiçek ve
çeþitli hediyeler
verilerek
günleri
kutlandý.
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Hatay’da personele moral gecesi
Hatay E Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumu personeli,
04.02.2011 tarihinde Hatay'ýn nezih eðlence mekaný Telli-Turna
tesislerinde unutulmaz bir gece yaþadý. Personel çalýþma þartlarýnýn verdiði sýkýntý, stres ve yorgunluðu dinledikleri birbirinden
güzel türküler ve þarkýlar eþliðinde, üzerlerinden atma imkâný
bulurken, gecede çalýnan birbirinden hareketli oyun havalarýna
eþlik ederek mutlu bir gün yaþadý. Etkinliklerin personelin üzerindeki olumlu etkileri olduðu herkesçe kabul görürken, ayda bir
defa bu tür eðlencelerin ve moral günlerinin düzenlenmesi kararlaþtýrýldý. Bu moral gecesine Kurum Müdürü Muzaffer Avcý,
ikinci müdürler, personel ve aileleri katýldý.

Osmaniye’de ceza infaz kurumlarý
personeli bilgi yarýþmasýnda buluþtu
Osmaniye’de C Tipi ve T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Toprakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu personeli arasýnda bilgi yarýþmasý yapýldý. Ýlk kez gerçekleþtirilen yarýþmaya personel büyük ilgi gösterdi.
Osmaniye’de T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun ev
sahipliðinde düzenlenen ve T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunun yaný sýra C Tipi Kapalý ve Toprakkale
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn katýldýðý bilgi yarýþmasýnda kurum yöneticileri ve personel ile aileler heyecanlý anlar yaþadýlar.

smaniye'de bulunan ceza infaz kurumlarý personeli arasýnda bilgi yarýþmasý düzenlendi. C Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu Eðitim Birimi tarafýndan organize edilen yarýþma, T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun ev sahipliðinde,
Kurumun konferans salonunda gerçekleþtirildi.

O

Üç kurum üç ekiple yarýþtý

Osmaniye T Tipi’nden veda yemeði
Osmaniye T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak
görev yaparken icra müdür yardýmcýlýðýna
atanan Murat Akkuþ için veda gecesi düzenlendi.
Geceye; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Apaçýk, Cumhuriyet Savcýsý Mehmet
Selim Kiraz, Kurum Müdürü Zafer Künü,
Osmaniye C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ruhiye Künü, Toprakkale Açýk

Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Ertekin ve personel katýldý.
Neþeli anlarýn yaþandýðý programda; Kurum personeli Mehlika Dik, eþsiz Türk Sanat Müziði eserlerinden oluþan konseriyle
gecenin hýzla akýp gittiði saatlere ahenk kattý.
Baþarýsý nedeniyle tebrik edilen Murat
Akkuþ’a Ceza Ýnfaz Kurumuna verdiði emek
ve katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi verildi.

T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Zafer Künü, C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu Müdürü Ruhiye Künü, Toprakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurum Müdürü Mustafa Ertekin, ceza infaz kurumlarýnýn ikinci
müdürleri ve personelinin izlediði yarýþmaya her kurum iki yarýþmacýdan oluþan
üçer ekip ile katýldý. Kurum Öðretmenleri
Adem Çimen ve Alpaslan Demir tarafýndan
sunulan yarýþmada dokuz ayrý grup olarak
mücadele eden 18 personele, güncel, kültürel ve ceza infaz mevzuatýndan olmak
üzere toplam 20 soru yöneltildi. Yarýþma,
izleyici personelin büyük desteði, yoðun tezahürat ve tempolarý eþliðinde gerçekleþtirildi.
Tüm personelin eðlenip stres attýðý,
günlük mesai telaþý sonrasýnda farklý güzellikte bir ortamýn oluþtuðu yarýþma sonucunda Toprakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
adýna yarýþan Ýnfaz ve Koruma Memurlarý
Fatih Özkan ve Erdal Kurupýnar ekibi 70

puanla birinciliði, Osmaniye C Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu adýna yarýþan Ýnfaz ve
Koruma Memurlarý Murat Ümüksüz ve
Hasan Koçak ekibi ise 65 puanla ikinciliði
elde etti. 60 puanla üçüncülüðe ortak olan
Toprakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu adýna
yarýþan Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Hakan
Kýlýf ve Sinan Ulusoy ile Osmaniye C Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu adýna yarýþan
Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Gökhan Þeker
ve Murat Semerci’den oluþan ekiplere yarýþmanýn üçüncüsünü belirlemek üzere
yedek soru yöneltildi. Dördüncü yedek sorunun sonucunda Toprakkale Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu adýna yarýþan Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Hakan Kýlýf ve Sinan Ulusoy
ekibi üçüncülüðü göðüsledi.
Dereceye girenlere ödül
Yarýþma sonunda dereceye girenlere
plâketleri Kurum Müdürleri tarafýndan
takdim edildi. Ayrýca tüm yarýþmacýlara birer hediye paketi verildi. Kurum müdürleri bilgi yarýþmasý sonunda yaptýklarý konuþmalarda; bu tür faaliyetlerin, personelin moral ve motivasyonunu yükseltmek,
personel arasý dayanýþma ve kaynaþmanýn
saðlanmasý açýsýndan oldukça önemli olduðunu vurgulayarak, etkinliði gerçekleþtiren Osmaniye C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu yöneticisi ve personeline teþekkür ettiler.

Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu personeline
meslekî müdahale eðitimi verildi
Amasya E Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumunun ‘acý kaybý’
Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda,
1988 yýlýndan beri infaz
ve koruma memuru olarak görev yapmakta olan
Mehmet Aslanoðlu yaklaþýk 1 aydýr tedavi gördüðü kanser hastalýðý nedeniyle 2 Þubat 2011 tarihinde vefat etti.
Aslanoðlu için, ayný
gün 23 yýldýr görev yaptýðý Kurumun önünde bir
tören düzenlendi. Törene Kanser hastalýðý nedeniyle vefat eden Amasya E Tipi KaAmasya Cumhuriyet Baþ- palý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Memuru Mehmet
Aslanoðlu için Kurum önünde tören düzenlendi.
savcýsý Feridun Süzer,
Cumhuriyet Savcýsý Ahmet Tek- lah'tan rahmet, ailesi, sevenleri
ne, Kurum Müdürü Ýbrahim Kara- ve arkadaþlarýna baþ saðlýðý dica, Kurum ikinci müdürleri, öð- ledi.
retmen, psikolog, sosyal çalýþEvli ve 2 çocuk babasý olan
macý ile Kurumda görev yapan Aslanoðlu’nun cenazesi topluca
personel ve aileleri, dost ve ak- yapýlan duanýn ardýndan memlerabalarý katýldý. Törende Kurum keti Tokat-Zile’ye götürülerek,
Müdürü Ýbrahim Karaca bir ko- ayný gün Zile Merkez Mezarlýðýnnuþma yaparak, Aslanoðlu’na Al- da defnedildi.

Ýnfaz ve Koruma Memuru A. Turgay
Ersin kalp krizinden vefat etti
Manisa E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Memuru Ali Turgay Ersin
kalp krizi sonucu vefat etti.
03.02.2011 tarihinde ani bir kalp krizi geçiren Ersin, tüm müdahalelere raðmen, kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti.
Kurum amirleri ve arkadaþlarý tarafýndan
çok sevilen Ersin, evli ve iki kýz çocuðu babasýydý.

Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, infaz ve koruma
baþmemurlarý ve infaz koruma memurlarýna yönelik
meslekî müdahale konusunda teorik ve uygulamalý eðitim veriliyor. Kurum Ýdare Memuru Nami Kars tarafýndan verilmeye baþlanan eðitimlerde deðiþen ve geliþen
ceza infaz kurumlarýnda kurum personelinin Devlet otoritesini kullanan kiþi olarak kurum düzeninin koruyucusu, adaletin temsilcisi, güven ve huzurun teminatý olduðuna dikkat çekilerek, meslekî müdahalenin önemi vurgulanýyor.
Kurumda meslekî müdahele eðitimlerini sürdüren
Ýdare Memuru Nami Kars, görevin icrasý sýrasýnda, direnme veya saldýrý þeklinde gerçekleþen bazý olaylar sýrasýnda personelin güvenliði saðlarken, risk ve zor anlar
yaþadýðýný, hatta fiziki müdahale konusunda eðitim almamýþ personelin olaylara müdahalesinde, bazen istenmedik durumlarýn ortaya çýktýðýný, bunun adlî ve idarî
soruþturmaya kadar gittiðini hatýrlatarak, artýk personelin mesleðin gerektirdiði niteliklere sahip olmasýnýn þart
hale geldiðini ifade etti.
Kars, “Bundan dolayý þahsî, meslekî, kurumsal ve ülke bazýnda zarar görüldüðü de bir gerçektir. Bu olumsuzluklarýn giderilebilmesi için, kurum personelinin düzenli olarak bu eðitimden geçmesinin çok önemli olduðuna inanýyorum. Kurumumuzda mesleki olaylara müdahale konusunda teorik ve uygulamalý olarak 5 grup halinde eðitim verilmeye baþlandý.” þeklinde konuþtu.
Mesleki müdahale eðitimini Cumhuriyet Savcýsý Bekir Sýtký Yýldýrým, Kurum Müdürü Mehmet Öcal, Kurum Ýkinci Müdürleri Nurettin Abbasoðullarý, Ruhi Aytuttu ve Hüseyin Bardak ile Kurum Öðretmeni Özcan
Ece yerinde izlediler.

Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda mesleki müdahale eðitimi

MALTEPE ÇOCUK VE GENÇLÝK
CEZA ÝNFAZ KURUMUNDAN MASA
TENÝSÝ TURNUVASI
Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda personelin bedensel ve ruhsal geliþimine katkýda bulunmak cezaevi ortamýnda biraz
da olsa rahatlamalarýný saðlamak için geçtiðimiz
ay masa tenisi turnuvasý düzenlendi. Oldukça çekiþmeli ve heyecanlý geçen turnuvaya 32 personel
katýldý. Turnuvada ilk üç dereceyi alan personel
Maltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yer
alan ceza infaz kurumlarý arasýnda gerçekleþtirilen turnuvaya katýlarak Kurum adýna yarýþtýlar.

