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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Adalet Bakanlýðýnda devir-teslim töreni
Genel Seçimler nedeniyle Sadullah Ergin’in yerine Adalet Bakanlýðýna
atanan Ahmet Kahraman, Bakanlýkta yapýlan törenle görevi devraldý.

Çanakkale Zaferi’nin
96.yýl dönümü
etkinliklerle kutlandý
Çanakkale Zaferi’nin 96.yýl dönümü tüm yurtta olduðu gibi ceza
infaz kurumlarýnda da coþkuyla
kutlandý. Kutlamalarda, 1915 yýlýnda Dünyada eþine az rastlanýr bir
kahramanlýk örneði göstererek,
Çanakkale’nin geçilmezliðini ilân
edip, tarihin akýþýný deðiþtiren
mehmetçiðin kazandýðý büyük zaferin Türk ve Dünya tarihi açýsýndan önemine dikkat çekildi. 15’te

Kýrýkkale F Tipi Ceza
Ýnfaz Kurumu personeli
moral gecesinde bir
araya geldi
Kýrýkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunca, personelin birlik ve beraberliðinin artýrýlmasý amacýyla moral
gecesi
gerçekleþtirildi.
18.02.2011 tarihindeki moral gecesine personelin yaný sýra, Sulakyurt ve Delice Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu personeli de katýldý. Kurum personeli, gecede müzik eþliðinde eðlenerek, stres attý. 16’da

KAHRAMAN GÖREVÝ DEVRALDI
12 Haziran 2011 tarihinde yapýlacak
genel seçimler nedeniyle Anayasa’nýn
114’üncü maddesi gereðince görevinden ayrýlan Adalet Bakaný Sadullah
Ergin’in yerine Müsteþar Ahmet Kahraman atandý. 10.03.2011 tarihinde,
Bakanlýk makamýnda devir-teslim töreni yapýldý. Bakanlýk yöneticileri ve
basýn mensuplarýnýn katýldýðý törende
Ahmet Kahraman, Adalet Bakanlýðý
görevini, Sadullah Ergin’den devraldý.
Törende konuþan Ergin, 22 aylýk görevi süresince önemli hizmetlere imza atýldýðýný ifade ederken, özellikle
yargýya olan güvenin artýrýlmasýna yönelik önemli adýmlarýn atýldýðýný vurguladý. 9’da

Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel
Müdürlüðüyle Ýþbirliði Protokolü imzalandý
Maddî durumu yetersiz hükümlü ve tutuklularýn sýnav giderlerinin Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðünce karþýlanmasýna iliþkin iþbirliði Protokolü Ankara'da imzalandý.

Genel Müdür Sefa
Sefa Mer mer ci Düzce
Düzce , Bolu ve
ve
Kýrþehir ilinde incelemeler de b ulundu
Genel Müdür Sefa Mermerci, 7 Nisan 2011 tarihinde Düzce ve Bolu'ya gerçekleþtirdiði ziyaret çerçevesinde Kýzýlcahamam Kapalý, Düzce Kapalý, Bolu KapalýAçýk ile Bolu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda incelemelerde bulunurken,
9 Nisan 2011 tarihinde ise Kýrþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu gezdi.10’da

Unutulmaya yüz
tutmuþ keçecilik sanatý
hükümlülerin elinde
yeniden canlanýyor
Saimbeyli Kl Tipi Kapalý Ceza ve
Ýnfaz Kurumunda yatmakta olan hükümlüler, günümüzde unutulmaya
yüz tutmuþ olan keçecilik sanatýný
yaþatmaya çalýþýyor. Kaymakamlýk ve
Halk Eðitim Merkezinin de desteklediði proje kapsamýnda 12 hükümlü atölyede modern tarzda keçe iþlemeciliðini öðreniyorlar. 7’de

CTE Ankara Kampüs Spor
Kulübü Voleybol Takýmý
3.Lig’de þampiyonluða ulaþtý
Ceza infaz kurumlarýnca kurulan spor kulüplerinden
biri olan CTE Ankara Kampüs Kültür Gençlik ve Spor
Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Voleybol Erkek Takýmý 3. Lig'de büyük baþarý göstererek, þampiyonluða ulaþtý.
2010-2011 Sezonunda klasman müsabakalarýný namaðlup
lider olarak tamamlayan Takým, 08.04-09.04-10.04.2011
tarihlerinde yapýlan Play-Off maçlarýný da kazanarak
2.Lig’e yükseldi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sefa Mermerci, Türkiye Aroma Voleybol 3.Lig'inde þampiyon olan CTE Ankara Kampüs Spor Kulübü Erkek Voleybol Takýmýný makamýnda kabul ederek, baþarýlarý nedeniyle kutladý. 7’de

Adalet Bakanlýðý ile Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Genel Müdürlüðünden Sorumlu
Devlet Bakanlýðý arasýnda maddî durumu yetersiz tutuklu ve hükümlülerin sýnav giderlerinin
karþýlanmasýna iliþkin iþbirliði protokolü imzalanarak yürürlüðe girdi.
Protokol, 8 Nisan 2011 tarihinde, Adalet Bakaný
Ahmet Kahraman ile Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Genel Müdürlüðünden Sorumlu
Devlet Bakaný Hayati Yazýcý tarafýndan imzalandý.
Protokolün uygulanmasýna iliþkin esaslarý belirlemek amacýyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sefa Mermerci ile Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Genel Müdürü Aziz Yýldýrým 13 Nisan 2011 tarihinde bir araya geldi. 8’de
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‘Ýdare Memurluðu Öðrenciliði Eðitimi’ açýlýþ töreni
Ceza infaz kurumlarýnda yönetici adayý olarak görev yapacak idare memurluðu için açýlan sýnavda baþarýlý olan 50 adayýn katýlacaðý ‘Ýdare Memurluðu Öðrenciliði Hizmet Öncesi Eðitim Programý’nýn açýlýþý törenle yapýldý.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce, ceza
infaz kurumlarýnýn idare memuru ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla açtýðý Ýdare Memurluðu Öðrenciliði Sýnavý sonunda baþarýlý olan 50 adayýn 9 ay sürecek olan ‘Ýdare Memurluðu Öðrenciliði Hizmet Öncesi Eðitim Programý’nýn açýlýþý törenle gerçekleþtirildi.
Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ankara Eðitim
Merkezinde, 04.04.2011 tarihinde yapýlan törene; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sefa Mermerci,
Genel Müdür Yardýmcýsý Rasim Ýsa Bilgen, Daire
Baþkanlarý Vehbi Kadri Kamer, Ali Yýldýz ve Remzi
Gemici, Tetkik Hâkimleri Yýlmaz Çiftçi ve Adnan
Kokmaz, Eðitim Merkezi öðretim üyeleri ve öðrenciler katýldý.
Genel Müdür Mermerci: Ýnfaz hizmetleri
meþakkatli bir görev
Açýlýþta konuþan Genel Müdür Sefa Mermerci,
eðitimin önemine dikkat çekerek, infazýn çok zor bir
kamu hizmeti olduðunu vurguladý. Mermerci,
“Yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda mahpuslarýn
topluma kazandýrýlmasý en önemli hedefimizdir. Bu
nedenle de ceza infaz kurumlarýnda çalýþan tüm
personel idarecisinden psiko-sosyal servis çalýþanlarýna, gözetim ve güvenlik servisi çalýþanlarýndan,
diðer servis çalýþanlarýna kadar meþakkatli bir görevi yerine getirmektedir.” dedi.

Genel Müdür
Mermerci, Eðitim
Merkezini gezdi

Mermerci, personele yönelik eðitimlerin infaz
sistemi içerisinde çok önemli bir yere sahip olduðunun da altýný çizdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sefa Mermerci, Ýdare Memurluðu Öðrenciliði Eðitim Programýnýn
açýlýþýnýn ardýndan Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ankara Eðitim
Merkezinde incelemelerde bulundu.

30.03.2011 tarihinde baþlayan idare memurluðu
öðrenciliði hizmet öncesi eðitimine katýlan 50 öðrencinin, 9 aylýk eðitimi baþarý ile tamamlamalarýnýn
ardýndan Bakanlýkça idare memuru olarak atamalarý yapýlacak.
Eðitim merkezinde incelemeler
Genel Müdür Mermerci, açýlýþ töreninin ardýndan Eðitim Merkezini gezerek, Eðitim Merkezi Þube Müdürü Mehmet Þamlýoðlu ve öðretim görevlilerinden bilgi aldý.

Ceza Ýnfaz Sisteminde Çalýþma ve Eðitim Projesi
Deðerlendirme Toplantýsý Ankara’da gerçekleþtirildi
Hollanda ve Türkiye iþbirliðinde yürütülen MATRA projelerinden "Ceza Ýnfaz
Sisteminde Çalýþma ve Eðitim" Projesi kap-

samýnda düzenlenen deðerlendirme toplantýsý Ankara’da gerçekleþtirildi.
30 Mart 2011 tarihinde düzenlenen

toplantýya; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sefa Mermerci, Genel Müdür Yardýmcýsý Rasim Ýsa Bilgen, Daire Baþkaný
Erhan Polat, tetkik hâkimleri, kurum müdürleri, Millî Eðitim Bakanlýðý görevlileri ile
Hollanda’dan davetliler katýldý.
Proje kapsamýnda, "Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda Hükümlülere Verilen Eðitimin ve
Hükümlülerin Ýþ Yurtlarýnda Çalýþmalarýnýn Deðerlendirilmesi" konulu araþtýrma
kapsamýnda, 18 ilde 26 ceza infaz kurumundan yaklaþýk 1600 hükümlü, 380 personelden veri toplandý.
Yapýlan araþtýrma ile ceza infaz kurumlarýnda verilen eðitim faaliyetlerinin hükümlüler, ceza infaz kurumu personeli ve
öðretmenlerce nasýl deðerlendirildiðine
iliþkin bilgiler elde edildi.
Ceza ve Tekvkifevleri Genel Müdürü
Sefa Mermerci, yoðun emek ve çalýþmalarýn
sonucu tamamlanmýþ olan bu araþtýrmanýn

faydalý sonuç ve önerilerin, sadece bu projede deðil, Genel Müdürlüðün eðitim ve çalýþma alanlarýndaki ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi ve eðitim politikalarýnýn oluþturulmasýnda da dikkate alýnacaðýný ifade etti.
Genel Müdür Mermerci, Milli Eðitim
Bakanlýðý, Adalet Bakanlýðý ve Hollanda
Adalet Bakanlýðýnýn birlikte yürüttüðü ve 1
Ocak 2009’da baþlayýp, 2011 yýlýnda bitecek
olan bu projede, Türkiye ve Hollanda ceza
infaz kurumlarý iþyurtlarý faaliyetleri ile
meslekî eðitim sistemlerinin karþýlaþtýrýlmasý ve güçlü yönlerinin paylaþýlmasýnýn
amaçlandýðýný belirterek, projede ilk adým
olarak her iki ülke için mevcut durumun tanýmlanmasý, belirlenen olumlu yönlerin ülkeler arasýnda karþýlýklý uygulamalarla paylaþýlmasý, dört ceza infaz kurumunda toplam dört adet mesleki eðitim atölyesinin
kurulmasý ve eðitim müfredatlarýnýn zenginleþtirilmesinin planlandýðýný söyledi.
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BABACIÐIM

DÜNYA KADINLARLA GÜZELDÝR

SENSÝZ HAYATI NEYLEYÝM

GERÇEÐÝ SEVEÐÝM

Her þey oldu bitti geride kaldý;
Keþke bu olanlar hiç olmasaydý,
Yaþananlar acý verdi yaþanmasaydý,
Olan oldu artýk affet babacýðým.

Kadýnlar bir dünyadýr,
Erkeklerse dünyanýn etrafýnda gezen
Bir güneþtir.
Muhafaza etmeliyiz kadýnlarý;
Çiçektirler narinlerdir,
Kýrýlýr incinir hemen dallarý.
Sevmeliyiz saymalýyýz,
Çünkü kadýnlar bizim
Vazgeçilmezlerimiz.
Gücümüzü kadýnlarla güçlendirelim,
Baþýmýza dert deðil
Baþýmýza taç edelim.
Dertlerine derman olalým,
Sayýsýz kötülüklere
Mahkum etmeyelim.
Dünya kadýnlara güzeldir:
Deðerini gitmeden önce
Anlamak gerekir.
Acýlar kadýnlara bir eziyettir.
Sabrý selameti Allah’tan dilemeliyiz;
Çünkü biz Muhammedin ümmetleriyiz.
Unutmamalýyýz ki hepimizin
Bir kadýnýn bedeninde
Hayata merhaba dediðimizi.

Bir daha gözünü görmezse gözüm,
Kör olsun gözlerim gözü neyleyim.
Elini tutmazsa bir daha ellerim,
Kýrýlsýn ellerim eli neyleyim.

Âþýk olmak anlatýrdý küçükken,
Ben ne olduðunu bilmeden
Aþka aþýk oldum kendimden.
Yani sevdim ben.

Sen benim atamsýn babamsýn;
Biliyorum kalbinden silemez atamazsýn,
Farkýndayým bana kýzgýn ve dargýnsýn,
Affet beni ne olur sen benim babamsýn.
Artýk dostu da biliyorum yanlýþý da;
Kötü günler bitecek güzel günler yakýnda,
Sizlere acý verdim hepsi aklýmda,
Sen büyüksün beni affet babacým.
Geceler çok soðuk bazen üþüyorum,
Aklýma geliyorsun ýsýnýyorum.
Ýnan ki hep sizleri düþünüyorum;
Hakkýný helâl et affet babacýðým.
Kalakaldým ben buralarda,
Açýk görüþte geçti gitti arada,
Sen yine yoktun yanýmda,
Canýn sað olsun caným babacýðým
Abdülkerim Yýldýz
Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
BEN SENDE SEVDÝM
Yaðmur yaðýnca gözlerimden;
Hasretin süzülür yanaklarýmdan,
Delicesine çýrpýnýr ararým seni,
Geceler sabah olmaz bir türlü.
Sýkýntýlar gün ýþýðýyla birikir yüreðime;
Yumruklarým göðsümü caným acýr.
Varsýn acýsýn gülüm umrumda mý!...
Ben sende hasret sevdim...
Ben sende acýlarý sevdim...
Nefretim olur çaresizliðime.
Hayalin gelip dikilir karþýma.
Umut dersin, sabýr dersin susarým,
Suskunluðum sevdamýn çýðlýðýdýr.
Tutamadýðým o narin ellerin,
Bakamadýðým o ceylan gözlerin...
Ve sarýlamadýðým sen...
Boy boy umutlar içinde güzelleþirsin;
Sana dair ne varsa adý mutluluk olur.
Ben sende umudu sevdim,
Ben sende mutluluðu sevdim;
Ýrili ufaklý ne varsa hayata dair...
Hepsi gelip sende güzelleþir.
Bembeyaz bulutlar,
Gelin gibi süsler masmavi gökyüzünü.
Ve sen dersin ki "sanki bizim düðünümüz"
Ben sende ayrýlýðý sevdim,
Ben sende sana kavuþmalarý sevdim...
Sevgiye inanýp yaþadým hayatým boyunca.
Sevginin kýrýntýlarýnda bir yaþam yeþerdi.
Dostluðunla geldin, sevdanla geldin.
Seni sen yapan sevginle geldin.
Yaþanmýþ onca yýlýn yaþanmýþlýklarýný,
Þimdi seninle yaþamanýn umudundayým.
Ve ben ömründe ilk kez;
Huzuru, acýlarý, umudu, mutluluðu sevdim,
Hasret ki derin yara, hasreti sevdim,
Ben sende sana kavuþmalarý sevdim,
Ben senden sonra ömrümün gülü,
Dünyada yaþamayý yeniden sevdim.
Gülüüüüüüm,
Ben sende seni çok sevdim...
Hacý Galip Yüksek
Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
ÝÇÝMDEKÝ ÖZGÜRLÜK
Kader ördü aðlarýný kapadý kapýlarýný,
Kilit vurdu üstüme yýktý umutlarýmý.
Baðýrsam sesim gitmez duvarda yankýlanýr,
Bundan böyle duygular çizilmiþ satýrlardýr.
Pranga vuramazlar içimdeki duyguya,
Vursalar da baðlamaz, anahtarý sendedir.
Þimdi sýrdaþým oldu kalem kâðýt;
Bir de mahpushanede kader mahkûmlarý.
Yakup Kayalar
Kýbrýscýk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Not: Yakup Kayalar’a olan bu þiir 15 Ocak 2011
tarihli 106.sayýsýnda sehven Ramazan Oðuz
adýna yayýnlanmýþtýr. Düzeltir, özür dileriz.

Barýþ Ýmenç
Trabzon Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
AYRILIK
Bugün yedinci ayý seni göremeyiþimin;
Gülüþünü göremediðim gözlerine bakamadýðým.
Rüyalarýma bile giremiyorsun artýk;
Unutuyorum galiba seni,
Eski günleri, beraber geçirdiðimiz herþeyi...
Biraz tatsýz geçiyor zaman ama;
Düzelirim diyorum kendi kendime.
Aslýnda bu gurbetlere savrulmamýn,
Bu ayrýlýðýn sebebi sensin.
Ama gönül kýyamýyor ki sana ah etmeye.
Dünyanýn sonu deðil ya alýþýrým belki de.
Hani unutuyorum diyorum ya seni,
Hani girmiyorsun diyorum ya rüyalarýma,
Emin deðilim aslýnda;
Yalan söylüyorum sana.
Bu gece uyku girmedi gözlerime,
Aklýmda bir bir düþünceyle seni düþünüyorum,
Unutmuyorum galiba yine,
Zaten aþýk olduðu kiþiyi unutan insan.
Neden bir daha þiir yazsýn ki ona,
Aþkýný unutan insan.
Zaten hiç aþýk olmamýþtýr insan.
Nurhayat Tunel
Çifteler Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Sana olan aþkým bir heves deðil,
Seviyorum seni elimde deðil,
Senden baþkasýna verirsem meyil,
Taþ olsun kalbim bu kalbi neyleyim.
Adýný anmayacaksa bir daha dilim,
Lal olsun bu dilim dili neyleyim.
Aldýðým her nefeste sen olmazsan eðer,
Almayayým nefesi nefesi neyleyim.
Sensiz cennet olsa da bu dünya,
Ben sensiz olan cenneti neyleyim.
Gerçek olacaksa her rüya,
Ben sensiz rüyayý neyleyim.
Dünya aydýnlanýyor güneþ doðunca,
Sensiz doðan güneþi neyleyim.
Dünya malý senin deseler,
Sarayla han tapusu verseler,
Sen bunlarla sür sefaný deseler,
Sensiz sarayý haný neyleyim.

Yýllardýr hep peþinden koþtuðum,
Rüyalarýmda tuttuðumu sandýðým,
Uyanýnca yanýbaþýmda bulamadýðým,
Hasretimsin sen ey özgürlük.
Belki karþýlaþýrýz bir gün bir yerlerde,
Savaþýn ve düþmanlýðýn olmadýðý bir dünyada.
Ýþte o zaman yaþarýz biz seninle aþkýmýzý doya doya,
Sevdalýmsýn sen ey özgürlük.
Murat Katrað
Alanya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Þimdi bildi gönlüm aþký,
Her sýr içimde saklý,
Öyle yalana kalbim yasaklý,
Artýk gerçeði seveceðim ben.
Hülya Çolak
Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
DERSÝMÝZ SABIR
Bir yorgunluktur düþmüþ bedenine,
Pes etme sakýn kýzýp kadere.
Yanýnda doðacak güneþ elbette,
Sabýr dostum dersimiz sabýr.
Sakin ol kýrma kimsenin kalbini,
Ez sana dert veren kederini.
Topla gücünü topla kendini,
Sabýr dostum dersimiz sabýr.

Bana hayat veren can veren sensin,
Ben sensiz sen olmayý neyleyim.
Sensiz yaþanacaksa bu dünya,
Al canýmý ben sensiz yaþamayý neyleyim.

Yarýnlarýna umutlar ekilmiþ,
Aldýrma bu günün ayazýna.
Ýnancýna sarýl bir de dualara,
Sabýr dostum dersimiz sabýr.

Havva Akdað
Karaman M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

Bu mevsimde, sýladan uzak;
Gönülde yara, yârdan ýrak.
Akýlda sorular, muammalý cevaplar;
Sabýr dostum dersimiz sabýr.

ESARET GECELERÝ
Çekerim tespihimde tane tane hasretini,
Yine de duyurmam kimselere mabedimin sesini.
Ýçerim aþkýn þerbetinden bilsem de zehrini,
Sonunu düþünmem öderim bedelini.
Geçerim kendimden bilmem nedenini,
Mest olur bu aþkýn sormam sebebine.
Sabýrla beklerim býraktýðýn gibi,
Düþünmem ömrümden geçen seneleri.
Açýldý gönlümde mana perdeleri,
Döküldü sevdamýn sýrlý heceleri,
Çözüldü artýk hayat bilmecesi,
Yokluða terk ettim esaret geceleri.
Muhittin Bilbik
Kocaeli 2 No’lu T Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

EY ÖZGÜRLÜK
Yeryüzünde yaþayan tüm canlýlarýn;
Çiçeðin, böceðin ve insanlarýn,
Uðrunda dökülen bunca kanlarýn
Özlemisin sen ey özgürlük.

Onbeþinde bir kalbim var anladým,
Gerçek sanýp yalana yanýldým,
Senlerce bir þey bilmez sanýldýn,
Ama hakikaten sevdim ben.

Ödemiþ M Tipi Kapalý Ceza
ÝnfazKurumu
GARANTÝ

FIKRA

Adamýn biri bir gün maðazadan bir televizyon çalmýþ ve tam
kapýdan çýkarken yakalanmýþ. Ertesi gün adamý mahkemeye çýkarmýþlar. Hâkim karar vermiþ:
- Bir yýl hapis.
Hýrsýz:
- Ben biliyordum zaten bir yýl
olacaðýný.
Hâkim:
- Nereden biliyordun, demiþ.
Hýrsýz:
- Televizyonun üstünde bir
yýl garanti yazýyordu, demiþ.

BULMACA
SOLDAN SAÐA
1) Bir ilimiz - tayýn etmek 2) Herkes - baklagillerden 3) Þekerle, meyve ile yapýlýr tatlý - bir erkek ismi - saçsýzýn taktýðý 4) Bayan emir vericiye verilen
unvan - küçük sert, sedef renginde süs eþyasý - cet 5)
Tersi (içki mahzeni) - bir balýk - ilave 6) Alfabenin
14. Harfi - bir hayvan - zam'ýn sessizleri 7) Ýyilikbilmez - nihayet - bal yapan hayvan 8) Beþinci harfimiz
- baþ gösterme, meydana çýkma - tersi (bir yer yaygýsý) 9) tersi (adet) - sýr - tersi (en uygun duruma getirmek) 10) Cerrahi müdahale - verecek karþýtý 11)
tersi (bir nehir) - kavrayýþ, dikkat, saðgörü, gerçeði
görememek durumuna gelmek - tersi (beyaz) 12)
Ýyotun simgesi - arka, geri - madeni ip - tersi (bir bayan ismi) 13) Ramazan iki minare arasýna açýlan
elektrik ampulleriyle yazýlan yazý - kalýtsal - tersi (Ýspanya'da bir örgüt) 14) tersi (çember) - kuzu sesi babanýn kýz kardeþinin adý 15) boru sesi - tersi (baþkumandan, amir) - bir nota - tersi (emtia) - tersi
(notada duraklama iþareti) 16) Bir cetvel - içki malzemesi - oksijenin simgesi - küçük odun baltasý
YUKARIDAN AÞAÐIYA

Güzel Sözler
Adil insan kimseye zarar vermez ve kin beslemez; bu yüzden mutludur. Henri Murger
Vatanperverlik duygusunu yaþamayan toplum,
tarihte yok olmaya mahkûmdur.
Gustave Le Bon
Zengin olmayý dilersen kanaattan baþka bir þey
isteme, çünkü kanaat hoþ, tatlý bir devlettir.
Sadi

1) Macera - direktif 2) Tersi (bir göz rengi) - yüksek okul - nikah 3) Kaçak
- sebep - Hal'in sessizleri 4) Bayrak - yayla atýlýr - kýrmýzý - bir aygýtýn gereken iþi
yapmasý durumu 5) tersi (erzak konan yer) - üvey olmayan - bir peygamber ismi
6) Yem'in sessizleri - tersi (namus) - tersi (tümör) - bir deniz taþýtý - kuzu sesi 7)
Ýçinden çýkýlmasý güç durum - iskambilde birli - iþaret, alamet 8) Fiilden isim ve
sýfat türeten ek - tersi (iþinin ehli) - titremek iþi 9) Kalay ve kurþun alaþýmlarýnýn
genel adý - bir çalgý - tersi (baþ, kafa) 11) Aktinyumun simgesi - Car'ýn sessizleri
- kimse, kiþi - kýrmýzý 12) Bir yaðýþ þekli - fiyat artýrýmý - bir bayan ismi 13) Sonuna "L" harfi gelirse iþ, fiil anlamýna gelen sözcük - olup bittiye getirmek - gözleri
görmeyen 14) Bir þeyi öðrenmek için duyulan istek - tersi (rengarenk) 15) Ýlerlemiþ acil - verme, izde - bir besin - tersi (birli) 16) Enli çember - devlet görevlilerinin aylýklarýndan her ay belli oranda kesilen para
Oðuz Alýcý / Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Geçen Sayýdaki
Bulmacanýn Çözümü

Seslenis

Sayfa 4

BERATIMIZI UMUYORUM

USTALARDAN SEÇMELER
ÜMÝT YAÞAR OÐUZCAN

SEVGÝ ÞÝÝRÝ
Ben senin en çok sesini sevdim
Buðulu çoðu zaman, taze bir ekmek gibi
Önce aþka çaðýran, sonra dinlendiren
Bana her zaman dost, her zaman sevgili
Ben senin en çok ellerini sevdim
Bir pýnar serinliðinde, küçücük ve ak pak
Nice güzellikler gördüm yeryüzünde
En güzeli bir sabah ellerinle uyanmak
Ben senin en çok gözlerini sevdim
Kah çocukça mavi, kah inadýna yeþil
Aydýnlýklar, esenlikler, mutluluklar
Hiç biri gözlerin kadar anlamlý deðil
Ben senin en çok gülüþünü sevdim
Sevindiren, içimde umut çiçekleri açtýran
Unutturur bana birden acýlarý, güçlükleri
Dünyam aydýnlanýr sen güldüðün zaman
Ben senin en çok davranýþlarýný sevdim
Güçsüze merhametini, zalime direniþini
Haksýzlýklar, zorbalýklar karþýsýnda
Vahþi ve maðrur bir diþi kaplan kesiliþini
Ben senin en çok sevgi dolu yüreðini sevdim
Tüm çocuklara kanat geren anneliðini
Nice sevgilerin bir pula satýldýðý bir dünyada
Sensin, her þeyin üstünde tutan sevgini
Ben senin en çok bana yansýmaný sevdim
Bende yeniden var olmaný, benimle bütünleþmeni
Mertliðini, yalansýzlýðýný, dupduruluðunu sevdim
Ben seni sevdim, ben seni sevdim, ben seni...
Ümit Yaþar OÐUZCAN (22.08.1926-04.11.1984)

22 Aðustos 1926'da Tarsus'ta doðdu. 4
Kasým 1984'te Ýstanbul'da yaþamýný yitirdi.
1845'te Eskiþehir Ticaret Lisesini bitirdi.
Osmanlý Bankasý ve Türkiye Ýþ Bankasýnda çalýþtý. 1977'de Ýþ Bankasý Halka Ýliþkiler Müdür Yardýmcýlýðý görevinde iken
emekliye ayrýldý. Ýstanbul'da kendi adýný
taþýyan bir sanat galerisi kurdu. Bir süre
yayýncýlýk yaptý ve Akbank Genel Müdürlüðü Krediler Servisinde çalýþtý. Yaþamýnýn son döneminde mizah dergisi "Çarþaf"ta mizah þiirleri yazdý. Ýlk þiiri 1942'de
Eskiþehir'de yayýnlanan "Kocatepe" gazetesinde yayýnlandý. Daha sonra Yedigün,
Varlýk, Büyük Doðu gibi dergilerde yayýnlanan þiirleriyle tanýndý. Ýlk þiir kitabý "Ýnsanoðlu" 1947'de basýldý. Zamanla geniþ
kitlelerin okuyup hayranlýk duyduðu bir
aþk ve ölüm þairi olarak tanýndý. Þiirlerinde Faruk Nafiz Çamlýbel duyarlýlýðý görülür. 1973'de büyük oðlu Vedat'ýn intiharýndan sonra "ölüm" temasýna daha çok eðildi. Bazý þiirleri çaðdaþ sanat müziðinin
popüler bestecileri tarafýndan bestelendi.
En duyarlý ve yoðun aþk þiirlerinin yazarýdýr.
UNUTMA
Üzülme hayatta daha ne günler var;
Hiç unutma 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 ve
Hayata tutunasýn.
Kendine vaat ettiðin günleri hatýrla!
Ay ýþýðýnda gökyüzüne bakacak,
Güzel hayaller kuracaktýn.
Pencereden baktýðýnda karelere bölünen
Gökyüzünü hatýrla, hatýrla ki;
Her gece azalan yýldýzlarý unutma.
Unutma ki özgür kalasýn,
Sevdiklerinle mutlu olasýn unutma.
Ali Ülger
Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
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HAYATA DAÝR
Temizlik yaptým bugün. Hem de tüm
benliðimde. Tüm kaslarýmý, sinirlerimi
ve kanýmý temizledim. En küçük yerlerine, kývrýmlarýna girmiþ, sinmiþ bütün
pislikleri attým. Kýrgýnlýklarýmý dýþarý çýkardým ilk önce. Görmenizi isterdim
içimde ne kadar büyük yer kaplýyorlarmýþ. Kýrgýnlýklarýmý atarken, bakmadým
neydi onlar diye. Zira, gelecek geçmiþten
çok daha fazla yaþamaya deðer. Onlarýn
yerine baðýþlamayý yerleþtirdim özenle.
Titizlikle her kýrgýnlýðýn üzerine ektim
baðýþlamanýn tohumlarýný. Baðýþlamayý
ekerken, tekrar kýrýlmaktan korkuyordum belki ama üstesinden gelmeliydim.
Sonra kýskançlýðýmý çýkardým. Meðer
ben ne az kýskançmýþým gibi. Çok þükür
ki kin ve nefret yok yüreðimde. Eðer olsa
nasýl temizlerdim bilmiyorum. Daha
sonra sýra korkularýma gelmiþti. Çýkarmaya bile korktum önce. Ne çok alýþmýþým onlarla yaþamaya. Bunca acý, esaret
ve endiþeye nasýl alýþýlýr anlayamadým.
Her gün yeni yeni endiþelerle beslenen
yeni korkular birikmiþti içimde. Oysa
mutluluklarýmý, umutlarýmý ne de çok
ertelemiþim. O an bu ilgiyi onlara verseydim, her gün onlarý düþünüp birer umut

daha ekleseydim, almadan verip, beklemeden sevseydim, her þeyden önce içimdeki sevginin ve gücün daha fazla farkýnda olsaydým, þu an son sevdiðim beni düþünür olurdu ve ben böyle bahar temizliði yapmazdým kendi içimde. Çok zorlandým korkularýmý temizlemekte. Birbirlerinin içine halkalar biçiminde girmiþlerdi, kenetlenmiþlerdi adeta. Ama bir bebek þefkatiyle, öperek, severek, okþayarak
ve onlarý bir zaman kabus gibi yaþamaktan piþmanlýk duymayarak çýkardým
içimden. Kýzsaydým korkularýma, baðýrýp
çaðýrsaydým onlara yine dönüp dolaþýp
geleceklerdi biliyorum. Dedim ya temizlik yaptým içimde bugün. Yüreðime neþe,
hoþgörü, güven ve sevgi ektim. Almadan
vermeyi, sevilmeden sevilmeyi, paylaþmayý ektim. Aþk ektim her hücreme.
Coþku, heyecan, sessizlik ektim. Tüm
güzel fikirler sessizken geliyor bana. Baþ
eðme deðil, kabullenme ektim. Olduðu
gibi kabullenme. Siz de deneyin diye salýk veriyorum. Ben sözlüðümden olanaksýz kelimesini sonsuza dek çýkardým. Ýnsan isterse yapabilir.
Ferit Coþgun
Giresun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

HASRET

ORADASIN BÝLÝYORUM

Hasret nedir bilmezdim ben
Ailemden ayrý kalmayýnca.
Sevgi nedir bilmezdim ben
Ýnsanlarý daha iyi tanýyýncaya kadar.
Düþtüm þimdi hayatýn zorluðuna,
Þimdi elim kolum baðlý.
Beni yýkan çaresizlik deðil,
Beni yýkan ana, bacý, kardeþ hasreti.
Ýnsan hayatýn zorluklarýný yaþamadýkça,
Hasreti zorluðu tanýmadýkça,
Geceleri kan ter içinde kalmadýkça,
Bilmez hiç bir þeyin deðerini.

Sana sýla bana gurbet bir þehirdesin,
Öksüz umutlarýmý yolluyorum sana.
Bir de yalnýzlýðým var, zýrnýk kývamýnda...
Unutmadan bendeki kýrýk tebessümleri de al;
Dudaðýmdan söküp sana yolluyorum.

Sedat Þahbaz
Ankara 1 Nolu L Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
DÜN VE BUGÜN
Belirsiz her þey;
Nereye bu yolculuk?
Neden baþladýk?
Neler yapacaktýk?
Sebepsiz birçok geçmiþi
Hayallerle yaþadýk.
Ve sonunda gerçek olan alemi
Rüyalara sattýk.
Ve yine bir kýþ;
Kar bir tül gibi
Kapladý havluyu inceden.
Kanayan yüreðimin sýzýsý gibi
Bu kýþta geçiyor inceden.
Ve ciðerlerim daha da yorgun
Geçen seneden
Zafer Altan
Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
AYNI SAHÝLDE
Her yerinde hatýran,
Her yerinde hayalin var.
Özlemekten yoruldum,
Sen geri dönmedin yâr...
Yine ayný sahilde
Dinledik þarkýmýzý.
Sanki gitmemiþ gibi,
Yaþadýk aþkýmýzý...
Seni seven bu kalbin,
Deðerini bilmedin yâr.
Hasretinle yanarken,
Buralara gelmedin yâr...
Muhittin Tekgöz
Ordu E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

Bildiðin güzel sevda türküsünü,
Farzet içinde yüreðimde var.
Yorgun yýlgýn zayýf bedenimi,
Ve gözlerimi gönderiyorum sana.
Sana bakarken seni nasýl gördüðümü,
Gör diye gönderiyorum.
Sana avuçlarýna býraktým kalbimi,
Ve hatýrlanmayacak hayatýn
Ýzlerini kaybetmek için.
Ümitlerimi hayallerimi yolladým sana;
Oradasýn biliyorum.
Þimdi binbir hikâye binbir düþ;
Düþlerle örtülü bir gülüþ...
Bu incecik sessiz bir davettir aslýnda;
Paylaþýlmaya hazýr bir hayat gönderdim sana.
Hadi tut umutlarýmý,
Oradasýn biliyorum.
Gökhan Özaki
Salihli Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

Yaratýldýðýmýzdan beri,
Af eyle günahýmýz,
Sen var ettin nimetleri,
Sil defterden, çok karamýz,
Þükre layýk et bizleri,
Devaya ersin yaramýz,
Beratýmýzý umuyorum.
Beratýmýzý umuyorum.
Nur'a gark olsun bu gece,
O Habibin hürmetine.
Biliyorsun kullar nice,
Sýðýnýrýz hürmetine.
Yanmaktayým içten içe,
Þefaat kýl ümmetine.
Beratýmýzý umuyorum,
Beratýmýzý umuyorum.
Açýlýr gök kapýlarý,
Hidayetine sevk eyle.
Yazýlýr kul arzularý,
Cümle iman ehline af eyle.
Geri dönmez niyazlarý,
Dertlilere deva eyle.
Beratýmýzý umuyorum,
Beratýmýzý umuyorum.
Duamýzý arzdan arþa,
Rabbim merhamet kýl bize.
Kerem eyle yalvarýþa,
Sen býrakma nefsimize.
Abid eyle baþtan baþa,
Kalbimize gönlümüze.
Beratýmýzý umuyorum,
Beratýmýzý umuyorum.
Nuru Muhammed'e boya,
Ya ilahi ferman senden,
Bizleri sal güzel huya,
Beratýmýzý umuyorum.
Kulaðýmýz zikri duya,
Ayýrma imandan dinden.
Beratýmýzý umuyorum,
Beratýmýzý umuyorum.
Aczim ile durdum huzura,
Her kim ere o sýrra.
Gözlerimden akar yaþlar sýra sýra,
Anýn kalbi nur dola.
Merhamet eyle sen bu yok sula,
Hem cennette hem korda.
Beratýmýzý umuyorum,
Beratýmýzý umuyorum.
Ozan Týrak
Maltepe 2 Nolu L Tipi Ceza
Ýnfaz Kurumu

ÖZLEM
BÝR BEN
Bir sevdam var;
Ben ne kadar unutmak istesem de,
Her þeyiyle anýlarda saklý.
Hayallerim hep seni getiriyor bana.
Ne yaþandý ne yaþanmadý,
Sanki baþka bir iþim yokmuþ gibi,
Her þeyiyle yarým kaldý.
Hep seni düþünüyorum,
Ne ayrýlabildik ne de kavuþabildik,
Dur diyemiyorum.
Bazen kavga ettik bazen sesini özler olduk.
Aldýðým her nefes,
Hep uzak kaldýk uzaklaþtýkça sevdalandýk.
Seni düþünmeme yardým ediyor.
Bir baþkasýna deðil ama,
Ýçimdeki yarayý söküp atmak,
Daha çok baðlandýk daha çok özledik.
Kanatýrcasýna parçalamak istiyorum.
Kavgalarýmýz dakikalarda kaldý,
Olmuyor, yapamýyorum;
Mutluluðumuz yýllarca sürdü.
Seni içimden, benliðimden atamýyorum;
Ayrý kalmadýk hiç bu kadar uzun süre,
Bugün Ýstanbul'u baþtan aþaðý yýkadý
En fazla bir gün ya da bir hafta,
yaðmur.
Dayanamaz arardýk birbirimizi.
Ben yaðan yaðmur seyrederken,
Baðýrýp kýzar sonra aðlardýk,
Hayallerim yine sana koþmuþ.
Karþý koyamazdý kimse aþkýmýza.
Yaðmur duruyor, uyanýyorum
Ýmkânsýz bir vuslat olsa bile,
Uykusuzluðumun ortasýnda.
Ölümüne sevdalandýk biz birbirimize,
Bir ben, bir hayallerim kalakalýyoruz...
Kavuþmak hayalse ölmek mutluluktu.
Ben istesem de, istemesem de,
Aldatmadým asla aþkýmý; yalansýzdý aþkým,
Her hayalime ortak oluyorsun.
En çok kýskanmasýný özler oldum þimdi.
Seni çok özlüyorum.
Sesiyse hâlâ kulaklarýmda yaþama sebebim,
Taner Tobcil
Umudum olmasa da hayattan sebebim var
Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalý
sesini duymaya.
Ceza Ýnfaz Kurumu
Görmek için þansým olmasa da,
Mutlu olmasý için dualarým var ona.
Güzel Söz
Seviyorum onu ilk günden daha çok,
Özlüyorum onu her geçen gün daha çok.
Savaþta en önemli þey saðduyuyla

Yahya Demirbað
Ereðli B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

birlikte cesaret ve direnmedir.
II. Abdülhamit
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ÝÞYURTLARINDA KÂR PAYI ÖDEMELERÝ (1)
A. Kâr payýndan yararlanma ve miktarý
Ýþyurdunun kâr etmesi durumunda, iþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklular ile personel
ve iþçiler, kâr payý ödemelerinden yararlanmaktadýrlar. Kâr payý ödemeleri, çalýþmayý takip eden
bütçe yýlýnda ve bir defada yapýlmaktadýr. Her iþyurdu, elde ettiði kârýn %25'ne kadarýný iþyurtlarýnda görevli personel, iþçi, hükümlü ve tutuklulara ödediði için daðýtýlan kâr payý miktarý, kurumun
elde ettiði kâra göre deðiþkenlik göstermektedir.
Ýþyurdu faaliyetlerinin yoðun olduðu kurumlarda elde edilen gelir yüksek olduðu için daðýtýlan
kâr miktarý artmaktadýr. Özellikle; konfeksiyon,
marangoz, tarým ve hayvancýlýk iþkollarýnýn aktif
olduðu iþyurtlarýnda yüksek gelir elde edilmektedir. Ancak kâr payýndan yararlananlarýn aldýklarý
kâr payýnýn çok olduðunu söyleyemeyiz. Çünkü
burada çalýþan sayýsý fazla olduðu için daðýtýlacak
miktar çok olsa bile kiþilerin payýna düþen miktar
da çok önemli artýþlar olmamaktadýr.
Hükümlü sayýsý çok olan kapalý ceza infaz kurumlarý iþyurtlarýnda, iþyurdu faaliyeti olarak kantin iþletmeciliði haricinde çok aktif bir iþyurdu faaliyeti olmasa da kantinden elde edilen kâr miktarý, iþyurdunda çalýþanlara daðýtýldýðýnda daðýtýlan
miktar azda olsa kiþilerin eline geçen miktar yüksek olabilmektedir. Sebebi de kâr payýndan yararlananlarýn, iþyurdunda fiilen çalýþanlarýn sayýsýnýn
az olmasýdýr. Görüldüðü gibi daðýtýlan ve kiþilerin
eline geçen kâr miktarý iþyurdunun durumuna
göre deðiþmektedir.
B.Kâr payý daðýtýmýnda puanlama ve
gruplar
Kâr payý daðýtýmý; Ýþyurtlarý Kurumu Yüksek
Kurulunun 15.08.2000 tarih ve 56 sayýlý kararýyla,
kâr payý listelerine dahil edilmesi gereken personel, iþçi ve hükümlülerin iþyurdundaki görevlerinin önem ve derecelerine uygun puanlama sistemine göre yapýlmaktadýr. Bu puanlama sisteminde, dört grup bulunmaktadýr. Birinci grupta; iþyurdu müdürü, iþyurtlarýndan sorumlu ikinci müdür ve muhasebe yetkilisi bulunmakta ve on puan
üzerinden kâr payý almaktadýrlar. Ýkinci grup; idare memuru, mühendis, veteriner, ambar memuru, mutemet, veznedar, atölye þefi, serbest iþçi
teknisyen gibi iþyurdunda çalýþan görevlilerden
oluþmakta ve sekiz puan üzerinden kâr payý almaktadýrlar. Üçüncü grup; iþ kontrolü, kaloriferci,
katip ve þoförden teþekkül etmekte, altý puan üzerinden kâr payý almaktadýrlar. Dördüncü grup ise,
iþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklulardan
oluþmakta olup, dört puan üzerinden kâr payý almaktadýrlar.
Tarým faaliyetlerinin yoðun olduðu iþyurtlarýnda çalýþan ziraat mühendisleri, bir üst gruptan
kâr payý alma talebinde bulunmaktadýrlar. Uygulamada bütün mühendisler ikinci gruptan kâr payý almaktadýrlar. Fakat iþyurdu çalýþmalarýna katkýlarý çok farklý olmaktadýr. Tarým faaliyetlerinin yoðun olduðu iþyurtlarýnda ziraat mühendisleri; gerektiðinde iþ makinesi de kullanarak mesai gözetmeksizin çalýþmaktadýr. Tarým iþleri mevsimsel
iþler olduðu için, beklemeye ve gecikmeye býrakýlamaz. Personel eksikliði, hastalýk ve benzeri mazeretler olsa bile, iþin belli bir süre içerisinde yapýlmasý gerekir. Hasat zamaný, sulama zamaný ve
diðer iþler sýnýrlý zamanda yapýlmasý gereken iþler
olduðu için özverili çalýþmayý gerektirmektedir.
Ancak bu þekilde aktif ve yoðun bir þekilde çalýþarak iþyurtlarýna önemli katký saðlayan personel, tarým faaliyetlerinin yapýldýðý dönem dýþýnda çok ak-

tif bir çalýþmaya katýlmamaktadýr. Bu nedenle yýl
içerisinde yapýlan çalýþmalar bir bütün olarak deðerlendirildiðinde mevcut kâr payý daðýtýmý uygulamasýnýn yerinde olduðu kabul edilebilir. Atölye
þefleri de ayný talepte bulunabilmektedirler. Her
atölye þefinin iþyurtlarýna katkýsý farklýlýk arz etmektedir. Atölye þefi iþyurtlarýnda özel bir öneme
sahiptir. Çalýþacak hükümlü ve tutuklularýn motive edilmesi, çalýþma istek ve heyecanlarýnýn oluþturulmasý atölye þefinin kiþisel beceri ve kabiliyetine baðlýdýr. Ayrýca özel ilgi ve iþin sosyal boyutunu algýlamasý ile doðru orantýlýdýr. Bu nedenle özverili bir þekilde çalýþan atölye þeflerinin bir üst
gruptaki kâr payýndan yararlanmasýnýn daha yerinde olacaðý düþünülebilir. Ancak bir üst grupta
kâr payý alan personelin iþyurtlarýnda üstlendiði
sorumluluklar ve iþyurtlarýna katkýlarý deðerlendirildiðinde atölye þeflerinin bir üst gruptan kâr payý almalarý birinci gruptaki personel açýsýndan adil
bir uygulama olmayacaðý düþünülmelidir. Bu nedenle mevcut kâr payý uygulamasýnýn atölye þefleri açýsýndan da yerinde bir uygulama olduðu söylenebilir.
C. Yasal mevzuat ve uygulama
Çalýþan personel ile hükümlü ve tutuklulara
ödenecek kâr miktarý hesaplanýrken;
Ýlgilinin yýllýk net ücretinin %50'sini geçmemesi,
Ýþyurdunun yýllýk bilançosunda tahakkuk edecek her türlü faaliyet dýþý gelirleri ve faizler hariç
olmak üzere kârlarýnýn %25'ini aþmamasý,
Memur maaþ kat sayýsýnýn (10 000) gösterge
rakamý ile çarpýmý sonucu bulunacak miktara kadar olmasý,
Hususlarýna dikkat edilmesi gerekir.
Bu üç koþulu birlikte deðerlendirdiðimizde,
memur maaþ kat sayýsýnýn (10 000) gösterge rakamý ile çarpýmý sonucu bulunacak miktarý aylýk olarak kabul etmek gerekir. Bu miktarý yýllýk olarak
yorumlamak, 4301 sayýlý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile
Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumunun Kuruluþ ve
Ýdaresine Ýliþkin Kanunun amacýna ve ruhuna aykýrý olur.
Anýlan kanunun 8/4 üncü maddesinde;" Ýþyurtlarýnda görevli personel, iþçi ve hükümlülere
iþyurtlarýnýn yýllýk bilançolarýnda tahakkuk edecek
her türlü faaliyet dýþý gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarýnýn % 25'ini aþmamak ve ilgilinin yýllýk net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere
memur maaþ katsayýsýnýn (10 000) gösterge rakamý ile çarpýmý sonucu bulunacak miktara kadar ve
çalýþtýklarý süre ile yaptýklarý iþin özellik ve güçlüðüne göre Ýþyurtlarý Yüksek Kurulu Kararý ile kâr
payý ödenebilir. Ödemeler, çalýþmayý takip eden
bütçe yýlýnda ve bir defada yapýlýr" hükmü,
Ýþyurtlarý Kurumu Yüksek Kurulunun görevlerinin belirlendiði, 4 üncü maddenin f bendinde;"fazla iþ çýkarmak suretiyle iþyurduna yararlý
olan personel ve hükümlülere prim ödenmesinin
esas ve usullerini belirlemek; yýllýk bilançolarýnda
tahakkuk edecek kârdan personel iþçi ve hükümlülere ve bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen kâr payý ödenmesine iliþkin iþyurdu yönetim
kurullarýnýn önerilerini karara baðlamak" ifadesi,
T.C. Baþbakanlýk Kanunlar ve Kararlar Genel
Müdürlüðünün
11.3.1993
tarih
ve
B.02.0KKG/101-489/03474 sayýlý yazýsý ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna Ceza Ýnfaz
Kurumlarý ile Tutukevlerinin Kuruluþ ve Ýdaresine Dair Kanun Tasarýsý ve gerekçesi sunulmuþtur. Bu tasarýnýn 10/5 maddesinin gerekçesinde;

"Madde ile, iþletme ve iþyurtlarýnda görevli personel, iþçi ve hükümlülere ödenecek kâr payý konusu da düzenlenmiþtir. Ýþletme ve iþyurtlarýnda verimli bir çalýþmanýn saðlanabilmesi için çalýþanlara kâr payý daðýtýlmasý gerekli görülmüþtür. Ýþletme ve iþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve iþçilerin
bu madde kapsamýnda kabul edilecekleri kuþkusuzdur. Ýþletme ve iþyurdu kadrosuna atamasý yapýlan, atölye ve iþkollarýnda teknik veya idari bir
görev ifa eden, komisyonlara katýlan personel de
kâr payýndan yararlanacaktýr" ibaresi,
Bulunmaktadýr.
Memuriyet taban aylýðý göstergesine uygulanacak taban aylýk katsayýsý, 01/01/2008-30/06/2008
döneminde (0,65283), 01/07/2008-31/12/2008 döneminde (0,6812) olarak uygulanmýþtýr. Maaþ kat
sayýsýnýn yýllýk ortalamasýný (10 000) gösterge rakamý ile çarptýðýmýzda en üst düzeyde kâr payý
alacak iþyurdu personelinin 2008 yýlýnda alacaðý
kâr miktarý, altý yüz atmýþ yedi Türk Lirasý olacaktýr.
5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
Ýnfazý Hakkýndaki Kanun,
4301 sayýlý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumunun Kuruluþ ve Ýdaresine
Ýliþkin Kanun,
Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Yönetimine ve Cezalarýn Ýnfazýna Dair Tüzük,
Ceza infaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumu ve Ýþyurtlarýnýn Ýdare ve Ýhale Yönetmelik,
Çalýþmayý teþvik etmek amacýyla hükümlü ve
tutuklulara maddi katký saðlayacak düzenlemelere yer vermiþlerdir. Kâr payý da bunlardan biridir.
Ýþyurtlarýnda çalýþan personel de, hükümlü ve tutuklular ile birlikte çalýþmakta, öðrenmelerini ve
çalýþmalarýný teþvik etmek için önemli emek sarf
etmektedir.
Bu yasal düzenlemeler, birlikte deðerlendirildiðinde, memur maaþ katsayýsýnýn (10 000) gösterge rakamý ile çarpýmý sonucu bulunacak miktarý aylýk olarak kabul etmek gerekir.
Ayrýca bu miktar yýllýk olarak deðerlendirildiðinde; çalýþma istek ve heyecanýný olumsuz etkileyeceði gibi verimli çalýþma, fazla iþ çýkarma, üretme, hükümlü ve tutuklularý yeniden topluma kazandýrmayý da negatif yönde etkileyeceði þüphesizdir.
Yine bu miktar yýllýk olarak uygulandýðýnda,
4301 sayýlý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri
Ýþyurtlarý Kurumunun Kuruluþ ve Ýdaresine Ýliþkin Kanunun kâr paylarý ile ilgili düzenlemenin
yapýldýðý maddede,"ilgilinin yýllýk net ücretinin
%50 sini geçmemek" ibaresinin bir anlam ve ifadesi kalmaz. Bu ibarenin kanun metnine konmuþ
olmasý konunun aylýk olarak deðerlendirilmesi
için tek baþýna bile yeterlidir. Kanun koyucunun
iradesinin de aylýk olduðu anlaþýlmaktadýr.
Memur maaþ kat sayýsýnýn (10 000) gösterge
rakamý ile çarpýmý sonucu bulunacak miktarýn aylýk olarak uygulanacaðý konusunda 2008 yýlýna kadar bir tereddüt de olmamýþtýr.
D.Yargý süreci
Sayýþtay Baþkanlýðý deneticilerince Gaziantep
E Tipi Kapalý Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþyurdu
Müdürlüðünün 2006 yýlý hesabý incelenmiþtir. Ýnceleme sonucunda, 10.10.2008 tarihinde, gerçekleþtirme ve harcama yetkilisi hakkýnda, iþyurdunda görevli personel, iþçi ve hükümlülere yapýlan
2006 yýlýna ait kâr payý ödemelerinde; kanunda belirtilen yasal sýnýrlarýn aþýlarak kamu zararýna se-

Adana E Tipi’nde hükümlü ve tutuklulardan tiyatro gösterisi
Adana E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülerin eðitim, iyileþtirme ve toplumsal
hayata kazanýmlarý için düzenlenen sosyal ve kültürel etkinlikler devam ediyor. Bu etkinlikler kapsamýnda açýlan tiyatro kursunda eðitim alan tutuklu/hükümlülerden oluþan 25 kiþilik tiyatro topluluðu tarafýndan 03.03.2011 tarihinde Kurumun çok
amaçlý salonunda "Karanlýk Iþýk" isimli tiyatro oyunu sergilendi.
Aþýk Veysel, Nasreddin Hoca, Karacaoðlan, Mevlânâ, Mehmet Akif Ersoy gibi dönemlerine ýþýk tutmuþ ve gelecek çaðlarý aydýnlatmýþ þahsiyetlerin canlandýrýldýðý tiyatro oyununa;
Adana Cumhuriyet Baþsavcýsý, Cumhuriyet Baþsavcý Vekilleri,
Ýzleme Kurulu üyeleri, Ceza infaz kurumlarý savcýsý, E ve F
Tipi Ceza Ýnfaz Kurumlarý idarecileri ve eðitim birimi personeli ile Jandarma Koruma Bölük Komutaný katýldý. Hayatlarýnda ilk defa böyle bir etkinlikte bulunmalarýna raðmen tüm
oyuncular baþarýlarýyla göz doldurdu. Tiyatro oyununun sonunda yine tutuklu ve hükümlülerden oluþan Ceza Ýnfaz Ku-

rumu halk oyunlarý topluluðu tarafýndan halk oyunlarý ve davul
þov gösterisi yapýldý. Ýzleyicilerin büyük beðeniyle izlediði etkinlikten 151 tutuklu, 10 hükümlü tiyatro salonuna gelerek
faydalanýrken, merkezi yayýn sistemi aracýlýðýyla söz konusu
etkinlik tüm koðuþlara izlettirildi.

Mustafa
ONUK
Ýþyurtlarý Daire
Baþkaný

bebiyet verildiði nedeniyle sorgu kaðýdý düzenlenmiþtir.
Sorgu kaðýdýnda;
4301 sayýlý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumunun Kuruluþ ve Ýdaresine
Ýliþkin Kanunun ücret ve ek ödemeler baþlýklý 8
inci maddesinde; " iþyurtlarýnda görevli personel,
iþçi ve hükümlülere iþyurtlarýnýn yýllýk bilançolarýnda tahakkuk edecek her türlü faaliyet dýþý gelirleri ve faizler hariç olmak üzere kârlarýnýn % 25'ni
aþmamak ve ilgilinin yýllýk net ücretinin % 50'sini
geçmemek üzere memur maaþ katsayýsýnýn
(10.000) gösterge rakamý ile çarpýmý sonucu bulunacak miktara kadar ve çalýþtýklarý süre ile yaptýklarý iþin özellik ve güçlüðüne göre Ýþyurtlarý
Yüksek Kurulu Kararý ile kâr payý ödenebilir.
Ödemeler, çalýþmayý takip eden bütçe yýlýnda ve
bir defada yapýlýr" denilmektedir.
27.12.2005 tarih ve 26036 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan ceza infaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumu ve Ýþyurtlarýnýn Ýdare ve
Ýhale Yönetmeliðinin "kâr payý ödemesi" baþlýklý
59 uncu maddesinde de; 4301 sayýlý Kanunun 8
inci maddesinde yer alan yukarýdaki ifadeler aynen tekrarlanmýþtýr.
2006 Yýlý "Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun; Katsayýlar. Yurtdýþý Aylýklarý, Ücret ve
Sözleþme Ücreti" baþlýklý 22 nci maddesine göre;
kâr payý ödemelerinin yapýldýðý tarih aralýðý
(01.07.2006-31.12.2006 dönemi) için tesbit edilen
memur aylýk katsayýsý 0,04373 tür. Kâr payý ödemelerinin üst sýnýrý, bu katsayýnýn 10.000 gösterge
rakamý ile çarpýmý sonucu ulaþýlan 437,30 TL
iken, ilgililere yapýlan ödemelerde bu sýnýrýn aþýldýðý görülmüþtür.
Yukarýda anýlan mevzuat hükümleri ve yapýlan açýklamalar doðrultusunda; Gaziantep E Tipi
Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþyurdu Müdürlüðü tarafýndan yapýlan kâr payý ödemelerinde,
ilgili kanun ve yönetmelikte belirtilen sýnýrlamalara uyulmamasý sonucu toplam 20.654,05 TL kamu zararýna sebep olunmasý nedenlerinin açýklanmasý istenmiþtir.
Gaziantep E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumu Ýþyurdu Müdürlüðünün, gerçekleþtirme
ve harcama yetkilisi Sayýþtay Baþkanlýðýna savunmalarýný sunmuþlardýr.(Ek:1ve Ek:2)*
Yapýlan savunmalara itibar edilmeyerek haklarýnda dava açýlmýþtýr. Sayýþtay Baþkanlýðý 7 nci
Dairesi, 13.01.2009 tarih, 739 ilam numaralý ve
10319 tutanak sayýlý ilam sýra numara 2 sayýlý kararýnda, hesaplamada; memur aylýk katsayýsý yerine
taban aylýðý katsayýsýnýn esas alýnmasý sonucu oluþan 20.211,09 TL kamu zararýnýn harcama yetkilisi ile gerçekleþtirme görevlisinden müþtereken
ve müteselsilen tahsiline karar vermiþtir.(Ek:3)*
Ýlgililerin bu kararý temyiz etmesi sonucu konu, Sayýþtay Temyiz Kurulunun 04.05.2010 tarihinde yapýlan toplantýsýnda görüþülmüþ,
2010/43306 sayýlý temyiz kurulu kararý ile söz konusu ilam maddesinin kaldýrýlmasýna karar verilmiþtir.(Ek.4)*

*

Eklere Ýþyurtlarý Daire Baþkanlýðýnýn
(www.idb.adalet.gov.tr) internet sitesinden ulaþabilir.

Devamý gelecek sayýda

Balýkesir L Tipi’nde
tiyatro gösterisi
Dünya Tiyatrolar Günü münasebetiyle,
Balýkesir L Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumunda 13.03.2011 tarihinde Balýkesir Belediyesi Tiyatro Topluluðu tarafýndan Prof.
Dr. Üstün Dökmen'in kaleme aldýðý 'Komþu Köyün Delisi' adlý oyun sergilendi. Hükümlü-tutuklularýn yoðun katýlýmýyla gerçekleþen oyunu Kurum Müdürü Mustafa
Dolunay, Kurum ikinci müdürleri, Kurum
sosyal hizmet uzmanlarý, Kurum psikologlarý, Kurum öðretmenleri ve çok sayýda
personel izledi.
Tiyatro oyunu hükümlü ve tutuklular
tarafýndan keyifle izlendi. Kurum Müdürü
Mustafa Dolunay'ýn Balýkesir Belediyesi
Tiyatro Topluluðu oyuncularýna yaptýðý teþekkür konuþmasý ile program sona erdi.
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Ýstiklâl Marþý’nýn kabulünün yýldönümü kutlamalarý
ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri
Kurtuluþ savasýnýn amacýný ve ruhunu, milletin baðýmsýzlýk istek ve arzusunu dile getiren Ýstiklal Marþýnýn kabulünün 90. yýlý ve Þair Mehmet Akif
Ersoy'un vefatýnýn 75. yýlý olmasý sebebiyle 2011 yýlý Kültür ve Turizm Bakanlýðý Sorumluluðunda "Mehmet Akif Ersoy Yýlý" ilân edildi.
Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 25
Mart 2011 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Bölümünde görevli Doç. Dr.
Ahmet Bozdoðan tarafýndan kurum çok amaçlý salonunda 12 Mart Ýstiklal Marþý 'nýn Kabulü ve Mehmet Akif
Ersoy konulu konferans verildi.
Konferansta "Ýstiklal Marþýmýz, yurdumuzun düþman iþgaline uðradýðý felaket günlerinde, saldýrgan düþmana karþý Anadolu'da tutuþan baðýmsýzlýk heyecanýný
koruyacak, vatan sevgisini ve inancýný canlý tutacak bir
marþýn hazýrlanmasý düþüncesi ile doðmuþtur. 1921 yýlýnda, Þanlý Bayraðýmýzýn ve Kahraman Türk Milleti'nin
simgesi olacak milli bir marþ yazýlmasý için Milli Eðitim
Bakanlýðý tarafýndan bir yarýþma açýlmýþ ve kazanana para ödülü verileceði açýklanmýþtýr. Ülkenin her tarafýndan
pek çok þair, duygu ve heyecanlarýný anlatan mýsralarla
bu yarýþmaya katýldýðý halde, Mehmet Akif in katýlmadýðý görüldü. Nedeni sorulduðunda ise 'Milli marþ para ile
yazýlmaz' cevabýný verdi. Arkadaþlarýnýn ýsrarlarý üzerine
ve kazanýrsa ödül verilmemesi þartý ile yarýþmaya katýldý
ve hepimizin yüreðinde yer eden Ýstiklal Marþý'ný yazdý.Türk Milleti'nin zaferini, yüceliðini ve bayraðýmýzýn
kutsallýðýný en güzel duygularla anlatan Ýstiklal Marþý,
yarýþmaya katýlan 724 þiir arasýndan seçilerek zamanýn
Milli Eðitim Bakaný Hamdullah Suphi Tanrýöver tarafýndan Büyük Millet Meclisi'nde okundu. Bütün milletvekillerince büyük bir coþku ve heyecan içerisinde, iki defa ayakta dinlenen Ýstiklal Marþý, 12 Mart 1921 tarihinde
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan Milli Marþ olarak kabul edildi. Daha sonra ünlü bestecilerimizden Osman Zeki Üngör tarafýndan bestelendi. Mehmet Akif
Ersoy'un Müslüman Türk þairi olduðunu, zamanýnda
yaþanan olaylarý da kaleme aldýðý bu konular hakkýnda da
bir çok þiiri olduðunu, Mehmet Akif Ersoy'un Ýstiklal
Marþýný yazmadan öncede tanýnan ve sevilen bir þair olduðu" anlatýldý.
Delice Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Milli
Marþýmýz Ýstiklal Marþýnýn kabulünün 90.yýlý münasebetiyle program düzenlendi. Programda Ýstiklal Marþýmýzýn yazarý Mehmet Akif Ersoy'da rahmetle anýldý.
Kurum öðretmeni Veysel Kamalý'nýn sunduðu program Ýstiklal Marþý ve saygý duruþu ile baþladý. Günün anlam ve önemini anlatan Kurum öðretmeni Rýza Asil, konuþmasýný Mehmet Akif in "Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrmasýn" sözleri ile bitirdi. Hükümlü ve
tutuklularýn okuduðu Mehmet Akif þiirleri salonda bulunanlardan büyük alkýþ aldý. Ýstiklal Marþýnýn kabulünü
anlatan video gösterimi ile devam eden program Mehmet Akif Ersoy'un hayatý konulu slâytlarla sona erdi.
Programa Kurum Müdürü Ali Baþekin, Kurum
2.Müdürü Yaþar Yüz, Kurum Öðretmenleri Rýza Asil,
Veysel Kamalý, Kurum personelleri ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý.
Antalya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
da Akdeniz Üniversitesi ile iþbirliði yaparak Yrd. Doç.
Dr. Adile Yýlmaz'ýn sunumuyla "Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy" konulu seminer gerçekleþtirildi.
Ayrýca haklý gururunu ve coþkusunu yaþadýðýmýz Çanakkale Zaferinin 96. yýldönümü sebebiyle de yine Akdeniz Üniversitesi ile yapýlan iþbirliði ve Yrd.Doç. Dr.
Yüksel Kaþtan'ýn sunumuyla "Çanakkale Zaferi ve Þehitlerimiz" konulu seminer düzenlendi. Seminer programýna hükümlü ve tutuklular ile Müdürümüz Ergün
Dinç, Eðitimden Sorumlu II. Müdür Ýrfan Güneþ, Kurum Öðretmenleri, Sosyal Çalýþmacýsý, ve Ýnfaz Koruma
Memurlarý katýldý.
Bolvadin Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunun açýk bölümünde, Bolvadin Sýddýka Metin Ticaret
Meslek Lisesi (Adalet Meslek Lisesi) ve Bolvadin Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi Müdürlüðü ile iþbirliði çerçevesinde, 22.03.2011 Salý günü Ýstiklal Marþýnýn Kabulü
ve Çanakkale Þehitlerini Anma etkinliði düzenlendi.
Kurumun açýk bölümünün çok amaçlý salonunda
düzenlenen etkinliðe Bolvadin Kaymakamý Osman Nu-

Bolvadin C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýstiklal Marþýnýn Kabulü
ve Çanakkale Þehitlerini Anma etkinliði gerçekleþtirildi.

ri Canatan, Afyonkarahisar Ýl Jandarma Alay Komutaný
Jandarma Albay Okçin Akþit, Bolvadin Belediye Baþkaný
Nazmiye Kýlçýk, Afyonkarahisar Ýl Emniyet Müdürü Ýsmail Türkmenli, Bolvadin Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlyas
Yavuz, Bolvadin, Sultandaðý, Çay ve Emirdað Hakim ve
Cumhuriyet Savcýlarý, Araþtýrmacý Yazar Muharrem Bayar, Ýlçe Garnizon Komutaný J.Kd.Yzb. Durmuþ Yöndem, Ýlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yapar, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýlhami Saðlam, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Kamil Özdemir, Ýzleme Kurulu Baþkaný ve üyeleri ile
her iki okulun öðrencileri, açýk bölümü hükümlülerimiz, Yaðmur' un Ardýndaki Iþýk Projesinde birlikte çalýþýlan Bolvadin 24 Eylül Anaokulu idarecileri ve minik öðrencileri katýldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Bolvadin Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlyas Yavuz, günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnda; "Mehmet Akif Ersoy'u, Necip Fazýl'ý, Orhan Pamuk'u, Nazým
Hikmet' i bileceðiz. Çünkü bunlar bizim deðerlerimiz,
farklý kültürlerimizdir. Mehmet Akif Ersoy sadece bir
milli þair deðil, ayný zamanda bir dava adamý, bir gönül
adamýdýr. Þunu bilmeliyiz ki Çanakkale Zaferi, gönülle-

rin ittifaký ile kazanýlmýþtýr" diyerek, hükümlülere ve öðrencilere tavsiyelerde bulundu.
Araþtýrmacý Yazar Muharrem Bayar ise "Çanakkale
Zaferi, dünya tarihi açýsýndan hiç þüphesiz önemlidir,
ancak her þeyden önce kendi millî tarihimiz, kültürümüz, kimliðimiz, günümüz, yarýnýmýz için önemlidir.
Çanakkale'de biz vatan topraklarýmýzý savunduk, vatan
için insanlarýmýzý þehit verdik. Bu sebepledir ki, bu zafere her þeyden ve herkesten önce biz sahip çýkmak zorundayýz." þeklinde konuþurken, Çanakkale Destaný ve
Mehmet Akif Ersoy hakkýnda sunum yaptý.
Daha sonra Bolvadin Sýddýka Metin Ticaret Meslek
Lisesi öðrencilerince hazýrlanan 'Ýstiklal Marþýnýn Kabulü' konulu piyes ile Bolvadin Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan 'Kýnalý Kuzu' konulu piyes sahnelendi. Sahnelenen bu piyeslerin yaný sýra; Kurum hükümlüsü Faký Böcük tarafýndan Mehmet
Akif Ersoy' un yazmýþ olduðu 'Çanakkale Þehitlerine' adlý þiir ile Bolvadin Sýddýka Metin Ticaret Meslek Lisesi
öðrencisi tarafýndan Mehmet Akif Ersoy'a ait 'Zulmü Alkýþlayamam' adlý þiirler okundu. Program sýrasýnda, salonda duygulu anlar yaþandý.

Ýskenderun M Tipi’nde seminer
Ýskenderun M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Psiko-Sosyal Servis tarafýndan Ýskenderun Deniz Nakliyecileri Derneði Konferans Salonunda personel ve eþlerine 'Ergenlik Dönemi ve Sorunlarý' adlý seminer düzenlendi. Seminere M Tipi Kapalý ve Açýk
Cezaevi Müdürü Ramazan Fidanoðlu ve eþi, Kurum
Ýkinci Müdürü Uður Akýn ve eþi, Ýskenderun Denetimli Serbestlik Sosyal Hizmet Uzmaný Seda Alkaç,
Ýnfaz Koruma Baþmemuru Ýhsan Erdoðan ve eþi, Ýnfaz
Koruma Baþmemuru Ümmet Yüksek ve eþi, Ýnfaz Koruma Baþmemuru Ahmet Kocabýyýk ve eþi ile infaz koruma memurlarý ve eþleri katýldý. Seminerin organizasyonunu Ýnfaz Koruma Memuru Bilal Yýlmaz ve Ýsa
Koçer gerçekleþtirdi.
Seminerin açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoðlu, daha önce sadece Kurum personelinin
katýlýmýyla gerçekleþtirilen dört seminerin ardýndan,
Psiko-Sosyal Servisle birlikte personel eþlerini de sonraki seminerlere katmayý amaçladýklarýný belirtti. Ardýndan Psikolog Yasemin Karakalpaklý ve Sosyal Hizmet Uzmaný Muharrem Þahin sinevizyon eþliðinde
“Ergenlik Dönemi Sorunlarýný” anlattýlar. Sosyal Çalýþmacý Þahin, ergenlik dönemindeki fiziksel, zihinsel,
sosyal ve duygusal geliþim evrelerini ailelere anlattý.
Ergen ve ailesi arasýnda yaþanan sýk tartýþma sebeplerinden; saç sakal uzatma, eve geç gelme, farklý giyim

tarzý belirleme, arkadaþlarý ile fazla vakit geçirme, karþý cinsle arkadaþlýk kurma, yeteri kadar ders çalýþmama, fazla para harcama ve meslek seçimi konularýna
deðindi. Ardýndan söz alan Psikolog Karakalpaklý, anne ve babalarýn ergenlere karþý takýnmýþ olduklarý yanlýþ tutumlara deðinerek; ergeni seven, demokratik modeli benimseyen ailelerin sorunlarýný konuþarak çözebileceðini belirtmiþ; bunun sonucunda ergenin olumlu, ýlýmlý, kendine güvenen, yanlýþ yapmaktan korkmayan, sosyal iliþkileri güçlü bir kiþilik yapýsý oluþturulabileceði ifade etti.
Anne babalara önerilerde bulunan Psikolog Karakalpaklý ve Sosyal Çalýþmacý Þahin, seminerin ardýndan birebir olarak da ailelerin ergen çocuklarýyla yaþadýklarý problemleri dinleyerek, Ceza Ýnfaz Kurumu
personel ve ailelerine yardýmcý olmaya çalýþtý.
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Ceyhan’da personele Avrupa Cezaevi Kurallarý Semineri
Türkiye'de Model Cezaevi Uygulamalarýnýn Yaygýnlaþtýrýlmasý ve Cezaevi
Reformunun Desteklenmesi Projesi
kapsamýnda, 90 ceza infaz kurumundan
toplam 15 bin personele “Avrupa Cezaevi Kurallarý ve Diðer Uluslararasý Standartlar” konularýnda eðitim veriliyor.
Ceyhan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda
da 14-17 Mart 2011 tarihleri arasýnda 2
grup halinde Tetkik Hakimi Ýbrahim
Usta ve Çocuk Gözetim Eðitim ve
Ýyileþtirme Þubesi Müdürü Habil Kanoðlu gözetiminde Kurum Müdürü
Mustafa Çorumlu, Kurum 2.Müdürü
M.Mesut Karar ve Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu Müdürü Fazlý Bozer eðitmenliðinde toplam 65 personel interaktif olarak eðitime katýldý.
Ayrýca, Ceza Ýnfaz Kurumunda baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Yýlmaz Gül ve Çigatay
Gazi'ye Takdir Belgesi ve Plaket, Elektirik Teknisyeni olarak görev yapan Yaþar

Siirt E Tipi’nde ‘Herkes
Ýçin Futbol Turnuvasý’

Arslan'a Plaket, Cumhuriyet Bassavcýsý
Ayhan Aygün, Tetkik Hakimi Ýbrahim
Usta ve Çocuk Gözetim Þubesi Müdürü
Habil Kanoðlu tarafýndan verildi.
Seminer sonunda Kurum Müdürü

Mustafa Çorumlu tarafýndan personele
Avrupa Cezaevi kurallarý ve diðer Uluslar arasý standartlarý çerçevesinde insana
saygý esas alýnarak uyulmasý gerektiðini
ifade etti.

Tarsus C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda berberhane açýlýþý
Tarsus C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýlçe Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý ve Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünün destek ve katkýlarýyla kurulan
Erkek Kuaförlüðü Eðitim salonu açýlýþý törenle yapýldý.
02.03.2011 tarihindeki törene; Tarsus Kaymakamý Orhan
Þefik Güldibi, Cumhuriyet Baþsavcýsý Adem Kul, Cumhuriyet
Savcýsý Hasan Baðrýaçýk, Cezaevleri Ýzleme Kurulu Baþkaný
Atilla Sak, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ethem San, Ýlçe Halk

Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Cavit Koç, Kurum Müdürü Ömer Ekinci, Ceza Ýnfaz kurumu Jandarma Karakol Komutaný J. Kd. Bçvþ. Yahya Önder, Kurum Ýkinci Müdürleri Ayhan Sükmen ve Mennan Çelikkol, Ýdare Memuru Mustafa Aksan, Kurum Öðretmeni Mehmet Emin Yoluk, Kurum Sorumlu Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Kazým Yýldýz ve diðer
personel katýldý.
Açýlýþ konuþmasýnda Tarsus Kaymakamý Orhan Þefik Güldibi, Ceza Ýnfaz Kurumuna yapýlan maddi ve manevi desteðin
geriye dönüþümünün olmasýnýn kendisini çok mutlu ettiðini,
kuaförlük eðitimi alan hükümlülerin tahliyelerinden sonra da
bu mesleði devam ettirerek topluma faydalý ve yararlý birer birey olarak yaþamlarýna devam etmelerini temenni etti.
Tarsus Cumhuriyet Baþsavcýsý Adem Kul da eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin memnuniyet verici olduðunu; verilecek olan bu eðitimle kursiyer hükümlülerin verimli birer birey olarak zamanlarýný deðerlendirerek, topluma faydalý bireyler olmalarýnýn saðlanabileceðini vurguladý. Baþsavcý Kul,
Tarsus Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý
Baþkanlýðý tarafýndan finanse edilen yardýmlarýn bu tür faydalý etkinliklerde kullanýlmasýnýn da memnuniyet verici olduðunu belirtti.

Siirt E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda, Türkiye Futbol Federasyonu Siirt
Ýl Temsilciliði iþ birliði ile HÝF (Herkes Ýçin Futbol) Turnuvasý etkinliði
baþlatýldý.
Turnuvaya 30 odadan 240 adlî suçlardan hükümlü ve tutuklunun katýlýmý saðlandý.
Kurum Müdürü Naci Yýldýz, 2.
Müdür Ali Yýldýrým ve Kurum personeli müsabakalarý izleyerek, katýlýmcýlara moral verdiler. Maçlarda Veysel
Aþanboða, Serdar Batur ve Alican Kara hakem olarak görev yaptýlar.
Kurum Müdürü Naci Yýldýz, sporun gerçek manadaki anlamýna uygun
yapýlmasý, spor yapanlar arasýnda gerçekten dostluða, kardeþliðe sevk edecek davranýþlar sergilenmesi gerektiði
ifade edildi.

Malatya E Tipi’nde
konser coþkusu
Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, 18.02.2011 tarihinde,
Mahalli sanatçýlar Murat Yalçýnkaya,
Ali Ýþbilir, Mehmet Solam, Cemal
Korkmaz ve Vedat Kervancý tarafýndan konser gerçekleþtirildi.
Melekoðlularý Düðün Salonunun
katkýlarýyla düzenlenen ve Kurumun
çok amaçlý salonunda gerçekleþtirilen
konsere 205 hükümlü ve tutuklu katýldý. Mahalli Sanatçýlarýn seslendirdikleri birbirinden güzel eserlerle keyifli
dakikalar geçiren hükümlülerin zaman zaman þarkýlara eþlik ederek
programa renk kattýlar.
Düzenlenen konsere Ceza Ýnfaz
Kurumu Müdürü Þerafettin Güngör,
Kurum ikinci müdürleri, öðretmeni,
sosyal hizmet uzmaný, Eðitim ve Psiko-sosyal Servis çalýþanlarý, görevli
personeli ile hükümlü ve tutuklular
katýldý.

Saimbeyli’de hükümlülere
keçecilik eðitimi verildi

Vali Mustafa Tekmen’in Ardahan
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyareti
Ardahan B Tipi Ceza infaz Kurumunda, 09.03.2011 tarihinde Ýl Protokolünün katýlýmýyla yemek tertip edildi.
Yemeðe Ardahan Valisi Mustafa Tekmen, Ardahan Cumhuriyet Baþsavcýsý Zafer Yýldýz, Ýl Jandarma Komutaný Samit Tokmak, Cumhuriyet Savcýlarý Murat Binici, Mehmet Çivril, Kurum Müdürü Murat Demir, Kurum Ýkinci Müdürü Nevzat Özgür, Kurum personeli, Cezaevi Karakol Komutanlýðý personeli
ile her koðuþtan birer hükümlü-tutuklu katýldý.
Sýcak bir sohbet ortamýnda geçen yemekte sorunlar yerinde
dinlenildi. Yemeði müteakip heyet olarak Ceza Ýnfaz Kurumu
gezilerek, çaðdaþ infaz rejiminin gerçekleþtirilmesi için gerekli
fiziki þartlarýn olmadýðý yerinde görülmüþ ve yeni bir kurumun
yapýlmasý hususunda gerçekleþtirilen çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasýnýn gerekliliði vurgulandý.

Saimbeyli Kl Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumunda hükümlüler, günümüzde unutulmaya yüz
tutmuþ olan keçecilik sanatýný yaþatmaya çalýþýyor.
Kurumda açýlan keçecilik kursu sayesinde hükümlüler unutulmaya yüz tutmuþ bir el sanatýmýz
olan keçecilik sanatýný öðreniyorlar. Kaymakamlýk ve
Halk Eðitim Merkezinin de desteklediði proje kapsamýnda 12 hükümlü haftanýn belirli günlerinde atölyede toplanarak modern tarzda keçe iþlemeciliðini
öðreniyorlar. Genellikle Osmanlý motifleri ve günümüz modern tasarýmlarýnýn birleþmesiyle ortaya çýkan çalýþmalar görenlerin büyük ilgisini çekiyor.
Kurumda infaz koruma memuru olarak görev yapan ayný zamanda el sanatlarý öðretmenliði mezunu
olan Kurs Öðretmeni Vakkas Demir, “Bu kurs ilk ve
en önemli vazifemiz olan Hükümlülerin topluma kazandýrýlmasý konusunda büyük fayda saðlýyor. Cezaevinde streslerini atamayan hükümlüler bu kurs sayesinde negatif elektriklerini keçe tepme iþlemlerinde kullanýyor. Tüm bunlarla beraber Unutulmaya
yüz tutan keçecilik sanatýný da tekrar yaþatmamýza
yardýmcý oluyorlar. Bu sayede hem onlar hem bizler
mutlu oluyoruz.” dedi.
Çalýþmalarýna ilk baþladýðýnda hükümlülerin pek
memnun olmayarak geldiklerini belirten Vakkas
Demir, ilerleyen günlerde kursunun yapýlacaðý günleri iple çekmeye baþladýklarýný, hatta hafta sonlarý
açýlan kurs için hafta içinde de çalýþmak istediklerini

belirttiklerini dile getirdi.
Demir, yapýlan çalýþmalarýn Nisan ayý içerisinde
açýlacak bir sergi ile görücüye çýkarýlacaðýný belirterek, satýþtan elde edilecek gelir ile de tekrar hükümlülere yeni kurslar açmak için malzeme alýmý
yapacaklarýný söyledi.
Saimbeyli Cumhuriyet Savcýsý M. Ali Canavcý,
Açýlan kursu överek, “Kurumumuzda toplam hükümlü sayýsý 35 ile 45 arasýnda deðiþmektedir. Bu kadar sýnýrlý þartlar içerisinde böyle güzel çalýþmalarýn
yapýlmýþ olmasý bizi memnun etti.” dedi.
Kursun sonunda kursiyerlere Milli Eðitim Bakanlýðý onaylý sertifika verilecek.

Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
hükümlüsünün büyük baþarýsý
Türkiye Kick Boks Þampiyonasý Ankara Ýl Seçmelerine katýlan
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
hükümlüsü Milli Sporcu Ergün
Doðan, Full Contact Branþýnda
Ankara Þampiyonu olarak 02-07
Mayýs 2011 tarihlerinde Þanlýurfa'da yapýlacak Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký kazandý.
Türkiye finallerinde Ankara Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumunu temsil edecek olan Ergün Doðan, finallerde
baþarýlý olarak þampiyonluðu elde
edeceðine inandýðýný ifade etti.
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Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel
Müdürlüðüyle Ýþbirliði Protokolü imzalandý
Maddî durumu yetersiz hükümlü ve tutuklularýn sýnav giderlerinin Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðünce karþýlanmasýna iliþkin iþbirliði Protokolü Ankara'da imzalandý.
Adalet Bakanlýðý ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðünden Sorumlu Devlet Bakanlýðý arasýnda maddi durumu yetersiz tutuklu ve
hükümlülerin sýnav giderlerinin karþýlanmasýna iliþkin iþbirliði protokolü imzalanarak yürürlüðe girdi.
Protokol, 8 Nisan 2011 tarihinde, Adalet Bakaný
Ahmet Kahraman ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðünden Sorumlu Devlet Bakaný
Hayati Yazýcý tarafýndan imzalandý.
Protokolün uygulanmasýna iliþkin esaslarý belirlemek amacýyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sefa Mermerci ile Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Genel Müdürü Aziz Yýldým 13 Nisan 2011 tarihinde
bir araya geldi.
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürü
Aziz Yýldýrým'ýn makamýnda yapýlan görüþmede; hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlmalarý açýsýndan Protokolün önemine dikkat çekildi.
Hükümlülerin yeniden suç iþlemelerinin
önlenmesi ve sorumluluk sahibi bireyler olarak
topluma kazandýrýlmasý gerekli
Genel Müdür Mermerci, Çaðdaþ infaz anlayýþýnýn
en önemli amacýnýn temel eðitim, mesleki eðitim ve
rehabilitasyon programlarý ile hükümlülerin yeniden
suç iþlemelerini önlemek ve onlarý sorumluluk duygusuna sahip bir birey olarak topluma kazandýrmak
olduðunu belirterek, bu hedefe ulaþmada diðer kamu
kurum ve kuruluþlarýnýn desteðinin gerekli olduðunu
söyledi. Mermerci, "Yapýlan araþtýrmalarda madde baðýmlýlýðý, akýl hastalýðý ve eðitim eksikliði gibi faktörlerin suçu tetiklediði ortaya çýkmýþtýr. Bu yüzden de
Bakanlýðýmýzca hükümlü ve tutuklularýn eðitim eksikliðinin giderilmesi için sürekli eðitim politikasý benimsenmiþtir. Ceza infaz kurumlarý da son dönemde
bu yaþam boyu eðitim kavramýný infazýn temel amaçlarýndan biri ve en önemlisi olarak benimsemiþ, uygulanan infaz rejimini de bu temelde gerçekleþtirme
yoluna gitmiþtir. Nitekim günümüzde tüm ceza infaz
kurumlarýmýz, örgün eðitim sistemi dýþýndaki tüm
eðitim olanaklarýný ve programlarýný tüm tutuklu ve
hükümlü bireylerin eriþebilecekleri þekilde örgütle-

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sefa Mermerci, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürü Aziz Yýldýrým’ý makamýnda ziyaret ederek, maddî durumu yetersiz hükümlü ve tutuklularýn sýnav ücretinin karþýlanmasýna yönelik iþbirliði Protokolünün imzalanmasýna verdiði destek için çini tabak hediye ederek, teþükkürlerini iletti.

me yoluna gitmektedir. Kurumda düzenlenen tüm
etkinlikler ve programlar kurum uzmanlarý tarafýndan mümkün olduðu kadar ihtiyaçlara dönük ve bireyselleþtirilmiþ programlar halinde planlanmaktadýr.
Ceza infaz kurumlarýnda yapýlan tüm eðitim ve
iyileþtirme çalýþmalarý mahpuslarýn salýverilmelerinden sonraki hayata hazýrlanmalarý için uygulanmaktadýr. Ýmzalanan protokol de bu amaca hizmet eden bir
sosyal sorumluluk projesidir. Protokol kapsamýndaki
desteklerle maddî durumu yetersiz çok sayýda hükümlü ve tutuklu eðitim ve iyileþtirme fýrsatlarýndan
yararlanacaklar. Bu ayný zamanda eðitimde fýrsat eþitliðini de getirecektir. Eðitime yapýlan bu yatýrým, geleceðe yapýlan bir yatýrým olacak ve 'Suçun önlenmesi' olarak topluma geri dönecektir. Bu Protokol ile Genel Müdürlüðümüz de infaz hizmetlerindeki hedefe
daha da yaklaþacaktýr."

Her kurumun, suç iþleyen kiþilerin topluma
kazandýrýlmasýna destek vermesi gerekir
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürü
Aziz Yýldýrým ise, sosyal sorumluluk anlamýnda bu
güne kadar çok önemli hizmetlerde bulunduklarýný
belirterek, maddî durumu yetersiz hükümlü ve tutuklularýn da bu kapsamda desteklenmesi gerektiðine
inandýðýný ifade etti. Yýldýrým, suç iþleyen kiþilerin ceza infaz kurumunda bulunduklarý süre içerisinde çeþitli eðitim ve iyileþtirme programlarýna tabi tutulduktan sonra, iyi hâlli olarak tekrardan topluma katýlmalarýnýn saðlanmasýnda her kurumun desteðine ihtiyaç olduðunu, bu Protokolün de böyle bir düþüncesinin sonucunda imzalanarak, hayata geçirildiðini
söyledi. Yýldýrým, maddî durumu yetersiz hükümlü ve
tutuklulara, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Fonundan maddî destek verileceðini kaydetti.

CTE Ankara Kampüs Spor Kulübü Voleybol
Takýmý 3.Lig'de þampiyonluða ulaþtý
CTE Ankara Kampüs Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Voleybol Takýmý, 2010-2011 sezonunda mücadele ettiði 3.Lig’de müthiþ bir baþarýya imza atarak, namaðlup þampiyon oldu. Takým, önümüzdeki sezon 2.Lig’de de ayný baþarýyý hedefliyor.
Ceza infaz kurumlarýnca kurulan spor
kulüplerinden biri olan CTE Ankara
Kampüs Kültür-Gençlik ve Spor Kulübü

bünyesinde faaliyet gösteren Voleybol Erkek Takýmý 3. Lig'de büyük baþarý göstererek, þampiyonluða ulaþtý.

2010-2011 Sezonunda klasman müsabakalarýný namaðlup lider olarak tamamlayan Takým, 08-10.04.2011 tarihlerinde
yapýlan Play-Off maçlarýnda Burhaniye
Belediyesi, Diyarbakýr DSÝ ve Ýnönü Üniversitesi karþý karþýya geldi. CTE Ankara
Kampus Voleybol Takýmý üç maçýný da kazanarak 3.Lig'de þampiyon oldu. Müsabakalarýn ardýndan yapýlan kupa töreninde
þampiyonluk kupasýný kaldýran CTE Ankara Kampüs Voleybol Takýmý, önümüzdeki sezon 2.Lig'de mücadele etmeye hak
kazandý.
Genel Müdür Mermerci, þampiyon takýmý kutladý
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Sefa Mermerci, Türkiye Aroma Voleybol
3.Lig'inde þampiyon olan CTE Ankara
Kampüs Spor Kulübü Erkek Voleybol Takýmýný makamýnda kabul etti. Genel Müdür Mermerci, Ankara Ceza Ýnfaz Ku-

rumlarý Kampüsü bünyesinde kurulan
Ankara Kampus Gençlik ve Spor Kulübünün, ceza infaz kurumlarý personelinin
çalýþmalarýyla spor alanýnda büyük bir baþarýya imza attýðýný belirterek, Kulüp yöneticileri ve oyuncularýný baþarýlarýndan
dolayý tebrik etti.
Kulüp yöneticileri ve oyuncularý kazandýklarý kupayý Genel Müdür Sefa
Mermerci'ye takdim ederken, Genel Müdür Mermerci de Kulüp yöneticileri ve
oyuncularý tek tek kutladý ve baþarýlarýnýn
devamýný diledi. Takýmla gurur duyduðunu belirten Genel Müdür Mermerci,
CTE Ankara Kampüs Spor Kulübü ve ceza infaz kurumlarý personelince kurulan
ve faaliyet gösteren diðer bütün spor kulüplerine ellerinden gelen desteði göstereceklerini ifade etti.
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Adalet Bakanlýðýnda
devir-teslim töreni
Ahmet Kahraman, Adalet Bakanlýðý görevini Sadullah Ergin’den devraldý.
10.03.2011 tarihinde, Bakanlýk makamýnda devir-teslim töreni yapýldý.
12.06.2011 tarihinde yapýlacak
Genel Seçimler nedeniyle Anayasa’nýn 114’üncü maddesi gereðince
Adalet Bakanlýðý görevinden ayrýlan
Sadullah Ergin, Bakanlýk makamýnda düzenlenen törenle görevini
Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Ahmet
Kahraman'a devretti.

Halef ve selef Bakanlar
basýna açýklamada bulundu
Adalet Bakanlýðý görevini
Müsteþarý Ahmet
Kahraman’a devreden
Sadullah Ergin, 22 aylýk
süre içerisinde yapýlan
çalýþmalarla ilgili deðerlendirmede bulundu. Adalet
Bakaný Ahmet Kahraman da
görevini en iyi þekilde yapmanýn gayreti içinde olacaðýný vurguladý.

Bakanlýk yöneticileri ve çalýþanlarýnýn katýldýðý devir-teslim törenine basýn mensuplarý da yoðun ilgi gösterdi.
Törende konuþan Ergin, yaklaþýk 22 ay Bakanlýk görevini yürüttüðünü, bu süre içerisinde, güven veren adalet sisteminin tesis edilmesi noktasýnda önemli adýmlar atýldýðýný vurgulayarak, 22 ay içerisinde Anayasa'nýn deðiþtiðini, Anayasa
Mahkemesinin daha katýlýmcý bir
hale geldiðini, Hakimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulunun yapýsý itibarýyla
baðýmsýz ve özerk hale geldiðini
hatýrlattý. Yüksek yargýyý güçlendirici adýmlar da attýklarýný ifade
eden Sadullah Ergin, iþ yükünü
azaltacak kanun tasarýsýnýn paket
halinde Baþbakanlýða sevk edildiðini söyledi.
"Önümüzdeki süreçte Türk
yargýsýnýn önemli sorunlarý
aþýlmýþ olacak"

ðunu söyledi. Kahraman, "Kýsa sürede çok iþler baþaran bir Adalet
Bakanýndan bu görevi, olmak benim yükümü ve sorumluluðumu
daha da artýrmaktadýr." diye konuþtu. Ergin'in Türk yargýsýna yaptýðý
katkýlarýn unutulmayacaðýný belirten Kahraman, "Biz sizden aldýðýmýz bayraðý daha ilerilere götürmek için elimizden gelen gayreti
göstereceðiz. Bize rehberlik etti-

niz. Ümit ediyorum, bundan sonra
da etmeye devam edeceksiniz." dedi.
"Yargýnýn birçok sorunu çözüldü"
Yargýnýn birçok sorununun çözüldüðünü ifade eden Kahraman,
bununla birlikte, çözülmesi gereken sorunlar da bulunduðunu kaydetti. Kahraman, yargýnýn hýzlandý-

rýlmasý ve iþ yükünün azaltýlmasý
konusunda yasa tasarýsý baþta olmak üzere, çýkarýlmasý gereken
2802 sayýlý Kanun'un ve Adalet Bakanlýðý Teþkilat Kanunu'nun, kýsa
sürede yasalaþmasýný arzu ettiklerini ifade etti.
Konuþmalarýn ardýndan Ergin ve
Kahraman birbirlerine çiçek sundu. Sadullah Ergin, törenin ardýndan Bakanlýk çalýþanlarýna tek tek
veda etti. Ergin, çalýþanlarýnýn alkýþlarý arasýnda Bakanlýk binasýndan ayrýldý.

Hâkim ve savcý sayýsýný arttýrmak için 2011'de 4 ayrý hâkim-savcý
alým sýnavý açýldýðýný kaydeden Ergin, "Tüm bu tedbirler eþ zamanlý
uygulanabilir ise önümüzdeki süreçte Türk yargýsýnýn önemli sorunlarý aþýlmýþ olacak ve orta vadede güven veren adalet hedefini yakalama noktasýnda belli bir seviyeye gelebileceðimiz umudunu taþýyorum" dedi. Ergin, 22 aylýk görev
süresinin kendisi için kolay olmadýðýný, çok meþakkatli dönemler geçirdiklerini belirterek, ama Bakanlýktaki tüm çalýþma arkadaþlarýnýn
bu zor mesaiyi kolaylaþtýrmak için
ellerinden geleni yaptýklarýný ifade
etti. Ergin, Ahmet Kahraman'a da
çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti.
Yeni Adalet Bakaný Kahraman: "Ergin'in Türk yargýsýna
yaptýðý katkýlar unutulmayacak"
Görevi devralan yeni Adalet Bakaný Ahmet Kahraman da bu görevi
Ergin'den devralmanýn kendisi için
hem þans hem de dezavantaj oldu-

12.06.2011 tarihinde yapýlacak Genel Seçimler nedeniyle Anayasa’nýn 114’üncü maddesi gereðince Adalet Bakanlýðý görevinden
ayrýlan Sadullah Ergin, yeni Adalet Bakaný Ahmet Kahraman ve Bakanlýk yöneticileriyle vedalaþtý.
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Genel Müdür Sefa Mermerci Düzce, Bolu
ve Kýrþehir’de incelemelerde bulundu
Genel Müdür Sefa Mermerci, 7 Nisan 2011 tarihinde Düzce ve Bolu'ya gerçekleþtirdiði ziyaret çerçevesinde Kýzýlcahamam Kapalý, Düzce Kapalý, Bolu Kapalý-Açýk ve Bolu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda incelemelerde bulunurken, 9 Nisan 2011 tarihinde ise Kýrþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu gezdi.
eza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sefa Mermerci,
Düzce, Bolu ve Kýrþehir illerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Genel Müdür Mermerci, 7 Nisan 2011 tarihinde Düzce ve Bolu'ya ziyaret gerçekleþtirdi. Ziyarette; Genel Müdür Mermerci'nin yaný sýra Genel Müdür Yardýmcýsý Rasim Ýsa Bilgen ve Daire Baþkaný Burhanettin Eser yer aldý.
Genel Müdür Mermerci, Düzce ve Bolu'ya geçerken Kýzýlcahamam Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek,
personelle görüþtü ve Kurum hakkýnda bilgi aldý.
Düzce ziyareti
Genel Müdür Mermerci, ayný gün Düzce'ye geçti.
Düzce Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda incelemelerde bulunan Genel Müdür Mermerci'ye Düzce Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ekrem Yiðit, Düzce Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Hikmet Þen, Cumhuriyet Savcýsý Musa Serdar
ve Kurum Müdürü Hatemi Sevinç eþlik etti.
Genel Müdür Mermerci'nin ziyareti hem Kurum personeli hem de hükümlü ve tutuklular tarafýndan memnuniyetle karþýlandý. Mermerci, Kurum personeli ile görüþerek, bir süre sohbet etti. Kurumdan ayrýlmadan önce personel ile görüþerek onlarýn sorunlarýný dinleyen Genel
Müdür Mermerci, personelin kýlýk kýyafet ve ayakkabý konularýndaki istekleri üzerine kýyafet ve ayakkabýlarýn yenileneceði müjdesini verdi. Daha sonra koðuþlara geçerek
hükümlü ve tutuklularýn sorunlarý hakkýnda bilgi alan Genel Müdür Mermerci, çocuk koðuþunda bulunan tutuklularla sohbet etti.
Genel Müdür Mermerci, 1955 yýlýnda hizmete alýnan
Ceza Ýnfaz Kurumunun fizikî yönden yetersiz kaldýðýna
dikkat çekerek, Çilimli Ýlçesinde yeni bir ceza infaz kurumu inþa edilmesinin plânlandýðýný ifade etti. Genel Müdür Mermerci, yeni ceza infaz kurumunu en kýsa zamanda inþa etmeye gayret edeceklerini belirterek, ceza infaz
kurumunun inþa edileceði Çilimli Ýlçesine geçti ve buradaki arazide incelemede bulundu.
Bolu'da incelemeler
Ayný gün Bolu'ya geçen Genel Müdür Mermerci, burada Bolu F Tipi Kapalý, Bolu Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda incelemelerde bulunurken, ayrýca yapýmý devam T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu gezdi.
Genel Müdür Mermerci'ye incelemeleri sýrasýnda Bolu Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Yurtseven, Cumhuriyet Savcýsý Sahiha Gürsoy eþlik etti.
Ýlk olarak Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunu ziyaret eden Genel Müdür Mermerci,
Kurum Müdürü Cevat Berber, ikinci müdürler ve Kurum
personeli tarafýndan karþýlandý. Personelle sohbet ederek,
onlarýn sorunlarýný dinleyen Mermerci, odalara girerek
hükümlü ve tutuklularla görüþtü. Ardýndan yapýmý devamý
eden Kapalý-Açýk ile T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu

C

Genel Müdür Sefa Mermerci, Kýrþehir
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda mobilya
atölyesini gezdi.

gezerek, inþaat hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Ýnþaatýn
durumunu yerinde inceleyen Genel Müdür Mermerci, F
Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
beraberindeki heyet ve Kurum personeliyle birlikte öðle
yemeði yedi.
Bolu Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu da ziyaret
eden Genel Müdür Mermerci, Kurum Müdürü Mehmet
Sürgün'den Kurum hakkýnda ilgi aldýktan sonra mobilya
ve sedef atölyelerini gezdi ve ürünleri inceledi.
Kýrþehir ziyareti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sefa Mermerci
Kýrþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. 09.04.2011 tarihindeki ziyarette Genel Müdür
Mermerci’nin yaný sýra Teftiþ Kurulu Baþkaný Ahmet Fýrat, Ceza Ýþleri Genel Müdürü Ömer Borazan, Eðitim Dairesi Baþkaný Muharrem Ürgüp, Stratejik Daire Baþkaný
Akýn Çakýn, Ýþyurtlarý Daire Baþkaný Mustafa Onuk, Ýdari
ve Mali Ýþler Daire Baþkaný Ayhan Cürebal, Kýrþehir
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çaðlayan, Cumhuriyet
Savcýsý Murat Gülaç, Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin yer
aldý.
Genel Müdür Sefa Mermerci, Kurumdaki iþyurduna
ait mobilya atölyesi, oniks mermer atölyesi, demir atölyesi,
fýrýn atölyesi, hayvan besi mandýralarýný ve tarým alanlarýnda gezdi ve hem personelle hem de çalýþan hükümlülerle
Kurumun iþleyiþi hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulundu.

Genel Müdür Sefa Mermerci, beraberinde Genel Müdür Yardýmcýsý Rasim
Ýsa Bilgen olduðu halde Düzce B Tipi Kapalý Ceza Ýnfa Kurumunda incelemelerde bulundu.

Genel Müdür Mermerci, hükümlülerin hem meslek
öðrendiklerini hem de üretime katkýda bulunduklarýný,
tahliye sonrasýnda da sürdürülebilecek yetenek ve beceriler kazandýklarýný, bunlarýn da memnuniyet verici çalýþmalar olduðunu belirtti.
KURUMDA FAALÝYETTE OLAN ÝÞ KOLLARI
Mobilya Atölyesi
Mobilya atölyesinde hakim ve savcý büro takýmlarý,
dosya dolabý, kütüphane, memur masasý, etejer, sehpa ile
piyasa sipariþi üzerine deðiþik iþler yapýlýyor. Mobilya atölyesinde yaklaþýk 35 hükümlü istihdam ediliyor.
Oniks Mermer Atölyesi
Mermer atölyesinde vazo, kalemlik, þekerlik, muhtelif
hediyelikler ile hayvan figürleri üretilmekte olup, 15 hükümlü istihdam ediliyor.
Fýrýncýlýk Ýþ Kolu
Fýrýnda günlük 1.100 adet ekmek üretimi yapýlarak,
çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýna satýþý gerçekleþtiriliyor. Burada 20 hükümlü istihdam ediliyor.
Demir Atölyesi
Bu atölyede bahçe korkuluk teli üretilip, resmi kurum
ve kuruluþlar ile þahýslara satýþý gerçekleþtiriliyor.
Tarým Ýþ Kolu
Tarým alanýnda; yem bitkileri, bodur elma, çeþitli sebze üretimi yapýlarak kamu, kurum kuruluþlarý ile halka satýþlarý gerçekleþtiriliyor. Yaklaþýk 80 hükümlü istihdam
saðlanýyor.
Genel Müdür Sefa Mermerci, Bolu
Sosyal Tesis
Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda
Halka açýk olan restorantta çeþitli et
incelemelerde bulundu.
yemekleri (sabah kahvaltýsý, ýzgara, kebap çeþitleri, pide çeþitleri ve çorbalar)
þeklinde hizmet veriliyor. Yaklaþýk 30
hükümlü istihdam ediliyor.
Mantar Yetiþtiriciliði Ýþ Kolu
220 m2 alanda kültür mantarý üretimi yapýlýyor. Dönemlik üretimde yaklaþýk 4 ton mantar elde edilirken, üetilen
ürünler halka, kamu kurum ve kuruluþlarýna özelliðini yitirmeden taze olarak
satýlýyor.
Sýðýr Yetiþtiriciliði Ýþ Kolu
200 büyükbaþ hayvan kapasiteli açýk
alan sýðýr yetiþtirme mandýralarýnda þuan 100 adet büyükbaþ hayvan besiciliði
ile yapýlmakta olup, ayrýca 72 adet büyükbaþ hayvanýn alýmý için giriþimlerde
bulunuldu.
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Çorum Adliyesinde hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýnýn
katýlýmýyla deðerlendirme toplantýsý yapýldý

G

orum Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü Toplantý Salonunda
Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Aðýr
Ceza Mahkemesi Baþkaný Hüseyin Turgut
Bayraktar, Denetimli Serbestlikten Sorumlu Cumhuriyet Savcýsý Osman Ýsmailoðullarý, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Mahkemeleri Hakimlerinin
katýlýmý ile Denetimli Serbestlik Þube Müdürlüðünün 2010 yýlý çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesine yönelik toplantý yapýldý.
Þube Müdürü Soydan Çetinkaya tarafýndan 2010
yýlýnda Þube Müdürlüðü tarafýndan gelen kararlar
doðrultusunda yapýlan çalýþmalar hakkýndaki sunumda, son 3 yýlda kararlarýn her yýl %50 oranýnda artýþ
gösterdiði ve karar ihlal oranýnýn %10 gibi çok az bir
oranda olduðunu belirterek, infaz ve rehberlik çalýþmalarý, kamu yararýna çalýþma yükümlülüðü, eðitim
tedbirleri, rehberlik kararlarý, adli kontrol kararlarý ile
kararlarýn infaz süreçleri ve sosyal araþtýrma raporlarý ile þube müdürlüðünün çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirmede bulunuldu.
Deðerlendirme toplantýsý sonunda Hakim ve
Cumhuriyet Savcýlarýmýz denetimli serbestlik tedbir
ve kararlarý ile ilgili düþüncelerini belirterek, karþýlýklý bir deðerlendirmenin yapýlmasýndan duyduklarý
memnuniyeti dile getirdi.

Erzincan Denetimli Serbestlik
Þube Müdürlüðünden "Aile Ýçi
Ýletiþim" konulu seminer

Erzincan Denetimli Serbestlik ve
Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan yürütülen "Denetimli Serbestlik
ile Eðitimden Üretime" adlý Sodes Projesi kapsamýnda, Psikolog Ayten Eraslan

tarafýndan Erzincan Ticaret ve Sanayi
Odasý Konferans Salonunda "Aile Ýçi Ýletiþim" konulu bir seminer düzenlendi.
Seminere Þube Müdürlüðünün yürüttüðü Sodes Projesine katýlan kursi-

yerler, Denetimli Serbestlik kararý verilmiþ olan yükümlüler, aile içi þiddet nedeniyle Denetimli Serbestlik tedbirine
tabi tutulmalarýna karar verilen yükümlüler eþleri ile birlikte ayrýca çocuk yükümlülerde anne-babalarý ile birlikte katýldýlar.
Seminerde aile içindeki sorunlarýn
konuþarak nasýl daha iyi çözülebileceðine iliþkin bilgiler, iletiþimin ailenin devamlýlýðý için ne kadar önemli olduðu, bu
çerçevede etkin iletiþim yöntemleri katýlýmcýlara anlatýlmýþ olup, bilgilendirmelerden sonra soru cevap kýsmýna geçildi,
bazý katýlýmcýlarýn sorunlarý hakkýnda
görüþ alýþveriþinde ve çözümlemelerde
bulunuldu. Katýlýmcýlarýn seminer sonunda almýþ olduklarý bilgilerden ve bu
seminere katýlmýþ olmalarýndan dolayý
mutlu olduklarý gözlemlendi.

Manisa’da ‘Arýcýlýk kursu’ düzenlendi
Uyuþturucu ve uyarýcý madde
kullanýmý nedeniyle hakkýnda
Denetimli Serbestlik tedbirine
hükmedilen hükümlülerin meslek edinmesi, baþarýlý olanlarýn
ödüllendirilmesi ve rehabilitasyon sürecine katký saðlanmasý
amacýyla Manisa Valiliðinin koordinesinde; Manisa Tarým Ýl Müdürlüðü, Manisa Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Manisa Ýl Emniyet Müdürlüðü, Manisa Halk Eðitim
Müdürlüðü ve Manisa Denetimli

Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü iþbirliðiyle Arýcýlýk
Kursu düzenlendi.
Ayrýca Manisa Valiliði bünyesinde oluþturulan ''Baðýmlýlýk Yapýcý Maddeler ve Baðýmlýlýkla
Mücadele Ýl Koordinasyon Kurulu'nda arýcýlýk kursu sonunda baþarýlý olan kursiyerlere 10'ar adet
arý ve petekleriyle beraber kovan
ve üretim aþamasýnda kullanýlan
malzemelerin hibe edilmesine
karar verildi.

Muþ Koruma Kurulunda
suç maðdurlarýna
yönelik toplantdý
Muþ Adliyesi Toplantý Salonunda Muþ Cumhuriyet
Baþsavcýsý Mustafa Bilgin Piþkin, Cumhuriyet Savcýsý
Mehmet Sami Çaðlayan, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Taylan Beydoðan, Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdür Vekili Ruhi Ýrfan Karabulut, Çocuk Þube Müdür Vekili Yavuz Kýlýç, Hürriyet
Polis Merkezi Emniyet Amiri Serkan Özkan, Hasköy Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Emniyet Amiri Hacý Mehmet
Koca, Korkut Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Emniyet Amiri
Özgür Erdoðan, Muþ Barosu avukatlarýndan Av.Erhan
Güler, Ýl Jandarma Komutanlýðý Asayiþ Þube Müdürü
J.Yb. Mustafa Gürsoy, Ýl Merkez Jandarma Komutaný J.
Yzb. Zeki Yalým, Ýl Merkez Jandarma Karakol Komutaný
J. Bþvþ. Metin Aydýn, Hasköy Ýlçe Jandarma Komutaný
J.Yzb. Cemil Erdemir, Korkut Ýlçe Jandarma Komutaný
J. Yzb. Bülent Özgür Olgun'un katýlýmlarý ile "Türk Denetimli Serbestlik Sisteminde Maðdurlar ve Maðdurlara Yönelik Çalýþmalar" konulu bilgilendirme toplantýsý
yapýldý.
Toplantýda Muþ Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Bilgin Piþkin tarafýndan yapýlan açýlýþ konuþmasýný müteakip, Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Sami Çaðlayan ve
Þube Müdürü Taylan Beydoðan ile birlikte maðdurun
tanýmý, denetimli serbestlik koruma ve yardým sisteminde maðdurun yeri, maðdurlarýn haklarý, maðdurlarýn koruma ve yardým sistemine baþvuru yol ve yöntemleri slayt eþliðinde anlatýlarak, suçtan zarar gören maðdurlarýn koruma ve yardým sürecine ne þekilde katýlacaklarý hususu vurgulandý. Daha sonra katýlýmcýlarýn
görüþ ve önerileri dinlenerek, soru cevap bölümü ile
toplantýya son verildi.
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CEZA ÝNFAZ KURUMLARINA KABUL EDÝLECEK YAYINLAR
Ceza infaz kurumlarýnda kalmakta
olan hükümlü ve tutuklular adýna gelen
ya da kendileri tarafýndan satýn alýnmak
istenen yayýnlarýn, kurumlara kabulü ve
sahiplerine teslim edilmesi hususu sürekli olarak tartýþma konusu olmaya devam etmektedir.
Konuyu personelin görevleri ve hükümlü tutuklu haklarý bakýmýndan ayrý
ayrý deðerlendirdiðimizde, yapýlmasý
gerekenlerin açýk olduðu görülmektedir.
Öncelikli olarak, bu konudaki hareket noktasýnýn ne olduðunun ortaya konulmasý yararlý olacaktýr.
Bu husus, 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda
Kanun'un 62 nci maddesinde aþaðýdaki
þekilde düzenlenmiþtir.
"Süreli veya süresiz yayýnlardan yararlanma hakký
Madde 62- (1) Hükümlü, mahkemelerce yasaklanmamýþ olmasý
koþuluyla süreli ve süresiz yayýnlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkýna sahiptir.
(2) Resmî kurumlar, üniversiteler, kamu kurumu niteliðindeki
meslek kuruluþlarý ile mahkemelerce yasaklanmamýþ olmasý koþuluyla Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanýnan vakýflar ve kamu
yararýna çalýþan dernekler tarafýndan çýkartýlan gazete, kitap ve basýlý yayýnlar, hükümlülere ücretsiz
olarak ve serbestçe verilir. Eðitim
ve öðretimine devam eden hükümlülerin ders kitaplarý denetime tâbi
tutulamaz.
(3) Kurum güvenliðini tehlikeye
düþüren veya müstehcen haber,
yazý, fotoðraf ve yorumlarý kapsayan hiçbir yayýn hükümlüye verilmez.".
Buna göre;

Yukarýda gösterilen düzenlemenin
birinci ve ikinci fýkralarýný dikkate aldýðýmýzda, hükümlü ve tutuklularýn, yasaklanmamýþ olmasý koþuluyla süreli ve
süresiz yayýnlardan serbestçe yararlanabilme haklarýnýn bulunduðu anlaþýlmaktadýr.
Ancak;
Ayný maddenin üçüncü fýkrasýnda;
"Kurum güvenliðini tehlikeye düþüren veya müstehcen haber, yazý,
fotoðraf ve yorumlarý kapsayan
hiçbir yayýn hükümlüye verilmez."
þeklinde düzenleme yapýlarak bir istisna getirildiði görülmektedir.
Ayrýca;
Süreli veya süresiz yayýnlardan yararlanma hakký, Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük'ün 87
nci maddesinde de 5275 sayýlý Kanun'da yer aldýðý þekliyle aynen tekrarlanmýþ ve ayný maddenin üçüncü fýkrasýnda "Eðitim kurulunca, kurum
güvenliðini tehlikeye düþürdüðü
veya müstehcen haber, yazý, fotoðraf ve yorumlarý kapsadýðý tespit
edilen yayýn hükümlüye verilmez."
hükmüne yer verilmiþtir.
Bu nedenle;
5275 sayýlý Kanun'un 62 nci maddesinin üçüncü fýkrasýnda belirtilen, kurum güvenliðinin tehlikeye düþürülmesi veya müstehcen haber, yazý, fotoðraf
ve yorumlarla ilgili karar verme yetkisinin, Tüzük'ün 87 nci maddesinin
üçüncü fýkrasý uyarýnca, ceza infaz kurumlarýnda görev yapmakta olan "Eðitim Kurulu" na verildiði anlaþýlmaktadýr.
Eðitim kurullarýnýn kimlerden oluþacaðý ise Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn
Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Tüzük'ün 37
nci maddesinde belirtilmiþtir.

Düzenlemeleri esas aldýðýmýzda,
kararlarýn verilmesi sýrasýnda gözetilen
amacýn, kurum güvenliðinde zafiyet yaratýlmamasý ile hükümlü ve tutuklularýn korunmasý olduðu görülmektedir.
Ancak;
Ceza infaz kurumlarýnýn türleri ve
barýndýrýlan hükümlü ve tutuklu çeþitlilikleri dikkate alýndýðýnda, eðitim kurullarý kararlarýnda bir standart aramanýn da doðru olmadýðý kabul edilmelidir. Çünkü; ayný tür kurumlarda bile,
hükümlü ve tutuklu profilinden kaynaklanan nedenlerle farklý kararlara sýk
sýk rastlanýlmaktadýr.
Bir yayýnla ilgili karar verilirken, kapalý bir kurumdaki hassasiyet ile açýk
bir kurumdaki hassasiyet ayný olamayacaðý gibi, yüksek güvenlikli bir kurumda, bu hassasiyetin daha da üst düzeyde bir deðerlendirmeyi zorunlu kýlacaðý muhakkaktýr.
Bir çeliþkiymiþ gibi algýlanan bu
durumun, ceza infaz kurumlarýnýn yapýsý ve infaz rejimi bakýmýndan çeþitliliði dikkate alýndýðýnda normal olarak
karþýlanmasý gerekir.
Ayrýca;
Herhangi bir gazete veya derginin
kuruma kabul edilip edilmemesinde, o
yayýnýn yasaklanmýþ yayýn olmamasýnýn
da belirleyici bir kýstas olmadýðý bilinmelidir.
Bu konuda esas olan, yasaklanmamýþ yayýn olsa dahi, bir yayýnýn kuruma
kabulü sýrasýnda, kurum güvenliði veya
hükümlü ve tutuklularýn korunmasý bakýmýndan tehlike yaratýp yaratmadýðý
hususunun deðerlendirilmesi ve 5275
sayýlý Kanun'un 62 nci maddesinin
üçüncü fýkrasý ile Tüzük'ün 87 nci
maddesinin üçüncü fýkrasý uyarýnca,
kuruma sokulup sokulmamasýna karar
verilmesidir.
Kararlarýn alýnmasý sýrasýnda

Yusuf Kenan
ÇAÐLAR
Kontrolörler
Kurulu Baþkaný

dikkat edilecek en önemli konu, yayýnlarla ilgili yapýlacak incelemeler sýrasýnda, keyfi uygulamalar yerine, kurum türü ve kurumda kalmakta olan hükümlü
ve tutuklularýn durumunun dikkate
alýnmasýdýr.
Kurul bu deðerlendirmeyi yaparken, tamamen baðýmsýz olarak çalýþmalý ve karar almalýdýr.
Ancak;
Alýnan bu kararlarýn nihai kararlar
olmadýðý hususu hem idare tarafýndan
bilinmeli hem de bu kararlara karþý infaz hâkimliðine itiraz hakkýnýn bulunduðu konusunda hükümlü ve tutuklular mutlaka bilgilendirilmelidir.
Kuruma alýnmayan yayýnlarla ilgili
olarak, sebeplerinin de belirtildiði eðitim kurulu kararlarý, karardan etkilenen hükümlü ve tutuklulara verilmeli,
herhangi bir hak kaybýnýn olmamasý
için bu kararlara karþý infaz hâkimliðine itiraz haklarýnýn bulunduðu kendilerine hatýrlatýlmalýdýr.
4675 sayýlý Ýnfaz Hâkimliði Kanunu'nun 6 ncý maddesinin beþinci fýkrasýnda; "Ýnfaz hâkiminin kararlarýna
karþý þikâyetçi veya ilgili Cumhuriyet savcýsý tarafýndan, tebliðden itibaren bir hafta içinde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre acele itiraz yoluna gidilebilir." hükmü yer aldýðýndan, infaz
hâkimliði kararlarýna karþý da taraflarýn
itiraz haklarýnýn bulunduðu unutulmamalýdýr.
Sonuç olarak, itiraz süreçlerinin tamamlanmasýna müteakip kesinleþen
kararlar derhal yerine getirilmeli, en
doðru uygulamanýn yargý denetiminden
geçmiþ kararlara dayanan uygulamalar
olacaðý akýldan çýkarýlmamalýdýr.

Antalya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda ‘Hilmi Þahballý konseri’
ntalya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ünlü Halk
Ozaný ve Devlet Sanatçýsý
Hilmi Þahballý kadýn ve erkek hükümlü-tutuklulara halk müziði
konseri verdi.
04.03.2011 tarihinde, Kurumun
çok amaçlý salonunda gerçekleþtirilen konserde, Sanatçý bilinen türkülerini seslendirdi.
Ýki program halinde düzenlenen
etkinliðin ilkine erkek hükümlü ve
tutuklular, ikincisi ise kadýn hükümlü ve tutuklular katýldý.
Programý; Garnizon Komutaný
Özgür Çeþmeci, Ýzleme Kurulu
Baþkaný Naci Demiralp, Kurum
Müdürü Hasan Dal, Antalya Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi
Þube Müdürlüðü personeli, Kurum
Ýkinci Müdürleri Kemal Pamukçu,
Ýbrahim Bülbül, Nezat Koramaz,
Kurum Ýdare Memuru Yaþar Bolat,
Kurum Öðretmeni Ramazan Günþan, Kurum Sosyal Hizmet Uz-

A

Vali Balkanlýoðlu, Bolvadin C
Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda
Afyonkarahisar Valisi Ýrfan Balkanlýoðlu beraberinde Ýl Jandarma Komutaný J. Albay Okçin Akþit, Ýl
Emniyet Müdürü Ýsmail Türkmenli ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ýbrahim H. Demirsoy ile birlikte
Bolvadin Ýlçesini ziyaretleri kapsamýnda Bolvadin
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlyas Yavuz ile Bolvadin Aðýr
Ceza Mahkemesi Baþkaný Onur Çoðan'ý makamlarýnda ziyaret ettiler.
Ziyaret sonrasý Vali Ýrfan Balkanlýoðlu ve beraberindeki heyet Bolvadin C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. Vali Balkanlýoðlu, Kurumda incelemelerde bulunurken, yapýmý yeni tamamlanan
Personel Yemekhanesinin açýlýþýný gerçekleþtirdi.
Açýlýþ kurdelesini Vali Balkanlýoðlu, Bolvadin Kaymakamý, Bolvadin Belediye Baþkaný, Bolvadin Baþsavcýsý ve Bolvadin Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný
birlikte kestiler. Daha sonra, yemekhanenin yapýmýnda emeði geçen Kurum Teknisyeni Mehmet Özkan ile Ýnfaz ve Koruma Memurlarý A. Kadir Ok,
Bayram Pekmezci ve Uður Akýn’a Protokol üyelerince takdirname verildi.

manlarý Atakan Çetinkaya ve Sabri
Hatipoðlu ile Kurum personeli izledi.
Ünlü Sanatçý Hilmi Þahballý, hükümlü ve tutuklulara sevilen türkülerini seslendirirken büyük ilgi gördü. Programýn sonunda hükümlü ve
tutuklular, Sanatçýyý ayakta alkýþladý.

Yaklaþýk üç saat süren konserin
sonunda Kurum Müdürü Hasan
Dal, Kurumun çini atölyesinde hükümlülerce üretilen çini tabaðý
Halk Ozaný Hilmi Þahballý'ya hediye etti. Dal, yaptýðý konuþmada; etkinlik için Sanatçý Þahballý’ya ve davetlilere teþekkür etti.
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Ali Suat ERTOSUN
Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu
Üyesi

ÖZLEM ÖTESÝ
1963 yýlýydý ve 10 yaþýndaydým. Ramazan
Bayramýný kutluyorduk. Dedem ve babaannem bizimle oturduðundan, her bayram olduðu gibi ilk gün çok gelenimiz olmuþ, ziyaretlerimizi yapamamýþtýk. Ýkinci gün sabahleyin sokaða çýkmýþ, her zamankinin aksine
akrabalarýmýz yerine, babamýn "Önce Hasan
Aðabeylere uðrayalým" demesi üzerine onlara gitmiþtik.
*
*
*
Babamdan yaþça büyük olan Hasan amca, komþumuzdu. Ayný mahallede büyüdüklerinden, babam onu çok sever ve saygýda kusur etmezdi. O da babamý sever, neþeli olduðu zamanlarda "Kemal'im" diye seslenirdi.
Ýnatçý bir adamdý. Ýstemediði bir kiþiyle
evlendiði için tek çocuðu Cemile abla ile görüþmüyordu. Cemile abla, ailesinin vermemesi üzerine, aslen Manisalý olan sevdiði
Hüseyin'e kaçmýþ, sonra da onunla evlenmiþti. Eþi ile Ýzmir Eþrefpaþa'da oturuyorlardý.
Hasan amca, kýzý ve damadý ile babam dahil
araya girenlerin barýþma teþebbüslerini þiddetle geri çevirmiþ; iki kez gelen kýzýný "Benim, Cemile diye bir kýzým yok diye" kovalamýþtý.
Cemile abla, evlendikten kýsa bir süre
sonra annesi Mukaddes teyze ile barýþmýþtý.
Mukaddes teyze, Hasan amcanýn korkusundan Ýzmir'e kýzýnýn yanýna gidemiyor, ancak
Cemile abla Manisa'ya geldiðinde, bizim evde gizlice görüþüyorlardý.
Aradan dört yýl geçmiþ, Cemile ablanýn
adýný "Hasan" koyduklarý bir oðlu olmuþtu.
Babam, Cemile ablanýn muhasebeci olan eþi

ile maddî sýkýntý içerisinde yaþadýklarýný, kýtkanaat geçindiklerini söyler, üzüm ticareti ile
uðraþan ve maddî durumu iyi olan Hasan
amcaya bazen de "Hasan aðabey, yanlýþ yapýyor" diye kýzardý.
*
*
*
Gittiðimizde Hasan amca ve eþi yalnýzlardý. Mukaddes teyze mutfaktaydý ve buðulu
gözlerinden aðladýðý anlaþýlýyordu. Bizi görünce kendisini toparlayarak "Oooo kimler
gelmiþ, kimler gelmiþ? Hoþ geldiniz, hoþ geldiniz" diyerek buyur etmiþ; salonda oturan ve
radyosuyla uðraþan Hasan amca da ayaða kalkarak karþýlamýþtý. Ýkisinin de canlarýnýn sýkkýn olduðu her hâllerinden belliydi. Bayram
kutlamasýndan sonra oturmuþtuk. Mukaddes
teyze, kendi yaptýðý baklavayý ikram etmiþ, tabaklarýmýzýn yanýna her Ramazan Bayramýnda olduðu gibi evlerinin adeti olan birer tane
de salatalýk turþusu koymuþtu. Sadece Mukaddes teyze ile annem konuþuyor, Hasan
amcanýn aðzýný býçak açmýyordu. Kalkmamýza yakýn babamýn "Hasan aðabey, inadýn yeter, Cemile evlendi, yuvasýný kurdu. Hata yaptýysa yaptý. Ben Cemile'yi getireceðim" demesi üzerine; önüne bakmakta olan Hasan amca, gözlerini kaldýrmadan "Kemal, sen bu iþlere karýþma" deyince; sessiz bir mizaca sahip
olan ve kocasýnýn sözünün üstüne söz söylemeyen Mukaddes teyzenin birden parlayarak
"Kimse konuþmayacak, hep sen konuþacaksýn öyle mi Hasan Efendi? Artýk öyle deðil,
yetti gayrý, ben Cemile'mi istiyorum" diye baðýrmasýyla ortalýk buz kesmiþti. Kimse, Mukaddes teyzeden bu çýkýþý beklemiyordu. O
sert adamýn, Hasan amcanýn da gözleri yaþarmýþtý. Yaþaran gözlerini bizden kaçýrarak
ceketini alýp "Hepiniz horoz oldunuz, benim
iþime karýþmayýn" diyerek evi terk etmiþti.
Hasan Amcanýn gitmesinden sonra biz de
kalkmýþtýk.
Sokaða çýktýðýmýzda babam "Siz eve dönün, diðer ziyaretleri sonra yaparýz, Ben Ýzmir'e Cemile'yi getirmeye gidiyorum" demiþ;
annemin "Yine tatsýz þeyler olacak, Hasan

Aðabey Cemile'yi ve eþini kovalayacak, bize
ne, ziyaretlerimiz kaldý, bayramýn tadýný bozma" diye mýzýldanmasýna aldýrmadan yürümüþ, ben de onun peþine takýlmýþtým.
O yýllarda, telefon yaygýn deðildi ve bizim
evimizde olmadýðý gibi Cemile ablanýn da
evinde telefon yoktu. Evinin yerini bilmemize
karþýn, adresini bilmediðimizden davetli telefon etme olanaðýmýz da bulunmuyordu.
Önce garaja, sonra otobüsle Ýzmir'e ve
Eþrefpaþa'ya gitmiþ; bizi görünce þaþýran Cemile abla, eþi ve çocuðunu alarak ayný þekilde
Manisa'ya dönmüþtük. Akþam saatleriydi. Babasýndan çekinen Cemile abla çok heyecanlýydý. Önce bizim eve uðramýþtýk. Annemin
yemekten sonra gitsinler teklifine babam
"Doðru olmaz. Yemeði hep birlikte babasýnýn
evinde yiyecekler" demiþ; beraberce Hasan
amcalara gitmiþtik.
Kapýyý açan Mukaddes teyze, kýzýný görünce sevinçten aðlamaya baþlamýþ, ana kýz
birbirlerine sarýlmýþ, baðýrýþlarýndan mahalle
ayaða kalkmýþtý. Sesleri duyan ve kapýya gelen
Hasan amcanýn nutku tutulmuþtu. Ses çýkarmadan bekliyordu. Cemile koþup elini öpünce, o da kýzýna sarýlmýþ "Kýzým, kýzým, seni
çok özlemiþtim, iyi ki geldin" demiþ, kendisinden hiç beklemeyeceðimiz þekilde dakikalarca aðlamýþ; sonra damadýna elini vermiþ;
torununu kucaðýna alarak defalarca "Hasan'ým" diyerek koklamýþ, okþamýþ ve öpmüþtü. Hep birlikte salona geçmiþtik. Hasan amcanýn "Haným, yemekleri getir, Kemal'im, eþi
ve oðlu da burada, beraber yiyelim" ýsrarlarýný; babam "Hasan Aðabey, siz bu akþam hasret giderin, yarýn görüþürüz" diye cevaplandýrmýþ ve evimize dönmüþtük.
*
*
*
Ertesi gün sabahleyin annem "Kemal, bu
akþam Hasan aðabeyleri ve Cemileleri yemeðe alsak iyi olur" deyince; babam "Zaten ben
de öyle düþünüyordum, o zaman hazýrlanalým" diye cevap vermiþ; öðleden sonra da Hasan amcalar hep birlikte ziyaretimize gelmiþlerdi. Mutluluktan uçuyorlardý. Baklavalarýný
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yiyip kahvelerini içtikten sonra Hasan amcanýn "Biz kalkalým, çocuklarýn daha gidecek
yerleri var, akþamleyin Ýzmir'e dönecekler"
demesi üzerine; annem "Tamam þimdi gitsinler, ancak akþam yemeðinde bizdesiniz"
demiþ; Cemile ablanýn "Abla zahmet etmeyin, Hüseyin'in yarýn iþi var, geç kalmayalým"
demesine de babam "Biz sizi son otobüse yetiþtiririz, bu akþam yemekte misafirimizsiniz.
Sizi davet edememiþtik, ablan sabahtan beri
hazýrlanýyor" deyince, kalmaya razý olmuþlar;
akþama kadar akraba ve dostlarýný ziyaret ettikten sonra da yemeðe gelmiþlerdi.
Neþe içinde yemeðimizi yeyip, babaannemin duasý ve daha sonra da Cemile ablalarý uðurlamamýzý takiben Hasan amca "Kemal'im, getir de birer duble raký içelim, geç
de olsa kutlayalým" deyince, Hasan amcaya
saygýsýndan onun yanýnda deðil içki, sigara
bile içmeyen, evde de içki bulundurmayan
babam þaþýrarak "Aðabey, þimdi mahcup oldum, oðlaný gönderip aldýrayým" deyip bana
seslenince; Hasan amca "Kemal'im, þaka yaptým, ben rakýyý aldým, iki bardak getir" diyerek
þiþeyi ortaya çýkarmýþ ve sohbetleri daha da
derinleþmiþti.
*
*
*
Sonraki yýllarda Hasan amca, karþý çýkmasýna raðmen damadýný yanýna almýþ; daha
sonra da iþini ona býrakmýþtý.
GÜZEL SÖZLER
Soru da bilgiden doðar, cevap da.
Mevlâna
Öfkelenmek beþeri bir olaydýr, fakat bilahare sakinleþmemek ve affetmemek ayýplanacak iðrenç bir harekettir.
François de Sales
Haksýzlýða sapýp bütün insanlarýn senin
peþinden gelmeleri yerine adaletli davranýp
tek baþýna kalman daha iyidir.
Mahatma Gandi
Acý çekmeyenler, baþkalarýnýn acý çekebileceðini akýllarýný bile getirmezler.
Samuel Johnson

Elazýð Çocuk Eðitimevinde moral gecesi
Elazýð Çocuk Eðitimevinde kalan hükümlü çocuklar, coþkulu bir müzik eðlence gecesi düzenledi. 18 Þubat 2011 tarihinde çocuklardan oluþan halk oyunlarý,
tiyatro ve müzik ekibinin verdiði konser
davetlileri büyüledi.
Gecenin açýlýþ konuþmasýný yapan
Kurum Müdürü Mehmet Þen, "Kurumdaki çocuklarý bir suçlu deðil, eðitime ihtiyacý olan birer misafir olarak görmekteyiz. Çocuklarýn saðlýklý ve daha üretken,
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kanunla ihtilafa düþmeden,toplumla barýþýk bir þekilde yaþayabilen, milletini ve
devletini seven millî ve manevî deðerlere
baðlý iyi yetiþmiþ bireyler olarak hayata
hazýrlanmalarý temel hedefimizdir." dedi.
Müzik eðlence gecesi Eðitimevinde
kalan çocuklardan oluþan "Çayda Çýra"
Halk oyunlarý Ekibinin gösterisiyle açýldý,
daha sonra Kurumda bulunan çocuklardan oluþan Tiyatro grubu tarafýndan skeç
ve parodiler sunuldu. Geceye yine Çocuk
Eðitimevi müzik grubu tarafýndan sevilen
güncel türkü ve þarkýlarla devam edildi.
Çocuklar izleyenlere oldukça neþeli dakikalar yaþattý.
Geceye Elazýð Valisi Muammer Erol,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk, Belediye Baþkan vekili Atik Birici,
Adalet Komisyonu baþkaný Ogün Maden,
Zülfü Aðar Polis M.Y.O Müdürü Kemal
Karabulut, Jandarma Alay Komutaný Zafer Koç, Emniyet Müdürü Fahrettin Coþkun, Eðitimevinden sorumlu Cumhuriyet
Savcýsý Cemalettin Þimþek, Elazýð Adliyesinde çalýþan hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, Sosyal Hizmetler Ýl Müdürü Zeynel
Abidin Koç, daire müdürleri, Ýzleme Kurulu üyeleri ve çok sayýda davetli katýldý.
Gecede Vali Muammer Erol'a Elazýð
Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk tarafýndan bir plâket verildi. Ayrýca
diðer protokol üyeleri tarafýndan Sosyal
Hizmetler Ýl Müdürü Zeynel Abidin Koç
ve Kurumdaki çocuklarý çalýþtýran iþ yeri
sahiplerine de plâket verildi. Yine çocuklarýn yetiþmesine katkýlarý olan usta öðreticilere ise Teþekkür Belgesi verildi.

Konya E Tipi’nde tiyatro
Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 03.03.2011 tarihinde Selçuk Üniversitesi
Rektörlüðünce organize edilen tiyatro gösterisi
gerçekleþtirildi.
Selçuk Üniversitesi öðrencilerinden oluþan

'Karakalem' tiyatro topluluðunca hazýrlanan
'Herkes Aslýna Döner' adlý oyunu Cumhuriyet
Savcýsý Bekir Sýtký Yýldýrým, Kurum Müdürü Ýsmet Aktürk, Kurum ikinci müdürleri, Selçuk
Üniversitesi Ýletiþim Koordinatörü Kerem Pulgat, Kurum personeli ve çok sayýda hükümlü ve
tutuklu izledi.
Ýnsanlarýn toplumsal rolleri ve toplumun
bunu nasýl algýladýðýna yönelik hazýrlanan oyun
insanlarýn kiþisel tercihlerini mizahi bir dille
anlatmayý amaç edinmiþ. Hoþgörülü olmayý,
herkesi olduðu gibi kabullenmeyi, insanlarý deðiþtirmeye çalýþmanýn çoðu zaman istenmeyen
sonuçlar doðurabileceðini anlatan oyun izleyicilerin büyük beðenisini topladý.
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ÝNGÝLTEREDE 2009 YILINDA CEZA MAHKEMELERÝNCE
VERÝLEN KARARLARIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ
I. Giriþ
Toplumun korunmasý, maðdura
verilen zararýn giderilmesi, suç iþleyen kiþinin cezalandýrýlmasý, yeniden
suç iþlemesinin önlenmesi ile topluma kazandýrýlmasý için yargýlama sonunda mahkemelerce verilen mahkumiyet kararlarý özel önem arz etmektedir. Mahkeme kararý kapsamýnda rehabilitasyon çalýþmalarýna
baþlanmaktadýr. Bu kapsamda sadece mahkemece verilen kararýn çeþidi
deðil ayný zamanda cezanýn süresi de
ayný derecede öneme sahiptir. Özetle; suç iþlediði, mahkemece belirlenen kiþi hakkýnda süresi de uygun
olacak þekilde en etkin ceza belirlenmelidir. Bu belirleme yapýlýrken; kiþinin madde baðýmlýlýðý, kiþilik bozukluðu, yaþý, cinsiyeti, önceki suç
geçmiþi gibi faktörlerle yargýlandýðý
suç dikkate alýnmalýdýr.
Bu ay yayýmlanacak yazýmda Ýngiltere'de 2009 yýlýnda, ceza mahkemelerince verilen kararlarý deðerlendireceðim. (Ýngiltere Adalet Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanmýþ Ýngiltere'deki Ceza Ýstatistikleri isimli dokümanýn
özet
çevirisi
http://www.justice.gov.uk/publications/statistics)
II. Ýngiltere'de Ceza Mahkemelerinin Çeþitleri
Ýngiltere'de, 'Magistrates' Courts'
ile 'Crown Court' olmak iki çeþit ceza mahkemesi bulunmaktadýr. 'Magistrates' Courts' her bir suç için altý
ay ile toplamda on iki aya kadar hapis
cezasý gerektiren suçlarýn yargýlamasýnýn yapýldýðý mahkemedir. Bu miktarý aþan cezalarý gerektiren suçlar
'Crown Court' isimli mahkemede
yargýlanmaktadýr.
Bu mahkemeler dýþýnda Ýngiltere'de Gençlik Mahkemeleri bulunmaktadýr. 12-17 yaþ grubundaki çocuklarýn yargýlandýðý bu mahkemelerce iki yýla kadar tutuklama ve eðitim kararý verilebilmektedir.
III. Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlarýn Genel Deðerlendirilmesi
2008 yýlýnda Ýngiltere'deki ceza
mahkemelerinde 1.640.000 kiþinin
yargýlamasý yapýlmýþ iken bu sayý
2009 yýlýnda % 3 oranýnda artarak
1.693.200 kiþiye yükselmiþtir. Mahkemelerce gerçekleþtirilen yargýlama
sonunda, 2009 yýlýnda 1.405.900 sanýða 'Magistrates' Courts' ile 'Crown
Court' tarafýndan mahkumiyet kararý
verilmiþtir. 2008 yýlýna göre mahkumiyet kararlarýnýn oraný % 3 oranýnda artmýþtýr.
Mahkumiyet kararlarýnýn; % 93'ü
'Magistrates' Courts', % 7'si 'Crown
Court' mahkemesi tarafýndan verilmiþtir. 2009 yýlýnda, 'Magistrates'
Courts' mahkemesinde verilen mahkumiyet oraný 2008 yýlýna göre % 3
oranýnda artmýþ ama 2002-2008 yýl
aralýðý dikkate alýndýðýnda bu oranýn

mekte ve sanýk hakkýnda altý aydan iki
yýla kadar denetim süresi belirlenmektedir. Denetim süresi içinde sanýk mahkemece belirlenen yükümlülüklere tabi tutulmaktadýr.

azaldýðý görülmüþtür. 'Crown Court'
mahkemesi tarafýndan verilen mahkumiyet oranlarýnda da 2004 yýlýndan itibaren % 6 oranýnda artma meydana
gelmiþtir.

Vehbi Kadri
KAMER
Daire Baþkaný

c. Sanýklarýn % 14'ü olan 195.800
kiþi hakkýnda mahkemelerce, seçenek yaptýrýma karar verilmiþ olup
2008 yýlýna göre bu oran % 3 artýþ
göstermiþtir.

lýna göre bu oran % 6 artýþ göstermiþtir. Ýngiliz Ceza Adalet Sisteminde beþ seviye para cezasý bulunmaktadýr. Birinci seviye 200 Sterlin, ikinci seviye 500 Sterlin, üçüncü seviye
1.000 Sterlin, dördüncü seviye 2.500
Sterlin ve beþinci seviye 5.000 Sterlindir.

d. Sanýklarýn % 60'ý olan 945.500
kiþi hakkýnda mahkemelerce, para
cezasýna karar verilmiþ olup 2008 yý-

e. Sanýklarýn % 8'i olan 119.400
kiþi hakkýnda mahkemelerce, diðer
cezalara karar verilmiþtir.

IV. Ceza Mahkemelerince Verilen Kararlarýn Çeþitleri
Ýngiltere'de 2009 yýlýnda ceza mahkemelerince, 1.405.900 sanýk hakkýnda
mahkumiyet kararý verilmiþtir.
a. Sanýklarýn % 7'si olan 100.200 kiþi hakkýnda mahkemelerce, ''Immiadete Custody' olarak isimlendirilen, derhal infaz edilen hapis cezasý verilmiþtir.
Bu hapis cezasýnýn ortalama süresi
13.7 aydýr. Son 11 yýl içinde bu tür hapis cezasý verilen kiþi sayýsý sabit kalmasýna raðmen hapis cezasýnýn süresi
1999 yýlýna göre 2.2 ay artmýþtýr.
2008 yýlýnda 1540 sanýk hakkýnda
mahkemelerce, 'Süresi Belirli Olmayan
Hapis' cezasý verilmiþ olup, 2009 yýlýnda sanýk sayýsý % 35 oranýnda düþerek
1.000 kiþi olmuþtur.
Yine 2008 yýlýnda 520 sanýk hakkýnda mahkemelerce, 'Ömür Boyu Hapis'
cezasý verilmiþ olup 2009 yýlýnda sanýk
sayýsý % 20 oranýnda düþerek 420 kiþi
olarak belirlenmiþtir.
b. Sanýklarýn % 3'ü olan 45.100 kiþi
hakkýnda mahkemelerce, hapis cezasýnýn ertelenmesine karar verilmiþtir. Ýngiliz ceza sisteminde 12 aya kadar olan
hapis cezalarý mahkemece ertelenebil-

V. Ceza Mahkemelerince Verilen Mahkumiyet
Kararlarýnýn Yaþ ve Cinsiyete Göre Daðýlýmý

VI.Deðerlendirme

Ülkelerin ceza adalet ve infaz
sistemleri ile bu sistemler
içindeki kurum ve kuruluþlar
farklý olmasýna raðmen bu sistemlerin amacý tektir. Amaç,
güvenli bir toplum oluþturmak
ve suçla mücadelede en etkin
yöntemi saðlamaktýr. Bu ay yayýmlanacak yazýmda 143 sayfadan oluþan 2010 yýlýnda yayýnlanan Ýngiltere Ceza Ýstatistikleri isimli raporun önemli gördüðüm verilerini aktardým. Ýngiliz Ceza Kanunu 1991 tarihinde yürürlüðe girmiþ ve Kanun'da 1993, 2003 ve 2008 yýllarýnda büyük deðiþikler yapýlmýþtýr. Rapordaki verilerde
dikkati çeken, para cezalarý ve
hapis cezalarýna seçenek tedbirlerin mahkemelerce yoðun
olarak uygulandýðýdýr. Bunun
yanýnda bazý suç gruplarý için
hapis cezalarý etkin olarak uy-

gulanmaktadýr.
Bu sistemin sonucunu suç iþleme oranlarýnda ve ceza infaz
kurumlarýnýn mevcudundaki
deðiþimde görebiliriz. 2009 yýlýnda Ýngiltere'de kaydedilen
suç sayýsý 4.554.310'dir. 2010
yýlýnda bu sayý % 7'lik bir azalma ile 4.223.362 olarak gerçekleþmiþtir. Ceza infaz kurumlarýnýn mevcuduna baktýðýmýzda
8 Nisan 2011 tarihi itibari ile
bu kurumlarda 80.571'i erkek,
4.241'i bayan olmak üzere toplam 84.812 kiþi bulunmaktadýr.
Ayrýca 2.735 kiþi elektronik izleme ile takip edilmektedir. Bir
yýl önceki ceza infaz kurumlarýnýn mevcudu incelendiðinde;
kurumlarda 80.620'si erkek,
4.255'i bayan olmak üzere toplam 84.875 kiþi bulunmaktadýr.
Ayrýca 2.477 kiþi elektronik izleme ile takip edilmektedir.
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Çanakkale Zaferi’nin 96. yýlý ceza infaz
kurumlarýnda etkinliklerle kutlandý
rdu E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda,
18/03/2011 tarihinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 96. Yýldönümü çerçevesinde; Ordu ÝMK
Anadolu Öðretmen Lisesi Tarih Öðretmeni Sadýk Yeþilalan tarafýndan günün anlam ve önemini belirten
sunumun ardýndan "Son Kale" adlý Belgesel film izlendi.
Foça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Kurum Müdürü Halis Orhan, Kurum 2. Müdürleri Hüseyin Selçuk Göksu ve Yaþar Altunay, Kurum personeli ve hükümlülerin katýlýmý ile Çanakkale Þehitlerini Anma Günü ve Çanakkale
Zaferini kutlama programý gerçekleþtirildi. Program Kurum Müdürü Halis Orhan’ýn açýlýþ konuþmasý ile devam etti.
Eðitim Biriminin hazýrladýðý programýn ardýndan Foça
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Merkez Camiinde Foça Ýlçe Müftülüðü iþbirliði ile þehitler adýna mevlit okutuldu. Müezzin
Kayyým Muzaffer Küçük ve emekli müezzin Abdullah Çoban tarafýndan okunan Mevlidi Þerifin ardýndan toplu dua
yapýlarak, þehitler yad edildi. Camii çýkýþýnda ise cemaate
lokma ve lokum daðýtýldý.
Öðleden sonra ise Çanakkale Zaferi Kutlama Programý çerçevesinde planlanan Zafer Koþusu için koþu parkuru
olarak belirlenen alana geçildi. Yaklaþýk 4 kilometrelik bir
parkurda serbest stille yapýlan koþuya Kurum personeli ve
hükümlüler katýldý. Yarýþmanýn sonunda Hakan Yavaþ adlý
hükümlü birinci, Cüneyt Þapdað adlý hükümlü ikinci, Muhammet Salih Dað adlý hükümlü üçüncü olarak zafer koþusunu tamamladý. Yarýþmada dereceye girenlerle birlikte katýlan tüm hükümlülere çeþitli hediyeler verildi.
Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 18
Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin
96. yýldönümü çeþitli etkinliklerle kutlandý. 18 Mart 2011 tarihide, saat 09:00'da Kurum personeli ve Jandarma Komutanlýðýnda görev yapan er ve erbaþlarýn katýlýmý ile tören düzenlendi. Törenin ardýndan konuþma yapan Kurum Müdürü Mustafa Canatan, bu vatanýn kolay kazanýlmadýðýný;
Türk Milletinin, Çanakkale'de cesaretin, azmin, özgürlük
sevdasýnýn ne demek olduðunu tarihe altýn harflerle yazdýðýný, Çanakkale Zaferinin dünya literatüründe bir dönüm
noktasý olduðunu belirtti. Günün önemi ile ilgili konuþma
yapan jandarma karakol komutaný J. Kd. Bçvþ Mehmet Avcý
ise Türk Milletinin belirleyici ve aktif bir rol oynadýðý ve de
Kurtuluþ Savaþýmýzýn ilk meþalesinin tutuþturulduðu, yüce
Türk Milletinin Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliðinde kahramanlýk ve fedakarlýklarýnýn doruk noktasýna
ulaþtýðý bu zaferden Türk Milletinin anlýnýn akýyla çýktýðýný
ifade etti.
Ayrýca 25 Mart 2011 tarihinde Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Çok Amaçlý Salonunda Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öðretim görevlileri Arþ. Gör. Ahmet Yüksel, Arþ. Gör. Hilmi Arýç ve
Türk Dili Bölümünde görevli Doç. Dr. Ahmet Bozdoðan tarafýndan; 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 96. yýl dönümü münasebetiyle düzenlenen “Çanakkale Þehitlerini Anma” konulu konferans gerçekleþtirildi.
Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 18 Mart
Çanakkale Þehitlerini Anma Programý 15.03.2011 tarihinde
Kurumun Tiyatro Salonunda yoðun katýlýmcýlarla ve coþkuyla kutlandý.
Kutlama programýna Cumhuriyet Baþsavcýsý Abdurrahim Alan, Kurum Müdürü Elvan Çaðlayan, Kocasinan Ziraat Bankasý Müdürü, Denetimli Serbestlik Þube Müdürü,
Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Ýkinci Müdürleri Ferhat
Ünal, Satý Ahlatçýoðlu, Kurum öðretmenleri ve vaizleri ile
tutuklu ve hükümlüler katýldý.
Açýlýþ konuþmasý Kurum Öðretmeni Ýrfan Akpýnar tarafýndan yapýldý. Kurum Vaizi Harun Iþýk'ýn Çanakkale Zaferi hakkýndaki yazýsý ve takibinde Kurum Vaizi Mehmet
Öztürk’ün 'Çanakkale Þehitlerine' þiirinin okumasý izleyenlerin duygulu anlar yaþamasýna sebep oldu.
Programýn en ilgi çekici bölümü ise Kayseri Büyükþehir Belediyesi Mehteran Takýmýnýn sunmuþ olduðu muhteþem gösteri oldu. Mehteran Takýmýnýn gösterisi izleyenlerin ve hükümlü-tutuklularýn büyük beðenisini topladý.
Nevþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
Çanakkale Zaferinin yýldönümü ve 18 Mart Þehitleri Anma
Günü münasebetiyle program yapýldý. Ceza Ýnfaz Kurumu
çok amaçlý salonundaki programda Kurum Öðretmeni Hakan Tokgöz tarafýndan günün önemini belirten bir konuþmanýn ardýndan hükümlü tutuklularýn oynadýðý 3 perdelik
“Çanakkale Destaný” adlý tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. 3.
perdede oyuncularýn Arif Nihad Asya'nýn Bayrak þiirlini
okumalarý sahnede yoðun alkýþ aldý. Programa hükümlü ve
tutuklular dýþýnda Cumhuriyet Savcýsý Erdal Yerdelen,
Cumhuriyet Savcýsý Halit Tunç, Kurum Müdürü Hamit
Karslýoðlu, Ýkinci Müdür M. Erkan Tokcan, Kurum öðretmenleri ve Kurum personeli katýldý.
Kurum Müdürü Hamit Karslýoðlu, Çanakkale Zaferi’nin yýldönümünde duygulu anlar yaþadýklarýný, Çanakkale'nin bir zaferden öte bir Türk Destaný olduðunu ve bu tür
önemli günlerde hükümlü ve tutuklularýn sosyal ve kültürel
yönden geliþimlerine katkýda bulunmaktan mutluluk duyduklarýný dile getirdi.
Ayrýca, Edebiyatçý Zeki Üstün tarafýndan 18 Mart 2011
tarihinde "Çanakkale Ruhu" konulu bir konferans verildi.
Kendisinin de hem anne, hem de baba tarafýndan bir Çanakkale þehidi torunu olduðunu, bu salonda bile geçmiþinde Çanakkale kahramaný bulunmayan hiç bir kimsenin olamayacaðýný söyleyen Üstün, "Kahraman ecdadýmýzýn yazdýðý bu destaný anmak, hatýrlatmak ve gelecek nesillere aktarmak bir vefa borcudur" diyerek þöyle devam etti: "Çanakkale, Türk Milletinin þeref destaný, Türkiye Cumhuriyeti'nin
önsözü... Milletimizin kaderini, dünya tarihinin akýþýný deðiþtiren zafer. Dünya’ya Türk insanýnýn kahramanlýðýný, cesaretini, inancýný, yurdunu savunmak için gösterdiði onurlu
direniþini; donaným üstünlüðünün ve sayýsal gücün, savaþý
kazanmada tek baþýna yeterli olamayacaðýný gösteren zafer...
Dünya üzerinde hiçbir tarih Çanakkale'deki gibi yazýlmamýþtýr. Ýki taraftan yaklaþýk 500.000 cana mal olan tarihin en
acýmasýz savaþlarýndan biri... Yaralý düþman askerlerinin
Türk askerlerinin kollarýnda taþýndýðý tarihin en centilmen
savaþý... 200 yýldýr yenilmeyen Ýngiliz ve Fransýz donanmasýnýn boðazýn sularýna gömüldüðü, metrekareye 6.000 merminin düþtüðü, atýlan bir Türk topuna karþýlýk 6 düþman
topunun atýldýðý bir savaþ....
Bütün bu özelliklerin yanýnda bu savaþýn öyle bir özelliði var ki, o da zaferi getirdi. Mehmetçiðin imaný ve vatan
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Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda,
Kayseri Büyükþehir Beledipyesi Mehtarýn
Takýmý bir gösteri sundu.

sevgisi... 3 gündür aç olan ve yakýnda öleceðini anlayan bir
yaralý askere, kendisine verilen bir parça kuru ekmeði "Bunu baþkasýna verin. Ben zaten ölüyorum, bari yaþayacak olan
biri yesin de düþmana karþý savaþsýn" diyerek geri çevirten
inanç... Ýþte savaþý kazandýran ruh.
Çanakkale bir asker savaþý deðil, gönüllüler savaþýdýr.
Resmi kayýtlarda þehit sayýsý 48.148'dir. Geri kalan þehit ve
kayýp yüz binler bu gönüllülerdir. Onun için resmi kaydý
yoktur. Toplumun her kesiminden insanlarýn, öðrenciler ve
çocuk yaþtaki kahramanlarýn savaþýdýr. Savaþýn her sahnesinde kahramanlýklarýn yanýnda centilmenlik ve insanlýk
manzaralarý da görülmektedir. Çünkü onlar asker deðil topraðýný, vatanýný korumaya ant içen gönüllü kahramanlardý."
Bingöl M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 18
Mart 2011 Cuma günü 18 Mart Çanakkale Zaferinin 96. yýlý nedeniyle, Çanakkale Þehitlerini anma programý ve belge
daðýtým töreni düzenlendi. Programa Cumhuriyet Savcýsý
Metin Tokel, Kurum Müdürü Zeki Kerim, Ýkinci Müdür
Mehmet Kuvvet, Kurum öðretmeni, infaz koruma baþmemurlarý ve hükümlü ile tutuklular katýldý.
Bingöl Kýz Meslek Lisesi Tarih Öðretmeni Abdulsamet Vergi, günün anlam ve önemini belirten bir konuþma
yaptý. Abdulsamet Vergi konuþmasýna " Savaþ Tarihimize altýn harflerle yazýlan Çanakkale Zaferinin 96. Yýldönümünü
kutlamanýn ve bu mukaddes vatan topraklarý ve gelecek nesillerin baðýmsýzlýðý için canlarýný feda eden aziz þehitlerimizin þehitler gününde manevi emanetini idrak etmenin
onurunu yaþýyoruz. O yüzden þanlý Çanakkale Savaþlarýný
unutmamalý ve unutturmamalýyýz ki, yeni nesiller ecdadýn
canýyla koruduðu bu topraklarý düþmana teslim etmesinler."
sözleriyle son verdi.
Anma Programýnýn ardýndan belge daðýtým törenine
geçildi. Kurumda Açýk Ýlköðretim Okulundan mezun olan
14 hükümlü tutukluya ait Ýlköðretim diplomalarý ve Türkiye Ýþ Kurumu Bingöl Ýl Müdürlüðü ile iþ birliði içerisinde
yapýlan 600 saatlik erkek berberliði kursundan belge almaya
hak kazanan 15 hükümlü ve tutukluya belgeleri Cumhuriyet Savcýsý Metin Tokel tarafýndan, Türkiye iþ Kurumu Bingöl Ýl Müdürlüðü iþ birliði ile yapýlan 200 saatlik fayans kursuna katýlan ve belge almaya hak kazanan 15 hükümlü ve tutukluya belgeleri Kurum Müdürü Zeki Kerim tarafýndan,
bilgisayar operatörlüðü kursuna katýlan ve belge almaya hak
kazanan 30 kursiyere belgeleri Kurum Ýkinci Müdürü Mehmet Kuvvet tarafýndan, Ýngilizce kursuna katýlan ve belge almaya hak kazanan 13 kursiyere belgeleri Tarih Öðretmeni
Abdulsamet Vergi tarafýndan ve arýcýlýk kursuna katýlarak
belge almaya hak kazanan 15 kursiyere belgeleri Ýnfaz Koruma Baþmemuru Ziya Avunan tarafýndan verildi. Belge daðýtým töreninin ardýndan program sona erdi.
Adana E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, 18.03.2011 tarihinde, Kurumun çok amaçlý salonunda "Çanakkale Þehitleri"ni anma programý düzenlendi.
Program Baþ Komutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn aziz anýsýna bir dakikalýk saygý duruþu ve
Ýstiklal Marþýmýzýn hep bir aðýzdan söylenmesiyle baþlamýþ
olup; Kurum hükümlü ve tutuklularýndan oluþan halk müziði korosunun seslendirdiði Çanakkale türküsü ve yine hükümlü ve tutuklularýn oluþturduðu tiyatro topluluðu tarafýndan Çanakkale þehitleri konulu drama sergilendi. Duygu
dolu anlarýn yaþandýðý eserin ardýndan Anahtar Derneði
iþbirliðiyle Çanakkale Alan Klavuzu ve Eðitimci Mehmet
Ýþcan tarafýndan "Çanakkale Ruhu" konulu konferans verildi. Konferansta; Çanakkale de yaþananlar ve Çanakkale mücadelesinin önemi anlatýlýrken, mücadele sýrasýnda verilen
kayýplar sonucu kazanýlan büyük zafer ve yazýlan destan konusunda bilgiler verildi. Konferans sýrasýnda bir çok izleyicinin göz yaþlarýný tutamadýðý görüldü.
Programa Cumhuriyet Savcýsý Þentürk Bulut, Hasan
Baðrýaçýk, Ahmet Ardýç ve Ahmet Alkýlýnç, Kurum Müdürü
Ömer Ekinci, Milli Eðitim Þube Müdürleri Mustafa Kabul
ve Mehmet Ecer, Kurum Ýkinci Müdürleri Ayhan Sükmen
ve Mennan Çelikkol, Cezaevi Karakol Komutan Yardýmcýsý
Mutlu Akkoyun, ilçemizin okul müdürleri ve öðretmenlerinden oluþan program ekibi Erhan Bozkurt, Ömer Sevi,
Ömer Gülmez, Hüseyin Gülcü, Cumali Saltan, Ali Ulusoy,
Ahmet Karakoyak, Þeref Ýyiyolbakan, Adem Kara ve Mu-

hammed Çiftçi, Kurum öðretmenleri Mustafa Konu ve
Mehmet Emin Yoluk, infaz koruma baþmemurlarý, infaz koruma memurlarý ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý.
Çanakkale Zaferinin 96. yýldönümü münasebetiyle hazýrlanan, sunumu Kurum Öðretmeni Mehmet Emin Yoluk
tarafýndan yapýlan programda Tarsus Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Erhan Bozkurt’un günün anlam ve önemine
haiz türküleri ile program ekibinden Ömer Sevi, Ömer
Gülmez, Hüseyin Gülcü, Cumali Saltan, Ali Ulusoy, Ahmet
Karakoyak, Þeref Ýyiyolbakan, Adem Kara ve Muhammed
Çiftçi'nin seslendirmiþ olduðu kahramanlýk þiirleri ile salonda coþku ve duygu dolu anlar yaþandý. Program ekibinin,
milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy ve büyük üstad Necip Fazýl Kýsakürek'in þiirlerini okumasý ile salonda daha da yoðun
duygulu anlar yaþandý.
Paþakapýsý Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Çanakkale Zaferi ve Þehitlerini Anma Günü münasebetiyle
düzenlenen programa Kurum Müdürü Hulusi Yeniþan,
Ýkinci Müdür Dursun Ali Görüm, Ýdare Memurlarý Osman
Dalma, Hüseyin Taþkýran, Kurum Öðretmeni Serpil Ölçer,
Kurum personeli ve tüm hükümlü-tutuklular katýldý.
Program Ýstiklal Marþý ve saygý duruþu ile baþladý ve
Maltepe Üniversitesi Öðretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Orhan Çekiç’in "Bir Destandýr Çanakkale" konulu konferansýnda Çanakkale'nin geçilmez olduðunu, þehitlerimizin
kanlarýyla topraða nasýl yazdýðýný bir slayt gösterisi eþliðinde
sunduktan sonra, Üsküdar Belediyesi iþbirliði ile konser
programý gerçekleþtirildi.
Sanatçý Ünal Zorer'in ve saz ekibinin seslendirdiði
kahramanlýk türkülerine tüm tutuklu ve hükümlüler coþkulu bir þekilde eþlik ettiler. Program Kurum Müdürü Hulusi
Yeniþan'ýn teþekkür konuþmasýyla sona erdi.
Kýrþehir Açýk Ýnfaz Kurumu bu yýl bir ilki gerçekleþtirdi. 12 Mart Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün 92. Yýl dönümü, Milli Þairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 75.
yýl dönümü anma programlarý 18 Mart Çanakkale Zaferi
Kutlama töreniyle birleþtirilerek hem anma, hem de kutlama törenleri bir arada yapýldý.
Programa saygý duruþu, Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ve
Kurum 2. Müdürü Necip Zengin'in açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Bilim ve Sanat Merkezi Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni Dr. Zafer Gürler tarafýndan Mehmet Akif Ersoy’un
hayatý ve Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü konulu konferans verildi.
Kurum hükümlülerinin katýlýmýyla M. Akif Ersoy þiirlerinden oluþan ödüllü þiir okuma yarýþmasý düzenlendi.
Kurum Ýkinci Müdürü Erol Deðer, Kurum Öðretmeni Davut Dede, Kurum Muhasebe Yetkilisi Dursun Toprak, Kurum Sorumlu Baþmemuru Habib Ünlü, Hükümlüler Tekin Tuygun ve Deniz Orman’dan oluþan Jüri tarafýndan yapýlan deðerlendirmeler sonucu Þiir Okuma Yarýþmasýnda
1'inciliði Burçin Toprak "Uyan" isimli þiirle, 2.liði Cahit
Turan "Ordunun Duasý" isimli þiirle, 3.lüðü Mehmet
Gümüþtekin "Zulmü alkýþlayamam" isimli þiirle kazanarak
ödüle layýk görüldüler.
Hükümlü Hüseyin Acun tarafýndan Çanakkale Türküsü, Yemen Türküsü ve uzun havalardan oluþan mey taksimi duygu dolu anlar yaþanmasýna vesile oldu.
Ahi Evran Üniversitesi Eðitim Fakültesi Sosyal Bilgiler
Öðretmenliði Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Durdu Mehmet Burak tarafýndan Çanakkale Zaferi konulu
konferans verildi.
Kurum Eðitim Birimi tarafýndan hazýrlanan slayt gösterileri eþliðinde milletimizin kahramanlýðýnýn anlatýldýðý,
güne dair þiirlerle desteklenen programda duygu yüklü anlarýn yaþanmasýna neden oldu.
Program sonunda mey taksimi yapan ve yarýþmada dereceye giren hükümlülere ödüllerinin verilmesinin ardýndan Kurum Müdürü Ýrfan Gültekin programda emeði geçenleri baþarýlarýndan dolayý ayrý ayrý tebrik etti. Programda
mey çalan hükümlüyü de ayrýca kutlayarak, bu tür yeteneklerin kiþide ayrýcalýk yarattýðýný, her insanýn buna benzer hobilerinin olmasýnýn, insanýn kendiyle, toplumla barýþýk bir
yaþam biçimine sevk ettiðini belirterek. Programa katýlan
öðretim görevlerine teþekkür ederek konuþmalarýný tamamladýlar.
Program sonunda yoðun duygularla salondan ayrýlan

hükümlüler duyduklarý memnuniyeti belirterek bu tür etkinliklerin devam etmesi dileðinde bulunmuþlardýr.
Doðubayazýt A2 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma günü
nedeniyle 18 Mart 2011 tarihinde, Doðubayazýt A Takýmý
Savaþ Ay lisesinde görevli Tarih Öðretmeni Sedat Demircan
tarafýndan "Çanakkale Zaferinin Anlam ve Önemi" konulu
konferans verildi.
Konferans, Ceza Ýnfaz Kurumu Kütüphanesinde verildi. Görsel sunularýn yer aldýðý konferansta, konferansý veren Tarih Öðretmeni Demircan "Çanakkale Zaferi, dünya
tarihinde bir dönüm noktasý olmuþ, tarihin akýþý üzerinde
Türk Milleti, belirleyici rol oynadý. Çanakkale Savaþýnda
milletimiz, binlerce evladýný þehit verdi. Mukaddes vatan
topraklarý için canlarýný seve seve vererek, bir milletin kaderini deðiþtiren, vatanýmýzý, istiklalimizi, sarsýlmaz imanlarý,
eþsiz cesaretlerine borçlu olduðumuz aziz þehitlerimiz,
dünyada eþi benzeri olmayan bir destan yazmýþtýr." dedi.
Konferans dinleyiciler tarafýndan büyük ilgi ile izlendi.
Konferansýn ardýndan Çanakkale Destaný 1915 adlý film tutuklu ve hükümler tarafýndan izlendi.
Konferansa Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Vural
Temür, Kurum Ýkinci Müdürü Ýsmail Karaman, Kurum
Öðretmeni Veysel Ýþýk, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Bolvadin Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunun
açýk bölümünde, Bolvadin Sýddýka Metin Ticaret Meslek
Lisesi (Adalet Meslek Lisesi) ve Bolvadin Anadolu ÝmamHatip Lisesi Müdürlüðü ile iþbirliði çerçevesinde,
22/03/2011 Salý günü Ýstiklal Marþýnýn Kabulü ve Çanakkale Þehitlerini Anma etkinliði düzenlendi. Kurumun açýk bölümünün çok amaçlý salonunda düzenlenen etkinliðe Bolvadin Kaymakamý Osman Nuri Canatan, Afyonkarahisar Ýl
Jandarma Alay Komutaný Jandarma Albay Okçin Akþit, Bolvadin Belediye Baþkaný Nazmiye Kýlçýk, Afyonkarahisar Ýl
Emniyet Müdürü Ýsmail Türkmenli, Bolvadin Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ýlyas Yavuz, Bolvadin, Sultandaðý, Çay ve Emirdað
Hakim ve Cumhuriyet Savcýlarý, Araþtýrmacý Yazar Muharrem Bayar, Ýlçe Garnizon Komutaný J.Kd.Yzb. Durmuþ
Yöndem, Ýlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yapar, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýlhami Saðlam, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü
Kamil Özdemir, Ýzleme Kurulu Baþkaný ve üyeleri ile her iki
okulun öðrencileri, açýk bölümü hükümlülerimiz, Yaðmur'
un Ardýndaki Iþýk Projesinde birlikte çalýþýlan Bolvadin 24
Eylül Anaokulu idarecileri ve minik öðrencileri katýldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan, Bolvadin Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlyas Yavuz, günün
anlam ve önemini belirten konuþmasýnda, "Mehmet Akif
Ersoy' u, Necip Fazýl' ý, Orhan Pamuk' u, Nazým Hikmet' i
bileceðiz. Çünkü bunlar bizim deðerlerimiz, farklý kültürlerimizdir. Mehmet Akif Ersoy sadece bir milli þair deðil, ayný zamanda bir dava adamý, bir gönül adamýdýr. Þunu bilmeliyiz ki Çanakkale Zaferi, gönüllerin ittifaký ile kazanýlmýþtýr" diyerek, hükümlülere ve öðrencilere tavsiyelerde bulundu.
Araþtýrmacý-Yazar Muharrem Bayar ise yaptýðý konuþmasýnda, "Çanakkale Zaferi, dünya tarihi açýsýndan hiç þüphesiz önemlidir, ancak her þeyden önce kendi millî tarihimiz, kültürümüz, kimliðimiz, günümüz, yarýnýmýz için
önemlidir. Çanakkale'de biz vatan topraklarýmýzý savunduk,
vatan için insanlarýmýzý þehit verdik. Bu sebepledir ki, bu zafere her þeyden ve herkesten önce biz sahip çýkmak zorundayýz." diyerek Çanakkale Destaný ve Mehmet Akif Ersoy
hakkýnda sunum yaptý.
Daha sonra Bolvadin Sýddýka Metin Ticaret Meslek
Lisesi öðrencilerince hazýrlanan 'Ýstiklal Marþýnýn Kabulü'
konulu piyes ile Bolvadin Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan 'Kýnalý Kuzu' konulu piyes
sahnelendi. Sahnelenen bu piyeslerin yaný sýra Kurum hükümlüsü Faký Böcük tarafýndan Mehmet Akif Ersoy'un yazmýþ olduðu 'Çanakkale Þehitlerine' adlý þiir ile Bolvadin Sýddýka Metin Ticaret Meslek Lisesi öðrencisi tarafýndan
Mehmet Akif Ersoy'a ait 'Zulmü Alkýþlayamam' adlý þiirler
okundu. Program sýrasýnda, salonda duygulu anlar yaþandý.
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Seslenis

Nevþehir’de unutulmaz konser
Nevþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan mahkumlarýn moral motivasyonunu düzeltmek ve stres
atmalarý için Þef Mustafa Kalkan, baðlamada Arif Çizmecioðlu, ritimli çalgýda Mahsut Öztürk ve nefesli çalgýda Hasan
Yýlmaz'dan oluþan bölgenin sevilen müzisyenlerinin eþlik ettiði 9 mahkumdan oluþan koro tarafýndan doyumsuz bir konser verilmiþtir. Konsere Nevþehir Cumhuriyet Savcýlarý Erdal
Yerdelen, Halit Tunç, Kerim Erkayýran, Mustafa Yücel, Mustafa Uður Kabasakal, Nevþehir Hakimleri Hüseyin Turan,
Barýþ Cihan ve Abdullah Gök izleyici olarak katýldýlar.

Kýrýkkale F Tipi’nin moral gecesi
Kýrýkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun düzenlendiði moral gecesinde
Kurum personeli ile Delice ve Sulakyurt Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý personeli neþeyle eðlendi.
Kýrýkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 18.02.2011 tarihinde birlik,
beraberlik oluþturmak amacýyla moral gecesi gerçekleþtirildi. Moral gecesine personelin yaný sýra,
Sulakyurt ve Delice Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
personeli de katýldý.
Geceye Cumhuriyet Savcýsý Erhan Ünlü, Kurum Müdürü Uður Salt, Kurum Ýkinci Müdürleri
Selahi Özger, Ýsmail Karakülah, Kurum Öðretmeni Mustafa Aþçý, Kurum personeli, Delice Ceza infaz Kurumu personeli ve Sulakyurt Ceza Ýnfaz kurumu personeli katýlýrken güzel, eðlenceli, seviyeli
ve faydalý bir birliktelik yaþandý.
Gecede ilin meþhur abdallar topluluðu ile eðlenceli saatler yaþanmýþ, Kurum personeli de ekibe
katýlýp, saz çalan ve þarký söyleyenlerle sýcak anlar

yaþandý.
Gecede açýlýþ konuþmasýný yapan Kurum Müdürümüz Uður Salt, "Personelimizin, öncelikle katýlýmýn bu kadar fazla olmasýndan dolayý memnun
olduðumu ve çok duygulandýðýmý ifade etmek isterim. Ceza infaz kurumlarý dýþarýdan bakýldýðý zaman birlik, beraberlik ve kaynaþmanýn olmadýðý
kurumlar olarak görülür. Sizler bu düþünceyi hem
kurumumuzun neredeyse tamamý ile hem de komþu ceza infaz kurumlarý olan Sulakyurt ve Delice
Ceza Ýnfaz Kurumlarý personelinin de katýlýmlanyla olumlu bir mesaja dönüþtürmüþ bulunmaktasýnýz."
Kurum olarak tüm etkinlik ve birlikteliklerimizde bizleri hiçbir zaman yalnýz býrakmayan
Cumhuriyet Baþsavcýmýz Metin Yandýrmaz, Cumhuriyet Savcýmýz Erhan Ünlü ile birlikte
siz deðerli personelime, Sulakyurt ve Delice Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn personeline
katýlýmýndan dolayý teþekkür ederim." diyerek konuþmasýný tamamladý.
Kurum Müdürü Uður Salt'ýn konuþmasýnýn ardýndan saz ekibi ile birlikte tüm
personel sahnede oyun oynayarak ve türküler söyleyerek geceyi renklentirdirdi.
Personel, “Hülasa, deðiþim rüzgarlarý
estiðinde kimileri yüksek ve kalýnca duvarlar örerler kimileri ise yel deðirmenleri yaparlar. Tarihe güzel bir aný olarak not
aldýðýmýz bu gecede bir yel deðirmeni de
biz inþa etmiþ olduk.” sözleriyle duygularýný ifade ettiler.

Maltepe Kampüsünde masa tenisi turnuvasý
Maltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Kampüsünde personele yönelik
olarak kurumlar arasý masa tenisi
turnuvasý düzenlendi.
Maltepe Ceza Ýnfaz Kurumlarý
kampüsünde görev yapan psikolog,
sosyal çalýþmacý ve öðretmenler tarafýndan Kampüs personeli arasýnda kaynaþma saðlamak, personelin
motivasyonunu arttýrmak, ortak bir
dil oluþturmak amacýyla personele
yönelik bir dizi etkinlik baþlatýldý.
Etkinliklerin ilki olan masa tenisi
turnuvasý Kampüsteki tüm kurumlar arasýnda gerçekleþtirildi.
Cumhuriyet Savcýsý Ali Fuat
Akýn, kurum müdürleri, kurum
ikinci müdürleri, idare memurlarý,
psikologlar, sosyal çalýþmacýlar, öðretmenler ve çok sayýda personelin
katýlýmýyla gerçekleþtirilen törende

ilk üçe giren kurumlara plaketleri
verildi. Kampüs Masa Tenisi Turnuvasý'nda birinci olan Maltepe 1
Nolu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Recep Güven ödülünü Cumhuriyet Savcýsý Ali Fuat
Akýn'ýn elinden, ikinci olan Maltepe
Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Müdürü Mustafa Kemal Çelik,
ödülünü Maltepe 2 Nolu L Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Günay Baþar'ýn elinden, üçüncü
olan Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü
Ömer Ateþ ödülünü Maltepe Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Recep Göðüþ'ün elinden aldý. Tutuklu
hükümlülerden oluþan Türk Halk
Müziði Korosu'nun türküleriyle
renklenen ödül töreni iyi dileklerle
tamamlandý.

Ceza infaz kurumlarýnda veda yemeði

Bafra Tipi’nde personelden
Türk Kýzýlayýna kan baðýþý

Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda emekli olan Ýnfaz Koruma
Baþmemuru Ýsmail Kayalý’nýn için Cevher
Restaoranda veda yemeði tertiplendi.
Veda Yemeðine Kurum Müdürü Mehmet Aydýn, Kurum ikinci müdürleri, Kurum öðretmenleri, Kurum sosyal çalýþmacýlarý ve çok sayýda Kurum personeli katýlmýþtýr.
Yemekte Kurum Müdürü Mehmet Aydýn bir konuþma yaparak, 33 yýl hizmet veren ÝKBM Ýsmail Kayalý'ya hizmetlerinden
dolayý teþekkür ederek plaket verdi.
Kurum Ýkinci Müdürü Bayram Çalýþkan ise teþekkür belgesini kendisine takdim
ettikten sonra Kurum personeli Serkan Sözen söylediði türkülerle yemeðe renk katarken, neþeli ve duygulu anlar yaþandý.
Antalya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumunda ise 14.12.1985 tarihinde Kurum Doktoru olarak iþe baþlayan Dr.
Özkan Çobanoðlu, 22.02.2011 itibariyle
emekliye ayrýldý. Yirmi beþ yýllýk hizmeti
sonrasýnda emekliye ayrýlan Dr. Özkan Çobanoðlu'na Kurum Müdürü Ergün Dinç tarafýndan Teþekkür Belgesi verildi.
Belge töreni Kurum Müdürü Ergün
Dinç baþta olmak üzere, Ýkinci Müdürler
Ýrfan Güneþ ve Ýrfan Karadaþ, Ýdare Memuru Memnune Özcan ve diðer personelinin
katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
Kartal H Tipi Kapalý Ceza infaz
Kurumunda 2001 tarihinden itibaren, sos-

Bafra T Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumunda görev yapan personel tarafýndan
Türk Kýzýlayýna kan baðýþýnda bulunuldu.
Kurum personeli, ceza infaz kurumlarýnda görevli personel "Her saðlýklý insan kan
vermelidir. Bizler yapmýþ olduðumuz kan
verme görevini kutsal bir görev olarak sayýyoruz" diyerek kan baðýþýnda bulundu ve örnek
bir davranýþ sergiledi.
Kurum Müdürü Kasým Demiralp, "Vermiþ olduðumuz kanýn hayat kurtardýðýný düþünürsek, ulvi bir görevdir. Saðlýklý her insaný kan vermeye davet ediyorum. Darda kalan
insanlarýmýzý kurtarmak ve yardýmcý olmamýz için kan vermek sosyal bir sorumluluðumuzdur." dedi.

Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Çorum’da kurumlarasý
halý saha turnuvasý
yal çalýþmacý olarak görev yapan Bülent Doðan, 17.03.2011 tarihinde emekliye ayrýldý.
Kurumda, emekli olan Bülent Doðan için
yapýlan törene Cumhuriyet Savcýsý Ali Fuat
Akýn, Kurum Müdürü Abdullah Akgün,
Kurum ikinci müdürleri, Kurum öðretmenleri ve personeli katýldý.
Törende kýsa bir konuþma yapan Cumhuriyet Savcýsý Ali Fuat Akýn, 30 yýlý aþkýn
verdiði hizmetlerinden dolayý kendisine teþekkür ederek, saðlýklý ve mutlu bir yaþam
diledi. Daha sonra günün anýsýna, Kurum
Müdürü Abdullah Akgün tarafýndan emekli olan Doðan’a teþekkür belgesini takdim
etti.
Gemlik Açýk Ceza Ýnfaz Kurumun-

da infaz ve koruma memuru olarak çalýþýrken, görevde yükselme sýnavýnda baþarýlý
olarak icra müdürlüðünü kazanan Bayram
Kaya için 4 Þubat 2011 tarihinde Bursa
Hâkimevinde veda yemeði düzenlendi. Veda
yemeðinde Kurum Müdürü Ýsmail Þahin,
Kurumda çok gayretli bir personelini kaybetmenin hem sevincini, hem hüznünü bir
arada yaþadýðýný belirterek, duygu yüklü konuþmasýnda çalýþan ve hedefi olan her memurun baþarýlý olabileceðini, baþarýnýn sýnýrýnýn olmadýðýný, mükemmeliyete ulaþmada
gayretin, yýlgýnlýða düþmemenin ve azmin
önemini vurguladý. Þahin, konuþmasýnýn
sonunda icra müdürlüðüne terfi eden Bayram Kaya'ya baþarýlar diledi.

Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, Çorum Barosunun düzenlediði 4. geleneksel halý saha turnuvasýnda birinci oldu.
Turnuvanýn finali 12.03.2011 tarihinde
oynandý. Ceza Ýnfaz Kurumu rakibini 5-3
yenerek turnuva þampiyonluðunu elde etti.
Müsabakaya Cumhuriyet Baþsavcýsý
Bayram Eray, Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Baþkaný Hüseyin
Turgut Bayraktar, Baro Baþkaný Av. Ýbrahim
Özyýlmaz, Cumhuriyet Savcýsý Hasan Dönmez, çok sayýda hakim ve Cumhuriyet savcýsý, avukatlar, Kurum personeli ve Adliye
personeli katýldý.
Ceza Ýnfaz Kurumu birincilik kupasýný
Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz’ýn elinden aldý.

