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“Millî hâkimiyet öyle bir
nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar,
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yayınıdır

Çanakkale Zaferi ceza infaz kurumlarında coşkuyla kutlandı
TÜRK ve Dünya tarihinde çok önemli yeri olan Çanakkale
Zaferi’nin 90. yılı yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. 18
Mart 1915 tarihinde eşine az rastlanır bir mücadelenin sonunda Çanakkale’nin geçilmezliğini ilân eden Türk Ordusunun
büyük başarısı bu yıl da ceza infaz kurumlarında coşkuyla
kutlandı.

Hakkari’de
emeklilik töreni

KUTLAMALAR nedeniyle Malatya, Manisa, Doğubeyazıt
ve Bingöl Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında çeşitli etkinlikler
düzenlendi. Günün anlam ve önemi hakkında konferanslar
ve seminerler verilip, filmler izlettirilerek hükümlü ve tutuklulara bilgilerin aktarıldığı kutlamalar sırasında büyük coşku
yaşandı.
MALATYA E Tipi Kapalı Cezaevindeki programda M. Akif
Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” isimli şiiri okundu. Doğubeyazıt Ceza İnfaz Kurumunda “Çanakkale Zaferi” konulu
sinevizyon gösterisi gerçekleştirilirken, Bingöl M Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumunda “Sarı Zeybek” ve “Kurtuluş Savaşı”
filmi gösterildi. Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
ise “Çanakkale Şehitleri” konulu resim sergisi açıldı.

Çanakkale Zaferi’nin 90. yılı kutlamaları nedeniyle Malatya
E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda düzenlenen programda
“Çanakkale ve Kahramanlık Türküleri” seslendirilirken büyük
bir coşku yaşandı.

Hakkari Kapalı Ceza
İnfaz Kurumunda emekli olan İnfaz ve Koruma
Başmemurları
Hamit
Tosun ve Hüseyin Çiftçi’ye düzenlenen törende
teşekkür belgesi verildi.
Cumhuriyet Başsavcısı
Hasan Aydın ve Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanı Refik
Sarıoğlu’nun katıldığı törenin ardından emekli olan
personel için bir de veda
yemeği verildi.

Arnavutluk Cezaevleri Genel Müdürü Engjell Hysi,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü İpek’i ziyaret etti

CTE Genel Müdürlüğü
personeline motivasyon eğitimi
Ülkemizde yaşayan Dubai Doğumlu Doktor Ala Elcircevi,
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
personeline motivasyon eğitimi verdi. Bugüne kadar çok
sayıda kamu kurum ve kuruluşunda seminerler veren Doktor
Ala Elcircevi, kişisel gelişim eğitimi çerçevesinde “Çığlığın
Gücü” isimli semineri sundu.
Devamı 2. sayfada

Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumundan resim sergisi
Gaziantep H Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumunda
hükümlü ve tutuklular tarafından yapılan yağlı boya

resimler ile el işi ürünleri
SANKO Sanat Galerisinde
açılan sergide satışa sunuldu.
Devamı 7. sayfada

İstanbul CİKPEM’de 8. dönem sona erdi
Ceza İnfaz Kurumları Personeli İstanbul Eğitim Merkezinde
(CİKPEM) 8. dönem aday
infaz ve koruma memurları
hizmet içi eğitim kursu sona
erdi. Eğitim merkezinde, aday
memurlara mesleğin gerektirdiği teorik ve pratik eğitim
verilirken, sosyal-kültürel faaliyetler de gerçekleştirildi. Şiir

dinletisi, tiyatro gösterisi ile
futbol ve masa tenisi turnuvaları ilgi gören etkinliklerdi.
Futbol ve masa tenisi turnuvalarında dereceye giren memurlara, başarı belgeleri Eğitim
Merkezi Müdürü Hâkim
İbrahim Konuk ve Müdür Yardımcısı Hâkim Fikret Seçen
tarafından takdim edildi.

ÇEŞİTLİ temaslarda bulunmak üzere
Türkiye’ye gelen Arnavutluk Cezaevleri Genel Müdürü Engjell Hysi, Ceza
ve Tevkifevler Genel Müdürü Kenan
İpek’i ziyaret etti. 25 Martta gerçekleştirilen ziyarette konuk Genel Müdürü
makamında kabul eden Genel Müdür
İpek, kendileri ile bir süre görüştü.
TÜRKİYE’de bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren konuk Genel
Müdür, ülkemizin cezaevleri alanındaki çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Görüşmenin ardından
Genel Müdür İpek ve konuk Genel
Müdür, Ankara 2 No’lu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu,

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan İpek, Arnavutluk
Cezaevleri Genel Müdürü Engjell Hysi’yi makamında kabul etti.

Ankara Çocuk Eğitimevi,
Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezi ve

Ankara Açık Ceza İnfaz
Kurumunu ziyaret ederek,
incelemelerde bulundu.

“Karaisalı Ceza İnfaz Kurumu Ormanı”na
6 bin 300 fidan
40 DÖNÜMLÜK ORMAN ALANI
Karaisalı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Orman
Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle “Karaisalı
Ceza İnfaz Kurumu Ormanı” adı verilen 40
dekarlık araziye fidan dikildi.
HÜKÜMLÜ-TUTUKLU YAKINLARI DA
FİDAN DİKİMİNE KATILDI
8 Martta düzenlenen törene; Adana Cumhuriyet Başsavcısı Cemal Sahir Gürçay,
Orman Bölge Müdürü Seyfettin Yılmaz,
Karaisalı Kaymakamı Alpaslan Yılmaz, Karaisalı Cumhuriyet Savcısı Alaeddin Demir,
Karaisalı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
bulunan hükümlü ve tutukluların yakınları, kurumda görev yapan personel, orman
muhafaza memurları ve orman arazisinin
bulunduğu Çorlu Köyü’nün sakinleri katıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Cemal Sahir Gürçay,
Karaisalı’da oluşturulan 40 dönümlük araziye ilk fidanı dikti
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Genel Müdür İpek ağaç dikimine katıldı

A

nkara Açık Ceza İnfaz Kurumunun yeşil bir çehreye
kavuşturulması için ağaçlandırma çalışması yapıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan İpek,
İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Mustafa Doğru ve Kurum Müdürü Hulûsi
Sağır’ın katıldığı çalışmalar ile 2.800
fidan dikildi. Kurum Müdürü Hulûsi
Sağır, kurumun muhtemelen yıl sonunda taşınacağı Şaşmaz’daki yeni yerinin yeşil çehreye kavuşturulması için
çalışmalarının sürdüğünü hatırlatarak,
Beypazarı Orman Fidanlığından temin
edilen fidanların dikiminin hükümlüler tarafından yapıldığını kaydetti.

Cumhuriyet Başsavcısı Cemal Sahir
Gürçay törende yaptığı konuşmada, Türkiye’de Adalet Bakanlığına
bağlı teşkilâtların ilk defa böyle bir
organizasyona katıldığını belirterek,
hükümlü ve tutuklu yakınlarının fidan
dikimine iştiraklarının da çok anlamlı
olduğunu söyledi. Başsavcı Gürçay,
“Tüm şehirli, köylü, işçi, memur, herkes fidan dikimine katılmalı. Bu bizim
çocuklarımıza bırakacağımız en büyük
miras olacak. Buradaki ormanlar nasıl
dedelerimizden bize miras kaldıysa
bizim de çocuklarımıza bırakacağımız
miras olmalı”dedi. Karaisalı Cumhuriyet Savcısı Alaaddin Demir’in de bir
konuşma yaptığı fidan dikimi merasiminde Cumhuriyet Başsavcısı Cemal
Sahir Gürçay, katkılarından dolayı
Orman İşletme Müdürü Mustafa
Pekel’e teşekkür plâketi verdi. Orman
Bölge Müdürü Seyfetin Yılmaz da,
son yıllarda dünyanın ciddi manada
ormansızlıkla karşı karşıya kaldığını,
çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim
değişikliklerinin olduğu ortamda top-

Edirne F Tipi’nden
deprem ve tsunami
mağdurlarına yardım
Güneydoğu Asya’da geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen deprem ve
tsunami felaketi nedeniyle mağdur
durumda bulunan insanlar için başlatılan yardım kampanyasına Edirne
F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan anlamlı destek. Kurumda görev
yapan personel ile hükümlü ve tutuklular gerekli duyarlılığı göstererek,
yardım kampanyasına katıldı. Kampanya sonucunda toplanan 768,50
YTL ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak
üzere ilgili banka hesaplarına aktarıldı.

“Karaisalı Ceza İnfaz Kurumu Ormanı”na 6 bin 300 fidan
BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM
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yekün faaliyet göstermek gerektiğini
söyledi. Yılmaz, “Bunun güzel bir
örneğini burada yaşıyoruz. Karaisalı
Orman İşletme Müdürlüğümüzün ve
Cumhuriyet Başsavcılığımızın iş birliğiyle Karaisalı Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu Ormanı oluşturuldu. Burada
yeşeren fidanlarımızın hükümlü ve
tutuklular ile yakınlarının desteğiyle
daima yeşil kalmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

CTE Genel Müdürlüğü
personeline motivasyon eğitimi
BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM

14 Martta Ceza İnfaz Kurumları
Personeli Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen seminere personelin
yanı sıra Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdür Yardımcısı Nizamettin Kalaman, Personel Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Hüseyin Yıldırım
ile Tetkik Hâkimleri ve ceza infaz
kurumlarının müdürleri katıldı.

Personelin yoğun ilgi gösterdiği
seminerde Doktor Ala, kendine has
konuşma şekli ve verdiği bilgilerle
personele kendilerini gerçekleştirmenin yollarını gösterdi.
Slayt gösterisi eşliğinde verilen
seminerden faydalandıklarını ifade
eden çok sayıda personel, bu tür
eğitimlerin
sürekli yapılmasını
istediler.

Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna açık statüsü

Y

ozgat E Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumuna açık statüsü
verildi. Açık statüsü verilmesi
nedeniyle kurumun E Blok bölümünde
tadilât yapıldı. Açık bölümün hükümlü
kabulüne hazır hâle getirilmesinin ardından Vali Gökhan Süzer, Cumhuriyet
Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Vali Yardımcıları İzzettin Sevgili, Hasan Kayhan
ve Cemalettin Yılmaz, İl Jandarma
Komutanı Alb. Savaş Gevrekçi, İl Emniyet Müdürü Cumhur Kuluy’dan oluşan
bir heyet 31 Martta kurumu ziyaret
etti. Heyete Kurum Müdürü Abdullah
Akgün, 2. Müdürler Mehmet Bendeş ve
Nedim Kılıç ile Jandarma Bölük Komutanı eşlik etti.
Kurumun açık bölümüne hükümlü
kabulünün sağlanması ile Adliye Sara-

Eskişehir Açık Ceza
İnfaz Kurumunda
“tabela serigrafi baskı
ve afiş atölyesi” açıldı
Mobilya başta olmak üzere birçok
işkolunda faaliyette bulunan Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda
“tabela serigrafi baskı ve afiş atölyesi” açıldı. Sipariş alımına başlanılan
atölyede şunlar üretiliyor:
ß
Türk bayrağı, flama,
ß
Her türlü ışıklı, ışıksız neon
tabela,
ß
Serigraf, kaşe, bezaltı-afiş,
asit indirme, rozet, amblem, logo,
promosyon baskı, şilt, plâket, dijital baskı, pirinç mask, pirinç harf,
pirinç bayrak ve flama direği,
ß
Ceza infaz kurumları için;
her çeşit tabela, koğuş yatma plânları, kantin satış fiyat listesi, personel
albümü, her türlü iç ve dış yönlendirme, atölyelerle ilgili iş güvenliği
ve makine kullanma talimatları
levhaları, cam üzerine kullanma
yazı ve amblem üretimi, fosfor ve
florgam kaplamaları,
ß
Atatürk köşesi ve çelenk
yapımı,
ß
Her çeşit kütüphane ve dershane donatımı,
ß
Kristal, mermer ve pirinç
masa isimlikleri,
ß
Orijinal pirinç ve krom kutu
harfleri,
ß
Her türlü rozet, kokart ve
bez amblemler (infaz ve koruma
memurları rütbe amblemleri),
ß
Son sistem çipli ve resimli
kart sistemleri, ayrıca tanıtım amaçlı yaka kartı ve asmalı kart sistemleri,

Ankara Çocuk Eğitimevinde
ağaç dikimi

yındaki çay ocakları, kafeterya,
temizlik ve otopark işletmeleri
hükümlüler tarafından yerine

getirilecek. Hükümlüler çalışmaları karşılığında ücret alacaklar.

Ankara Çocuk Eğitimevinde 5
dönümlük araziye meyve fidanı
dikildi. 750 elma ve 50 kayısıdan
oluşan meyve fidanları Ankara
Tarım İl Müdürlüğünden ücretsiz
olarak temin edildi. 29 Martta
gerçekleştirilen fidan dikimine;
Kurum Müdürü Cevat Berber,
personel ve çocuklar katıldı.
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Ustalardan
Seçmeler
Bayrağım
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destânını okudum, senin destânını
yazacağım.
Sana benim gözümle bakmayanın,
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun,
Yuvasını bozacağım.
Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder,
Gölgende bana da bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar;
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.
Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün,
Kızıllığında ısındık.
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün,
Gölgene sığındık.
Ey şimdi süzgün, rüzgârda dalgalı,
Barışın güvercini, savaşın kartalı,
Yüksek yerlerde açan çiçeğim,
Senin altında doğdum,
Senin dibinde öleceğim.
Tarihim, şerefim, şiirim her şeyim,
Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim.

Çanakkale
Düşmanlarım seninle geldi dize,
Çocuklar seninle geldi dile.
Yüzbinlerce genç vatan evlâdı,
Severek girdi koynuna bile bile.
Düşman dolmuş Conk, Kilitbahir,
Çanakkale yanıyor cayır cayır.
Bir vatan yok oluyor hayır,
Allah’ım bu milleti sen kayır.
Çanakkale geçilmez dendi,
Manevi güçle medeniyeti yendi.
Seyit Onbaşı Allah Allah dedi,
Toplar düşmana tevdi edildi.
Necip Türk Milleti çok yüce,
Dayanır bütün zorluk ve güce.
Şahlanır esaret ve zulüm denince,
Sabrı yoktur vatanının işgaline.
İngiliz, Fransız, Yunan ve Anzak,
Bir Türk’e denk gelir ancak.
Anadolu kıyamete dek Türk kalacak,
Bu vatana dokunanın eli yanacak.
Ö. Faruk Döğer
Niğde Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
2. Müdürü

Geçen sayıdaki bulmacanın çözümü

Sen Yalan Söylemezdin
Hani

Sevgiyle başlamış,
Sevgiyle dönüyor dünya,
Bir avuç sevgi,
Yaşatıyor dünyayı.

u

Önce yaşamı sev,
Sonra insanları,
Kurdu kuşu sev,
Göreceksin nasıl değişir dünyan.

İnsanları ayırma;
Siyahtı, beyazdı, alevî, sünnî deme,
Kucaklayıver hepsini,
Göreceksin nasıl değişir dünyan.
Doğayı dünyayı sev,
Ağaçları, suları, çiçekleri sev,
Göreceksin nasıl, değişir dünyan,
Sevgidir, sevgi dünyayı ayakta tutan.
Muharrem Seren
Balıkesir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Koru Allah’ım

Açtım ellerimi dua ediyorum,
Zalim kullarından koru Allah’ım.
Dört yanı zulüm dolu yalan dünyanın,
Feleğin sillesinden koru Allah’ım.
Dertlerle yoğrulmuş aciz bedenim,
Kullar böyle istedi, suçum nedir benim.
Var tek dileğim senden,
Kötü kullarından koru Allah’ım.
Zengin kullarına kul olanlardan,
Tüm kötülüklere yol olanlardan,
Paraya tapıp da pul olanlardan,
Gözü aç kullarından koru Allah’ım.
Muharrem Seren
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Balıkesir

Bana yalan söylemezdin hani,
Ben çıkana kadar, hani bekleyecektin,
Ellerin saçlarımda dolaşacaktı hani,
Ne oldu babam vaz mı geçtin?
Yoksa yine mi kandırdın beni?
Bak herkes başın sağolsun diyor,
Ağlıyor, dayanırım sanıyor.
Yalan söylemezdin hani,
Herkes yalan mı söylüyor?
Mezar mezar dolaştım, buldum sandım,
Duvarlar ardında kendimle savaştım,
Dağlara taşlara, danıştım kuşlara,
Nerdesin can babam?
Yolunu adresini kaybettim.
Bir türkümüz vardı hani,
Kime söyleyecek kızın şimdi?
Söylersin kızım deme ha sakın!
O kızın da öldü şimdi.
Eskisinden yakınsın tamam,
Bir o kadar da uzaksın ama,
Kızım beni güldürür diyordun hani!
Hani bir kez gülmek istiyordun?
Can yavrun güldü mü sanki?
Yanan mum söner kızım derdin,
Yeterince ışıttım seni derdin,
Gideceğin yol, kızım dedin.
Zalim dünya, beni öksüz bıraktın.
O bedene kefeni nasıl sardılar?
Seni caaan, yıkılmaz mı sandılar?
Yoksa avuç toprağa baba mı dedirttin?
Bana yalan söylemezdin hani?
Söyle anam yalan mı söylüyor?
Rabia Aksin
M Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumu/Kozan

Ozanlar

Seydi Boz
F Tipi Cezaevi/Bolu

Karanlık geceye küfür yerine,
Kandil olur ışık saçar ozanlar.
Değer verir inanmış gönül erine,
Gel dedi mi, uçar ozanlar.
Yüce dağlar olur mu dumansız karsız?
Bir tatlı bela ki kaldım kararsız,
Kara sevda çeken yiğitler yarsız,
Kalınca şiirler yazar ozanlar.
Sevenin çektiği bir kara yazı,
Aklımda sen varsın, yürekte sızı,
O yârin ettiği cilveyi nazı,
Türküye şiire döker ozanlar.
Elleri kınalı başında tülbent,
Sevenler kavuşur, kavuşur elbet,
Çekilmez olunca bu zalim gurbet,
Sazıyla araya girer ozanlar.
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Umut tükenirken kalmadı derman,
Zalim dört bir yana salıyor ferman,
Kalleş zamanede yiğitler harman,
Olurken ortaya çıkar ozanlar.

8

Nesip der bu devran hâlimiz yaman,
Yükümüz ağırdır, geçmiyor zaman.
Yolları kaplarken sis ile duman,
Işık olur yolu açar ozanlar.
Nesip Aykın
İnfaz Koruma Başmemuru
E Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu/Aydın

Birisin
Tüm kederler yüklense senin üstüne,
Onurluca yürüyen cesur birisin.
Vursalar da hançeri ölmen kastıyla,
Önlerinde diz çökmeyen yiğit birisin.
An olup hayatı bomboş görsen de,
Yüreğinde umudu bulan birisin.
İçmeden sarhoş oldum desen de,
Sevgi kadehinde can dost birisin.
Seni yıktığımı sansın dostların,
Hayatla savaşan yaman birisin.
Kaç insan farkındaki bu insanlığın,
Farklısın farklılığı olan birisin.
İhanet pazarında satıldın sanma,
Yüreği insanlığı zengin birisin.
Sevgiyi yaşattığın zor hayatında,
Dostluğu onuru bilen birisin.
Varsın ötmesin bülbül, açmasın güller,
Dikenleri pamuk gibi açan birisin.
Kıymetini bilmeyen sevdiklerinin,
Pişmanlık aradığı cevher birisin.
Hayalinde gördüğün mutlu günlerin,
Resmini yıldızlara çizen birisin.
Sil baştan, tüm acıları,
Yaşam sevinci ile coşan birisin.
Yaşadığın her yer hayat mektebi,
Sen kendini bilen alim birisin.
İlim kitaplarına adı yazılan,
Sevgilinin dostluğun armağanısın.
Aysel der ki dostum güzel insansın,
Bırak yaşananlar mazide kalsın.
Allah biliyor içimi dostum da bilsin,
Her zaman yanındayım sen son birisin.

Aysel Durkan
Paşakapısı Kadın Ceza İnfaz Kurumu/
İstanbul

Garibime

Hayat mektebinde gülmedi yüzün,
Üzüntü gam keder bütün servetin.
Leylayla, mecnuna döndü bu ömrün,
Yedi bitirdi beni senin hasretin.
Anılarda bir tek mutlu günün bile yok,
Sararıp soldu gitti, senin gençliğin.
Asi olduğunu görmedim asla,
Viraneliğin ise, benim eserim.
Ulu yaradanım seni her şeyden saklasın,
Canımın cananı, benim aşkımsın,
İçimde hep coşan, çağlayanımsın,
İsmin dudağımda, damarımda kanımsın.
Cengiz Savcı
Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

V Bulmaca V Bulmaca V Bulmaca V

Zamane bozuldu bedenler hasta,
Gülmeyi unuttuk, gönüller yasta,
Beşer arar iken bir ulu usta,
Sevgiyle sazını çalar ozanlar.

Bağbanda bülbülsüz kalınca güller,
Hayata küsünce yürekler eller,
Zalimin zulmüne susunca diller,
Mızrabı teline sürer ozanlar.

Sayfa

5
6
7
9
10
11
12
13
Soldan Sağa: 1. Adalet Bakanımız - Santrançta bir taş 2. Alevilik mezhebine bağlı - Manisanın
bir ilçesi - Uzaklık anlatan sözcük 3. Nimetşinas
- Ünlü bir şovmenimizin soyadı 4. Ekonomik
yönden değer taşıyan mineral - Eski bir uygarlık
- İlgi eki 5. Ok - Aktinyumun simgesi - Bir nota
6. Şikar - Erkek fanilası - Kiloamperin simgesi
7. Osmanlılarda toprak yönetim sistemi - Bir
konuda soruşturma, araştırma yapmak 8. Küçük
limon türü - Korkak çekingen - Bir besinimiz 9.
Atamızın naaşının bulunduğu ilimiz - Oy 10. Kısaca Avrupa Birliği - Bir şeyin iyi veya kötü olma

özelliği 11. Boya inceltmeye yarayan bir
sıvı - Bebek yiyeceği - Amerikyumun
simgesi 12. Sahip malik - Değerli bir taş
- Bir veya birkaç kentten oluşan devlet
13. Ülkemizi simgeleyen harfler - Söz
dinlemeyen, haşarı.
Yukarıdan Aşağı: 1. Hayat yaşama
ruh - Tesadüf 2. Üzücü acıklı- Yabani
hayvan yuvası - İstanbul’un kısaca yazılışı 3. Ölüm, vefat - Olanak 4. Çabuk, acil
- Gereksiz, yersiz, lüzumsuz 5. Herhangi
bir bilim dalında yazılmış olan yazı ve
eserlerin bütünü - Demir yolu 6. Alın
kelimesinin ünsüzleri - Saç taramaya
yarayan dişli bir araç - Bir nota 7. Bir
sayı - Bir renk - Emir verme yetkisi olan
8. Tersi bir şeyin en son noktası - Teniste bir servis - Antalyanın ünlü bir plajı
9. Eleme aracı - Türk müziğinde faslın
başında ve ortasında çalgıcının yaptığı gezinti 10. Belli bir konuda varılan
hüküm - Tedirgin edici duygu 11. Kez,
defa - İşaret 12. Hareketli, pratik - Yağlı
ve mayalı hamurdan külde pişen çörek
- Bir binek hayvanı 13. Bir iş yerinde
uyulması geken emirler - Pişirilerek
hazırlanan yiyecek, aş
Tarık Özkan
H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Eskişehir

Seslenis

Sayfa 4

Gülümseme

Genç kız üzgün görünen
yabancıya gülümsedi. Adam bu
gülümseme karşısında kendini
daha iyi hissetti. Geçmişte bir
arkadaşının kendine yapmış
olduğu bir iyiliği hatırladı ve o
arkadaşına iyiliğinden dolayı bir
teşekkür mektubu yazdı.
Bu mektubu arkadaşı aldığında o kadar hoşuna gitti ki yemek
yediği lokantaya çok iyi bir bahşiş bıraktı. Bu bahşişin miktarına
şaşıran garson parayı alınca çok
mutlu oldu.
Garson aldığı bu bahşişin bir
kısmını ertesi gün yolda gördüğü
bir fakire verdi. Diğer kısmını da
kendine ayırdı. Parayı verdiği
adam bu iyilik karşısında çok
sevindi. Çünkü iki gündür ağzına bir lokma bile koymamıştı.
Hemen lokantaya koşarak kar-

nını bir güzel doyurdu. Artan
parasıyla da evine bir şeyler
alarak ailesi ile kaldığı o köhne
yapının yolunu tuttu. O sırada
başına geleceklerden hiç haberi
yoktu. Yolda soğuktan titreyen
aç bir köpek yavrusuna rastladı
ve onu da alıp evine götürdü.
Karnını doyurdu.
Soğuk ve fırtınadan kurtulup
başını sokacak bir yer bulan
köpekcik çok mutluydu. O gece
yattıklarında evde yangın çıktı.
Köpek yavrusu havlamaya başladı. Köpek adamı, eşini ve çocuklarını uyandırana kadar havladı
ve böylece herkes yangından
kurtuldu. Kurtulan çocuklardan
birisi büyüdü ve ülkesinin başına
Cumhurbaşkanı oldu. Bunların
hepsinin nedeni bir kuruşa bile
mal olmayan bir gülümseme idi.

* Sizden Gelenler *
Halen cezaevi 2. müdürü olarak Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevinde
görev yapmaktayım. Boş zamanlarımda spor yapıyor, müzik dinliyor
ve televizyon seyrediyordum. Televizyon seyrediyordum diyorum, çünkü artık seyretmekten zevk almıyorum. Neden mi? Çünkü; geçenlerde
akşam saatlerinde yerli bir televizyon kanalında bir dizi seyrettim, dizinin kahramanı Komiser Ferit cezaevine mafya babası gibi giriyor, elini
kolunu sallaya sallaya bir hükümlünün odasına dalıyor, yanında hiçbir
cezaevi görevlisi olmadan hükümlüyü tartaklıyor, tehdit ediyor, durumu
öğrenip gelen cezaevi müdürüne bağırıyor, cezaevi müdürünün gösterildiği sahnede de cezaevi müdürünü dışarıya telefonla bilgi veriyor gösterip
ispiyoncu olarak lanse ediyorlar.
Aradan iki gün geçti akşam yine televizyon seyrediyordum, bu kez
başka bir kanalda yine başka bir dizi vardı. Diziyi seyretmeye başladım.
Mahkûm hücre kısmında cezasını infaz ediyor, kendi kendine şarkı söylüyor, vaktini geçiriyor, zaman ilerliyor ne göreyim. Mafya babası gibi bir
komiser daha, tâbi ardından bir cezaevi görüntüsü. “Eyvah” dedim, bu
komiser de şimdi cezaevine gelir bütün personele fırça atar mı? ki demeye kalmadı ne yetki ile cezaevine gelmiş? Nereden izin almış? Kimi, niye
görecek, bir tek kendisi biliyor. Evliya gibi adam. Hükümlünün hangi
hücrede kaldığını bile biliyor, yukarıya çıkıyorlar, nasıl oldu ise adam
kuş olmuş cezaevinin dışına çıkmış bile komiser durur mu? Nasıl olsa
cezaevi personeli fırça yemeye hakaret işitmeye başka dizide alışmış,
bir fırça da o atsa ne olur. Açıyor ağzını yumuyor gözünü. “Benim iznim
olmadan bu cezaevinden kimse dışarı çıkmayacak, müdür efendi beni
iyi dinle; bu adamı kim kaçırdıysa hemen bulunacak yoksa karışmam.”
diyerek müdüre, personele basıyor fırçayı. Cezaevi müdürü de öyle aciz
gösterilmiş ki adam ağzını açıp bir kelime edemiyor.
Bizler cezaevi personeli olarak yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapan kişileriz. Cezaevlerinin gerek ziyareti, disiplini
ve güvenliği yönetmeliklerde belirtilmiştir. Bunun haricinde hayali düzmecelerle durum farklı gösterilmektedir. Hiçbir cezaevi aciz değildir.
Gerçek ile alakalı olmasa bile milyonlarca insanın seyrettiği televizyon
kanalında, gerçek gibi gösterilen durumlar bizleri rencide etmekte olup,
bu hususlara karşı duyarsız kalmamız da kabul edilemez. İlgili mercilerden gerekli izin almadan hiçbir emniyet görevlisi cezaevine elini kolunu
sallayarak giremez, hükümlüyü tehdit edemez, tartaklayamaz. Ziyaret
ve görüş esaslarına göre gelir, görevini yapar ve gider. Gerekli hâllerde
cezaevi personeli gözlemci olarak mutlaka yanında bulunur. Bu dizinin
senaryosunu kim yazdı ise öncelikle cezaevlerine ait Tüzük ve yönetmelikleri okusun da ondan sonra senaryo yazsın. Dizide lanse edilen cezaevi
personelinin tersine bir senaryo yazsın bakalım, bir cezaevi personelinin
karakola gittiğini, görevli komiser ve emniyet personeline bağırıp çağırdığını, aciz duruma düşürdüğünü göstersin bakalım nasıl tepkiler alıyor.
Bizleri hayali de olsa topluma aciz ve sahipsiz olarak lanse etmeye çalışan bu dizileri esefle kınamamız gerekir. Avrupa Birliğine girmeye aday
bir ülke olarak hep birlikte gayret göstermekte iken böyle bir dizide İnfaz
ve Koruma Memurunun çocuk bir hükümlüye aşırı derecede dayak attığı
gösteriliyor. Bu durum, cezaevlerinin toplumun gözünde dayak yuvası
olarak görülmesine neden oluyor. Toplumda saygın bir yer edinmeye çalışan cezaevi personeli bu şekilde topluma lanse edildiğinden, toplumdan
dışlanmalarına, arkadaşlık kurmakta zorlanmalarına sebebiyet verenlere
söylenecek hiçbir şey yok.
Sayın “Sesleniş” Gazetesi Yayın Kurulu Başkanlığı, kendimize ait
bir gazetemiz olduğundan bu durumun sizler tarafından ilgilenilerek
değerlendirilmesi için müracaat ettim. Söz konusu dizileri yayınlayan
kanalların gösterilen sahneler için bütün cezaevi personeli adına tenkid
edilmelerini talep ediyor, saygılar sunuyorum.
Atilla Kuru/ Alaşehir M Tipi Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü

Kaç Oldu
Bu kaçıncı bilmem...
Kaç kere haykırdı yüreğim sen diye,
Bir duysan sesimi, kaç oldu bilmem,
Kaçıncı çırpınışı böyle deli gibi.
Ellerini tutmak ve gözlerine bakmak
ardından,
Kaçıncı kez istiyor bunu,
Düşlerime kaçıncı girişin,
Hayalimden yüzünün ve gözlerinin,
Gitmeyişi kaçıncı oldu,
Beynimdeki seslenişlerin kaç oldu.
Saymadım sayamadım,
Sensizliklerim senden çok oldu.
Bir tek bakışın hiç gitmedi gözlerimden,
Yan yana olmayışımızın vurgununu yedim,
Kaçıncı kez gözlerinin derinliklerinde.
Ölmek isteyip de ölemeyişim,
Kaçıncı kez soluk soluğa haykıramayışım.
Kaç kereler bekledim duraklarda seni,
Kaç kere aradı gözlerim yollarda,
Herkeslere soruşum seni kaçıncı,
Buğulu camlara adını yazışım,
Hasret kalışlarım kaç oldu,
Ve kaçıncı kez oldu.
Senden uzak diyarlara gidişim,
Yan yana olamadığımız her yerin gurbet
oluşu,
Oralarda sensiz nefes alamayışım,
Kaç oldu bilmem, saymadım sayamadım.
Aynalara bakamayışım kaç oldu,
Güzel gözlüm,
Bir daha yok, bir daha yok,
Senden yana gönlümün kapılarına zincir,
Kalbimin çaresiz kalışı kaçıncı oldu.
Ben sensiz yaşayamam,
Seni görme umudum yoksa,
Ben de yokum.
Bırak sen yanımdayken,
Dağıtsın saçlarımı rüzgâr,
Yüreğimi değil, ama bedenimi üşütsün.
Soğuk, kara vurucu kışlar,
Sensiz yağmasın yağmurlar üzerime.
Adımın yanında senin adın yoksa,
Çağırmasın hiç kimse.
Kimse konuşmasın benimle sen yoksan,
Şarkılar sussun, sensiz söylenmesin,
Saatler dursun seni atmıyorsa yüreğim.
Gönlümde sen yoksan eğer,
Ruhum kalmasın bedenimde,
Uçsun gitsin ruhuna.
Ve seni sevmiyorsa bu bedenim,
Yaşamasın, yaşar gibi.
Ben seni, seni çok seviyorum,
Gözyaşlarım kadar da özlüyorum,
Yaşım kadar hasretimi bitiriver,
Gel sevdiğim,
Ansızın, hiç beklemezken seni,
Gel,
Ben hep buradayım.
Evrim Ertekin

Dilek

Yıldız saydım geceler boyu,
Yalnızlığımı atmak için.
Aya baktım yaşlı gözlerle,
Özlemimi anlatmak için.
Ne derdimi anlatabildim,
Ne de kendimi avutabildim,
Sen beni hiç özlemesen bile,
Ne de ben seni unutabildim.
Geceler hiç bitmeyecek biliyorum,
Kayan her yıldızda seni diliyorum.
Eğer bir gün geceler biterse,
Güneşin doğduğu yerde seni bekliyorum.
Kim bilir belki bir gün güneş doğacak,
Küllenmiş bedenim kor olacak.
Belki de sensiz gecelerin birinde,
Gözlerim ağlamaktan kör olacak.
Harun Yılmaz
Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu
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Çok Geç Anladım
Kurşun kalemle yazılmış nice hayatlar yaşadık,
Siyah beyaz aşklarda geceler boyu ağladık,
Yâr dedik, sevgili dedik gözü kara bağlandık,
Çaresiz kaldık, aldandığımızı çok geç anladık.
Yorgun bedenlerimizle rüzgârlarda savrulduk,
Kor ateşlerde yandık, boşu boşuna kavrulduk,
Güler yüzüne bakıp, aptal gibi aldandık,
Çaresiz kaldık, yanlışımızı çok geç anladık.
Bir mayın tarlasıydı, yaşadığım hayat her gün,
Umutlarım vardı, gülerim diye elbet bir gün,
Ve sonra apansız girdi hayatıma kara sürgün,
Çaresiz kaldık, aldandığımızı çok geç anladık.
İnanmıştım, güvenmiştim ölürdüm ona,
Az kaldı diyordum o mutlu sona,
Beklerken zemheri akşamlarında dona dona,
Çaresiz kaldık, aldandığımızı çok geç anladık.
Yitik sevgilerin peşinden yıllarca boşa koşmuşum,
Her yeni aşkta daha fazla gereksiz yere coşmuşum,
En sonunda kafamı taşlara yine ben vurmuşum,
Çaresiz kaldık, aldandığımızı çok geç anladık.
Oysa küçük bir mutluluktu benim istediğim,
Hiç düşmeden, hayatımdı ona verdiğim,
Eline koz oldu, şu benim kimsesizliğim,
Yok olsun uğrunda, silinsin derken benliğim,
Çaresiz kalıp, aldandığımı ben çok geç anladım.
Uğur Güneş
E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu/Bursa

Göksun’daki Huzur

s

Yetişmiş pilotları var havada karada,
Ülkemizi yönetecek beyleri var sırada,
Göksun cezaevini ziyaret ederek,
Bizleri memnun eden ağaları var burada.

İsim sahibi olan eksik olmaz Değirmendere’de,
İnsanları temiz, hırsızlık olmaz orada,
Göksun Cezaevinde yatıyorum,
İnanılmaz bir huzur var burada.
Cana can katar Kömür Çayı’nın suyu,
Saygın insanlara gider akıllı seçmenin oyu,
Öyle güzel ki İlçeyi yöneten insanların huyu,
Huyu güzel, soylu insanlar çoktur burada.
Çok ürün yetiştirir Göksun’un ovası,
Temiz sütle doludur bacılarımın kovası,
Çatısı yüksek evler sanki şahin yuvası,
Gibi büyük konaklar var burada.

Öyle güzel ki çeşmelerden akan suyun tadı,
Mest olursun sanatçılarımız çalınca udu,
Mehmet Bey’in, Tahir Bey’in unutulmayan adı,
Dillerden düşmez konuşulur konuşulur burada.
Püren Dağı yüksek, havası tutmaz ayar,
Kalleşin sözü olmaz sağa sola kayar,
Allah korusun Savcımız sanki bilgisayar,
Sağ olsun bizler için çalışıyor burada.

s

Bazen geçmek zor olur Püren belinden,
Halkımız şükür eder, kurtulduk diye Saraycık yolundan,
Cezaevini yöneten insanların hepsinin dilinden,
Sanki bal akıyor, bal akıyor burada.
Kahramanmaraş ile Göksun’u bölen Püren Dağı var arada,
Kurtoğlu’na dost lâzım mutluluğu aramaz parada,
Mahkûm olmak kader işi arkadaş,
Özgür olmasak da huzurlu yaşamaya çalışacağız burada.
Bahaeddin Kurtoğlu
Selim Cebeci
E Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu
Kütahya
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Kaçış
K e r i m
yedi senedir
kaçıyordu.
Askerden döndükten sonra
istemeden işlediği bir cinayetten dolayı 6
Ali Suat ERTOSUN
yıl 8 ay hapis
Yargıtay Üyesi
cezası almıştı.
Başlangıçta on
ay tutuklu kalmış, tahliye edilince köyünü
terk ederek önce Batman’a, daha sonra
da Mersin’e yerleşmişti. Mahkeme esas
hükümle birlikte gıyaben tutuklanmasına
karar vermiş, verilen mahkûmiyet kararı
da Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmişti.
Cezaevinden tahliye edildikten sonra
Batman’da iken ziyaretine gelen köylüsü
ve asker arkadaşı Mehmet Yıldız’ın nüfus
kağıdını bir fırsatını bularak ceketinden
almış, daha sonra Mersin’de sahtecilik
işleri ile uğraşan birini bulmuş, bu şahıs
Mehmet’in fotoğrafının yerine Kerim’in
fotoğrafını yapıştırmış ve gerçeğinden
ayırt edilemeyecek şekilde soğuk damga
izini de taklit etmişti.
Tanıdıklarından kaçıyor, yeni tanıştıklaBir önceki makalede genel olarak
Yeni İnfaz Kanunu’nun neler getirdiğine değinmiştim. Bu ve bundan sonraki
makalelerde Yeni İnfaz Kanunu’nun
hükümlü ve tutukluları doğrudan ilgilendiren önemli maddeleri üzerinde durulacaktır. Madde metinlerinde her ne kadar
sadece hükümlüden bahsedilmekte ise
de 116’ncı maddenin yollamasıyla bu
maddelerin çoğu tutuklular bakımından
da geçerlidir.
Madde-2- Bu maddenin 1’nci fıkrasında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesinin 2, İnsan Hakları
ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına
Dair Avrupa Sözleşmesinin 11, Anayasamızın 10’ncu maddesinde yer alan ırk,
dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet,
doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal
köken, siyasî, fikir, düşünce, ekonomik
ve diğer toplumsal konumları nedeniyle
ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında
kişiler arasında ayrımcılık yasağı düzenlenmiştir.
Maddenin 2’nci fıkrasında ise İnsan
Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 3,
Anayasamızın 17’nci maddesinde yer
alan işkence ve kötü muamele yasağı
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rına da kendisini Mehmet olarak tanıtıyor,
gerektiğinde Mehmet Yıldız’ın kimliğini
kullanıyordu. Ailesi ile haberleşmesi son
derece sınırlıydı. Yerinin belirlenmemesi
için mektup yazmıyor, telefon etmiyordu.
Sadece zaman zaman memleketlerine
giden köylüsü Turhan ile haber gönderiyor, onun vasıtası ile ailesinden haber
alıyordu.
***
Kararın kesinleşmesinden sonra ailesi
kan parası vererek maktul tarafı ile anlaştığından, töreler gereği ölenin ailesinden
kendisine karşı bir eylem beklemiyordu. Bu
yönden rahattı. Ancak kanun peşindeydi.
***
Cinayet günü hiç aklından çıkmıyordu.
Komşuları olan Talip’in hayvanları ekinlerine zarar verince çıkan kavgada elini kana
bulamış, Talip’i öldürmüştü. Pişmandı.
Olayı başlatan ve üzerine gelen Talip
olmasına rağmen pişmandı. Talip’in eşi ve
çocukları gözünün önünden hiç gitmiyordu. Keşke bu olay hiç olmasaydı. Hayatı
kaymıştı. Olaydan sonra kaçmamış, Cumhuriyet Başsavcılığında ve Mahkemede
kendini savunmak zorunda kaldığını ileri
sürmüştü. Ancak Mahkeme sonunda suçun
meşru savunma değil, ağır haksız tahrik
altında işlendiğini kabul etmişti.
***
Mersin’e yerleşince ne iş bulursa yap-

mış, çok zaman işsiz kalmış, sıkıntı çekmişti. Polisleri her gördüğünde ürkmüş,
yakalanacağı korkusunu her an içinde
hissetmişti. Bu arada kendisinden yaşça
büyük Nevin’le tanışmış, onunla yaşamaya
başlamıştı. Nevin barlarda konsomatrislik
yapıyordu. Ona da asıl ismini söylememişti. Bir gün Kerim’in eşyasını karıştıran
Nevin iki nüfus kağıdı, bir tabanca ve
mermileri bulunca şüphelenmiş, ancak
Kerim’e bir şey sormamıştı.
***
Kerim’in Nevin’le olan beraberliği iki
yıl sürmüştü. Bu süre sonunda yaşantısına
yeni bir yön vermek istediğinden, Nevin’e
haber vermeden ve adres bırakmadan evi
terk etmiş, tek başına yaşamaya başlamıştı.
Çok az kişinin bildiği geçmişi, kendisini
devamlı rahatsız ediyordu. Talip’i her gece
rüyasında görüyor, vicdan azabı çekiyordu.
Artık yorulmuştu. Uyku düzeni bozulmuş,
her şeye sinirlenen birisi olmuştu.
***
Bir gece evinde otururken kapı çalındı.
Gelen polislerdi. Ellerinde arama kararı
olduğunu evi arayacaklarını söylüyorlardı.
Hiç direnmedi. Üstünü ve evi arayan polisler, Mehmet Yıldız’a ait nüfus kağıdı ile
tabanca ve mermileri bulmuşlardı. Kendisine ait asıl nüfus kağıdını bulamamışlardı.
Buna rağmen kimliğini sorduklarında asıl
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ismini söyledi. Sakladığı yerden nüfus kağıdını çıkarıp verdi.
Karakola gittiğinde Nevin’i ve Mehmet
Yıldız’ı gördü. Gelişmeleri tüm açıklığı ile
anladı. Nevin’le göz göze geldi. Nevin gözlerini kaçırdı. Ağlıyordu. Yaptıklarından
pişmanlık duyduğu anlaşılıyordu. Ancak
Kerim, Nevin’e herhangi bir kızgınlık duymadı. Nevin’in kendisini sevdiğini biliyordu. Mehmet’e baktı. Mehmet kızgınlıkla
kendisine bakıyordu. Ona “Kusura bakma
Mehmet” diyebildi.
Hakkındaki yakalama müzekkeresi
okunduğunda “bana ait” dedi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına evrakı ile teslim
olundu. Mahkûmiyet ilâmının infazı için
cezaevine alındı. Ayrıca tabanca bulundurmak ve sahte nüfus cüzdanı kullanmak
suçlarından tutuklandı.
Kaçış bitmişti. Birden rahatladığını hissetti. O gece kesintisiz uyudu.
***
Güzel Sözler
Yürek yanmadıkça, göz yaşarmaz.
Mevlâna
Ümidini yitirmiş olanın başka kaybedecek şeyi yoktur.
Bolse
Bir insanın elindeki en büyük güç, seçebilme gücüdür.
Martin Kone
Zamanın değerini, yapacak işi olan
kimse bilir.
Arap Atasözü

Yeni İnfaz Kanunu Neler Getiriyor? (2)
“ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında,
zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur
kırıcı davranışlarda bulunulamaz” şeklinde
belirtilmektedir.
Madde-3- Bu maddede Avrupa Konseyi
Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Avrupa Cezaevi Kuralları Hakkındaki R (87) 3
Sayılı Tavsiye Kararının (Avrupa Cezaevi
Kuralları) 3’ncü maddesinde yer alan infaz
kurumlarında mahpusların tâbi olacağı
iyileştirmenin hedefleri düzenlenmiştir.
Maddede infazın amacının, suçluyu infaz
yolu ile ayrıca cezalandırmak veya ondan
öç almak olmadığı, hükümlünün toplumsal
kurallara, kanun ve nizamlara saygılı bir
kişilik kazanmasını ve sorumlu bir yaşam
biçimine uyumunu kolaylaştırmak olduğu
ifade edilmektedir.
Madde-6- Maddede hapis cezalarının
infazında gözetilecek ilkeler ayrıntılı olarak belirtilmektedir. Avrupa Cezaevi Kurallarının ana ilkeler başlığını taşıyan 1-6’ncı
maddeleri ile Birleşmiş Milletlerin Mahpusların İyileştirilmesi İçin Temel Prensipleri bu maddede yer almaktadır. Hükümlülerin hapis cezaları, kaçmalarını önleyecek
tedbirler alınarak, düzenli yaşam koşullarında, iyileştirilmesi hususunda mümkün
olan bütün araç ve olanaklar kullanılarak,
cezanın infazında adalet esasları gözetilerek infaz edilecektir.
Madde-7- Madde ile iyileştirmede
başarı sadece hükümlünün sorumluluğuna
bırakılmamakta, aynı zamanda uygulanan
programın doğruluğuna dolayısıyla ceza
infaz kurumu yönetiminin sorumluluğuna
da işaret edilmektedir.
Madde-8- Maddede normal güvenlikli
kapalı ceza infaz kurumlarının tanıtımı
yapılmaktadır. Bu kurumlarda bireysel,
grup ve toplu iyileştirme yöntemlerinin
uygulanacağı belirtilmektedir. Gruptan
10 kişiye kadar olan hükümlü-tutuklu,
topluluktan ise 10 kişiyi aşan ancak ceza
infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye
atmayacak sayıdaki hükümlü-tutuklu topluluğu kastedilmektedir. Bu düzenlemenin
pratik sonucu şu olacaktır. Normal güvenlikli kapalı infaz kurumlarında konferans,
konser, tiyatro, sinema, çeşitli spor karşılaşmaları gibi çok sayıda kişinin katıldığı
kültürel, eğitsel, sosyal ve sportif faaliyetler yapılabilirken, yüksek güvenlikli kapalı
ceza infaz kurumları ile normal güvenlikli

kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek
güvenlikli bölümlerinde bu tür etkinlikler
yapılamayacaktır.
Madde-9- Maddenin 1’nci fıkrasında yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz
kurumlarının tanıtımı yapılmaktadır. Bu
kurumlarda normal güvenlikli kapalı ceza
infaz kurumlarından farklı olarak hükümlü
ve tutukluların bir veya üç kişilik odalarda
barındırılacakları, ayrıca bireysel ve grup
iyileştirme yöntemlerinin uygulanacağı,
ancak toplu iyileştirme yöntemlerinin yani
10 kişiyi aşan eğitim, sosyal ve kültürel
etkinliklerin düzenlenemeyeceği belirtilmektedir.
Maddenin 2’nci fıkrasında yüksek
güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarına
hangi tür hükümlülerin gönderileceği gösterilmektedir. Buna göre:
1) Hangi suçtan olursa olsun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm
olanlar,
2) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda
belirtilen ve bir örgüt çerçevesinde işlenen,
(a) İnsanlığa karşı suçlar (madde 7778),
(b) Kasten öldürme (madde 81) ve
kasten öldürmenin nitelikli hâlleri (madde
82),
(c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde
imal ve ticareti (madde 188),
(d) Devletin güvenliğine karşı suçlardan; Devletin birliğini ve Ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302), düşmanla iş
birliği yapmak (madde 303), devlete karşı
savaşa tahrik (madde 304), askerî tesisleri
tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma (madde 307), düşman devlete
maddî ve malî yardım (madde 308),
(e) Anayasal düzeni ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlardan; Anayasayı ihlâl
(madde 309), Cumhurbaşkanına suikast ve
fiilî saldırı (madde 310), yasama organına
karşı suç (madde 311), hükümete karşı suç
(madde 312), Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silâhlı isyan (madde 313),
silâhlı örgüt (madde 314), silâh sağlama
(madde 315) suçlarından, mahkûm olanların cezalarının, tutuklananların tutukluluklarının bu kurumlarda infaz edileceği
belirtilmektedir. Maddenin 2’nci fıkrasında belirtilen suçların bir örgüt faaliyeti
çerçevesi içerisinde işlenmemesi hâlinde

yani bireysel olarak bu suçların işlenmesi
durumunda, hükümlü ve tutuklu yüksek
güvenlikli ceza infaz kurumlarına değil,
normal güvenlikli infaz kurumlarına gönderilecektir.
Maddenin 3’üncü fıkrasında ise işlediği suç ve ceza süresi ne olursa olsun
tehlikeli hükümlü ve tutuklular ile bulundukları kurumların düzen ve disiplinini
bozan iyileştirme çalışmalarına ısrarla
karşı koyan hükümlü ve tutukluların da
yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarına
gönderileceği belirtilmektedir. Tehlikeli
hükümlü ve tutuklu deyiminden ne anlaşılması gerektiği Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Tehlikeli
Tutuklu ve Hükümlülerin İyileştirilmesi ve
Hapsedilmeleri İle İlgili R (82) 17 Sayılı
Tavsiye Kararına (Tehlikeli Mahpusların
İyileştirilmesi ve Hapsedilmesi Hakkında
Tavsiye Kararı) göre tespit edilecektir. R
(82) 17 Sayılı Tavsiye Kararının açıklayıcı memorandumunun 3’ncü maddesinde
tehlikeli hükümlü, işlediği cürümün nitelik ve işleniş şekli göz önüne alındığında,
toplum için ciddi bir tehlike oluşturan ve
cezaevinin güvenlik ve düzenini ihlâl edebileceği inancının oluşması için delil var
olan hükümlü, tehlikeli sayılır şeklinde
tanımlanmıştır. Ayrıca, memorandumda
tehlikeli hâlin, işlenen suçun ciddiyetine,
hükümlünün cezaevi içindeki davranışının
niteliğine, kaçma veya kaçmaya teşebbüste bulunma yolunda sergilediği tutuma,
hükümlünün cezaevinde göstermiş olduğu
şiddete, cezaevi toplumu veya genel toplum için oluşturduğu temel risklere bağlı
olarak saptanacağı belirtilmektedir. Bir
hükümlü veya tutuklunun tehlikeli olup
olmadığı hususu yukarıda belirtilen iki
ölçüt kullanılarak cezaevi yönetimlerince
belirlenecektir.
Maddenin 4’ncü fıkrasında yüksek
güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarının
ihtiyacı karşılamaması hâlinde, hükümlü ve
tutukluların normal güvenlikli kapalı ceza
infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümlerinde barındırılabileceği belirtilmektedir.
Maddenin 5’nci fıkrasında ise yüksek
güvenlikli kapalı ceza infaz kurumlarında
cezalarının 1/3’ünü iyi hâlli olarak çeken
hükümlülerin tutum ve kişilikleri göz önünde bulundurularak normal güvenlikli kapalı
infaz kurumları ile açık infaz kurumlarına
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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Mart Dünya Kadınlar Günü ceza
infaz kurumlarında yapılan çeşitli
etkinliklerle kutlandı. Düzenlenen
etkinliklerde günün anlam ve önemi hakkında bilgiler aktarılırken, çiçek takdim
edilerek kadınlar günü tebrik edildi.
Bolvadin Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 8
Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlenen
programda günün anlam ve önemi hakkında hükümlü ve tutuklu bayanlara bilgiler
aktarıldı. Programda Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Ertaş, Kurum Müdürü İbrahim
Fakı, 2. Müdürler Dursun Genç ve Hüsnü
Okçu tarafından bayanlara çiçek verildi.
Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Türk Kadınlar Birliği iş birliğiyle
“El Sanatları Sergisi” açtı. Belediye Kültür
Sitesinde düzenlenen sergide hükümlü ve
tutukluların yaptıkları el işi ürünleri Manisalılar’ın beğenisine sunuldu. Manisa’da
faaliyet gösteren tüm kadın derneklerinin
katıldığı sergiye vatandaşlar büyük ilgi
gösterdi. Hükümlü ve tutuklulara gelir sağlanan sergide 900 YTL’lik satış yapıldı.
Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcısının
eşi Berrin Beytorun, Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları eşleri, Aydın Kadın Hakları
Koruma ve Dayanışma Derneği Başkan
ve üyeleri, kurum müdürlerinin eşleri, jandarma komutanlarının eşleri, bayan infaz
ve koruma memurlarının katılımıyla program düzenlendi. Günün anlam ve önemi
üzerine yapılan konuşmaların ardından
bayanlara çiçek takdim edildi ve çeşitli
hediyeler verildi. Etkinlikler, TRT İzmir
sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirilen
müzik-eğlence programı ile sona erdi.
İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaysa 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle müzik-eğlence programı düzenlendi. Programa; İlçe Protokolünün eşleri,
Hâkimler ve Cumhuriyet Savcılarının eşleri, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri
İzleme Kurulu Başkan ve üyelerinin eşleri,
kurum yöneticileri ve personelinin eşleri
katıldı. Bayan davetlilere, kurumda görev
yapan bayan personel ile bayan hükümlü
ve tutuklulara Dünya Kadınlar Günü için
karanfil verildi. Programda, Mahallî Sanatçı Nezih Kırcaoğlu seslendirdiği şarkılarla

katılanlara müzik ziyafeti sundu. Katılımcıların doyasıya eğlendiği programa hükümlü Zinnur Gülşah Dinçer gitarı ile solo
şarkılar seslendirerek katkıda bulundu.
Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 8
Mart Dünya Kadınlar Gününde Trakya
Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren
Halkla İlişkiler Topluluğunun katkılarıyla
gerçekleştirilen programda bayan tutuklu
ve hükümlülere moral verildi. Çiçek ve
çeşitli hediyelerin dağıtıldığı Kadınlar
Gününde Öğretmenevi Kuaförleri Engin
Kalafan, Nadir Oktay, Serkan Demirci
ve Özen Kuaförden Emin Sarı tarafından
bayanların saç bakımı ve makyajları yapıldı. Bayanların büyük bir mutluluk yaşadığı
Kadınlar Günü kutlamalarına; Cumhuriyet
Başsavcı Vekili Ali Erol, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Başkanı
Av. Rıfat Çulha ve üyeler, kurum yöneticileri ve personel katıldı. Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Ali Erol yaptığı konuşmada, kurumlarda yaşam koşullarında büyük değişiklikler olduğunu hatırlatarak, Dünya Kadınlar
Gününün burada kutlanabilmesinin bunun
en önemli göstergesi olduğunu ifade etti.
İdare Memuru Aysun Güner de günün
anlam ve önemine belirten bir konuşma
yaptı. Etkinliklerin son bölümünde kurumda verilen I.kademe okuma-yazma kursu
ve çiçek düzenleme kursunu başarı ile
tamamlayan bayan hükümlü ve tutuklulara
sertifikaları takdim edildi.
Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle
İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde çeşitli kuruluşların temsilcileri,
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından
kurumda bulunan hükümlü ve tutuklu
bayanlar ziyaret edilerek, kendilerine gül
hediye edildi.
Ankara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle
Kurum Müdürü Bekir Alanoğlu, Ankara
Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hulûsi
Sağır, Yozgatlı Dernekler Federasyonu
Kadın Kolları Başkanı Serpil Sarıca ve
Dernek üyeleri, kurum 2. müdürleri ve
personelin katıldığı program düzenlendi. Kurum Müdürü Bekir Alanoğlu’nun
açılış konuşmasının ardından II. Müdür
Bayram Bozan, Kadınlar Gününün tarih-

Ankara Açık
Ceza İnfaz
Kurumunda konser

Programa; Altındağ Halk Eğitimi
Merkezi ve 9. Akşam Sanat Okulu
Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi de
sundukları gösteri ile katkıda bulundu. Hareketli anların yaşandığı gösteri sırasında hükümlüler de oyunlara
eşlik ettiler.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Bergama
M Tipi Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kutlama programı düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı Ali Can yaptığı konuşmada,
ülkemizde kadın-erkek eşitliği konusunda
önemli mesafeler kat edildiğini hatırlatarak, insanların artık kadın-erkek olarak
değil, çocuk ve yetişkin olarak sınıflandırıldığının altını çizdi. Hâkimler, Cumhuriyet
Savcıları, kurum personeli ile tutuklu ve
hükümlü bayanların katıldığı programda
günün anlam ve önemi hakkında Kurum
Müdürü Hayati Peker ve Öğretmen Filiz
Güngördü birer konuşma yaptı. Bayan katılımcılara gül takdiminin ardından Bergama
Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi
yöresel oyunlardan oluşan bir gösteri sundu. Program, mahallî sanatçıların verdiği
Türk halk müziği konseri ile sona erdi.
Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Türk Kadınlar Birliği Amasya
Şubesi Başkan Yardımcısı Canan Ergöz ve
15 üye tarafından bayan tutuklu ve hükümlüler ziyaret edildi.Günün anlam ve önemi
ile ilgili olarak Türk Kadınlar Birliği Amasya Şubesi Başkan Yardımcısı Canan Ergöz
ile Birlik Üyesi ve Psikoloji Öğretmeni
Şükran Alkoç konuşma yaptı. Türk Kadınlar Birliği Şube Sekreteri Avukat Meltem
Yılmaz da bayanlara Yeni Türk Ceza Kanunu hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların
ardından bayanlara çeşitli hediyeler dağıtan Şube temsilcileri diğer ihtiyaçlarının
giderilmesi için de söz verdiler. Programın
sonunda bir konuşma yapan kurum müdürü Ünal Şaşmaz, katkılarından dolayı Türk
Kadınlar Birliği Amasya Şubesi Başkan
Yardımcısı ve üyelerine teşekkür etti.

LATİF DOĞAN’DAN
KONSER COŞKUSU
Ünlü Sanatçı Latif
Doğan, Mersin E
Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumunda
ikinci kez konser
verdi. Sanatçı Doğan
28 Şubatta verdiği
konserde birbirinden
güzel parçalarını seslendirdi. Hükümlü ve
tutukluların doyasıya
eğlendiği konserde
büyük coşku yaşandı.

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda personel ve hükümlüler için
müzik-eğlence programı düzenlendi.
20 Martta gerçekleştirilen programa;
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri
İzleme Kurulu Başkan ve üyeleri,
Kurum Müdürü Hulûsi Sağır, 2.
müdürler ve personel katıldı.
Kurumda usta öğretici olarak
görev yapan Veysel Yıldırım, personel Hüseyin Coşkun ve Yakup Evren,
Orkestra Şefi Ufuk Selinova ve ekibi
ile hükümlü Ercan İlikçi tarafından
verilen konser büyük ilgi gördü.

çesi, önemi ve kadın sorunlarına ilişkin
bir konuşma yaptı. Programda, Yozgatlı
Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Serpil Sarıca günün anlam ve önemi
üzerine düşüncelerini aktarırken, bir bayan
hükümlü de “Kadını Anlamak” isimli yazısını katılımcılarla paylaştı. Konuşmaların
ardından Kültür Bakanlığı Sanatçısı Songül
Yılmaz, İnfaz ve Koruma Memurları Hüseyin Coşkun ve Yakup Evren’in katkılarıyla
müzik-eğlence programı gerçekleştirildi.
Etkinlikler, bayanlara çiçek ve çeşitli hediyelerin takdimi ile sona erdi.

Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda tiyatro gösterisi
Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Turgut Şahin’in yazdığı “Her Şeyin
Bir Yolu Var” isimli oyun, Mersin E Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sahnelendi. Büyükşehir Belediye Tiyatrosu oyuncularının rol aldığı oyun 23-24 Şubat
günlerinde iki seans hâlinde sahnelendi.
İlgiyle izlenen tiyatro gösterisine; Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, Alay

Komutanı, Hâkimler ve Cumhuriyet
Savcıları, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Başkan ve üyeleri,
Kurum Müdürü, personel ile hükümlü ve
tutuklular katıldı. Cumhuriyet Başsavcısı
Cemil Kuyu yaptığı konuşmada, tiyatro
oyununun sahnelenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri’de personele
hizmet içi eğitim
Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
ile Zincidere Açık Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan personele hizmet
içi eğitim kursu verildi. 6.12.2004
- 25.2.2005 tarihleri arasında verilen
kursta Cumhuriyet Savcıları Burhan
Polatkan, Ali Dirican ve E. Kerem
Söyler, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Müdürü Elvan Çağlayan, Açık Ceza
İnfaz Kurumu Müdürü Naşit Akşit,
2. Müdür Yaşar Kaya, Psikolog Serap
Görücü, Sosyal Çalışmacı Mustafa
Dündar, Öğretmen H. Ali Korkmaz
ve Polis Memuru Hasan Keleş görev
aldı. Kurs sonunda yapılan sınavda
144 personel başarı gösterdi.

İskilip Açık-Kapalı
Ceza İnfaz Kurumundan
seminer
İskilip Açık-Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda personel ile hükümlü ve tutukluların deprem konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla seminer düzenlendi.
17 Martta İlçe Sivil Savunma Müdürü
Nihat Hasanköse tarafından verilen
seminere; Çorum Cumhuriyet Başsavcısı, Çorum Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, İskilip Cumhuriyet Savcısı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Başkanı ve üyeleri
katıldı. Sivil Savunma Müdürü Nihat
Hasanköse, slayt gösterisi eşliğinde
gerçekleştirdiği seminerde, ülkemizin
deprem kuşağında olması nedeniyle
depreme karşı her zaman hazırlıklı
olunması gerektiğini vurguladı.

Kızıltepe Kapalı
Ceza İnfaz
Kurumunda derslik
ve revir açılışı
Kızıltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün
katkılarıyla hükümlü ve tutuklular
için eğitim ve sosyal-kültürel faaliyetlerin gerçekleştirileceği derslik açıldı.
Ayrıca, hükümlü ve tutukluların sağlık
işlemlerinin yürütüleceği revir de hizmete sunuldu.

Tavşanlı Kapalı Ceza
İnfaz Kurumunda
sertifika sevinci
Tavşanlı Kapalı Cezaevinde 2004
yılında açılan “elektrik tesisatçılığı,
kalorifer ateşçiliği ve tavukçuluk”
kurslarının sertifikaları yapılan törende verildi. 28 Şubatta gerçekleştirilen
sertifika dağıtım törenine; Kaymakam
Erol Türkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Kul, Belediye Başkanı Ali
İhsan Çakır, Ağır Ceza Mahkemesi ve
Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Adıgüzel, Cumhuriyet Savcısı
İlkay Özcan, İlçe Emniyet Müdürü
Halil Çalık, İlçe Millî Eğitim Müdürü
Sezai Kadıoğlu, İlçe Müftüsü Galip
Akın, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyesi Ahmet
Başaran, Kurum Müdürü Nayim
Okan, personel ile hükümlü ve tutuklular katıldı. Yapılan konuşmaların ardından elektrik tesisatçılığı kursundan
17, kalorifer ateşçiliği kursundan 17
ve tavukçuluk kursundan 11 hükümlü
ve tutukluya protokol tarafından sertifikaları takdim edildi.

Seslenis
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Semiha Şakir Vakfından çocuklara gezici eğitim merkezi

C

eza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü ile Semiha Şakir
Vakfı arasında 29 Temmuz
2003 tarihinde imzalanan iş birliği
protokolü çerçevesinde kurumlarda
bulunan çocuklar için gezici eğitim
merkezi kuruldu. Vakfa ait tırda oluşturulan eğitim merkezinde bilgisayar,
televizyon, eğitim için derslik bulunuyor. Vakıf, 7 Şubatta gezici eğitim
merkezi ile Gaziantep E Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumunda çocukların
eğitimi için çalışmalarına başladı. Eğitim Koordinatörü Semih Pozan önderliğinde gönüllü öğretmenler, çocukların eğitimi için çaba harcıyorlar.
Kurumda bulunan 62 çocuk sabah 9:
30’da eğitim tırına alınıyor, güvenlik
güçleri tarafından tır içindeki çocuklara herhangi bir müdahale edilmeden,
belirlenen program doğrultusunda
eğitim faaliyetleri yürütülüyor. Öğleye kadar tır içinde kalan çocuklar,

gönüllü öğretmenlerin rehberliğinde,
bilgisayar eğitimi aldıktan sonra,
bilgisayarlarla birçok aktivitede bulunabiliyor. Ayrıca, eğitim içerikli film
izleme imkânı da veriliyor. Tiyatro

eğitimi verilen çocuklara, tiyatro
oyunu sahneleme fırsatı da tanınıyor.
Gezici eğitim merkezinde her gün
yaklaşık 5 saat kalan çocuklar saat
16:30’da koğuşlarına alınıyor.

Van’da emekli olan ve yeni atanan personel için tören

V

an M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda emekli olan ve yeni atanan
infaz ve koruma başmemurları için
tören düzenlendi. 10 Şubatta düzenlenen törene; Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Kaçan,
Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Maden, Kurum
Müdürü Nuh Naci Ataseven, 2. müdürler ve
personel katıldı.

26

Bilecik M Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumunda
aday memurlara eğitim
Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan 20 aday infaz ve
koruma memuruna staj eğitimi verildi.
İki ay süren eğitim süresince personele
mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması yönünde bilgiler
aktarıldı. Geçtiğimiz ay tamamlanan
eğitimin kapanışında düzenlenen törende Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş
kursiyerlere hitap ederken, eğitimin
önemine vurgu yaptı. Başsavcı Baş,
personelle sohbet ederek, onların sorunlarını dinledi ve tavsiyelerde bulundu.
Törende Kurum Müdürü Ekrem İlbay,
2. Müdür Muharrem Akaydın, Kurum
Öğretmeni Ramazan Tomatır ve kursiyerler adına İnfaz ve Koruma Memuru
Meltem Şahin konuşma yaptılar.

Çanakkale
E Tipi’nden konferans
Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda Deprem ve Yeşilay haftası nedeniyle konferans düzenlendi. 3
Mart’ta Merkez İlçe Sivil Savunma
Müdürü Abbas Güçlü tarafından “Deprem” konulu konferans verildi. 4 Martta
ise 5 No’lu Sağlık Ocağı Tabibi Abdullah Elkoyun tarafından “Yeşilay” konulu
konferans gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
bulunan hükümlü ve tutuklulara sağlık
taraması yapıldı. Verem hastalığı ile
ilgili sağlık taramasında tüm hükümlü
ve tutuklular erken teşhis ve tedaviye
yönelik kontrolden geçirildi. Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Alkan, sağlık
taramasını gerçekleştiren ekibe ve yetkililere teşekkür etti.

Gaziantep H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan resim sergisi

Şubat-5 Mart günleri
arasında açık kalan sergide 64 yağlı boya resim
tablosu ile maket gemi ve boncuk
işlemelerinden oluşan el işi ürünleri
vatandaşların beğenisine sunuldu.
Serginin açılışına; Vali Lütfullah Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı
Kazım Arapoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cuma
Siyahhan, merkez ilçe kaymakamları, yargı mensupları, resmi daire
amirleri, Baro Başkanı, iş adamları,
sivil toplum kuruluşları, Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri İzleme
Kurulu Başkan ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Serginin açılışını Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu
ve Büyükşehir Belediye Başkanı
Asım Güzelbey ile birlikte yapan
Vali Lütfullah Bilgin konuşmasında,
ceza infaz kurumlarının ıslahevleri
olduğunu belirterek, “Amaç oradaki
insanların yararlı bireyler olarak topluma dönmelerini sağlamaktır” dedi.

KISA... KISA...

Nevşehir E Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumunda
genel sağlık taraması

Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Kaçan’ın
bir konuşma yaptığı törende emekli olan İnfaz
ve Koruma Memuru Azamettin Yiğit’e teşekkür belgesi takdim edildi. Törende, göreve
yeni başlayan İnfaz ve Koruma Başmemurları
Mehmet Ali Eser, Nasrettin Budakbeyoğlu ve
Cahit Sayılgan’a protokol tarafından apoletleri
takıldı.

BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM

Sayfa

Açılışın ardından sergiyi gezen Vali
Bilgin, ürünleri çok beğendiğini söyledi. Cumhuriyet Başsavcısı Kazım
Arapoğlu da konuşmasında, kurumda
çeşitli dallarda eğitim faaliyetlerinin
devam ettiğini, serginin de bunlardan

biri olduğunu hatırlatırken, şunları
söyledi: “Serginin düzenlenmesinde
hükümlü ve tutukluların iç dünyalarını yansıtmalarına ve resimlerini
satarak ihtiyaçlarını karşılamalarına
yardımcı olmayı amaçladık”

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda
TSE tarafından seminer verildi
Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda işyurdu atölyelerinde çalışan personel ile hükümlülerin verimliliğinin yükseltilmesi, üretimin artırılması, kaliteli
hizmet ve üretim yapılması, kurumda
iş standartlarının oluşturulması amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
tarafından seminer verildi.
4 Martta gerçekleştirilen seminere
konuşmacı olarak TSE AR-GE Merkezi Daire Başkanlığı Uzmanı Denizhan
Özer katıldı.
Personel ve hükümlülerin büyük
ilgi gösterdiği seminere; Kurum Müdürü Hulûsi Sağır, 2. müdürler, personel
ve hükümlüler katıldı.
Yaklaşık iki saat süren seminerde

Özer, standardın tanımı, dünyadaki ilk
örnekleri, ülkemizde ilk standart çalışmalarının başlatılması konularında
bilgiler aktardı. TSE’nin çalışma usul
ve esasları hakkında slayt gösterisi
eşliğinde bilgiler de veren Özer, ürünlerde kalite açısından standardın önemine dikkat çekti. TSE olarak standart
çalışmalarının üzerinde titiz bir şekilde
durduklarını ifade eden Özer, standardın oluşması için topluma da görevler
düştüğünün altını çizdi.
Ceza infaz kurumları içerisinde
Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu işyurdu atölyelerinde standart oluşturulması
çalışmalarının ilk olduğunu hatırlatan
Özer, kurum yetkililerini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

8. Kolordu
Komutanlığından Elazığ
Çocuk Eğitimevinde konser
8. Kolordu Komutanlığına bağlı Bölge
Bando Komutanlığı tarafından Elazığ
Çocuk Eğitimevinde konser verildi. 9
Şubatta gerçekleştirilen konsere; Cumhuriyet Savcısı Bayram Aydınsoy, Adliye personeli, kurum personeli ve aileleri
ile kurumdaki çocuklar katıldı. Bnd.
Bnb. Mustafa Uğur Atken ve Şef Bnd.
Bnb. Ahmet Demir yönetiminde Türk ve
Batı müziğinin seçkin örneklerini sunan
orkestra ekibi, dinleyicileri coşturdu.
Çocukların ayrı bir ilgi gösterdiği konserin sonunda katkılarından dolayı bando
ekibine çiçek takdim edilerek, teşekkür
edildi.

Sinop E Tipi Kapalı
Ceza İnfazKurumunda
sünnet düğünü
Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan Beyaz
Yılmaz’ın yanında kalan 4 yaşındaki
erkek çocuğu kurumda düzenlenen
düğünde sünnet ettirildi. 13 Martta gerçekleştirilen sünnet düğününe; Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş,
Kurum Müdürü Halil İbrahim Demir,
personel ile hükümlü ve tutuklular

Seslenis

Sayfa 8

“Çanakkale Zaferi” kutlandı

M

anisa E Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumunda Çanakkale Zaferi yapılan etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Savcısı
Yusuf Kızıltuğ ve Atatürkçü Düşünce
Derneği üyelerinin katıldığı programın ilk bölümünde kurumda düzenlenen “Çanakkale Şehitleri” konulu
resim sergisi gezildi. Daha sonra
kurum konferans salonunda Çanakkale Zaferi’nin 90.yılı nedeniyle
düzenlenen programa geçildi. Saygı
duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından
Öğretmen D. Ufuk Ilgıner bir konuşma yaptı. İdare Memuru Hamza Karabulut, M. Akif Ersoy’un “Çanakkale
Şehitlerine” isimli şiirini okurken
duygu dolu anlar yaşandı. Emekli
Vali Yardımcısı Yaşar Tok tarafından
“Atatürk ve Çanakkale” konulu konferansın verildiği programda, İnfaz ve
Koruma Memuru Kemalettin Edebali
“Sakarya” adlı şiiri okudu. Hükümlü
ve tutukluların da şiirlerle katkıda
bulundukları etkinliklerde, Çanakkale ile ilgili türküler de seslendirildi.
Çanakkale Savaşı ve Çanakkale
görüntülerinin projeksiyon cihazıyla
katılımcılara gösterildiği program,
kurum müzik korosunun 10.yıl Marşı’nı seslendirmesiyle sona erdi.
Doğubeyazıt Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda Çanakkale Zaferi’nin
90.yılı nedeniyle kutlama programı
düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklâl
Marşı ile başlayan programa; Cumhuriyet Başsavcısı Turhan Turunç,
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ogün
Maden, Cumhuriyet Savcıları, İsmail
Oran, Hüseyin Ayyayla, Recai Bilgin
ve Seyfullah İrk, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu

Çanakkale Şehitler Abidesi-Gelibolu
Başkan ve üyeleri, Kurum Müdürü
Uğur Salt, personel ile hükümlü ve
tutuklular katıldı. Kutlamalarda, Cumhuriyet Başsavcısı Turhan Turunç bir
konuşma yaparken, Çanakkale Zaferini anlatan sinevizyon gösterisi büyük
ilgi gördü. Kurum Müdürü Uğur
Salt’ın açılış konuşması yaptığı programda, tutuklu Cevat Kenç “Vatan
Destanı”, Ali Çetin “Bu Vatan Kimin”
adlı şiirleri okudular.
Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda 18 Mart Çanakkale Zaferine ilişkin Kurum Müdürü Mehmet
Şen, 2. Müdür Salih Bahtlı, personel
ile hükümlü ve tutukluların katılımıyla kutlama programı düzenlendi. Günün anlam ve önemi üzerine
yapılan konuşmaları okunan şiirler
takip etti. Çanakkale Zaferi’nin Türk
Tarihindeki öneminin ortaya konduğu
programda “Kurtuluş Savaşı” filmi ve
“Sarı Zeybek” belgeseli katılımcılara
izlettirildi.

Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda Çanakkale Zaferi’nin
90.yılı kutlamaları Atatürk ve Çanakkale şehitleri anısına saygı duruşu
yapılması ve İstiklâl Marşı’nın
okunmasıyla başladı. İdare Memuru
Abdulvahap Gülezgin’in sunduğu
programda Kurum Müdürü Naci
Yıldız konuşmasında, “Bugün özgür
olarak yaşadığımız bu topraklara çok
kolay sahip olmadığımızın bilinmesi
gerekir. Allah bizlere bir daha böyle
bir savaş göstermesin”dedi. Kurum
Öğretmeni Ali Çınar da konuşmasında
17-18 Mart 1915 tarihlerinde yapılan
deniz harekatı ve deniz savaşları hakkında bilgiler verdi. Hükümlü Mehmet Aydın da Mehmet Akif Ersoy’un
“Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirini
coşkuyla okudu. Kurumda verilen
bağlama kursuna katılan hükümlü ve
tutuklular, usta öğretici olarak görev
yapan Kadir Gür’ün yönetiminde
Çanakkale ve kahramanlık türkülerini
seslendirerek, programa renk kattılar.

T

okat Adliyesi ve Tokat Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
görev yapan personele yakın
savunma kursu verildi. Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü iş birliği açılan
kursta “self defans” ve “tai sabaki”
isimli Uzak Doğu sporları ile ilgili
olarak personele dersler verildi.
Antrenör Abdullah Acar tarafından verilen derslere personelin
yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı
Nihat Altunok, Kurum 2. Müdürleri Ahmet Cansever, O. Alaeddin
Özer ve Cemal Gedik katıldı.

Tekirdağ’da personele “uyuşturucu” konulu konferans

T

KISA... KISA...
Kütahya Ceza İnfaz
Kurumundan seminer
Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza
İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara “tarım ve hayvancılık” konusunda
seminer verildi. Tarım İl Müdürlüğü iş
birliğiyle geçtiğimiz ay gerçekleştirilen seminerde; toprak işleme, hububat
zararlıları, organik tarım, meyvecilik,
hayvan bakımı ve beslenmesi gibi
konularda hükümlü ve tutuklulara bilgiler aktarıldı.

Tokat’ta personele yakın savunma kursu

ekirdağ 1 ve 2 No’lu F Tipi
Yüksek Güvenlikli Kapalı
Ceza İnfaz Kurumlarında görev
yapan personelin bilgilerinin artırılması amacıyla “Uyuşturucu Maddeler”
konulu konferans verildi. Geçtiğimiz
ay gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Bürosu, İl Jandarma Alay Komutanlığı
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Kaçakçılık ve Narkotik Şubesi ve
İl Sağlık Müdürlüğünden uzmanlar
katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl
Jandarma Alay Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucu maddelerin çeşitleri, üretim aşamaları, ülkemizde uyuşturucu
madde ile yapılan mücadele, kişilerin
uyuşturucu maddeleri vücutlarında
ve diğer yerlerde saklama metotları,
uyuşturucu kullanan kişilerde görülen

davranış değişiklikleri hakkında bilgiler verdi. İl Sağlık Müdürlüğü uzmanı
ise, uyuşturucu kullanan kişilerin nasıl
tespit edileceği, bu kişilerin psikolojik
yapıları ve onlara yaklaşım tarzı, gençlerin uyuşturucudan nasıl korunacağı
yönünde personele bilgiler aktardı.
Konferansın, her iki ceza infaz kurumunda göreve yeni başlayan personel
için çok faydalı geçtiği açıklandı.

Gümüşhane Ceza
İnfaz Kurumundan
kan bağışı
Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda Trabzon Kızılay Kan Merkezi ile yapılan ortak bir çalışma sonucunda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen
çalışma ile gönüllü olarak kampanyaya katılan personel ve hükümlü-tutuklulardan 180 ünite kan toplandı.

Bartın’da emekli olan
personele veda töreni
Bartın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda emekli olan 8 infaz ve koruma
memuru için veda töreni düzenlendi.
17 Şubatta yapılan törende, emekli
olan personele Cumhuriyet Başsavcısı
Mustafa Yalçın, Cumhuriyet Savcısı
Bilgin Akpınar, Kurum Müdürü Mehmet Kayı, 2. Müdür İbrahim Bülbül ve
Kurum Öğretmeni tarafından teşekkür
belgesi takdim edildi. Ayrıca, personel
arasında düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye girenlerin ödülleri
verildi.

İstanbul Kapalı
Ceza İnfaz Kurumunda
sertifika dağıtım töreni
İstanbul Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 1. kademe okuma-yazma ve 2.
kademe ilkokul bitirme kurslarına
katılarak başarı gösteren hükümlü ve
tutuklulara sertifikaları düzenlenen
törende verildi. 15 Şubatta yapılan
törene; Kurum Müdürü Bahtişen Er,
2. Müdür Salih Uysal, Bayrampaşa
Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hacı Hacıoğlu, Kurum Öğretmeni
Harun Şimşek, Kurs Öğretmeni Cemil
Apaydın, kursların açılmasında iş birliği yapılan Bayrampaşa Rotary Kulübü
yetkilileri Ercan Arslanbek ve Bülent
Eren, kurum personeli ile hükümlü ve
tutuklular katıldı. Törende 1.kademe
okuma-yazma kursundan 17 kişiye
sertifika, 2. kademe ilkokul bitirme
kursundan 15 kişiye ise diploma

Elmadağ’da
çocuklara ilk yardım
eğitimi
Elmadağ Çocuk Ceza İnfaz Kurumunda bulunan çocuklara Semiha Şakir
Vakfı tarafından ilk yardım eğitimi
verildi. 15-17 Şubat günleri arasında
Vakfın Koordinatörü Gülümser Polat
tarafından verilen eğitimde; çocuklara
teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.

