Seslenis

“Memleket
“Gençler, ve
siz albaðýmsýzlýk
savunma
akta
a olduðunuz
masý için gereken
terbiye ve
bütün güçler ve
irfa
an ileekonoins
sanlýk
araçlar,
meziyetinin,
va
ave
ta
an
minin büyüme
sevgis
sinin, fikir
geliþmesiyle
gerçekten
hürriyetinin tamamen kýylanmýþ olur.” metli

15 Temmuz 2005 Cuma - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 40

Atatürk
sembo
olü oK.
la
aca
aks
sý-

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Hükümlü ve tutuklularýn el emeði ürünler kimsesiz
çocuklar yararýna Bosna-H
Hersek’te sergilendi
YURT DIÞINDA ÝLK SERGÝ

Genel Müdür Kenan Ýpek
Balýkesir’i ziyaret etti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Kenan Ýpek, Kepsut Ýlçesinde yapýmý
devam eden L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu inþatýnda incelemelerde bulunmak üzere Balýkesir’i ziyaret etti. Balýkesir Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet
Karayiðit’in eþliðinde 17 Haziranda
gerçekleþtirilen ziyarette Genel Müdür Ýpek, L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu
inþatýyla ilgili çalýþmalarý yerinde
gördü. Müteahhit firma yetkilisinden çalýþmalar hakkýnda bilgi alan
Genel Müdür Ýpek, daha sonra Balýkesir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu
ziyaret etti. Ziyarette; hükümlüler,
tutuklular ve personelle görüþerek,
sohbet eden eden Genel Müdür
Ýpek, iþ atölyelerinde de incelemelerde bulundu.

Denizli D Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda
tiyatro gösterisi

Bosna Hersek’in Baþkenti Saraybosna’da açýlan sergiyi, Avrupa’nýn birçok
ülkesinden gelen insanlar ziyaret etti. Ceza infaz kurumlarýndaki çalýþmalarýn tanýtýmý açýsýndan ayrý bir önemi olan serginin, savaþta kimsesiz kalan çocuklar yararýna düzenlenmesi çok anlamlý bulundu.

CEZA infaz kurumlarýnda hükümlü
ve tutuklular tarafýndan üretilen birbirinden güzel yüzlerce ürün ilk kez yurt
dýþýnda sergilendi. Savaþta kimsesiz
kalan çocuklar yararýna 9 Haziranda
Bosna-Hersek’te açýlan sergide; Ankara, Siirt, Sivas, Kýrþehir, Adýyaman,
Ayaþ ve Edirne Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Kütahya Kapalý-Açýk, Midyat M Tipi Kapalý, Kozan M Tipi Kapalý ve Balýkesir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda üretilen halý, kilim, çini,
seramik, ayakkabý, gümüþ, oniks, süs
ve taký eþyalarý, seccade, battaniye,
nevresim takýmý, nazar boncuðu gibi
ürünlerin satýþý yapýldý.
Devamý 2. sayfada

Bakan Çiçek, Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Þaþmaz Sosyal Tesislerinde basýn toplantýsý düzenledi

Denizli D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda hükümlü ve tutuklular
tarafýndan sahnelenen “403. Kilometre” isimli tiyatro oyunu büyük ilgi
gördü. 10 Haziranda gerçekleþtirilen tiyatro gösterisiyle izleyici karþýsýna çýkan hükümlü ve tutuklular, baþarýlý performanslarý nedeniyle ayakta
alkýþlandý. Þiir ve ney dinletisi ile folklor gösterisi de gerçekleþtirilen programa; Cumhuri-yet Baþsavcýsý Selami
Hatipoðlu, 1. Aðýr Ceza Mahkemesi
Baþkaný Abdulkadir Yavuz, 2. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Yakup Kukul,
Cumhuriyet Savcýsý Hayati Erarslan
ve çok sayýda yargý mensubu katýldý.

ADALET Bakaný Cemil Çiçek, Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Þaþmaz Sosyal Tesislerinde basýn mensuplarýyla yemekli
toplantý gerçekleþtirdi. 1 Temmuzda yapýlan toplantýya Elazýð
Milletvekili Necati Çetinkaya, Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Osman Bölükbaþý ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek de katýldý.
ADALET Bakanlýðý önünde yaþanan canlý bomba olayý nedeniyle basýn mensuplarý Bakan Çiçek’e geçmiþ olsun dileklerini
ilettiler. Bakan Çiçek basýn mensuplarýna ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen ürünlerin sergilendiði standlarý gösterdi. Kýrþehir, Adýyaman, Siirt, Foça, Kalecik, Sivas, Ayaþ, Eskiþehir, Ankara ve Bozkurt Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumlarý ile Ankara 1 No’lu F Tipi, Ankara 2 No’lu F Tipi, Tokat, Midyat, Sinop, Balýkesir ve Kütahya Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýndan gelen ürünlerin satýþý ve tanýtýmý yapýldý.

Müsteþar Fahri Kasýrga Erzurum’u ziyaret etti
ADALET Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga, Müsteþar Yardýmcýsý Sadi Güven, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Teknik Ýþler Dairesi Baþkaný Haydar Çiftçi ve Tetkik Hâkimi Burhanettin Eser’den oluþan bir heyet Erzurum’u ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
10 Haziranda gerçekleþtirilen ziyarette; ilk olarak Erzurum Adliyesini ve Bölge Ýdare Mahkemesini gezen heyet, daha sonra yeni adliye inþaatýný inceledi.
Devamý 2’de

Dalaman Açýk Ceza Ýnfaz Kuru mundan el sanatlarý sergisi
Dalaman Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlüler tarafýndan üretilen el sanatlarý ürünleri 1. Dalaman Kültür
ve Turizm Festivalinde sergilendi. Birbirinden güzel
ürünlerin satýþýnýn yapýldýðý sergiye vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen sergi nedeniyle festivale katkýlarýndan dolayý Dalaman Belediyesi tarafýndan Kuruma teþekkür belgesi verildi.

Trabzon Adliyesinde hükümlü ve tutuklularýn el emeði ürünleri sergileniyor
Trabzon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklularýn yaptýklarý el iþi ürünlerinin satýþý ve tanýtýmý için Trabzon Adliyesinde reyon açýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý
Burhan Çobanoðlu tarafýndan geçtiðimiz ay yapýlan açýlýþa; Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin Güler, yargý mensuplarý, Kurum Müdürü
Ýsmail Aksoy ve diðer yetkililer katýldý. Ziyaretçi akýnýna uðrayan
reyonda tespih, anahtarlýk, cüzdan, çakmaklýk, kolye, saat, flama,
maket, makyaj kutusu vb. ürünlerin satýþý yapýlýyor.

Kartal H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu sergisine büyük ilgi
Kartal H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Pendik Halk Eðitim Müdürlüðü ve Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Sanat ve
Meslek Edindirme Kurslarý Eðitim Daire
Baþkanlýðý iþ birliðiyle düzenlenen ebru, hat
sanatý, yaðlý boya, ham seramik, dekoratif resim, 3 boyutlu rölyef, ahþap boyama ve folyo
kurslarýna katýlan hükümlü ve tutuklularýn
yaptýklarý ürünler Pendik Mehmet Akif Ersoy
Sanat Merkezinde açýlan sergide satýþa sunuldu. Devamý 8. sayfada

Zonguldak M Tipi Ceza
Ýnfaz Kurumundan
konser ve el sanatlarý sergisi
Zonguldak M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda hükümlü ve tutuklular ile personel için müzik ve eðlence programý düzenlenirken; Zonguldak Belediyesi Kültür
Sarayýnda, hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen el iþi ürünlerinin satýþýnýn yapýldýðý sergi açýldý. Devamý 2’de
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Hükümlü ve tutuklularýn el emeði ürünler kimsesiz çocuklar yararýna Bosna-H
Hersek’te sergilendi
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

B

osna-Hersek’in Baþkenti Saraybosna’da, Türk Kültür Merkezinde gerçekleþtirilen sergi açýlýþýna; Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Tetkik Hâkimi Erhan Polat ile serginin hazýrlýk ve eþgüdümünü saðlayan
Ayaþ Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Yusuf Aslanbaþ katýldý.
Bosnalýlar’ýn yaný sýra Avrupa’nýn birçok ülkesinden ziyaretçinin
gezdiði sergiye, ilgi büyüktü. Ürünleri beðeniyle inceleyen ziyaretçiler,
ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve tutuklular tarafýndan böylesine
muhteþem ürünlerin yapýlmasýna þaþýrdýklarýný ifade ettiler.
Adalet Bakaný Cemil Çiçek’in bu yýlýn baþýnda Bosna-Hersek’e gerçekleþtirdiði ziyarette gündeme gelen serginin açýlýþýnda Saraybosna
Büyükelçisi Sina Baydur, Büyükelçilik Müsteþarý Hidayet Eriþ, Türk
Kültür Merkezi Müdürü Nermin Ljusta ve Türk Silahlý Kuvvetlerinin
büyük katkýlarý oldu.

CTE Genel Müdürlüðü piknik düzenledi

C

eza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü, Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Þaþmaz Sosyal Tesislerinde 12 Haziranda piknik düzenledi. Adalet Bakaný Cemil Çiçek ve Müsteþar Fahri Kasýrga’nýn da katýldýðý pikniðe; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Genel Müdür Yardýmcýlarý Abdullah Çelik ve Hasan Hakký Kadakal, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Daire Baþkaný Necati Nursal ve Tetkik Hâkimleri aileleriyle birlikte iþtirak ettiler. Personelin moral ve motivasyonunun artýrýlmasý
açýsýndan çok faydalý geçen piknikte, Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu personeli Yakup Evren ve Hüseyin Coþkun birbirinden güzel parçalarý seslendirdi.
Neþeli anlarýn yaþandýðý piknikte, iþ ortamýnýn stresi halay çekilerek atýldý.

Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri
Kasýrga Erzurum’u ziyaret etti
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Kalecik Adliyesi törenle açýldý

R

estore edilen Kalecik Adliyesi
Adalet Bakaný Cemil Çiçek’in
katýldýðý törenle açýldý. 15 Haziranda yapýlan açýlýþ törenine; Yargýtay Baþkaný Osman Arslan, Müsteþar
Fahri Kasýrga, Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu Baþkan Vekili Celal
Altunkaynak, Yargýtay Cumhuriyet
Baþsavcýsý Nuri Ok, milletvekilleri,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Kenan Ýpek, Ýl Protokolü ve çok sayýda
misafir katýldý. Adalet Bakaný Cemil
Çiçek, adalet hizmetlerinin gerçekleþtirilmesinde Adliye-lerin önemine
dikkat çekti ve buralarýn çaðdaþ bir
yapýya kavuþturulmasý gerektiðini ifa-

de etti. Açýlýþ merasiminin ardýndan
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Kenan Ýpek ve Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Kalecik
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret
etti. Yumurta, yoðurt, peynir, tereyaðý
gibi hayvansal ürünlerin üretiminin
yapýldýðý Kurumda, Genel Müdür
Ýpek’e Kurum Müdürü tarafýndan
brifing verildi. Üretim alanlarýný yerinde gören Genel Müdür Ýpek, çalýþmalarýn memnuniyet verici olduðunu
ifade etti. Üretimde çalýþan hükümlülerle sohbet eden Genel Müdür
Ýpek, personelin sorunlarýný da dinledi.

M

üsteþar Fahri Kasýrga’nýn Baþkanlýðýndaki heyet ayný gün akþamýnda verilen yemekte hâkimler
ve Cumhuriyet savcýlarý ile bir araya geldi.
Yemekte, birinci sýnýfa ayrýlan hâkim ve
Cumhuriyet Savcýlarýna Müsteþar Kasýrga,
Müsteþar Yardýmcýsý Güven, Genel Müdür
Ýpek ve Daire Baþkaný Çiftçi tarafýndan
mazbatalarý verildi. Heyet, Erzurum’un
Narman ve Oltu ilçelerini de ziyaret etti.
Müsteþar Fahri Karsýrga’dan bir gün
önce Erzurum’a giden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Teknik Ýþler
Dairesi Baþkaný Haydar Çiftçi ve Tetkik
Hâkimi Burhanettin Eser ile birlikte gerçekleþtirdiði ziyarette; Cumhuriyet Baþsavcýsý Kadir Yýlmaz ve Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný ile hâkim ve Cumhuriyet
savcýlarý tarafýndan karþýlandý. Heyet ilk
gün Erzurum Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu
ziyaret ederek, Kurum Müdüründen bri-

Genel Müdür Ýpek Kastamonu Kapalý ve
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti

C

eza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu ile birlikte Kastamonu E Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. 3
Haziranda gerçekleþtirilen ziyarette; Genel
Müdür Ýpek, Kurumda 2004 yýlýnda inþaatýna
baþlanýlan çok amaçlý spor kompleksi ve iþyurdu atölyelerinde incelemelerde bulundu.
Ocak 2005’te hizmete açýlan spor kompleksi
ve iþyurdu atölyelerindeki incelemeler sýrasýnda Genel Müdür Ýpek’e Cumhuriyet Baþsavcýsý Ali Ceyhun Ceylan ve Kurum Müdürü
Mustafa Canatan tarafýndan bilgi verildi.
Hükümlü ve tutuklularýn futbol, basketbol, voleybol ve masa tenisi gibi faaliyetleri
gerçekleþtirebilecekleri spor kompleksi 1 halý
saha ve çok amaçlý salondan oluþuyor. Ayrýca,

fing aldý. 10 Haziranda da Erzurum E ve H
Tipi Ceza Ýnfaz Kurumlarý gezilerek, uygulamalar yerinde görüldü. Ziyarette personelin sorunlarýný da dinleyen Genel Müdür Ýpek, bu sene açýlan Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Erzurum Eðitim Merkezini de ziyaret etti. Eðitim Merkezini gezen Genel Müdür Ýpek, konferans salonunda merkezle ilgili brifing alýrken, hizmet içi eðitim kursu gören personele hitap
etti. Genel Müdür Ýpek, konuþmasýnda
personelin eðitimi ve özlük haklarýna deðinirken, bu konudaki çalýþmalarýnýn sürdüðünü söyledi.
Konuþmalarýn ardýndan Genel Müdür
Kenan Ýpek, Daire Baþkaný Haydar Çiftçi,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Kadir Yýlmaz ve
Tetkik Hâkimi Burhanettin Eser’e Eðitim
Merkezinin açýlmasýndaki katkýlarýndan
dolayý Eðitim Merkezi Müdürü tarafýndan
plâket takdim edildi.

Zonguldak M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda
konser coþkusu ve el sanatlarý sergisi
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

H
hükümlü ve tutuklularýn meslek öðrenerek,
icra edebilecekleri 8 iþ atölyesi bulunuyor.
Genel Müdür Ýpek, kurumu ziyaretinde hükümlüler, tutuklular ve personelle de görüþerek, problemlerini dinledi.

ükümlü ve tutuklular ile
personelin moral ve motivasyonlarýnýn artýrýlmasý amacýyla 16 Haziranda gerçekleþtirilen programda; Kozlu Belediyesi, Zonguldak ve Trabzon
Folklor Ekipleri halk oyunlarý
gösterisi sunarken, mahallî sanatçýlar birbirinden güzel parçalarý seslendirdi. Büyük coþku yaþanan etkinlikleri; Kozlu Belediye Baþkaný Hüdai Dökmeci,
Cumhuriyet Savcýsý Semsettin
Aksoy, Kurum Müdürü Yunus
Þener, 2. müdürler, personel ile
hükümlü ve tutuklular izledi.

El nakýþý ve ahþap boyama
kurslarýna katýlan bayanlar ile erkek hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan tel kýrma; ahþap
sandýk, sehpa, tepsi ve fiskos masasý, maket, boncuk iþi ve süs eþyalarý 22 Haziranda açýlan sergide satýþa sunuldu. 21-27 Haziran
günlerinde Geleneksel Karaelmas Festivali kapsamýnda düzenlenen serginin açýlýþý; Zonguldak
Belediye Baþkaný Secaattin Gonca, Cumhuriyet Savcýsý Þemsettin Aksoy, çok sayýda yargý mensubu, Kurum Müdürü Yunus Þener ve davetlilerin katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.
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Genel Müdür Ýpek’le röportaj…

“Amacýmýz CTE’yi çaðýn ötesine taþýmak”
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, ceza infaz kurumlarýnýn uluslararasý standartlara uygun hâle getirilmesi için çalýþmalarýnýn son hýzla devam ettiðini söyledi. Genel Müdür Ýpek, yapýlan çalýþmalar ile bundan sonraki projeleri hakkýnda “Sesleniþ”in sorularýný yanýtladý:
Genel Müdürlüðün vizyonu nedir?
Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduðum bu camiada, Genel Müdürlüðü çaðýn hýzlý deðiþimine ve geliþimine açýk tutmak, hatta daha ötesine taþýyabilmek en büyük
hedefimiz olmuþtur. Bu misyondan hareketle ceza infaz kurumlarýnda toplam kalite yönetimine iþlerlik kazandýrmayý
amaçlamaktayýz. Kýsa süre içerisinde gerçekleþtirilen reformlarla hem kurum çalýþanlarýnýn hem de kurumda bulunanlarýn taleplerinin karþýlanmasýna çalýþýlmýþ, birey odaklý bir anlayýþ benimsenmiþtir.
Ceza infaz kurumlarýnda aðýr þartlar altýnda görev yapan personelin özlük haklarýnda iyileþtirilme yapýlacak mý?
Bu konudaki görüþleriniz nelerdir?
Personelimizin gerçekten çok aðýr þartlar altýnda büyük bir fedakârlýkla görevlerini yaptýklarýný biliyorum. Üstün bir hizmet anlayýþý ile omuz omuza çalýþtýðýmýz Genel
Müdürlüðümüz personelinin özlük haklarýnýn artýrýlmasýna
yönelik büyük çabalar gösterilmiþ, kurum personeli fiilî hizmet süresi zammýný ön gören yasal düzenleme Meclis gündemine getirilmiþtir. En kýsa sürede bu iyileþtirmenin kanunlaþmasýný bekliyoruz.
14/09/1991 tarihli ve 91/2268 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Memurlara Yapýlacak Giyecek
Yardýmý Yönetmeliðinde deðiþiklik yapýlarak infaz ve koruma memurlarýnýn kýyafetlerinde ihtiyaçlara uygun yenilikler
getirilmiþtir.
Kurumlarýn yönetiminde ve idarî iþlemlerin yürütülmesinde mevzuat açýsýndan sýkýntýlar yaþanmaktadýr. Bu
konuda neler yapýlýyor ?
Ceza infaz kurumlarýmýzda yýllarca yaþanan mevzuat ve
genelge kargaþalýðýna son verilmiþ, bu kurallarýn düzenlenmesi ve toplulaþtýrmasý yapýlmýþtýr. Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler yenilenmiþ ve uygulayýcýlarýn
mevzuata
eriþimi kolaylaþtýrýlmýþtýr. Genel Müdürlüðün web sitesinden her türlü mevzuata ve genelgeye kolaylýkla eriþme
imkâný saðlanmaktadýr.
1 Haziranda yürürlüðe giren Türk Ceza Kanununda
hapis cezalarý yerine alternatif cezalar benimsenmiþtir. Bu
tür cezalar nasýl uygulanacak?
Yasama organýnda kabul edilerek kanunlaþan Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý Kanunu uyarýnca alternatif infaz sistemleri mevzuata dahil
edilmiþtir. Yargýnýn modernizasyonu ve cezaevi projesi çerçevesinde Avrupa Birliði Komisyonu ile imzalanan proje
kontratý uyarýnca Avrupa Ülkeleri ile karþýlýklý iþbirliði çalýþmalarý yapýlarak Yeni Türk Ceza Kanunu’nda hapis cezalarý yerine uygulanacak alternatif cezalarýn infazýna iliþkin
sistem kurulmaktadýr.
Ceza infaz kurumlarýnýn fizikî koþullarýnýn iyileþtirilmesi ve yeni ceza infaz kurumlarý inþa edilmesi çalýþmalarý hangi aþamada? Ayrýca, büyük þehirlerde görev yapan
personelin lojman sýkýntýsý için projeleriniz var mý?
Koðuþ sistemi üzerine inþa edilen ceza infaz kurumlarýnda oda sistemine dönüþüm çalýþmalarý tamamlanmýþtýr.

GÝDEN ÖMÜR
Takvim tazelenir bir yeni sene,
Yaþlýlýk çöküyor güçlü bedenime.
Ey gençlik neredesin diye,
Kuvvetten düþersin zamanla.
Saçlarýn aðarýr, diþlerin dökülür,
Her gün biraz daha belin bükülür,
Ömrümün kökleri sökülür,
Kader ýrmaðýndan geçersin zamanla.
Günlerin eksilir, açýlýr gözlerin,
Bulanýk görürsün baksan ileri.
Amansýz ecelin soðuk eli,
Kararýr yolunda görürsün zamanla.
Yýpratýr düþünce, soldurur teni,
Kafese çevirir insanýn bedenini.
Geçirir sýrtýna beyaz kefeni,
Görünmez eller çeker zamanla.
Salim Kayaalp
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
FIKRA
Birgün týmarhaneden kaçan bir deli,
müezzin tam ezaný okurken minareye çýktý
ve ezaný yarýda býraktýrarak:
-Hadi buradan aþaðý atlayalým! diye zorlamaya baþladý.
Müezzin bir çare düþündü:
-Dostum! Buradan aþaðýya atlamak da iþ
mi? Beþ yaþýnda bir çocuk bile bunu yapar.
Asýl iþ aþaðýdan yukarýya atlamak. Gel seninle oradan buraya atlayalým.
Deli:
- Sahi, doðru söylüyorsun! diyerek razý
oldu.

Uluslararasý standartlara uygun çaðdaþ ve modern yeni ceza infaz kurumlarýnýn yapýmýna hýz verilmiþ, fizikî koþullarý
ve kapasiteleri itibariyle yetersiz durumdaki küçük ilçe ceza infaz kurumlarý kapatýlmýþtýr. Amaç batý standartlarýndaki ceza infaz kurumu sayýsýna ulaþmaktýr.
Baþta Ýstanbul olmak üzere metropol kentlerimizin kanayan yarasý halindeki ceza infaz kurumlarý sorununun çözümünde büyük aþamalar kaydedilmiþtir. Bu çerçevede;
Ankara Ýli Sincan Ýlçesinde iki L Tipi, birer Kadýn, Çocuk ve
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunun yapýmýna baþlanmýþ ve yýl sonu
itibariyle tamamlanmalarý hedeflenmiþtir. Bu ceza infaz kurumlarý yerleþkesinde mevcut lojmanlara ek olarak 300
lojman yapýlmaktadýr. Ayrýca Þaþmaz mevkiinde modern
bir açýk ceza infaz kurumu yapýmý çalýþmalarýnda son aþamaya gelinmiþtir. Bu inþaatlar tamamlandýðýnda Ankara
Ulucanlar Kapalý ve Ulucanlar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarý
kapatýlacaktýr.
Ýstanbul Ýli Silivri Ýlçesinde sekiz L Tipi ve bir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Maltepe ilçesinde üç L Tipi, birer Çocuk
ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Metris bölgesinde eski ceza infaz kurumu yerine iki T Tipi, Ümraniye Ýlçesinde bir T Tipi,
Bakýrköy Ýlçesinde bir Kadýn Ceza Ýnfaz Kurumu yapýmý için
çalýþmalar sürdürülmektedir. Hükümlü ve tutuklu sayýsý itibariyle en yüksek kapasiteye sahip Ýstanbul Ýlinin ceza infaz kurumu sorunu inþaatlar tamamlandýðýnda giderilmiþ
olacaktýr. Personel için Silivri’de 500, Maltepe’de 100 lojman yapýlmasý plânlanmýþtýr.
Ýzmir Ýlinde yeni ve modern beþ T, bir Çocuk ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, eklentiler ve 350 lojmandan oluþan ceza
infaz kurumu kompleksinin etüt ve proje çalýþmalarý sürdürülmekte olup 2006 yýlý içerisinde yapýmýna baþlanýlacaktýr.
Sakarya L Tipi ve Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn 2005; Rize, Antalya, Alanya, Balýkesir ve Çorum L Tipi ile Kýrýkkale Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn ise 2006 yýlý içerisinde hizmete açýlmasý plânlanmýþtýr.
2005 yýlý içerisinde Kocaeli Ýlinde iki T Tipi ve bir Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumunun; Samsun Ýli Bafra ilçesinde bir T Tipi ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunun; Tokat Ýlinde bir T Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunun; Erzurum Ýli Oltu Ýlçesinde bir T Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunun yapým ihaleleri gerçekleþtirilecektir.
E, H ve M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýmýzdan yirmisinde, iþ ve eðitim atölyeleri, açýk ve kapalý spor sahalarý
ile sosyal ve kültürel alanlar bulunan ek ünitelerinin yapýmlarý tamamlanmak üzeredir. Bu ünitelerle infaz hizmetlerinin kalitesi artýrýlacak, eðitim ve iyileþtirme imkânlarý yaratýlmýþ olacaktýr.
Ceza infaz kurumlarýnda yürütülen iþyurdu faaliyetlerinin artýrýlmasý düþünülüyor mu?
Ceza infaz kurumlarýndaki iþyurdu çalýþmalarý artan bir
yoðunlukla devam etmektedir. Hedefimiz, daha çok sayýda
hükümlünün çalýþmasýný ve meslek edinmesini saðlamaktýr. Bu amaçla Ýþyurtlarý Daire Baþkanlýðýmýzda, Pazarlama,
Ar-Ge, Bütçe gibi birimler oluþturulmuþ; kurumlarýmýzdaki

iþyurtlarýnda da benzeri yapýlanmaya ve modernizasyona
aðýrlýk verilmiþtir. Bu çalýþmalarýmýzýn memnuniyet yarattýðýný müþahede etmekteyiz.
Ceza infaz kurumlarýnda bulunan hükümlü ve tutuklularýn eðitim, öðretim, sosyal ve kültürel yönden geliþtirilmesi ile personelin eðitimi için yapýlan çalýþmalar nelerdir?
Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn tüketen deðil, sürekli üreten
kurumlar olmasý anlayýþý içerisinde eðitim ve iyileþtirme
faaliyetlerine hýz verilmiþtir. Bu çerçevede hükümlü ve tutuklularýn eðitim ve iyileþtirilmesi çalýþmalarýnda her kuruma özgü standartlar belirlenerek performans denetimi
yapýlmaya baþlanmýþtýr. Kamu kurumlarý ve sivil toplum
kuruluþlarý ile iþbirliði çalýþmalarý artarak devam etmektedir.
Personelimizin eðitimi, karþýlýklý iletiþimi ve sürekli dinamizmi hedefi çerçevesinde kurulan Ankara ve Ýstanbul
Eðitim Merkezlerine yýl içerisinde Erzurum ve Kahramanmaraþ Eðitim Merkezleri de eklenmiþtir.
Ceza infazýnda edinilen tecrübelerin dost, kardeþ ve
komþu ülkelerle paylaþýmý için iþ birliði projeleri hazýrlanmýþ; Afganistan ve Sudan’dan gelen üst düzey ceza infaz
kurumlarý görevlilerine eðitimler verilmiþtir.
Ebetteki, tüm bu çalýþmalarýn baþarýya ulaþmasýnda
Hükümetin eðitim, saðlýk, güvenlikle beraber adalet ve infaz hizmetlerine tanýdýðý öncelik büyük önem taþýmaktadýr. Hükümet programýnda, ceza infaz hizmetlerinin de
uluslararasý standartta yapýlanmasý için ciddi kaynak aktarýmý saðlanmýþtýr.
Sayýn Bakanýmýzýn, cesaretlendirici, teþvik edici, yön
gösterici tavrý en büyük desteðimiz olmuþtur.
Son olarak, hükümlü ve tutuklular ile personele bir
mesajýnýz var mý?
Belirtilen ve belirtilmeyen tüm çalýþmalar, hepimizin
ortak eseri olup, baþarýyla sürdürülebilmesi de ortak çalýþmamýza baðlýdýr. Yaptýklarýmýzla yetinen deðil, her zaman yeni hedefler koyan bir kurum olmayý amaçlýyoruz. Ýnfaz hizmetlerinde uluslararasý standartlar çýtamýz olmuþtur. Bu vesileyle kurumlarda bulunan hükümlü ve tutuklularla beraber tüm çalýþanlarýmýza selam ve saygýlarýmý sunuyorum.

BULMACA
SOLDAN SAÐA : 1. Olumsuzluk anlamý veren bir ön ek Boya ve macunu sürmekte kullanýlan enli aðýzlý býçak. 2. Açýklýk, fasýla, iki þey arasýndaki uzaklýk - Piþirilerek hazýrlanmýþ yemek - Çoðul eki. 3. Kayýplar, zarar ve ziyan - Çocuk, yavru. 4.
(Tersi) Ýsimden isim türeten ek - Daha çok akarsularda kullanýlan güvertesiz tekne - Yabancý. 5. Bir soru eki - Baþkalarýna tanýnandan fazla hak ve imkân, üstünlük. 6. Ýlâve – Ezmekten
emir - Ýlkel su taþýtý. 7. Düdük, zurnanýn nefes üflenen kamýþ
kýsmý - “Aramak”tan emir. 8. Çabuk tutuþan kurumuþ aðaç kabuðu - “Bütün, birlik” anlamý veren Yunanca ön ek. 9. Hiçbir
zaman - Akýl. 10. Sarýya çalan kestane rengi - Bir þeyin esasý. 11.
Uzaklýk anlatýr - Çabuk davranan - Yol.
YUKARIDAN AÞAÐI : 1. Ünlü bir þairimizin adý. 2. Uzlaþtýrmaya çalýþan, mutavassýt. 3. Dünya’nýn uydusu - Halk dilinde
kýyafet. 4. Bir sayý. 5. Atatürk Kültür Merkezi’ni simgeleyen
harfler – Ressamlarýn üzerinde boya karýþtýrdýklarý levha. 6. Bir
sebze - Bir erkek ismi. 7. Piþirilerek hazýrlanmýþ yemek - Gaziantep’in bir ilçesi - Bir renk. 8. Ayný soydan gelenlerin oluþturduklarý topluluk, bir aþiretin kollarýndan her biri - Kimyada altýn elementinin simgesi olan harfler. 9. Muðla ilimizin bir ilçesi - Yüksek binalarda dikine hareket ederek insan ve yük taþýyan
cihaz. 10. Lale bahçesi - Güney Afrika Cumhuriyeti’nin plakasýný simgeleyen harfler.11. Asya kýtasýnda bir göl - Osmanlýlar’da padiþah çocuklarýnýn yetiþtirilmesinde görevlendirilenlere verilen ad.
Rabia Aksin
Kozan M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
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Geçen sayýdaki bulmacanýn çözümü
SOLDAN SAÐA: 1. Cevat Þakir 2. Esra-Ýpeka 3. Makta-Ar-Sat 4. Karakutu 5. Ukraynalýlar
6. Ra-Lat-Ay-Me 7. Ýlke-Maral 8. Ya-Teras 9.
Emlak-Ak-Taþ 10. Taif-As-Dana 11. Tasa-Ba
12. Talimatname
YUKARIDAN AÞAÐI: 1. Cumhuriyet 2.
Kalamata 3. Vekar-Li 4. Ast-Ale-Afti 5. TrakyaTk-Am 6. Þa-Antre-Asa 7. Ara-Rasat 8. Kiralamak 9. Ýp-Kýyas-DBA 10. Resul-Taam 11. Katamaran 12. Naturel-Þap
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ÇARESÝZLÝK ÝÇÝNDE

ADALET

Acýlar içinde bir acým var,
Mapusta ne beni arayan var.
Sevdiklerimden çok uzaktayým,
Acýlar içinde birçok acým var.

Baðýmsýz yargýdýr hiç taraf tutmaz,
Herkesin yanýnda vardýr adalet.
Zengin, fakir diye ayýrdým etmez,
Ona göre herkes birdir adalet.

Arkadaþlarýmýn görüþcüsü geliyor,
Ben ramzamda oturup,
Bir sigara yakýyorum,
Mapusta ceza yatmak zor geliyor bana,
Acýlar içinde bir acým var.

Temeli atýlmýþ ilkel çaðlardan,
Hukuk meyvesini alýr baðlardan,
Hesap sorar eli kanlý aðlardan,
Haksýzlýða karþý vardýr adalet.

Akþam oluyor demir kapýlar kilitleniyor,
Özgürlük umudu bir anda bitiyor,
Ýþte o an içimden isyan etmek geliyor,
Ne yapsam da fayda etmiyor.

Ölümsüz kuruluþ ebedi yaþar,
Suçluyu görünce peþine düþer,
Baþý darda kalan hep ona koþar,
Varýp sýðýnacaðýmýz yerdir adalet.
Bütün cümle canlar hukuku tanýr,
Eli-kolu her tarafa uzanýr,
Haksýzlar kaybeder, haklý kazanýr,
Bütün ülkelerde birdir adalet.
Çok severiz yasalarý yazaný,
Dürüstlük üstüne kurmuþ düzeni,
Her an dinler vicdanýnýn sesini,
O kadar yüreði hürdür adalet.
Adaletin mekanizmasý yürür,
Vatana-millete hep hizmet verir,
Olanýn-bitenin hepsini görür,
Ne güzel gözlerin vardýr adalet.
Gözünü budaktan-daldan sakýnmaz,
Hiçbir zaman haksýz tavýr takýnmaz,
Millet adaletten hiç dert yakýnmaz,
Hukuka giden yoldur adalet.

Anne, bacý, kadeþ hasreti,
içime oturuyor,
Kalbim bir kuþ gibi çýrpýnýyor,
Çaresizlik belimi büküyor,
Acýlar içinde birçok acým var.
Ramazan Tarhan
Kahramanmaraþ E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu

SÖYLEYÝN BEN MÝYÝM?
Diziler, filmler beni kötüler,
Söyleyin ben miyim zalim gardiyan?
Bir de benden duyun dinleyin beni,
Söyleyin ben miyim zalim gardiyan?
Maltalar soðuktur, geceler uzun,
Evimde korkuyor karým ve kýzým,
Dolunca gözlerim tükenir sözüm,
Söyleyin ben miyim zalim gardiyan?
Ne posbýyýðým var ne de bir copum,
Cebimde daima tansiyon hapým,
Bir deri bir kemik ne ola çapým,
Söyleyin ben miyim zalim gardiyan?

Tüm davalar ince elekten süzülür,
Evraklarý ona göre yazýlýr,
Düðümlerin hepsi orda çözülür,
Diken arasýnda güldür adalet.

Uykusuz gecede kanlanýr gözüm,
Paralý mahkûmum böyleymiþ yazým,
En içli türküyü çalarken sazým,
Söyleyin ben miyim zalim gardiyan?

Onun duvarýný herkes öremez,
Boyasýný-cilasýný vuramaz,
Hiç kimse tüyüne zarar veremez,
Ýnce fikirlerin vardýr adalet.

Türküler söylerken gece mehtaba,
Kimine anayým, kimine baba,
Ýnsanlýk uðruna verdiðim çaba,
Söyleyin ben miyim zalim gardiyan?

Bendeki bu tutku bu neyin sesi?
Adalete davet eder herkesi.
En son nefesinde Mehmet’in sesi,
Kaðýdým, kalemim, yazým adalet.
Mehmet AKSOY
Þair
Elmadað/ANKARA

MEHMETÇÝK

Ben kanun deðilim vermedim ceza,
Kimseye etmedim etmem de eza,
Benim mahkûmluðum kader ve kaza,
Söyleyin ben miyim zalim gardiyan?
Anama sövdüler sustum aðladým,
Öfkemi kendime kustum aðladým,
Baðrýma taþlarý bastým aðladým,
Söyleyin ben miyim zalim gardiyan?
Gayemiz lokmayý helâlden yemek,
Yalnýz bunun için verdiðim emek,
Ben zalim deðilim, zalim ne demek?
Söyleyin ben miyim zalim gardiyan?

Mehmetçik koðuþta ararken bizleri,
Hoþumuza gidiyor tatlý sözleri.
Al Bayraðýmýza yan bakan gözleri,
Kör edelim bize yeter kardeþim.

Kaç af ile çýkmýþ kaç arkadaþým?
Beþ yýllýk yýpranma geç arkadaþým,
Kalmadý çevremde hiç arkadaþým,
Söyleyin ben miyim zalim gardiyan?

Mehmetçik bizleri bekler kulede,
O da sevgili býrakmýþ sýlada.
Hepimiz kurtulalým Mevlâ’dan dile de,
Demesi bizlere yeter kardeþim.

Devlete bir kurþun sýkmadým sýkmam,
Eþkýya deðilim daðlara çýkmam,
Hepsi bir kenara, bir gönül yýkmam,
Söyleyin ben miyim zalim gardiyan?

Ýslâm huzur için Mevlâ’ya açar elini,
Allah’ým cezaevine uðratma kullarýn yolunu,
Ülkemiz için kötü konuþan insanlarýn dilini,
Kesersek bizlere yeter kardeþim.

Zalimsin Genç Aþýk, zalimsin sen de,
Kýrk hançer vurdun da kýrk yara bende,
Her acý bir çizgi býraktý tende,
Söyleyin ben miyim zalim gardiyan?

En güzeli bizimdir yaþanan dinlerin,
Ömrü kýsa olmuyor buradaki günlerin,
Cezaevinde yatarak sýkýlan canlarýn,
Hepsi sað olsun bizlere yeter kardeþim.

Savaþ SARIKAYA
Ýnfaz ve Koruma Memuru
Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
HÜZÜNLÜ MAHKÛM ÇOCUK

Aylardýr içime çöktü ayrýlýk,
Allah bereket versin; suyumuza, aþýmýza,
Ýçimden geliyor derin haykýrýþ.
Güzel günler, geceleri girer düþümüze,
Kimseye diyemem hiç dertlerimi,
Cehalet yüzünden geldi bu iþler baþýmýza, Ne zaman bitecek bu ayrýlýk?
Artýk çocuklarý okutalým kardeþim.
Annemi, babamý ben çok özledim,
Gelirler mi diye yollarýný gözledim.
Kurtoðlu insanlarýn onurunu arar,
Mazgalda bekledim adým okunmadý,
Seviniriz AF yönünde çýkarsa karar,
Buruk ve hüzünle döndüm koðuþa?
Bilmem ki dargýnlýk hangimize yarar?
Hoþ geçinelim bizlere yeter kardeþim.
Serkan SARIKAYA
Kayseri
Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
Behaeddin KURTOÐLU
Çocuk Koðuþu
Göksun Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Meryem Kýlýnç
Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu

ÝNSAN ÝSTERSE...
Tutuklandýktan sonra, Diyarbakýr 1 No’lu
E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna konuldum. 16. koðuþta cezamý çekmeye baþladým.
On sekiz yýllýk dað serüveninin yorgunluðu yetmiþlik ihtiyar kadar yýpratmýþtý; iki aylýk
sorgu süreci ise bitap düþürmüþtü. Geçmiþi
ve hafýzayý, geleceði ve hayali, örgütü ve on sekiz yýllýk emeði, uðruna mücadele verdiðimi
sandýðým halký, vatandaþý olduðum devleti,
zor günlerin sýðýnaðý olmasý gereken aileyi,
insaný öldürücü yalnýzlýktan kurtaran dostu
da yitirmiþtim. Saðlýktan, moralden, umuttan
da olmuþtum. Dahasý, ayný zamanda düþman
da yaratmýþtým: Bir kýsým insanýn “cani”si,
bir kýsým insanýn “hain”i ilan edilmiþtim, çok
aðýr ve çok insafsýz siyasi ve kiþilik lincine tabi tutulmuþtum.
Yalnýzdým. Herkesin ya “tehlikelidir” deyip mesafeli yaklaþtýðý, ya da “geçmiþin intikamýný almalýyýz” deyip düþmanca davrandýðý
bir konumdaydým. Benimle görüþen yetkililerden, ziyaretçilerimden ve birkaç kez uðrayan avukatlardan ilgi, sevgi ve saygý görmedim; zira, yardýmcý olmaya deðil bir þeyler dayatmaya geliyorlardý: Bir biçimde kullanmak…
Kimisi, nasýl haklý bir mücadele verdiðimi mahkemede anlatmamý; kimisi, çete amacýný gerçekleþtirmek için yirmi dört ayar kontra olmamý dayattý. Bu dayatmalarý reddettim
ama bedeli aðýr oldu: PKK’yý eleþtirdiðim için
davama bakan bütün avukatlar çekildiler, görüþme talebimi reddettiler, savunma hakkýmý
kullanamadým, birçok yasal haktan mahrum
kaldým. Ziyaretçilerim tehdit edildi.
Sadece yalnýzlýk, sahipsizlik ve dayatmalar deðil, bir de maddî yoksulluk zorladý. Hep
karavanadan payýma düþen yemekle idare ettim. Kantinden bir þeyler satýn alma gücüm
bile olmadý.
“Baþa gelen çekilir” deyip katlandým.
Eðer isteðime býrakýlsaydý ve ötenazi yapmak
mümkün olsaydý, o koþullar altýnda yaþamaktansa ölmeyi tercih ederdim; zira, yaþamýn
bedeli çoook çok aðýrdý. Piþmanlýðýn bedeli
ise daha çok aðýrdý.
“Belki zaman hafifletir…” deyip, þansýmýn dönmesini bekledim, ama beklediðim
gün gelmedi… “Zaman tüm dertlerin devasýdýr” deyimi geçerliliðini yitirmiþ gibiydi. Ve
anladým ki, bir þeyler yapmadan zaman bile
yardýmcý olamaz.
Kadere küsmeden, tepkinin nötrlüðüne
boðulmadan ve sorumluluðu baþkasýna yýðmadan, bütün bu olanlarý sorguladým ve bir
sonuç çýkardým: “ Eðer insanca yaþamak istiyorsam; bunu yalvararak, dilenerek, baþkasýna dayanarak, zamana býrakarak gerçekleþtiremem; sadece emeðime dayanmalý, kendime tutunmalý ve üreterek yaþamalýyým. Üretebilirim çünkü, en dipte olsam da ben de insaným, her insanda olduðu gibi bende de bir
þeyler yapma yeteneði var….” Dedim ve yeni
bir baþlangýç yapmaya karar verdim.
Önce aðýrlýklarýmdan kurtulmam gerekiyordu. Düzenli spor yaparak, yiyecek-içecek-temizlik ve uykuya gereken özeni göstererek fazla kilolardan kurtuldum. Hiç ara vermeden üç yýl boyunca kitap okudum. Okuduðum her kitap ruhumdaki duygu ve beynimdeki düþünce kirini yýkadý, bir süre sonra ruh
aðýrlýðýndan ve kafa karýþýklýðýndan da kurtuldum… Bir þeyler baþarmanýn kýstasý olan
saðlýk ve huzur kazandým.
Sadece kitap okuduðumu ve kendimle
uðraþtýðýmý gören infaz ve koruma memuru
ve müdürlerin yaklaþýmlarý farklýlaþtý, “ biraz

da biz ezelim” yaklaþýmýndan “biraz yardýmcý
olabilir miyiz?” noktasýna geldiler. Temiz ve
bol yemek vermeye, yönetmelik çerçevesinde
ihtiyaçlarýmý karþýlamaya baþladýlar.
Bir nebze toparlandýktan sonra, Ýngilizce
öðrenmeye karar verdim, ama materyallerim
yoktu. Cezaevi idaresinden istedim; biraz onlar, biraz da hükümlüler karþýladýlar. Ýki yýl çalýþtým ve Ýngilizce’yi üçüncü dilim olarak öðrendim.
Fizikî saðlýðýmda, moralimde ve Kurum
yönetiminin yaklaþýmýnda belli bir iyileþme
yaþandýktan ve Ýngilizce öðrenimim bir aþamaya geldikten sonra, bütün bunlardan güç
alarak bir þeyler üretmeye karar verdim: Kitap
yazma.
“Kitap yazmak istiyorum ama yardýma ihtiyacým var” dediðimde, Kurum idaresi kalem, kaðýt gibi materyal ve daktilo verdi.
Öncelikle daðlarda geçen on sekiz yýlýn
hikâyesini yazacaktým ama Abdullah Öcalan’ýn yine eski uðursuz faaliyetlerini sürdürmeye baþladýðýný, ülkenin tekrar kaotik bir ortama sürüklendiðini gördüðüm için plânýmý
deðiþtirdim ve gerçek yüzünü ortaya koymak
için “Apo” kitabýný yazmaya karar verdim. Ýki
yýl süren sistemli bir çalýþma ve kimi hükümlülerin destekleri sayesinde kitabý bitirdim.
Bu kitap, iyi niyetli ve yurtsever bazý yöneticiler sayesinde bir yýllýk uðraþ sonrasýnda yayýnlandý.
Kitap, þimdiden yirmi bin sattý. Daha düne kadar ismi terörle özleþmiþ bendenizin kitabýnýn bu kadar satmasý ve okullara daðýtýlmasý beni onurlandýrdý. Yýkýcý bir kiþiliði üretici bir kiþiliðe dönüþtürmek, tetik çeken parmaklarý tuþlara alýþtýrmak Diyarbakýr 1 No’lu
E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun prestiji, Türkiye’mize kazaným oldu.
Bu kitabý bitirdikten sonra, cezaevi idaresine baþvurup, resim sergisi açmak için yardýmcý olmalarý talebinde bulundum. Ýsteðimi
yine kabul ettiler. Boya, fýrça, sehpa, çerçeve
ve ne malzeme gerekiyorsa hepsini karþýladýlar, kimi hükümlü arkadaþýn da yardýmýyla
yaðlý boya resim yapýp “Ýlk Alýn Teri Resim
Sergisi”ni açtým. Daðlarda geçen yýllarda bütün maharetlerini yitiren parmaklarýma fýrça
tutuþturmak Kurum idaresinin çabalarýyla
saðlandý.
Bu çalýþmalarla, “Kiþi isterse geliþebilir,
dönüþebilir, geçmiþinin yanlýþlarýndan kurtulabilir.” savýný pratiðimde kanýtladýðým için,
hemen her kesimden kutlama mesajlarý ve
destek sözleri aldým. Birçok kapý açýldý; kimisi kitap gönderdi, kimisi yeni kitaplar yazmamý istedi, kimisi maddi yardýmda bulundu ve
hatta kimisi de ülkenin barýþ ve huzuruna
katkýda bulunma misyonu yükledi; aþýrý uçlarda duran ideolojik kesimler bile esnek ve
insancýl yaklaþmaya baþladýlar.
Yazýmýný tamamladýðým ikinci kitap “Þiddetin Sefaleti”dir. Bu kitapta; þiddetin iç ve
dýþ nedenlerini, daðlarda yaþadýklarýmý, þiddetin yol açtýðý maddî-manevî kayýplarý ve çekilen acýlarý yazdým. Tanrý’nýn izniyle iki ay
içinde yayýnlanacaktýr.
Kýsacasý; bu cezaevinde istediðim kadar
kitap okudum, yabancý dil öðrendim, yazmayý
ve çizmeyi öðrendim. En önemlisi de insan
isterse her þeyi yapabileceðini ve iyi þeyler
yapmaya kalkýþtýðýnda herkesin yardýmcý olacaðýný öðrendim.
Saygýlarýmla …
Þemdin SAKIK
Diyarbakýr 1 No’lu E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
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Kitap
(...)
Susam ve Zambaklar Ruskin’in en
çok sevilen, en çok okunan kitabý. Þöyle
diyor Ruskin: Kendimize dost seçeceðiz. En iyilerini seçmek istiyoruz, ama
nerede bulacaðýz o dostlarý? Kaç kiþiyi
tanýyoruz? Her istediðimizle tanýþabilir miyiz? Talihimiz yâr olursa, uzaktan
görebiliriz büyük bir þâiri, sesini duyabilirsek ne devlet… Bir bakanýn odasýnda on dakika kalmak, bir kraliçenin bakýþlarýný bir sâniye üzerimize çekmek
ümit edeceðimiz bahtiyarlýklarýn en büyüðü. Ama hep buna benzer mes’ut tesadüfler peþindeyizdir. Yýllarýmýzý, duygularýmýzý, kabiliyetlerimizi harcarýz bu
uðurda. Sayýsýz zilletlere katlanýrýz. Bize her an kollarýný açan bir dostlar topluluðundan habersiz yaþarýz. Ýçlerinde
hükümdarlar da vardýr, devlet adamlarý
da. Günlerce þikayet etmeden iltifatlarýmýzý beklerler. Aðýz açmalarýna izin
vermeyiz. Filhakika seçiþ hürriyetimizin hudutsuz olduðu tek dünya kitaplar
dünyasý.
(...)
Kütüphane, bütün çaðlarýn, bütün
ülkelerin ölümsüzleri ile dolu. Bu ulular bezmine kabul edilmenin tek þartý:
Liyakat. Mâbede bayaðýlar giremez. Diriler naziktir, ölümsüzler titiz. Gerçekten severseniz konuþurlar sizinle. Bir
kitabý okurken ne güzel kitap deriz, yazar da týpký benim gibi düþünmüþ. Yanlýþ, þöyle dememiz gerekirdi: Bunu daha önce hiç düþünmemiþtim ama, galiba doðru. Yahut, belki þimdi anlayamýyorum, birkaç gün sonra anlarým.

Seslenis
USTALARDAN SEÇMELER
Ölümünün 18. yýlýnda Cemil Meriç’ten
Önce teslimiyet, anlamak cehdi. Sonra
hüküm. Yazarýn gerçekten deðeri varsa,
düþüncesini, bir hamlede kavrayamazsýnýz. Söylemek istediklerini bütünü ile
söyleyemez yazar, söylemek de istemez.
Gizler, istiârelere baþvurur.
Güzel sabahlarý kucaklayan sis gibi
güzel eserleri saran bu sis de tabiî. Düþünceye câzip ve parlak bir biçim vermek
küçültür düþünceyi. Büyük yazar içinden
gelen sesi olduðu gibi haykýrandýr. Kelimeleri kullanýrken avamýn hoþuna gidip
gitmeyeceðini düþünmez. Derin bir düþünceyi anlamak, o düþünceyi kavradýðýmýz anda derin düþünceye sahip olmaktýr. Kendi içine, kendi kalbine inmektir.
Nesneleri bulutlar arkasýndan görürüz.
Düþünmek bu sisleri yýrtarak aydýnlýða
varmaktýr.
Yazar düþüncesini yardým olsun diye
sunmaz. Bir mükafattýr bu. Lâyýk mýsýnýz, deðil misiniz? Anlamak ister. Tabiat
da öyle deðil mi? Altýn neden topraðýn
derinliklerinde? Okurken araþtýrmaya çýkacaðýnýz maden: Yazarýn düþüncesi veya
niyeti. Araçlarýnýz: Zeka ile bilgi. Kayayý
kýracak, madeni eriteceksiniz. Önce kelimeyi fethedeceksiniz, sonra heceleri,
harfleri.
Bir aydýn yabancý dil bilmese de olur,
çok kitap okumasýna da ihtiyaç yok. Yeter
ki ana dilini gerçekten bilsin. Kelimeleri
þecereleriyle tanýsýn. Asil olanlarý âdile-

rinden ayýrsýn. Karanlýk kelimeler vardýr,
arýlar gibi výzýldayan kelimeler. Taþýdýklarý hiçbir düþünce yoktur, kimse tarafýndan anlaþýlmazlar. Ama yine de herkesin
aðzýndadýrlar. Onlar için yaþanýr, onlar
için ölünür: Hayalimizin rengine bürünürler. Göremeyiz onlarý, pusudadýrlar.
Ve bir atýlýþta parçalarlar bizi. Dilimizin
her kelimesi baþka bir dilden gelmiþtir.
Nice ülkeler dolaþmýþtýr bize gelinceye
kadar. Ciddi olarak okumak isteyen Yunan alfabesini öðrenmeli (Ruskin Ýngilizlere söylüyor bunu). Her dilden lügatlar bulunmalý kütüphanenizde. Okuduðunuz metinde hiçbir karanlýk kelime
kalmamalý.
Büyükler, bayaðýlarý meclislerine kabul etmez. Bayaðý, hissetmeyendir. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayandýr. Akýl
doðruyu gösterir; iyi ile kötüyü ayýran:
Gönül. Büyük ölülerin dostluðuna, iyi ile
kötüyü birbirinden ayýrmak için de koþmalýyýz. Gerçek bilgi, disiplinli ve denenmiþ bir bilgidir. Gerçek heyecan imtihandan geçmiþ bir heyecan. Ýlk coþkunluklar boþtur, aldatýcýdýr. Kapýldýnýz mý
uzaklara sürükler sizi. Duygunun asâleti,
kuvvet ve isâbetindedir. Açýlmasý yasak
bir kapýyý zorlayan çocuðun, efendisinin
eþyalarýný karýþtýran uþaðýn tecessüsü
terbiyesiz bir tecessüs. Ýnsanlýðýn bilgi
susuzluðunu gidermeye çalýþan tecessüs, asîl. Bizi bir dedikodunun teferru-

MAHPUS EÐÝTÝMÝNDE STANDARTLAR SÝSTEMÝ NELER GETÝRÝYOR?
Ýþ ve meslek eðitiminin
standartlarý nelerdir?
Standartlar sistemine göre, mesleði
olmayan saðlýklý bir hükümlünün veya
tutuklunun 6 aylýk eðitim dönemi içerisinde en az bir iþ ve meslek eðitimi kursu bitirmesi gerekmektedir. Tutuklular
için kýsa süreli iþ ve meslek kurslarýnýn
tercih edilmesi, kursu baþarý ile tamamlayýp belgelerini almalarý açýsýndan
önem taþýmaktadýr.
Ýþ ve meslek eðitimi plânlanýrken
mevcut atölyelerin kullanýlmasýna ve uygulamalý eðitim yapýlmasýna özen gösterilmelidir.
2005 yýlý sayýsal hedefi olarak, yýl

Seslenis
Yýl: 3

Sayý: 40
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içinde hükümlü ve tutuklu mevcudunun en az %80’inin iþ ve meslek eðitimi
almasý öngörülmektedir. Örneðin: Kapasitesi 400 olan bir kurumda 2005 yýlý
içinde 320 kiþiye iþ ve meslek eðitimi
verilmesi gerekmektedir.
Diðer eðitim ve öðretim faaliyetlerinin standartlarý ne lerdir?
Kütüphane faaliyetleri ve hazýrlýk
kurslarýnýn standartlarý
Kütüphane ve kitaplýklardan hükümlü ve tutuklularýn tamamý yararlandýrýlarak her birinin üç aylýk eðitim döneminde en az 2 kitap okumasý saðlanýr.
Açýk öðretim programlarýna devam
eden öðrenciler için düzenlenecek sýnavlara hazýrlýk kurslarýna derslerinde
baþarýsýz olan bütün öðrencilerin katýlýmý saðlanmalýdýr.
Okuma-yazma kurslarý ile yetiþkinler II. kademe eðitimi baþarý kurslarýnýn
standartlarý
Okuma yazma bilmeyen hükümlü
veya tutuklu bir kiþi olsa bile okumayazma kursunun açýlmasý zorunludur.
Bu kurs için kursiyer sayýsýn en az 10 olmasý gerekmez.
Yetiþkinler II. kademe eðitimi baþarý
kursunun açýlmasý için en az 10 hükümlü ve tutuklunun bulunmasý gerekir.
Ancak, uygulamada kursiyer sayýsýnýn
5’i geçmesi durumunda da millî eðitim
il veya ilçe müdürlüðünün takdirine
baðlý olarak bu kurslar açýlabilmektedir.
Kurslara katýlabilecek durumda olan
bütün hükümlü ve tutuklularýn katýlmasý saðlanmalýdýr.
Açýk öðretim programlarýnýn standartlarý
Sýnav merkezi olan veya sýnav merkezi olan kurumla ayný il merkezinde ya

da ilçede bulunan ceza infaz kurumlarýnda, Açýk Ýlköðretim Okuluna katýlabilecek durumdaki hükümlülerin en az
%30’unun, tutuklularýn da en az
%l0’unun; Açýk Öðretim Lisesine katýlabilecek hükümlülerin en az %40’ýnýn,
tutuklularýn ise an az %l0’unun bu
okullara kaydýnýn yapýlmasý ve sýnavlara
katýlmasý temin edilmelidir.
Açýk Öðretim Fakültesi sýnavlarýna
ise kurumda bulunan lise mezunu tutuklu ve hükümlülerin %8’inin devam
etmesi için tüm imkânlar kullanýlmalýdýr.
Sýnav merkezi ile ayný ilçede veya il
merkezinde bulunmayan ceza infaz kurumlarý için yukarýda belirtilen oranlarýn yarýsý oranýnda hükümlü ve tutuklunun bu okullara kayýtlarýnýn yapýlmasý
ve sýnavlara girmesi saðlanmalýdýr.
Din eðitimi ve ahlâkî geliþimin standartlarý
Fakülte veya yüksek okul mezunu en
az bir vaizin, temin edilemediði takdirde din ve ahlâk bilgisi öðretmeninin, istekli hükümlü ve tutuklulara haftada en
az 2 saat din ve ahlâk bilgisi dersi vermesi saðlanýr.
ÖSS sýnavlarýnýn standartlarý
ÖSS sýnavýna girmeye istekli olan
hükümlü ve tutuklularýn tamamýnýn katýlýmý saðlanýr. Kurum idaresi hükümlü
ve tutuklularýn bu sýnava katýlmasý için
gerekli teþvik edici ve özendirici tedbirleri almak zorundadýr.
Kurumdan sýnava katýlacak öðrenci
sayýsý; bir önceki yýl ceza infaz kurumlarýndan bu sýnava katýlan toplam hükümlü ve tutuklu sayýsýnýn, bu sýnavlara katýlabileceklere olan oranýndan aþaðý olamaz. Bu yýl için oran %l5’dir.
Standartlar sisteminde ku-
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atýna zincirleyen alâka, serseri bir alâka;
can çekiþen bir toplumun acýlarýna ortak eden alâka, insanca.
(...)
Okumaktan hangi hakla söz
ediyoruz? Okuma terbiyesinden önce,
çok daha mühim, çok daha acil disiplinlere muhtacýz. Böyle bir yazarýn tek satýrýný anlamalarý imkânsýz.
(...)
Felâketimizin kaynaðý kültür yokluðu. Bizi helak eden ne ahlâksýzlýk, ne
bencillik, ne kafamýzýn aðýr iþlemesi.
Bir öðrenci kayýtsýzlýðý içindeyiz. Hoca
tanýmadýðýmýz için yardým görmemize
imkân yok.
Hayatý anlamadan geçip gidiyoruz.
Olgunlaþmak, kalbin daha hassas, kanýn daha sýcak, zekânýn daha iþlek, ruhun daha huzurlu olmasý demek. Ýçlerinde böyle bir canlýlýk, böyle bir hayat
coþkunluðu duyanlar dünyanýn biricik
hakimleridir. Bütün diðer hükümdarlýklar bu saltanatýn maddileþmesi, fakirleþmesidir: Bir nevi tiyatro krallýðý.
Gerçek hükümdarlar ebediyyen hükümdardýrlar. Hazineleri yaðma edildikçe zenginleþir.
Meclisten tahýl için kanunlar geçirdiniz. Þimdi baþka bir tahýl söz konusu.
Daha nefis, daha besleyici bir ekmek
saðlayacak, bir tahýl: Susam. Bu susam,
kapýlarý açan büyü. Harami
maðaralarýnýn kapýlarýný deðil, hükümdar
hazinelerinin kapýlarýný: KÝTAP
Cemil Meriç
(12.12.1916-1
13.6.1987)

EÐÝTÝM KÖÞESÝ
Dr. Mustafa SALDIRIM
Tetkik Hâkimi

rumlarýn dikkat etmesi gereken hususlar:
1- Ceza infaz kurumlarý kural olarak
eðitim çizelgelerindeki bilgilere göre
deðerlendirildiðinden, bu çizelgelerin
okunaklý ve tam olarak doldurulmasý,
içerdiði bilgilerin birbiriyle çeliþmemesi gerekmektedir.
2- Belirlenen standartlarýn üzerinde
hükümlü ve tutukluya eðitim verilmesi
hâlinde, diðer þartlar da dikkate alýnarak
her ana konu için %30’u geçmemek
üzere ek puan verilmektedir. Kurumun
standartlarý üzerinde baþarý göstermesi
lehe deðerlendirilmekte, fakat üç ana
konudan (1-Sosyal kültürel faaliyet, 2Ýþ ve meslek eðitimi, 3- Diðer eðitim ve
öðretim faaliyetleri) sadece birine yoðunlaþarak diðer alanlarý ihmal etmesi
baþarýsýz sayýlmasýna neden olmaktadýr.
Ayrýca bir kurumun iyi derece almasý
için her alandan 100 üzerinden en az 45
puan almasý ve aritmetik ortalamasýnýn
da 60’ýn üzerinde olmasý gerekir.
3- Sosyal ve kültürel etkinlikler yapýlýrken, güvenlik veya fizikî koþullar nedeniyle hükümlü ve tutuklularýn ayný
anda bir araya getirilememesi hâlinde,
bu faaliyetlerden gruplar hâlinde veya
merkezi yayýn aracýlýðýyla yararlandýrýlmalarý saðlanmalýdýr.
4- Gerçekleþtirilemeyen çalýþmalarýn mutlaka gerekçesinin yazýlmasý, eðitim çizelgesinde hiçbir bölümün boþ býrakýlmamasý gerekir.

Seslenis
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Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda 19 Mayýs coþkusu

19

Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramý ceza infaz kurumlarýnda gerçekleþtirilen coþkulu
programlarla kutlandý.
Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 19 Mayýs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramý münasebetiyle kutlama
programý gerçekleþtirildi. 26 Mayýsta
yapýlan programda; hükümlü ve tutuklular tarafýndan þiirler okunurken, günün anlam ve
önemiyle ilgili olarak konferans verildi. 19 Mayýs konulu slayt ve sinevizyon gösterilerinin de
yapýldýðý programda, hükümlü ve tutuklulara
“Kurtuluþ Savaþý” filmi gösterildi. Büyük coþku yaþanan etkinlikler tiyatro gösterisi ile devam etti. Kurum Öðretmeni Fuat Ataþ yönetiminde “Adalet” isimli tiyatro oyununu baþarýyla sahneleyen hükümlü ve tutuklular ayakta alkýþlandý. Beðeniyle izlenen programda Cumhuriyet Savcýsý Zihni Doðan ve Kurum Müdürü Behzat Demir birer konuþma yaptýlar.
Trabzon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda ise kutlama programý Sosyal
Hizmet Uzmaný Yakup Hamzaçebi’nin konuþmasýyla baþladý. Tutuklu Nevzat Coþkun ve
Murat Türe “19 Mayýs” isimli þiirleri okurken,
Kurum Oratoryo Kolunda görevli hükümlü ve
tutuklular “19 Mayýs” konulu oratoryoyu seslendirdiler. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eðitim Fakültesi Müzik Bölümü öðrencilerinin gerçekleþtirdikleri müzik þöleninde büyük coþku yaþayan hükümlü ve tutuklular, gönüllerince eðlendi. Kurum Öðretmeni Temel
Metintaþ’ýn kaleme aldýðý “Dur Yolcu” adlý
oyunu hükümlü ve tutuklular baþarýyla sahnelediler. Ýnfaz ve Koruma Memuru Emine Parlak’ýn okuduðu “Dur Yolcu” isimli þiirle sona
eren etkinlikleri; Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin

Güler, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri
Ýzleme Kurulu Üyesi Osman Abanoz, Kurum
Müdürü Ýsmail Aksoy, 2. müdürler, personel
ile hükümlü ve tutuklular izledi.
Tavþanlý Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramý kutlamalarý nedeniyle hükümlü
ve tutuklularýn yaptýklarý el iþi ürünleri ilçe
merkezinde sergilendi. 25-26 Mayýs günlerinde düzenlenen sergide makrome saatler, aðaç
oymasý saatler, maket gemiler, anahtarlýk, tespih ve çakmak kýlýflarý, bakýr kabartma tablolar
ve yaðlý boya resimler vatandaþlarýn beðenisine
sunuldu.
Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda 19 Mayýs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramý münasebetiyle kutlama
programý gerçekleþtirildi. 16 Mayýsta
yapýlan programa; Cumhuriyet Savcýsý Yusuf
Þýnýk, Kurum Müdürü Veysel Yüksek, 2. müdürler, infaz ve koruma memurlarý, kurs öðretmenleri, hükümlü ve tutuklular katýldý. Ýlk
olarak günün anlam ve önemi üzerine konuþmalar yapýlýp, þiirler okundu. Hükümlü ve tutuklularýn gönüllerince eðlendikleri müzik ve
eðlence
programýnda büyük coþku yaþandý. Etkinliklerin son bölümünde 2. kademe
okuma-yazma kursunu bitirenlere diplomalarý; erkek ve bayan kuaförlüðü kurslarýnda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklara da sertifikalarý takdim edildi.
Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda da Gençlik Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda Fatih Lisesi öðrencileri
tarafýndan “Türkmen Düðünü” isimli tiyatro
gösterisi gerçekleþtirildi. 40 kiþilik oyuncu
grubunun sahnelediði 13 perdelik oyunu;
Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz Yýldýrým,

Cumhuriyet Savcýsý Muhammet Mutlu, Ceza
Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü Hulusi Yeniþan,
Fatih Lisesi Müdür ve öðretmenleri, personel
ile hükümlü ve tutuklular izledi.
Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Kurum Müdür Vekili M.
Cavit Dedeþah, 2. müdürler ve personel ile
hükümlü ve tutuklularýn katýlýmýyla kutlama
programý düzenlendi. 19 Mayýsla ilgili þiir ve
konuþmalarýn ardýndan hükümlü ve tutuklulardan oluþan baðlama ekibi konser verdi.
Bursa H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumundaki kutlamalarda; Kurum Müdürü Cihanþah Karakoç’un günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmasýnýn ardýndan, hükümlü
Yýlmaz Andiç Atütürk’ün Gençliðe Hitabe’sini, Murat Kurtul Gençliðin Ata’ya Cevabý’ný
okudular. 19 Mayýsla ilgili þiir ve yazýlarýn
okunduðu
programda, hükümlülerden
oluþan halk oyunlarý ekibi de bir gösteri sundu. Neþeli anlarýn yaþandýðý program, hükümlüler Bülent Çeri ve Aydýn Mamuk tarafýndan
verilen konserle sona erdi.
Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda gerçekleþtirilen 19 Mayýs kutlama programýnda Kandemir Konuk’un “O Yasak Bu Yasak” adlý kabaresi, skeçler ve halk
oyunlarý gösterileriyle büyük coþku yaþandý.
Serigrafi, beyaz iþ aplike, saç bakýmý ve kuaförlük, 1. kademe okuma ve yazma kurslarýný baþarýyla bitiren hükümlü ve tutuklulara sertifikalarýnýn da verildiði programa; Vali Can Direkçi, Cumhuriyet Baþsavcýsý Fuat Arý, Kurum
Müdürü Halil Balta, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve
Tutukevleri Ýzleme Kurulu Üyesi Yaþar Suna
katýldý.

Yalvaç Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan
moral günü ve el sanatlarý sergisi

Y

Gaziantep E Tipi
Ceza Ýnfaz Kurumundan el iþi
sergisi

G

aziantep E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda
açýlan biçki-dikiþ kursuna katýlan bayan hükümlü ve
tutuklularýn yaptýklarý çalýþmalar ile
erkek hükümlü ve tutuklarýn ürettikleri boncuk, maket, yaðlý boya resimler, bakýr iþleri gibi el sanatlarý ürünleri düzenlenen sergide satýþa sunuldu. 25 Haziranda Büyükþehir Belediyesi Hanýmlar Lokalindeki serginin
açýlýþýna; Cumhuriyet Baþsavcýsý Kazým Arapoðlu, Þahinbey Kaymakamý
Mustafa Eren, Þehitkamil Kaymakamý Haluk Tunçsu, Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný Arif Metin Keser,

Saðlýk Müdürü Yusuf Ziya Yýldýrým,
Millî Eðitim Müdür Vekili Fikret
Atak, Kurum Müdürü Zeki Yýldýrým
ve çok sayýda yargý mensubu katýldý.
Açýlýþ kurdelesinin; Cumhuriyet Baþsavcýsý Kazým Arapoðlu’nun eþi Rukiye Arapoðlu ve Büyükþehir Belediye
Baþkaný Asým Güzelbey’in eþi Derya
Güzelbey tarafýndan birlikte kesildiði
sergiye vatandaþlar büyük ilgi gösterdi. Sergilenen ürünlerin satýþýndan
1.355 YTL gelir elde edildi

Erciþ Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
moral gecesi düzenledi

E

rciþ Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Erciþ Star FM Radyosu’nun katkýlarýyla personel ve hükümlüler için moral gecesi düzenlendi. 9
Mayýsta gerçekleþtirilen programda; Mahallî Sanatçýlar Yaþar Turan,
Þahin Ýþyapan ve Mustafa Akarsu birbirinden güzel parçalarý seslendirdiler. Personel ve hükümlülerin halk oyunlarý gösterileriyle renklendirdikleri moral gecesine; Kaymakam Ali Partal, Cumhuriyet Baþsavcýsý Zeki Taþpýnar, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Gökmen Demircan, Belediye Baþkaný, yargý mensuplarý, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü Selim Solmaz, Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdür ve 2. müdürleri, personel ve
hükümlüler katýldý.

alvaç Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 7 Haziranda moral günü
düzenlendi. Açýk Öðretim Lisesi
diplomasý, I. ve II. kademe okuma yazma ile aðaç bibloculuk kurslarýnýn sertifikalarýnýn da daðýtýldýðý moral gününde
Yalvaç Türk Halk Müziði Ekibi tarafýndan birbirinden güzel parçalar seslendirildi. Neþeli anlarýn yaþandýðý programa;
Kaymakam Abdullah Kalkan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Musa Durmaz, Aðýr Ceza
Mahkemesi Baþkaný Nadir Özsoy, Belediye Baþkaný Yalçýn Bulgurcu, Cumhuriyet Savcýsý Hamza Yokuþ, Ceza Ýnfaz
Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü
Selahattin Akyýldýz, 2. Müdür Atilla Çeri ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Ayrýca, 27 Mayýsta hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan el iþi ürünleri Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle
sergilendi. 25 Mayýsta da Ýlçe Müftüsü
Nusret Karabiber tarafýndan “Aile Baðlarý ve Eþlerin Birbirleri Üzerindeki
Haklarý” konulu konferans verildi.

Ermenek’te hükümlü ve
tutuklulara bilgi yarýþmasý

E

rmenek M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
hükümlü ve tutuklular arasýnda genel kültür bilgi
yarýþmasý düzenlendi. Kurumdaki A, B ve C bloklarýndan 3’er kiþiden oluþan 3 grup arasýnda yapýlan yarýþmada C blok birinci, B blok ikinci ve A blok üçüncü
oldu. Yarýþmacýlara Cumhuriyet Baþsavcýsý Lütfi Karabacak, Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Ali Erbil, Kurum Müdürü Yusuf Gayýr tarafýndan çeþitli armaðanlar verildi. 25 Mayýsta gerçekleþtirilen bilgi yarýþmasý
hükümlü ve tutuklulardan oluþturulan müzik grubunun seslendirdiði solo ve koro türkülerle sona erdi.
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Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Valilik Kupasýnda 2. oldu
Bitlis Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü
tarafýndan düzenlenen Valilik Kupasý Voleybol Turnuvasý’nda Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ikinci oldu. Resmi
kurumlardan 12 takýmýn katýldýðý ve puanlama usulüyle gerçekleþtirilen turnuvada baþarýlý oyunlarýyla dikkat çeken
Ceza Ýnfaz Kurumu Voleybol Takýmý,
müsabakalarýn beþini kazanarak finale
yükseldi. Finalde Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ile karþý karþýya gelen Ceza Ýnfaz Kurumu Takýmý, büyük çekiþmenin
yaþandýðý maçý 3-2 kaybederek, ikinci oldu. 17 Mayýsta yapýlan kupa töreninde
ikincilik kupasýný Alay Komutaný Cahit
Hüsrev Þen’in elinden takýmýn teknik
sorumlusu Ýlhan Ýrgin aldý. Kupa törenine; Cumhuriyet Baþsavcýsý Vahit Kemal
Esengin, Cumhuriyet Savcýsý Remzi Baþaran, Alay Komutaný Cahit Hüsrev Þen,
Ýl Emniyet Müdürü Salih Kesmez,
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Metin Aysal,
Kurum Müdürü Ömer Ekinci, 2. müdürler ve personel katýldý.

Bozüyük Kapalý Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumunda konferans verildi
Bozüyük Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 27 Mayýsta Bilecik Saðlýk Müdürlüðünden Dr. Lütfi Yýlmaz tarafýndan
“AIDS”, Dr. Sedat Kýlýnç tarafýndan
“Alkol, Uyuþturucu ve Sigaranýn Zararlarý” konularýnda konferans verildi.
Hükümlü ve tutuklular ile personelin
ilgiyle dinlediði konferansa; Kurum
Müdürü Muzaffer Avcý, 2. Müdür Yýlmaz Boyraz ve Sayman Nurettin Þirin
katýldý.

ETKÝNLÝKLERDEN
BAÞLIKLAR

Edirne Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda
mis sabunculuðu kursu
Edirne Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
bayan hükümlü ve tutuklular için mis sabunculuðu kursu açýldý. Türkiye’de sadece Edirne’de üretilen ve bu þehre özgü
mis sabunlarý hakkýnda teorik ve pratik
eðitim alan bayanlar, kursu baþarýyla tamamladýlar. Kurs süresince elma, armut,
muz, nar, incir, kayýsý, kiraz, üzüm, portakal, kavun, karpuz, limon, kelek, çilek, ayva ve mandalina aromalý yüzlerce mis sabun üretildi.

Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda
sertifika heyecaný
12 Ocak 2004 tarihinde imzalanan “Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevlerinde Uygulanacak Giriþimci Yetiþtirme (Meslek
ve Ýþ Kurma Kurslarý) Ýþ Birliði Protokolü” kapsamýnda Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda açýlan erkeklere yönelik boya
ve badana kursu ile bayanlara yönelik el ve
ayak bakýmý kursunu baþarýyla tamamlayan hükümlü ve tutuklara sertifikalarý 10
Mayýsta gerçekleþtirilen törende verildi.

Kütahya E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda
seminer düzenlendi
Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Nisan ayýnda baþlatýlan önleyici
saðlýk hizmetleri seminerler dizisinin
ikincisi 24 Mayýsta gerçekleþtirildi. Ýl Saðlýk Müdürlüðünde görevli Dr. Çiðdem
Þahin tarafýndan 115 hükümlü ve tutuklu
ile 20 personele “Zararlý Alýþkanlýklar”
konulu seminer verildi.

Seslenis
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Malatya E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumundan örnek sergi

M

alatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Malatya Merkez ve Yeþilyurt Ýlçe Halk Eðitim Müdürlükleri iþ birliðiyle açýlan meslek edindirme
ve beceri kazandýrma kurslarýna katýlan hükümlü ve tutuklularýn yaptýklarý çalýþmalar Ýsmet Paþa Parkýnda açýlan
standlarda sergilendi. 6 Haziranda Vali Osman Derya Kadýoðlu ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Demirdað tarafýndan açýlýþý yapýlan sergide; bayanlarýn ahþap boyama
kursunda yaptýklarý çalýþmalar ile erkeklerin trikotaj, güzel sanatlar, resim, el iþi kurslarýnda ortaya koyduklarý alçý model, figürler ve resimler, ayrýca hobi odalarýnda üretilen ahþap maket gemi ve eþyalar, boncuk iþi vb. ürünler
büyük ilgi gördü. Açýlýþ törenine; Vali Osman Derya Kadýoðlu ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Demirdað’ýn yaný
sýra Belediye Baþkaný H. Cemal Akýn, Ýnönü Üniversitesi
Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Kýlýç, Cumhuriyet
Savcýlarý Hasan Yalçýn ve Cemal Murat Yapýcý, KOSGEB
Bölge Müdürü, Ýl Müftüsü Bekir Gerek, Battalgazi Belediye Baþkaný Selahattin Gürkan, Malatya Halk Eðitim

P

aþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Süreyya Oskay Önen ve
öðrencileri tarafýndan yapýlan Atatürk ve
Kadýn Köþesi törenle açýldý. Seramik kullanýlarak yapýlan köþenin 9 Haziranda gerçekleþtirilen açýlýþ törenine; Üsküdar Kaymakamý Saim Saffet Karahisarlý, Üsküdar Belediye Baþkaný Mehmet Çakýr, Üsküdar
Cumhuriyet Baþsavcýsý Hadi Salihoðlu,
Kartal Cumhuriyet Baþsavcýsý Yusuf Ulu,
Kadýköy Cumhuriyet Baþsavcýsý Kemal
Canbaz, Üsküdar Cumhuriyet Baþsavcý Vekilleri Durmuþ Yargý ve Hüseyin Akýn, Ceza
Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ýstanbul Eðitim
Merkezi Müdürü Hâkim Ýbrahim Konuk,
Cumhuriyet Savcýsý Zihni Doðan, Ýstanbul
Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Erdal Koray,
Kurum Müdürü Güngör Altýn, Üsküdar
Halk Eðitim Merkezi Müdürü Erhan Çiftçi,
Jandarma Bölük Komutaný Ekrem Mengi,
Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Behzat Demir ile Doç. Dr. Süreyya Oskay Önen ve öðrencileri katýldý. Üsküdar Belediye Bandosu’nun çaldýðý marþlarla renk kattýðý törende Cumhuriyet Baþsavcýsý Hadi Salihoðlu ve Doç. Dr. Süreyya
Oskay Önen birer konuþma yaptýlar.

Sarýgöl Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda
süs bitkileri yetiþtiriciliði kursu açýldý

S

arýgöl Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
Ýlçe Tarým Müdürlüðü iþ birliðiyle süs
bitkileri yetiþtiriciliði kursu açýldý. Ýlçe Tarým Müdürü Mehmet Toy tarafýndan verilen kurs 17 Mayýsta sona erdi. Hükümlü
ve tutuklularýn büyük ilgi gösterdiði kursun son gününde süs bitkilerinin bakýmý,
hastalýklarý ve mücadele konusunda slayt
gösterisi eþliðinde gerçekleþtirilen derse;
Kaymakam Recep Yüksel, Cumhuriyet
Savcýsý Rifat Ertürkmen, Halk Eðitim
Merkezi Müdürü Halil Tuna, Emniyet
Amiri Erkan Taþ, Ýdare Memuru Ali Cingil de katýldýlar. Dersin sonunda hükümlü
ve tutuklularla sohbet eden Kaymakam
Recep Yüksel ve Cumhuriyet Savcýsý Rifat
Ertürkmen, el iþi sergisini gezdiler.

Merkezi Müdürü Turan Özkan, Yeþilyurt Halk Eðitim Merkezi
Müdürü Bahri Çavuþoðlu, Esnaf Odalarý Birliði Baþkaný Þevket
Keskin, Kurum Müdürü Naci Yýldýz, 2. Müdürler Mehmet
Akýncý, Güven Þakar ve Ali Çöðürcü ile personel katýldý.

K

ocaeli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda düzenlenen törende; sazbaðlama, bayan kuaförlüðü, berberlik, aþçýlýk, tiyatro ve bilgisayar kurslarýný baþarýyla bitiren hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý daðýtýlýrken, emekli
olan personele de teþekkür belgesi takdim edildi. Ýl Protokolü, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu
Baþkan ve üyeleri, kurum idarecileri ve
personelinin katýldýðý törende 65 hükümlü ve tutuklu sertifika heyecaný yaþarken, Kocaeli C Tipi ve F Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumlarýndan emekli olan
15 personele de teþekkür belgesi verilip,
bundan sonraki yaþamlarý için baþarý dileðinde bulunuldu. Cumhuriyet Baþsav-

cýsý Ýbrahim Ethem Dikmen, hükümlü
ve tutuklularý baþarýlarýndan dolayý tebrik ederken, emekliliðe ayrýlan personele
de teþekkür etti. Cumhuriyet Baþsavcýsý
Dikmen, çalýþan personele de mesleklerinin zorluðunu bildiðini ifade ederek,
baþarýlar diledi. Kurum Öðretmeni Halil
Mutlu da, konuþmasýnda son bir yýl içinde gerçekleþtirdikleri eðitim çalýþmalarýný özetlerken, daha fazlasýný yapmak için
uðraþacaklarýný ifade etti. Konuþmalarýn
ardýndan müzik ve eðlence programý
gerçekleþtirildi. Gaziantep Halk Oyunlarý Ekibi gösterileri ile herkesi büyülerken, Mahallî Sanatçý Ýsmet Ünsal verdiði
konserle hükümlü ve tutuklularý coþturdu.

Muþ E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda konser coþkusu

M

uþ E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular, Mahallî Sanatçýlar Akdeniz
Teke, Mahmut Tekin, Timur Semercioðlu,
Adem Fýrat ve Ömer Korkmaz tarafýndan verilen konser ile moral depoladýlar. 20 Mayýsta gerçekleþtirilen müzik ve eðlence programýna; Cumhuriyet Baþsavcýsý Necmettin
Saygýn, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný
Ferhat Bursal, Hâkim Mustafa Akgül, Cumhuriyet Savcýlarý Cesim Eren, Erkan Kalkan
ve Ýbrahim Obut, Kurum Müdürü Zeki Aydoðdu, 2. Müdürler Hasan Cevher ve Ýsmail Verilen konser ile eðlenen hükümlü
ve tutuklular, programýn sonunda
Þenol Önerli katýldý.
Yörenin sevilen türkülerini seslendiren sertifika heyecaný yaþadýlar.
sanatçýlar, müzik ziyafeti sundular. Neþeli
anlarýn yaþandýðý programda, hükümlüler Nizamettin Karaaðar ve Ebedin Abi de
seslendirdikleri koro türkülerle geceye renk kattýlar. Etkinlikler, baðlama kursunu
baþarýyla tamamlayan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarýnýn verilmesiyle sona erdi.

Çorlu’da bilgi yarýþmasý

Ç

KISA... KISA...
Ýstanbul Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda
sertifika töreni

Kocaeli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
emeklilik ve sertifika töreni düzenlendi
Paþakapasý Kadýn Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda
Atatürk ve Kadýn Köþesi
törenle açýldý
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orlu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki
hükümlüler, tutuklular ve personel ile
Saray ve Çerkezköy Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda görev yapan personelin katýldýðý bilgi yarýþmasý düzenlendi. Çorlu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý tarafýndan tertiplenen yarýþmada önce, katýlýmcýlara Gregory Petrov’un “Beyaz Zambaklar Ülkesinde”, Victor Hugo’nun “Sefiller” adlý kitaplarý ve
Çanakkale Zaferleriyle ilgili eserler daðýtýl-

dý. 30 kiþiden oluþan yarýþma grubu 26 Mayýsta yazýlý ve sözlü olarak sýnava tabi tutuldu. Sýnavý hükümlü Mevlüt Davulcuoðlu
kazandý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Orhan
Çetingül, Cumhuriyet Savcýlarý Zülfikar
Tekirdað ve Selahattin Kaplan’ýn katýldýðý
yarýþmada birinci olan Mevlüt Davulcuoðlu’na çeþitli giyim eþyasý ile Çanakkale Savaþlarýnda tamamen yok olan 57. Alayýn askerlerini gösteren tablo hediye edildi.

Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
açýlan 1. ve 2. kademe okuma-yazma kursunda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara 27 Mayýsta düzenlenen törende
sertifikalarý takdim edildi. Törene; Kurum Müdürü Bahtiþen Er, 2. Müdür Þeref Tatlý, Halk Eðitim Merkezi Müdür
Yardýmcýlarý Hacý Hacýoðlu ve Sadýk Tavlý, Kurs Öðretmeni Cemil Apaydýn, Kurum Öðretmeni Harun Þimþek, Bayrampaþa Rotary Kulübü yetkilileri Ercan
Arslanbek ve Muzaffer Soykal, personel
ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Sertifika daðýtým töreni hükümlü ve tutuklulardan oluþturulan saz ekibinin verdiði konser ile sona erdi.

Edirne Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumunda
tiyatro gösterisi
Edirne Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda
“Dünyanýn Ortasýnda Bir Yer” isimli tiyatro oyunu sahnelendi. 3 Haziranda gerçekleþtirilen tiyatro gösterisini; Cumhuriyet Savcýsý Mahmut Kaðan Yüksel, Çalýþma Bölge Müdürü Lütfü Ýncirlioðlu, ÝþKur Ýl Müdürü Yusuf Uzun, Halk Eðitim
Müdür Yardýmcýsý Ahmet Kýlýç, Eðitim
Hizmetleri Müdürü Ahmet Aktaþ, Kurum
Müdürü Necmi Acun, 2. Müdürler Hasan
Ateþ, Kerim Çiftlikli ve Yaþar Yüz, Öðretmen Abdulkadir Kaya ve Ziraat Müh. Ali
Kaygusuz izledi. Büyük ilgi gören tiyatro
gösterisinin sonunda I. ve II. kademe okuma-yazma, mantar yetiþtiriciliði, sýva-boya-badana, kültür mantarý yetiþtiriciliði,
mandýracýlýk, kalorifer ateþçiliði kurslarýnda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý takdim edildi.

Ümraniye E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda
müzik ve eðlence
programý gerçekleþtirildi
Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda 23 Mayýsta müzik ve eðlence programý düzenlendi. Cumhuriyet
Savcýsý Zihni Doðan, Kurum idarecileri,
personel ile hükümlü ve tutuklularýn katýldýðý programda Sanatçý Hasan Cihat
Örter, seslendirdiði parçalarla katýlýmcýlarý coþturdu. Þair Emine Ertem þiir
dinletisi ve söyleþi ile herkesi duygulandýrdý. Etkinlikler kapsamýnda hükümlü
ve tutuklular arasýnda þiir ve öykü okuma yarýþmasý düzenlenirken, dereceye
girenlere çeþitli ödüller verildi. Ýlgiyle
izlenen programýn sonunda Cumhuriyet Savcýsý Zihni Doðan tarafýndan konuk sanatçýlara katkýlarýndan dolayý çiçek ve plâket takdim edildi.

Ordu E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda sosyal
ve kültürel etkinlikler
Ordu E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn moral
ve motivasyonlarýnýn artýrýlmasý amacýyla Ordu Belediye Konservatuarý öðrencileri ve mahallî sanatçýlar tarafýndan
Türk halk müziði konseri verildi. Ayrýca
15-21 Mayýs Gençlik Haftasý nedeniyle
Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle futbol, voleybol ve masa tenisi turnuvalarý düzenlendi. Turnuvalarda dereceye giren hükümlü ve tutuklular ile
personele çeþitli hediyeler ve kupa takdim edildi. 18-20 Mayýs günlerinde ise
hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan el iþi ürünleri Mayýs Yedisi Þenlikleri kapsamýnda sergilendi.

Seslenis
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Mayýsta gerçekleþtirilen sergi
açýlýþýna; Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdür Yardýmcýsý Hasan
Hakký Kadakal, Kartal Cumhuriyet Baþsavcýsý Yusuf Ulu, Kartal Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ali Nevzat Aygün, Cumhuriyet Savcýsý Ali Fuat Akýn, Pendik Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýzzet Belek, Sarýyer
Cumhuriyet Baþsavcýsý Veli Engin Arslan,
Sultanbeyli Cumhuriyet Baþsavcýsý Vuslat
Dirim, Kartal Cumhuriyet Baþsavcýsý Vekili Erol Tut, Cumhuriyet Savcýlarý Ömer Faruk Gamzeli, Bayram Albayrak ve Zihni
Doðan, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ýstanbul Eðitim Merkezi Müdürü Hâkim Ýbrahim Konuk, Kartal Kaymakamý Dursun

Ali Þahin, Pendik Kaymakamý M. Haluk
Saygý, Tuzla Kaymakamý Fahri Keser, Ceza
Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkaný Dr. Nezih Varol, Kurum Müdürü Recep Göðüþ, çok sayýda kurum ve
kuruluþun müdür ve daire amirleri katýldý.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hasan Hakký Kadakal, yaptýðý açýlýþ
konuþmasýnda ceza infaz kurumlarýnda fizikî yetersizliklerin giderilmesi ve personelin eðitim seviyesinin yükseltilmesi ile
asayiþ ve güvenlik problemlerinin asgariye
indirildiðini hatýrlatarak, eðitim ve iþyurdu
faaliyetlerine aðýrlýk verildiðini söyledi. Genel Müdür Yardýmcýsý Kadakal, “Yaratýlan
iþ alanlarý sayesinde hükümlü ve tutuklulara meslek edinme, hobilerini geliþtirme

imkânlarý tanýnýrken, ürettikleri mal ve
eserlerin bu tür sergilerde satýlmasý suretiyle ailelerine yük olmadan kiþisel ihtiyaçlarýný giderme fýrsatý verilmiþ olmaktadýr.
Sergilere talep oldukça hükümlü ve tutuklularýn üretim þevki artacak ve toplumla
bütünleþmeleri kolaylaþacaktýr.”dedi.
Konuþmalarýn ardýndan serginin düzenlenmesinde emeði geçen ÝSMEK Usta
Öðreticisi Ömer Faruk Dere’ye Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hasan Hakký Kadakal, Pendik Halk Eðitim
Müdürlüðü Usta Öðreticisi Gülseren Varan’a Pendik Kaymakamý M. Haluk Saygý ve
Kurum Öðretmeni Oktay Özçubuk’a Adlî
Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ali Nevzat
Aygün tarafýndan plâket takdim edildi.

Ankara Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
personeli kaynaþma pikniðiyle eðlendi

A

nkara Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, personel ve ailelerin kaynaþmasý amacýyla piknik düzenledi. 25 Haziranda Ankara Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu Þaþmaz Sosyal Tesislerinde
gerçekleþtirilen pikniðe; Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ankara Cumhuriyet
Baþsavcýsý Hüseyin Boyrazoðlu, Kurum Müdürü
Bekir Alanoðlu ve Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Hulûsi Saðýr aileleri ile birlikte katýldý.
Bu yýl ikincisi gerçekleþtirilen piknikte personel ve aileleri hoþça vakit geçirdiler. Ýþ ortamýnýn stresini piknikte atan personel, gerçekleþtirilen müzik-eðlence programýnda halay çekerek eðlendi.

B

itlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
25.4.2005-23.5.2005 tarihleri arasýnda Bitlis E Tipi Kapalý ve Ahlat Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumlarý personeline hizmet içi eðitim kursu verildi. 15 günlük iki periyot hâlinde 60 saat olarak verilen kursa infaz ve koruma baþmemurlarý ile infaz ve koruma memurlarý, katip
ve hizmetlilerden oluþan 150 personel katýldý.
Bütün personelin baþarýlý olduðu kursta;
Cumhuriyet Savcýlarý Yavuz Temizel, Remzi
Baþaran, Osman Sarý, Kurum Müdürü Ömer
Ekinci, 2. Müdür Ali Ateþ, Psikolog Murat Akduman, Öðretmenler Cengiz Þaban ve Mesut
Özel, Baþkomiser Oðuz Lale, Astsubay Kýdemli Çavuþ Öztamer Erdem öðretim elemaný olarak görev aldýlar.

Akþam geç saatlere kadar devam eden piknikte, seslendirilen hareketli parçalara oyun oynayarak eþlik eden personel ve aileleri, unutulmaz bir gün yaþadýlar.

T

avþanlý Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kitap okuma yarýþmasý düzenlendi. En çok kitap
okuyanlar ve okuduðunu anlayýp en iyi
ifade edebilenler olmak üzere iki kategoride gerçekleþtirilen yarýþmaya 25
hükümlü ve tutuklu katýldý. Cumhuriyet Savcýsý Ýlkay Özcan, 2. Müdür Hayati Ünal, Kurum Öðretmeni Özlem
Tahtalý ve Tavþanlý Anadolu Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Fahri Yurddan’dan oluþan komisyonun deðerlendirmesi sonucunda; en çok kitap
okuyanlar arasýnda Salih Davran 1.,
Nasýr Aslan 2. ve Tevfik Þen 3. olurken,
okuduðunu anlayýp en iyi ifade edebilen gruplar arasýnda birinciliði Ýbrahim Ensar ve Hakan Altunal, ikinciliði
Salih Davran ve Ayhan Iþýk, üçüncülüðü Murat Karaman ve Ahmet Yýldýz elde ettiler.

Bergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda çim saha açýldý

B

ergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda yapýlan çim futbol
sahasý 26 Haziranda gerçekleþtirilen törenle açýldý.
Törene; Kaymakam Hüseyin Eren,
Belediye Baþkaný Raþit Ürper, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ali Can, Aðýr Ceza
Mahkemesi Baþkaný Ergun Kurdak, çok
sayýda davetli, Kurum idarecileri, personeli ile hükümlü ve tutuklu çocuklar katýldý. Açýlýþýn ardýndan çim sahada çocuklar ilk kez futbol oynarken, kurumda

KISA...KISA...
Balýkesir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
yararýna “mantý günü”
Balýkesir Anneler Derneði Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Baþsavcýsý, Cumhuriyet savcýlarý ile hakimlerin eþleri, Balýkesir
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdür ve 2.
müdürleri ile personelin eþleri tarafýndan
Ceza Ýnfaz Kurumu yararýna “mantý günü”
düzenlendi. 25 Mayýsta gerçekleþtirilen
“mantý günü”nde elde edilen gelir ile buzdolabý, televizyon, su soðutucu sebil ve ütü
alýnarak kuruma teslim edildi. Eþyalar 7 Haziranda gerçekleþtirilen törenle bayan koðuþuna verildi.

69. Bergama Kermesi’nde
hükümlü ve tutuklularýn
el emeði ürünleri sergilendi
Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda çocuklar tarafýndan yapýlan bakýr, ahþap boyama ve el iþi ürünleri
“Geleneksel 69. Bergama Kermesi”nde
sergilendi. Geçtiðimiz ay düzenlenen
serginin açýlýþýna; Kaymakam Hüseyin
Eren, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ali Can,
Garnizon Komutaný Topçu Kur. Alb. Þenol Palalý, Cumhuriyet Savcýsý Zekeriya
Çakar, Belediye Baþkaný Raþit Ürper, Ýlçe
Millî Eðitim Müdürü ve Kurum personeli katýldý.

Alaþehir M Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda
moral günü

Tavþanlý Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
kitap okuma yarýþmasý düzenlendi
Bitlis’te personele
“hizmet içi eðitim kursu”
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açýlan ahþap boyama kursunu baþarýyla
tamamlayan çocuklara Ýlçe Protokolü tarafýndan sertifikalarý verildi.

Dereceye giren hükümlülere ödülleri 12 Mayýsta düzenlenen törende verildi. Törene; Kaymakam Erol Türkmen, Cumhuriyet Baþsavcýsý Adem
Kul, Aðýr Ceza Mahkemesi ve Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Halil
Adýgüzel, Ýlçe Jandarma Komutaný Tarýk Ubay, Belediye Baþkaný A. Ýhsan
Çakýr, Ýlçe Emniyet Müdürü Halil Çalýk, Cumhuriyet Savcýsý Kemal Yalçýn,
Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri
Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, kurum yöneticileri ve personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Adem Kul,
Kurum Müdürü Nayim Okan ve Öðretmen Özlem Tahtalý’nýn birer konuþma yaptýklarý törende; birinci olan
hükümlü ve tutuklulara kol saati, ikinci olanlara dolma kalem ve kitap hediye
edildi.

Bandýrma M Tipi Ceza Ýn faz Kurumu sergi açtý
BANDIRMA M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan üretilen ürünler 18. Kuþ Cenneti
Festivali’nde sergilendi. Geçtiðimiz yýl
Yargý Mensuplarý Eþleri Dayanýþma Derneðinin desteðiyle açýlan konfeksiyon atölyesinde üretilen giyim eþyalarý ile Halk
Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle düzenlenen el sanatlarý kursunda üretilen boncuk
iþleme, küpe ve kolye gibi ürünler festivalde büyük ilgi gördü. Fiyatýnýn uygunluðuyla dikkat çeken ürünleri satýn alan ziyaretçiler, bu ürünleri sadece yardým
amaçlý almadýklarýný, aksine beðendikleri
için aldýklarýný ifade ettiler.

Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda düzenlenen moral gününde
hükümlü ve tutuklular gönüllerince eðlenerek stres attýlar. 25 Mayýsta gerçekleþtirilen etkinliklere; Cumhuriyet Savcýsý Ahmet Kozan, yargý mensuplarý, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum
Müdür ve 2. müdürleri ile personel katýldý. Türk halk ve popüler müzik dallarýnda seslendirilen parçalarla eðlenen hükümlü ve tutuklular, hareketli parçalar
çalýnýrken oynayarak stres attýlar.

Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
konferans düzenlendi
Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 6 Mayýsta personel için Ýl Sivil Savunma Müdürlüðü tarafýndan “Yangýn ve
Müdahale Yöntemleri” konulu seminer
verildi. Ýl Müftülüðü tarafýndan da 9 Mayýsta “Ýsraf ” konulu konferans gerçekleþtirildi. 20 Mayýsta ise 19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý
münasebetiyle Yüzüncü Yýl Üniversitesi
Hakkâri Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Tahir Yaþar tarafýndan günün anlam ve önemi üzerine bir konferans verildi.

Keskin Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda
müzik-e
eðlence programý düzenlendi
Keskin Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
31 Mayýsta müzik ve eðlence programý
düzenlendi. Kurumda açýlan saz-baðlama kursunda Usta Öðretici olarak görev
yapan Erol Hiçyýlmaz ve Mahallî Sanatçý
Taþan Kardeþler, verdikleri konser ile
hükümlü ve tutuklularý eðlendirdi. Programda; bilgi yarýþmasýnda dereceye girenlere para, kitap ve kalem; voleybol
turnuvasýnda birinci olan takýma kupa;
satranç turnuvasý birincisine kupa; sazbaðlama ve aþçýlýk kurslarýný baþarýyla bitiren hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý takdim edildi.

