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nin, vatan
sevgisinin,
hürriyetinin K.
en Atatürk
kýymetli
sembolü olacaksýnýz.”
K. Atatürk

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLE ÝÞ BÝRLÝÐÝ PROTOKOLÜ
LÝSE MEZUNU KALMAYACAK

Adalet Bakanlýðýnda en az lise ve dengi okul mezunu olan personelin meslek eðitimi
önlisans programýndan faydalanmalarýna imkân tanýyan Protokülün imza törenine Bakan Çiçek, Rektör Prof. Dr. Ataç’ýn yanýsýra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan
Ýpek ve Personel Genel Müdürü Sadýk Demircioðlu katýldý.

ADALET Bakanlýðý ile Anadolu Üniversitesi arasýnda mesleki eðitimi
önlisans protokolü imzalandý. Adalet
Bakanlýðý Konferans Salonunda 26
Temmuzda düzenlenen törende
Adalet Bakaný Çiçek ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Engin
Ataç’ýn imza koyduðu Protokole göre
program, 2006-2007 eðitim ve öðretim yýlýnda baþlayacak.
PROTOKOL ile; yurt içinde görevli
en az lise ve dengi meslek lisesi mezunu yazý iþleri müdürleri, idari iþler
müdürleri, icra müdürleri, icra müdür yardýmcýlarý, zabýt katipleri,
emanet memurlarý, mübaþirler, cezaevi 1. müdürleri, cezaevi 2. müdür-

leri, cezaevi idare memurlarý, infaz ve
koruma baþ memurlarý, infaz ve koruma memurlarýnýn meslek eðitimi
önlisans programýndan geçirilmeleri
ve bu surette 2 (iki) yýllýk yüksekokul
mezunu statüsü kazanmalarý amaçlanýyor.
CEZAEVÝ PERSONELÝNE FIRSAT

CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Kenan Ýpek, amaçlarýnýn Genel Müdürlükte görev yapan personel ile ve
ceza infaz kurumlarýnda görev yapan
144 ceza infaz kurumu 1., 2. müdürü
ve idare memurunun yaný sýra 14.820
infaz ve koruma baþmemuru ve memurunun 2 yýllýk yüksekokul mezunu
statüsüne kavuþturulmasý olduðunu
ifade etti. Devamý 2’de

Hükümlü ve tutuklularýn el emeði ürünler
Malatya Kayýsý Festivalinde sergilendi
Kars Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumundan anlamlý sergi
Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru
olarak görev yaparken vefat eden
Atilla Avcý’nýn anýsýna sergi açýldý.
7-12 Haziran günlerinde “Tek Eksiðimiz Hürriyet” adýyla düzenlenen sergide; hükümlü ve tutuklularýn ceza infaz kurumuna kabul
edilmeleri, yaþayýþlarý, sosyal ve
kültürel etkinliklere katýlýmlarýný
gösteren fotoðraflar ile hükümlü
ve tutuklularýn yaptýklarý el iþi
ürünleri, Kütahya E Tipi Kapalý ve
Nevþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz

Kurumundan gelen çiniler yer aldý. Serginin açýlýþ kurdelesini Vali
Nevzat Turhan ve Cumhuriyet
Baþsavcý Vekili Muhittin Üzmez
birlikte kestiler. Büyük ilgi gören
serginin açýlýþ törenine; Cumhuriyet Savcýsý Ufuk Ermertcan, Belediye Baþkaný Naif Alibeyoðlu, Kafkas Üniversitesi Rektörü Necati
Kaya, Ýl Jandarma Alay Komutaný
Ayhan Gülcü, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu
Baþkan ve üyeleri, daire amirleri,
Kurum personeli katýldý.

HER yýl geleneksel olarak düzenlenen
Malatya Uluslararasý Kültür Sanat ve
Kayýsý Festivalinin 13.’sü gerçekleþtirildi. Festivale; Malatya’nýn sembolü kayýsý
ile þehrin sosyal ve kültürel zenginliðinin
tanýtýmý için çok sayýda kurum, kuruluþ
ve firmanýn yaný sýra Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu da hükümlü ve
tutuklar tarafýndan yapýlan el sanatlarý
ürünleriyle katýldý. Devamý 7’de

Ýzmir 1 No’lu F Tipi personelinden tiyatro gösterisi
Ýzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenli
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personelinden oluþan Tiyatro Ekibi, “Sefer Ramazan Bey’in Nafile Dünyasý” isimli tiyatro oyununu Dokuz Eylül Üniversitesi
Ýktisat Fakültesi Konferans Salonunda

Gürpýnar’da emeklilik töreni

sahneledi. 20 Haziranda gerçekleþtirilen tiyatro gösterisi için Buca Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünde yapýlan yoðun hazýrlýk çalýþmalarýnýn ardýndan
sahneye çýkan oyuncular, baþarýlý performanslarý nedeniyle takdir topladý.

Alaþehir M Tipi’nden
el sanatlarý sergisi
Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklularýn bilgi ve becerilerini geliþtirmek ve tahliye olduktan sonra kendilerine gelir getirecek bir meslek edinmeleri amacýyla açýlan çini ve taký tasarýmý kurslarý sonunda elde edilen
ürünler 17 Haziranda açýlan sergide
satýþa sunuldu. Devamý 8’de

GÜRPINAR Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Þahin Durgun emekli
oldu. Durgun’un emekliliði nedeniyle geçtiðimiz ay tören düzenlendi. Törene; Adalet Müfettiþi Abdullah Bulgen, Cumhuriyet Savcýlarý Hüseyin Akçay ve S. Ramazan
Tiyek, Hakimler Tekin Karaca, Bekir Yýldýz ve Sevgi
Durmuþ, Ýcra Müdürü Ayben Akçay, Yazý Ýþleri Müdürü
Abdurrahman Çalaðan, Ýdare Memuru Sadettin Bilgin,
Adliye ve Kurum personeli katýldý. Devamý 8. sayfada

Tekirdað 1 No’lu F’den örnek sergi

Adana E Tipi Ceza Ýnfaz
Kurumunda konser coþkusu

Tekirdað 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan
yapýlan çini tabaklar, hediyelik süs eþyalarý, makrame ve
hamak að örgüler, yaðlý boya resim gibi ürünler Tekirdað 41. Kiraz Festivalinde sergilendi. 8’de

Adana E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn
moral ve motivasyonunun artýrýlmasý
amacýyla müzik ve eðlence programý
gerçekleþtirildi. Devamý 2’de

Emekli olan Ýnfaz ve Koruma Memuru Þahin Durgun’a, plâketi Adalet
Müfettiþi Abdullah Bulgen tarafýndan takdim verildi.
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Anadolu Üniversitesi ile iþ birliði protokolü
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

KAYIT ÝÞLEMLERÝ
2006-2007 Eðitim ve Öðretim Yýlýnda
baþlayacak programa kayýt için Adalet Bakanlýðý, yýllýk personel plânlamasý doðrultusunda
belirleyeceði en az lise ve dengi meslek lisesi
mezunu olan personelin isim listesini Açýk
Öðretim Fakültesine bildirecek. Ýsim listesine
göre, ilk yýl Programa en az 5000 öðrencinin
kaydý yapýlacak. Diðer yýlda ise kalan öðrencilerin sýra ile kaydý gerçekleþtirilecek. Programa kayýt yaptýranlarýn programa devam haklarý, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri koþuluyla en çok dört yýl süre ile saklý tutulacak.
Her eðitim öðretim yýlý baþýnda programa
ilk kez kaydý yapýlacaklarýn plânlamasý, Adalet
Bakanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilecek ve hazýrlanan isim ve adres listeleri manyetik ortamda Açýk Öðretim Fakültesine bildirilecek.
Bu programa kayýt yaptýracaklar kurumlarýndan alacaklarý mesleklerini gösteren belgeyi
kayýt sýrasýnda Açýk Öðretim Fakültesi bürolarýna teslim edecekler.
Halen Açýköðretim sisteminde kayýtlý öðrenci olanlarýn bu programa da kayýt olmasý

halinde herhangi bir derse iliþkin muafiyetleri söz konusu olmayacak.
Her eðitim-öðretim yýlý için hazýrlanan
listede ismi bulunan personel, kayýt ve kayýt
yenileme iþlemleri için doðrudan Açýk Öðretim Fakültesi Dekanlýðýna müracaat edecek.
Adalet Bakanlýðý tarafýndan Fakülteye ilk kez
kaydý yapýlacaklarýn isim ve adres listelerinin
tesliminin ardýndan, programa iliþkin yapýlacak tüm iþ ve iþlemler, Açýköðretim mevzuatýna ve protokole uygun olarak Açýk Öðretim
Fakültesi ile öðrenciler arasýnda yürütülecek.
ÖÐRENÝM SÜRESÝ
2006-2007 eðitim-öðretim yýlýndan itibaren (2) yýl süre ile öðrenci kabul edilecek
olup, 2 yýllýk bu programý en fazla 4 yýl içinde
tamamlamalarý zorunludur. 4 yýl sonunda baþarýsýz olan öðrencinin kaydý silinecektir.
Herhangi bir sebeple kaydý silinenlerin yeniden kaydý yapýlmayacak.
OKUNACAK DERSLER
Açýk Öðretim Fakültesi Meslek Eðitim
Önlisans Programýna kayýt olan öðrenciler ilk
yýl Temel Bilgi Teknolojileri, Yabancý Dil,
Anayasa Hukuku, Hukuka Giriþ, Medeni
Usul Hukuku, Yargý Örgütü ve Tebligat Hukuku ve Kalem Mevzuatý, ikinci yýl Ýnfaz Hu-

kuku, Ýcra Ýflas Hukuku, Atatürk Ýlkeleri ve
Ýnkýlap Tarihi, Türk Dili, Ceza Muhakemeleri Hukuku, Halkla Ýliþkiler ve iletiþim, Devlet
Memurlarý Hukuku ve Ýnsan Haklarý derslerini alacaklar.
ÖÐRENÝM GÝDERLERÝ
Her öðrenci, Üniversitenin belirleyeceði
öðrenim gideri ve Bakanlar Kurulunca belirlenen cari hizmet maliyetine öðrenci katký payýný ödeyecektir. Bu ödeme, Üniversitenin belirleyeceði koþullarda, taksitler halinde yapýlabilecek.
Öðrenim gideri ve harç miktarý, her eðitim-öðretim döneminde, Üniversite tarafýndan yeniden belirlenecek.
Programa katýlacak her kiþinin ödemesi
gereken meblað önceden ilân edilecek. Programa kesin kayýt yaptýranlar, eðitim-öðretim
bedelini ödemeyi taahhüt etmiþ sayýlacaktýr.
Ýþlemler Açýk Öðretim Fakültesi tarafýndan
yürütülecek.
SINAVLARIN YERÝ VE ZAMANI
Sýnavlar, Üniversitenin belirleyeceði tarihlerde, açýk öðretim sýnavlarýnýn gerçekleþtirildiði tüm illerde yapýlacak. Sýnava girecek
personele izin konusunda gerekli kolaylýk saðlanacak.

Yozgat E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda
konfeksiyon atölyesi açýldý

Y

ozgat E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda konfeksiyon atölyesi açýldý. Türkiye Ýþ Kurumu Yozgat Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle
kurulan atölyede konfeksiyon makineci ustasý yetiþtirmek üzere kurs
verilmeye baþlandý. Yozgat Halk Eðitim Müdürlüðünce görevlendirilen usta öðretici tarafýndan verilmeye baþlanan kursa 20 hükümlü
ve tutuklu katýldý. Malzeme ve kursiyer ücreti Türkiye Ýþ Kurumu
Yozgat Ýl Müdürlüðü tarafýndan karþýlanýyor. Kursu baþarýyla bitiren
hükümlü ve tutuklular, iþyurdu atölyelerinde çalýþacaklar.
Ayrýca, Kurumda 4-25 Temmuz günlerinde 102 hükümlü ve tutuklunun katýldýðý masa tenisi turnuvasý düzenlendi. Turnuva sonunda yapýlan törende; 1. olan hükümlü Aydýn Alparslan’a Cumhuriyet Baþsavcýsý Ferhat Kapýcý, 2. olan hükümlü Çetin Baþkýr’a Kurum Müdürü Abdullah Akgün ve 3. olan hükümlü M. Uður Özkurt’a
Psikolog Tayfun Turgut tarafýndan ödül verildi.

EÐÝTÝM KÖÞESÝ
Dr. Mustafa SALDIRIM
Tetkik Hâkimi
REHABÝLÝTASYON PROGRAMLARI
BU YIL UYGULAMAYA GEÇÝYOR
XVIII. yüzyýlýn son çeyreðine kadar cezanýn hedefi; azap çektirilen, parçalanan,
organlarý kopartýlan, yüzüne veya omzuna
simgesel damga basýlan, canlý veya ölü olarak teþhir edilen, kürek çektirilen, tekerlekle gerilen ve bu þekilde seyirlik unsur haline getirilen bedendi. XVIII. Yüzyýlýn sonlarýyla XIX. Yüzyýlýn baþlarýndan itibaren modern ceza sistemleri uygulamaya sokularak
(Rusya 1769, Prusya 1780, Pennsylvania ve
Toskana 1786, Avusturya 1788, Fransa
1791, 1808 ve 1810) ceza hukuku yeni bir
çaða girmiþtir.
Eski ceza infaz sisteminde cezaevleri,
suç iþlemiþ kiþileri dört duvar arasýnda saklamaya yarayan mahaller olarak kabul edilmekteydi. Suçlu, toplumdan soyutlanarak
yalnýz cezaya deðil, ayný zamanda unutulmaya da mahkûm ediliyordu. Hükümlülere
ne kadar az ilgi gösterilirse cezanýn da o kadar etkili olacaðý kanýsý vardý.
Günümüzde geçerli olan infaz anlayýþýna göre ise cezaevi, suç iþlemiþ kiþilerin
topluma yeniden kazandýrýlmasý amacýyla
eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin yapýldýðý yerler olarak düþünülmektedir.
10-15 yýl öncesine kadar eðitim ve öðretim faaliyetleri, mesleki eðitim ve özellikle
de kiþiyi meþgul etmek için çalýþtýrma biçimindeki uygulamalar ile suç iþlemiþ kiþilerin topluma kazandýrýlmasý genelde kabul

gören bir anlayýþtý. Ancak özellikle ABD’de
ve baþta Ýngiltere olmak üzere diðer Avrupa
ülkelerinde eðitim faaliyetlerinin yararlý olduðu kabul edilmesine raðmen, yeniden
suç iþlemeyi yeteri kadar engelleyemediði
yapýlan araþtýrmalar ile anlaþýldý. Bunun
üzerine eðitimin önemi de yadsýnmadan
farklý yöntemler araþtýrýlmaya baþlandý. Bu
araþtýrmalarýn sonucunda grup terapilerinde uygulanan biliþsel-davranýþçý rehabilitasyon programlarý hazýrlandý.
Biliþsel davranýþçý programlarda temel
düþünce, kiþinin biliþsel eksikliklerinin veya
biliþsel çarpýtmalarýnýn giderilmesidir. Bu
anlayýþa göre, kiþi suçla iliþkili görülen birtakým eksik veya yanlýþ, anlayýþ, bilgi ya da
düþünceleri nedeniyle suç iþlemektedir. Örneðin; maðdurenin giyim tarzýnýn kendisini
tahrik etmesinden dolayý cinsel suç iþlediðini, tahliye olduktan sonra kimsenin kendisini iþe kabul etmemesi nedeniyle hýrsýzlýk
yapmayý geçim tarzý olarak kabul ettiðini, hýz
sýnýrýný aþýp trafik kazasý yapmanýn aslýnda
diðer suçlarla karþýlaþtýrýldýðýnda çok kötü
bir davranýþ olmadýðýný, ailenin namusunu
temizlemek için töreler nedeniyle adam öldürdüðünü vb. þeyleri savunmasý. Ýþte bu
eksik veya yanlýþ düþünce, bilgi ya da anlayýþlarýn giderilmesi amacýyla rehabilitasyon
programlarýnýn hazýrlanmasý ve uygulanmasý yakýn zamanlarda gittikçe kabul görmeye
baþlamýþtýr.
Yukarýda açýklanan nedenlerden dolayý
bu rehabilitasyon programlarýnýn Türkiye
þartlarýna uyarlanarak hazýrlanmasý ve uygulanmasý amacýyla “Yargýnýn Modernizasyonu
ve Cezaevi Reformu Projeleri” kapsamýndaki “Model Cezaevi” alt projesi çerçevesinde,
yararlý olduðu konusunda genel kabul görmüþ 10 rehabilitasyon programýnýn hazýr-

Adana E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda konser coþkusu
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM
7 Temmuzda yapýlan programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Cemal Sahir Gürçay,
Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Turan, Ýl Kültür ve Turizm Müdür Yardýmcýsý Mehmet
Kurtgöz, Jandarma Bölük Komutaný J. Yzb.
Muhammet Sevinç, Ceza Ýnfaz Kurumlarý
ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu üyeleri, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Ýlk olarak Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Folklor Ekibi çeþitli yörelere ait oyunlardan oluþan gösteri sundular. Ýnfaz ve
Koruma Memuru Orhan Koç da hükümlü
ve tutuklulardan oluþan koroyla birlikte birbirinden güzel parçalarý seslendirdi. Büyük
coþku yaþanan
programa Kurumda Vaiz
olarak görev yapan Tacettin Býyýk kendi sazý eþliðinde seslendirdiði parçalarla etkinliðe renk kattý. Hükümlü ve tutuklularýn gönüllerince eðlendiði etkinlikler sonunda
Cumhuriyet Baþsavcýsý Cemal Sahir Gürçay bir konuþma yaptý. Gürçay, katkýlarýndan dolayý Ýl Kültür ve Turizm Müdür Yardýmcýsý Mehmet Kurtgöz’e teþekkür belgesi ve çiçek takdim etti.

TBMM Ýnsan Haklarýný Ýn celeme Komisyonundan
Kýrklareli E Tipi Ceza in faz Kurumuna ziyaret

T

lanmasýna baþlanmýþtýr.
Bu yýl içerisinde hazýrlanmasý ve basýmý
gerçekleþtirilerek, uygulanmaya baþlamasý
plânlanan rehabilitasyon programlarý þunlardýr:
1-Ýntiharý ve kendine zarar vermeyi önleme,
2-Mahkûmu kiþisel olarak geliþtirme,
3-Çocuklu anne,
4-Öfke kontrolü,
5-Müebbet ve uzun süreli mahkûmiyet.
Programlar, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüðü bünyesinde kurulan, hâkim,
psikolog, sosyal çalýþmacý ve cezaevi öðretmenlerinden oluþturulan bir ekip tarafýndan hazýrlanmakta, yabancý ülkelerdeki uygulamalar da dikkate alýnarak Türkiye þartlarýna uyarlanmaktadýr. Bu amaçla yurt dýþýndan uzun ve kýsa dönem uzmanlardan da
faydalanýlmaktadýr.
Ayný yöntemle hazýrlanmasý plânlanan
diðer 5 program da þunlardýr:
1-Madde baðýmlýlýðý,
2-Cinsel suçlular,
3-Kýsa süreli mahkûmiyet,
4-Kadýn,
5-Tahliyeye hazýrlama programý.
Hükümlülerin topluma kazandýrýlarak
yeniden suç iþlemelerinin önlenmesi için
eðitim ve öðretim çalýþmalarýnýn tamamlayýcýsý olan rehabilitasyon programlarýnýn ceza
infaz kurumlarýnda görev yapan kurum müdüründen infaz koruma memurlarýna kadar
her kademede desteklenmesi gerekmektedir. Ceza infaz reformunun yapýldýðý bugünlerde, gerçekleþtirilen rehabilitasyon programlarýnýn büyük bir baþarý ile uygulanacaðýna olan inancýmla bu çalýþmalarda görev
alacak tüm personele baþarýlar dilerim.

BMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu, Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Komisyon Baþkaný ve
Nevþehir Milletvekili Mehmet Elkatmýþ,
Adýyaman Milletvekili A. Faruk Ünsal ve
Mersin Milletvekili Hüseyin Güler ile Uzman Ýzzet Eroðlu’ndan oluþan heyet, Cumhuriyet Baþsavcýsý Osman Öztürk ve Kurum Müdürü Ensar Çelik tarafýndan karþýlandý.
Kurumun çeþitli bölümlerinde incelemelerde bulunan heyete Cumhuriyet Baþsavcýsý Osman Öztürk ve Kurum Müdürü
Ensar Çelik tarafýndan bilgi verildi. Komisyon üyeleri, yapýlan incelemede kurumun
hiçbir eksiðinin olmadýðýný ifade ettiler.
Komisyon üyeleri“ Kurumda yaptýðýmýz
incelemelerde hükümlü ve tutuklular için
düzenlenen etkinlikler dikkatimizi çekti.
Satranç odalarý, masa tenisi, sinema salonunun yaný sýra düzenlenen okuma-yazma
ve bilgisayar kurslarý hakikaten övgüye deðer.”dediler. Heyet, incelemeleri sýrasýnda
koðuþlara girerek hükümlü ve tutuklarla da
görüþtü. Hükümlü ve tutuklarla yaptýklarý
yüz yüze görüþmede herhangi bir þikâyet
almadýklarýný ifade ederken, Komisyon
üyeleri þunlarý söylediler: “Kendilerinden
herhangi bir þikâyet gelmediði gibi hemen
hemen tamamý memnuniyetlerini dile getirdiler. Bu bizim özlediðimiz tabloydu.
Buranýn mükemmel hâle getirilmesinde
emeðe geçenleri kutluyorum.”

Akþehir Ceza Ýnfaz Kurumunda folklor gösterisi
Bu yýl 46.’sý gerçekleþtirilen Uluslar
arasý Akþehir Nasrettin Hoca Þenliklerine
katýlan Uludað Akademi Halk Danslarý
Topluluðu, 6 Temmuzda Akþehir Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara folklor gösterisi sundu. Etkinlikleri; Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray,
Garnizon Komutaný Alb. Yusuf Bektaþ,
Cumhuriyet Savcýsý Ayhan Ulu, Millî Eðitim Müdürü Bayram Ali Gülleci, Baro
Baþkaný Mümin Karaboða, Ceza Ýnfaz
Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu
Baþkan ve üyeleri, personel ile hükümlü
ve tutuklular izledi. Uludað Halk Danslarý
Topluluðu üyeleri gerçekleþtirdikleri folklor gösterisi ile katýlýmcýlara unutulmaz
bir gün yaþattý. Neþeli anlarýn yaþandýðý
programda, hükümlü Adýgüzel Berber de
baðlamasý eþliðinde seslendirdiði türkülerle müzik ziyafeti sundu.
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Sayfa 3
UYKUDA SEVMEK

EVRENÝN EN GÜZEL DÝLLERÝNDEN OKUMAK!
Sevgili arkadaþlar;
Kitaplarý ve okumayý sevelim. Hangisi olursa olsun okuduðumuz her kitap insan yaþamýna
ayrý bir renk katar. Okunan her sayfanýn, her satýrýnda yeni ufuklara açýlýr gideriz. Düþüncelerine yeni bir boyut kattýðýný hissedersin. Olumlu ya da olumsuz fikirler beynini jimnastiðe
zorlar. Sonuçta her insanýn beyni süzgeçtir; benimsediklerin o süzgeçten bir bir geçer, belleðine yerleþir.
Öyle kitaplar vardýr ki; okuduðumuzda,
geçmiþle gelecek arasýnda köprüler kurarýz.
Düþüncelerimizde derin izler býrakýr. Bazen
okuduðun bir romanýn kahramanýný, olayýn
geçtiði yeri ve diðer kahramanlarý unutamazsýn. Belleðine yerleþmiþtir bir kere. Çok abartýlý deðil ama farkýnda olmadan yazarýn emeðine,
yüreðine, duygularýna ortak oluruz. Ýnsanýn
içinde ýlýk bir rüzgar eser, meltem gibi. ..Bazen
de fýrtýnalar kopar, yaþamýn çirkinliklerine raðmen güzelliklerin gerçeðine varýrýz. Yaþamý ve
anlamayý öðreniriz. Bir baþka gözle bakarýz
yaþama. ..
Öyle anlar vardýr ki, yaþadýðýn koþullar seni
karamsarlýða iter, hayat çekilmezdir artýk, kalýn
duvarlar arasýnda yalnýz hissedersin kendini.
Ýþte o an okuyacaðýn bir kitap, yalnýzlýðýna dost
olur, yaþama olan tutkunun harekete geçmesini
saðlar, yeniden direncimizi kazandýrarak karanlýklardan uzaklaþtýrýr. Demir parmaklýklar ardýnda bir yýldýz, bir güneþ gibi doðacak yüreðimize. Güzel duygularla buluþuruz sayfa sayfa…
Göz yaþlarýnda gülmeyi, acýlara direnmeyi,
yaþama gücünü buluruz her satýrýnda, her sayfasýnda bir kitabýn. Ýyiyi, güzeli, doðruyu, sevmeyi öðreniriz. Diðer yandan okumak, bizlere
eleþtirmeyi, görev almayý, sorumluluk bilinci

kazanmayý, paylaþmayý, dayanýþmayý ve hoþ görü kazanmamýzý saðlar; özgür birey olmayý, sorgulamayý öðretir. Dolayýsýyla yanlýþa doðru ile
gitmeyi de öðreniriz.
Onun için kitaplarýmýzý yediðimiz ekmekle, içtiðimiz suyla eþdeðerde tutmalýyýz. Çünkü
kitaplar ayrý bir anlam ve güç katar yaþantýmýza.
Okumak için o kadar nedenimiz var ki...
Çok hýzlý geliþen teknoloji karþýsýnda yenik
düþmemek, geçmiþten bugüne gelen bilgi yýðýnlarýna ulaþmak ve bunlardan faydalanmak
için mutlaka okumalýyýz.
Zamana yenik düþmemek için okumalýyýz.
Bizlerin en sadýk dostlarý olduðunu unutmayalým kitaplarýmýzýn.
Kitap bize umut ve kahkaha sunar, yürek
verir, sevgi verir, aþk verir. Yeter ki okuyalým.
Hepimizin ilgisini çekecek bir kitap mutlaka
vardýr.
Ama bizler okumanýn neresindeyiz? Ýþte
karþýmýzda tablo. Bir gazetenin araþtýrmasýna
göre, Türkiye’de yýlda kitap alýmý için kiþi baþýna harcanan para iki dolar, Avrupa Birliði’nde
beþ yüz dolar. Ayný araþtýrmada Japonya’da iki
kiþiye bir gazete, Türkiye’de yirmi kiþiye bir gazete düþüyor.
Bu olumsuz tabloya raðmen güzel bir kitap
yolculuðuna çýkmak için hiçbir yaþ geç deðildir.
Doðru olarak alýnan her karar için vakit geç deðildir.
Hemen þimdi!... Ýyi bir yolculuk için elimize kitap alalým. Evet arkadaþlar, geçmez günlere inat, kitaba ve okumaya MERHABA!

Dolaþtýðý mutluluk telleri
Saçlarýnýn arasýndan.
Kalkýp gidecektim ki,
Cennet uykundan uyandýn.
Iþýk saçan
Gözlerinle,
Gülümsedin.
Baþýný omzuma yaslayarak
Yeniden,
Uykuya daldýn..

Avuç içi sýcaklýðý sevgilerim
Usulca sokuluverdi,
Zeytin karasý saçlarýnýn arasýna
uyurken..
Parmak uçlarýmda tattým,
Tenindeki yorgun kývrýmla anýlarý.
Her nefes alýþýnda,
Nefesimi tutup
Ellerimi durdurdum;
Gezindiði saç tellerinde,
Uyanmayasýn diye,
Uzaklarda dolaþan uykundan.
Dudak kenarýndaki ince çizgi gülümsedi,
Görmüþcesine beni.
Güldüm.
Kim bilir rüyanda ne gördün?
Usulca çektim ellerimi,

Barýþ Erkal
Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

KREDÝ KARTI
Herkesin cebinde vardýr,
Sanki ortak bir pazardýr,
Sen kitapsýn o yazardýr,
Þu kredi kartlarýmýz.
Paran bitti bulur seni,
Güzelce okþar enseni,
Bir an olur senli benli,
Þu kredi kartlarýmýz.
Faizi nedense inmez,
Baþýnda aðrýn hiç dinmez,
Semer gibi sýrttan inmez,
Þu kredi kartlarýmýz.
Karý kocayý ayýrýr,
Zannedersin ki kayýrýr,
Malýn, mülkünü sýyýrýr
Þu kredi kartlarýmýz.

Turan Satan
Siverek Kapal Ceza
nfaz Kurumu

Kemal Çetiner
Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru
Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Kiminde üç kiminde beþ,
Alýrken zanneder beleþ,
Zayýf kalýr onda keleþ,
Þu kredi kartlarýmýz.

AÐLADIM

CEZAEVÝ
Hayallere dalýp maziyi anmayý,
Dertli dertli düþünüp hayal kurmayý,
Bir of çekip sigara yakmayý,
Cezaevine düþ de gör arkadaþ...
Bahçeye çýkýp hava almayý,
Dakika baþý saate bakmayý,
Dört duvar arasýnda volta atmayý,
Cezaevine düþ de gör arkadaþ...
Sayfa sayfa mektup yazmayý,
Teselli verecek dost bulmayý,
En ufak bir þeyde mutlu olmayý,
Cezaevine düþ de gör arkadaþ...
Kim arýyor kim soruyor,
Dostun düþmanýn belli oluyor,
Demir kapýlar yüzüne nasýl kapanýyor,
Cezaevine düþ de gör arkadaþ...
Murat Turan
Ýnfaz ve Koruma Memuru
Kaman Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
DÜN GECE RÜYAMDA GÖRDÜM

Dün gece seni rüyamda gördüm,
Gözlerin yaþlýydý neden?
Koþarak sana gelmek istedim,
Yollarýn taþlýydý neden?
Dün gece seni rüyamda gördüm,
Saçlarýn dalga dalgaydý.
Ellerini tutmak istedim,
Beni unutmuþ gibi bir hâlin vardý.
Resimleri bir bir yýrtýyordun,
Çiçekleri bir bir koparýyordun,
Rüzgârda savrulurken parçalarý,
Bakýp arkasýndan aðlýyordun.
Ben de unuturum seni,
Senin o güzel gözlerini,
Ayrýlýrken söylediðin,
O tatlý sözlerini.
Yollar dikenli de olsa yürürüm,
Çýkarým senin hayatýndan.
Ömrüm boyunca aðlarým,
Giderken taþlý yollarýndan.
Unutmak istedim unutamadým,
Güzel günlerimizi hatýrladým.
Göz yaþlarýmla suladýðým,
Çiçekleri düþünüp aðladým.
Dün gece rüyamda gördüm seni,
Dargýn gibiydin sen bana.
Benim ne günahým vardý ki?
Kader attý bizi uzaklara.
Harun Yýlmaz
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

NE FAYDA
Kuru çöle döndü yeþil topraklar,
Dalýna küsmüþ, dökülmüþ yapraklar,
Gözüme að düþtü, ak oldu þakaklar,
Bundan gayrý kader küsse ne fayda.
Mahpus damýnda olduk isyankâr,
Özgürlük bizlere uzaktan bakar,
Yâr hasreti kor olmuþ yürek yakar,
Bundan gayrý mecnun olsam ne fayda.
Ak düþtü saçlarýma tükendi gençlik,
Kara bulutlar gibi üstüme çöktü sensizlik,
Çürüdü beden, yok oldu benlik,
Bundan gayrý ecel gelse ne fayda.

Ahmet Boz
Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Bir akþam üzeri gün batarken,
Bir daha düþündüm sensiz yaþarken,
Doldu gözlerim seni ufuklarda aradým,
Ýnan yalnýzlýðýma deðil senin için aðladým.
Gece midir insaný hüzünlendiren?
Ýnsan mýdýr hüzünlenmek için geceyi bekleyen?
Artýk gözlerine bakmayacaðým,
O manalý hissi içime atmayacaðým...
Gece midir seni bana düþündüren?
Yoksa ben miyim seni düþünmek için
Geceyi bekleyen?
Yalnýzlýðýma deðil senin için aðladým,
Oturdum ranzama bir sigara yaktým,
Çýkarýp resmine bir daha baktým,
Anladým ki senmiþsin hayatýmý karartan,
Ýsyan edip kaderime senin için aðladým…

Esrar gibi alýþtýrýr,
Start verir yarýþtýrýr,
Ýcra ile tanýþtýrýr,
Þu kredi kartlarýmýz.
Yok mu onu hiç vuracak,
Karþý çýkýp durduracak,
Katil tutup vurduracak,
Þu kredi kartlarýmýz.
Silahtan daha da beter,
Sürünmek için o yeter,
Sorsalar deriz ki kader,
Þu kredi kartlarýmýz.

Osman Akay
Burdur E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

Muharrem Seren
Balýkesir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

BULMACA
SOLDAN SAÐA: 1. Yer deðiþtirmiþ - Para veya deðerli eþya
saklamaya yarayan dolap. 2. Bir meyve - Diþi - Belli bir anlamý
olan iþaret. 3. Rodyum elementinin simgesi - Hayati sývý Dolmakalem. 4. Kolu çevrilerek çalýnan sandýk biçiminde bir
çalgý türü - Eski Mýsýr tanrýsý. 5. Baþçoban - Tütün yapraðýndan yapýlan bir içecek. 6. Tavýr, davranýþ - Aktinyum elementinin simgesi - “...... Farrow” aktris. 7. Artýnýn karþýtý - Hattatlarýn kullandýklarý özel cila - Kýsaca takým 8. Hristiyan - Tedavi amacýyla vücudun bazý yerlerine yapýþtýrýlan eczalý parça. 9.
Akümülatörün kýsa yazýlýþý - Alaka - Mesafe. 10. Deneysel bilimlerin genel adý - Oldukça, hayli. 11. Ýsim - Anahtar - Bir çiçek adý. 12. Türk müziðinde bir makam - Tam tersine, aksine.
YUKARIDAN AÞAÐI: 1. Seçip toplama - Atýlgan, gözüpek. 2.
Gerçekten, hiç þüphesiz, doðru - Düz dipli hafif yarýþ teknesi
- Rusçada “evet”. 3. Prometyum elementinin simgesi - Acýma,
üzülme. 4. Laka ile cilalanmýþ - Devlet Ýstatistik Enstitüsünü
simgeleyen harfler - Tanzanya’nýn plakasý. 5. Bina yapýmý için
ayrýlmýþ alan - Aðýr yük kaldýrmaya yarayan araç. 6. Sünnet ehlinden olan kimse - Ailesinin geçimini saðlayan - Bir kan grubu. 7. Geniþlik - Bilgili, haberli - Art, peþ. 8. Nazi polis örgütü - Yadýrganan, tuhaf. 9. Taþýt dizisi - Radyum elementinin
simgesi - Gözde açýk kestane rengi. 10. Müslüman din adamý
- Bir kýþ sporu. 11. Tahýlýn saklandýðý ambar - Güzel koku Lityum elementinin simgesi. 12. Azot ve hidrojen birleþimi,
keskin kokulu bir gaz - Mitolojide savaþ tanrýsý.
Nuri Dalar
Kastamonu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
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Geçen sayýdaki bulmacanýn çözümü
SOLDAN SAÐA: 1.NA-ISPATULA 2. ARA-AÞLAR 3. ZAYÝAT-BALA 4. IC-KONU-EL 5. MIÝMTÝYAZ 6. EK-EZ-SAL 7. SÝPSÝ-ARA 8. KAVPAN 9. ASLA-US 10. ELA-ÖZ 11. TA-ATÝK-RAH
YUKARIDAN AÞAÐI: 1. NAZIM HÝKMET 2.
ARACI 3. AY-ESVAP 4. ÝKÝ 5. AKM-PALET 6. PATATES-ALÝ 7. AÞ-NÝZÝP-AK 8. BOY-AU 9. ULAASANSÖR 10. LALEZAR-ZA 11. ARAL-LALA
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Sayfa 4
USTALARDAN SEÇMELER
Abdurrahim KARAKOÇ
Yeter ki Gel
Üzülme her hafta gelemem diye,
Haftada olmazsa ayda gel caným.
Üçyüz altmýþ beþi böl on ikiye,
Sýrala otuzu say da gel caným.
Bekletme, geciken müddet ziyandýr,
Güzele kin, öfke,hiddet ziyandýr,
Varsa gurur, kibir, þiddet ziyandýr,
Onlarý orada koy da gel caným.
Kitap ‘aþk masal’ der, yýkar býrakmaz,
Akýl ‘tedbir al’ der, çöker býrakmaz,
Korku ‘gitme kal’ der, çeker býrakmaz,
Sen gönül sözüne uy da gel caným.
Yazý, güzü, kýþý, bahar zamaný,
Yaþadýn bilirsin ki her zamaný,
Dinle rüzgârlarý seher zamaný,
Uzaktan sesimi duy da gel caným.
Abdurrahim KARAKOÇ’u tanýyalým

1932 yýlýnda Kahramanmaraþ’ýn Elbistan ilçesi Ekinözü (Cela) köyünde
doðdu. Ailesinde dedesi, babasý ve kardeþleri þair olan Karakoç’un yayýmlanmýþ çok sayýda kitabý bulunmaktadýr.
Mihriban isimli ünlü türkünün de yazarý
olan Þairin yayýmlanmýþ bazý þiir kitaplarý þunlardýr: Hasan'a Mektuplar (1965),
Eli Kulakta (1969), Vur Emri (1973),
Kan Yazýsý (1978), Sularý Islatamadým(1983), Beþinci Mevsim(1985), Dosta Doðru, Akýl Karaya Vurdu(1994), Yasaklý Rüyalar(2000), Gökçekimi(2000),
Gerdanlýk - I (2000), Gerdanlýk - II
(2002), Parmak Ýzi(2002).

YOLCULUK
kul yýllarýnda çok baþarýlý
olmasýna raðmen, ortaokul
son sýnýftayken mahallelerine
yeni taþýnan kýza vurulmasý
derslerine olan ilgisini azaltmýþ, gün geçtikçe derslerinden
ve okulundan uzaklaþmýþtý. Vurulduðu kýzý bir an bile aklýndan
çýkaramýyordu. Uzun ve azimli
uðraþlardan sonra sonunda açýlabilmiþ, nihayetinde genç kýzla çýkmaya baþlamýþtý. Sevdiði
kýzla çýkmasý onu okulundan
tamamen alýp götürmüþtü. Sevdiðiyle çýkalý bir yýlý aþkýn bir
zaman olmuþtu. Sýnýf arkadaþlarý harýl-harýl üniversite sýnavlarýna hazýrlanýrken, o sevgilisiyle buluþabilmenin plânlarýný
yapýyor, okulun bir an önce bitmesini iple çekiyordu. Sevgilisiyle beraberken hiçbir þey
ama hiçbir þey umurunda deðildi. Ýleriki
hayatýnýn akýbeti,
hayatýn zorluklarý ona çok yabancý kavramlardý. Bu hengamede okullar tatil olmuþ, kendisi de bütün arkadaþlarý gibi
mezun olmuþtu. Kerhen girdiði
üniversite sýnavý büyük bir hüsranla sonuçlanýrken arkadaþlarýnýn çoðu iyi-kötü birer okula
yerleþmiþlerdi. Okuyamamanýn
ezikliði ve nedametiyle bocalarken önce babasýný kaybetmiþ, annesinin ve kardeþlerinin
geçim yükü omuzlarýna binmiþti. Bu yetmezmiþ gibi sevdiði kýzýn ailesi Ýstanbul’a yerleþmek
üzere mahalleden taþýnmýþlardý. Ýlk baþlarda sevdiðiyle düzenli bir þekilde mektuplaþýrken, birkaç ay sonra mektuplar
tek taraflý kesiliverdi. Genç çocuk ýsrarla mektup yazmasýna
raðmen bir türlü cevap alamýyordu. Gün geçtikçe kýzdan
umudunu kesip, hayatýn acýmasýz girdabýna kapýlývermiþti.
Genç yaþýna raðmen çalýþmadýðý iþ kalmamýþtý. Ailesini geçindirme çabasý, gelip çatan askerlik vazifesi derken genç yaþ-

O

MAHKÛMU KÝMLER ANLAR
Kimi bir umut, kimi bir af bekler,
Kim dört duvar arasýnda çýrpýnýr,
Kimi gelene gidine bakar,
Mahkûm olaný ancak mahkûm anlar.
Dört gözle görüþ gününü bekler,
Kimi anasýný, kimi yârini özler,
Kimi hasretle çýkacaðý günü bekler,
Mahkûm olaný ancak mahkûm anlar.
Kimi gece yýldýzlara bakarak maziyi hatýrlar,
Kimi gelecek günleri düþünür,
Kimi suçsuz, demir ranzada yatar,
Mahkum olaný ancak mahkûm anlar.
Kimi yýllarýný heba etmiþ,
Kimi yýllarý bekler durur.
Televizyon, radyo, yemek; hepsi var,
Hasret yok mu hasret, çekenleri yakar.
Ali Nart
Iðdýr Kapalý Ceza infaz Kurumu
KALMADI ARTIK
Ne tutacak bir dalým ne de dermaným,
Ne gidecek bir yolum kalmadý artýk.
Çoktan yazýlmýþ benim kader fermaným,
Gelecek bir sonum kalmadý artýk.
Felakete karýþtý þu genç ömrüm,
Gün bitmeden gönül daha ne dertler görür.
Yýkýlýr hayallerim ümitler ölür,
Aþktan yana huzurum kalmadý artýk.
Çile benim kaderim hasretler son duraðým,
Bugün dünden beterim yarýnlarda merakým.
Ben ümidin koynunda daha dünkü çýraðým
Ne beklentim ne arzum kalmadý artýk.
Yorgun þair gelecek elbette sonun,
Onun olsun mutluluklar yine de onun.
Kýrk yerinden kýrýlmýþ kanadým kolum,
Azrailden bile korkum kalmadý artýk.
Nuri Dalar
Kastamonu E Tipi Ceza
Ýnfaz Kurumu
ta çökmüþ, saçlarýna yer yer
aklar düþmüþtü.
Son zamanlarda, bir otobüs
firmasýnda muavin olarak iþe
baþlamýþ, þu þehir senin, bu þehir benim geceli gündüzlü zoraki yolculuklarda bulmuþtu kendisini. Bitmek tükenmek bilmeyen yollar, bu yollarda karþýlaþýp hizmet etmek zorunda olduðu yolcular onu epeyce hýrpalýyordu. Ara sýra kendini sorguladýðý oluyordu. Ama nafile….
Sýcak bir yaz günüydü. On
dört saat süren yolculuðun ardýndan dört-beþ saat dinlendikten sonra on altý saat sürecek
bir yolculuða çýkacaktý. Hareket saatindeki rutin iþlerin ardýndan, otobüs uzun ve yorucu
bir yolculuða doðru karanlýk
yollarda adeta süzülerek ilerliyordu. Yolculara çay, meþrubat
vs. daðýtýrken onbeþ ve onaltý
numaralý koltuklarda oturan elli yaþlarýndaki adamla genç kadýn dikkatini çekti. Yerinde donup kalmýþtý adeta. Önce gözlerine inanamadý, kendini toparlayýnca birkaç adým ötesindeki
bayanýn uðrunda istikbâlini kararttýðý ve yýllardýr kendisinden
haber alamadýðý eski sevgilisi
olduðunu fark etti. Bir yandan
kadýnla göz göze gelmemeye
çaba harcýyor, diðer yandan da
yolculuðun hiç bitmemesi, günlerce sürüp gitmesi için içinden
dua ediyordu. Birden kadýnýn
“muavin bey, çocuða bir su getirebilir misiniz” lafýyla irkildi.
Bir çýrpýda suyu getirmiþ, kadýn
yüzüne bile bakmadan sadece
teþekkür etmekle yetinmiþti. O
anda eski sevgilisinin onu tanýmadýðýný anlamýþ, en çok da bu
duruma
lanetler yaðdýrmýþtý.
Yýllardýr unutamadýðý gençlik
aþký onu tanýmamýþtý bile…
Gece ilerledikçe yolcular
uykuya dalmýþ, otobüse derin
bir sessizlik hakim olmuþtu.
Genç kadýn da baþýný kendinden bir hayli yaþlý kocasýnýn

ACEM KIZI
Þimdi git.
Sanki seninle,
Yürekten türküler söylemedik.
Sanki,
Sanki her baharýn yaðmurlarýnda,
Kömürsü gözlerinden,
Damla damla,
Berrak berrak,
Sanki ben,
Ben düþmedim acem kýzý.
Hadi git,
Hadi git kýrýlan yüreðim,
Dökülen göz yaþlarým,
Aðrýyan yorgun yüreðim,
Çatlamýþ sazým,
Yazmayan kara kalemim,
Bitmeyen türkülerim,
Daha okunmayan,
Mýsra mýsra þiirlerim,
Hadi git.
Hadi git.
Sözlü vitrinlerde,
Darmadaðýn öylece,
Öz kalbimin içinde,
Sanki bir sürgün sevdam,
Hadi git.
Koca yýllar nasýl ayrý geçti,
Ýki mýsranýn,
Sanki yitik hayatý,
Sanki kayýp bir ruhun,
Aranmasý gibi iþte.
Sanki dünyayý dolaþýrsýn,
Gözlerime baktýkça,
Özlem özlem,
Hasret hasret,
Zindan zindan...
Ve koþarak,
Hadi git.
Hadi,
Sen de git,
Kar tanesi……
Uður Turgut
Ýnebolu M Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu

omzuna dayamýþ, uykuya dalmýþtý.
Mola yerlerinde, tüm yolcular gibi onlarda ihtiyaçlarýný gidermek için otobüsten inip, dinlenme dakikalarýný beraberce
deðerlendirmeye çalýþýyorlardý.
Mutlu bir aile olduklarý her hallerinden belli oluyordu. Belki
de genç adamý teselli eden tek
þey eski sevgilisinin bir baþkasýyla da olsa mesut olmasýydý.
Gerek mola yerlerinde gerekse
yolculuk boyunca bir an olsun
bakýþlarýný genç kadýndan ayýramýyor, bazen genç kadýnýn
üzerine yoðunlaþan bakýþlardan rahatsýz olabileceðini düþünüyor, kendini frenlemeye
çalýþýyordu. Aslýnda genç kadýn
üzerindeki bakýþlarý fark edemeyecek kadar yorgun ve en
önemlisi de ailesi ile olmanýn
tadýna doyulmaz bir huzur ortamýndaydý.
Günün ilk ýþýklarýyla birlikte
yolculuðun da sonuna yaklaþmýþlardý. Genç adam çaresizce
yolculuðun bir an önce bitmesini bekler olmuþtu artýk. Otobüs
otogara vardýðýnda son kez eski sevgilisine bakýþlarýný yöneltti. Genç kadýn çocuðu ve
eþiyle ilgileniyordu. Otobüsten
iner inmez genç kadýnýn eþi valizleri almýþ, ticari bir taksiyi
çaðýrmýþ, yorgunluk içinde taksiye binmeye çalýþýyordu. Taksi
hareket ettiðinde genç adam
arkalarýndan öylece bakakalmýþtý. Genç adam otobüsüne
doðru adýmlarýný atarken incecik bir gözyaþý yanaklarýndan
aþaðýya doðru süzülüyordu. Ayný anda otogardaki bir kafeteryadan yükselen þarký genç adamýn beyninde zonkluyordu.
“Bir daha sevmek mi tövbeler, tövbeler olsun.
Bir daha sevmek mi tövbeler, tövbeler olsun.”
Nurettin Hamidi
Midyat M Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
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Geçmiþten Geleceðe
Uþak E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu (1)
Zaman zaman otoritenin yitirildiði, tatsýz
olaylarýn yaþandýðý bir geçmiþe sahip olan Uþak
E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 2003 yýlýnda Uþak Cumhuriyet Baþsavcýsý, Kurum Müdürü ve tüm personelin elele vermesiyle geliþen
ve deðiþen günümüzün þartlarýna uyum saðlayabilmek, kurumu yaþanýlabilir, görev yapýlabilir
bir kurum haline getirmek amacýyla muazzam
deðiþiklikler ve düzenlemeler gerçekleþtirmiþtir. Kalabalýk koðuþ modelinin terk edilerek oda
tipine geçilmesi ile huzur ve güvenlik saðlanmýþtýr. Hükümlü ve tutuklularýn eðitilmeleri,
tahliye sonrasýna hazýrlanmalarý amacýyla düzenlenen tüm çalýþmalar sonuç vermiþtir. Sürdürülebilir bir ceza infaz kurumu sisteminin,
dinamiðinin oluþturulmasý fikri hayata
geçirilebilmiþtir. TC Adalet Bakanlýðý Avrupa Birliði ve Avrupa Konseyi’nin iþbirliði ile yürütülen
“Yargýnýn Modernizasyonu ve Cezaevi Reformu
Projesi” kapsamýnda örnek cezaevi olma yolunda model olarak seçilmiþ olan Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda halen devam eden
bu düzenlemeler geleceðin ceza infaz kurumlarýna örnek teþkil edecek niteliktedir.
Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna Genel Bakýþ:
l987 yýlýnda yapýmý tamamlanarak faaliyete
geçen Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
þehir merkezine 9 km. uzaklýktadýr. Ýlk yapýmý
itibariyle koðuþ tipi olarak dizayn edilmiþ olmasýna raðmen yaþanan tatsýz olaylar sonucu alýnan
bir kararla oda tipine dönüþtürülmeye baþlanýlmýþtýr. Kasým 2000 ayýnda meydana gelen isyan
ve 19 Aralýk 2000 Hayata Dönüþ Operasyonlarý
sonucu bu süreç daha da hýzlandýrýlarak oda tipine dönüþümü tamamlanmýþtýr. Halen 56 oda,
26 müþahede odasý, çeþitli iþ
atölyeleri ve 438
kapasite ve 142 personeli ile hizmet vermektedir.
Hükümlü ve tutuklu profili olarak çeþitlilik
arz etmekle birlikte, genel olarak Buca Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu’ndan nakil gelen hükümlü
ve tutuklularý barýndýrmaktadýr. Bayan terör
mahkûmlarýnýn da bulunduðu kurumda müstakil bir bayan bölümü mevcut olup adlî ve terör
hükümlü bayanlar ayrý ayrý odalarda ve birbirinden baðýmsýz olarak barýndýrýlmaktadýr.
Kapasitesinin üzerinde hizmet veren kurumda suç nevi itibariyle; cinsel suçlular, gasp
ve
hýrsýzlýk suçlularý, cinayet suçlularý hükümlü ve tutuklu olarak bulunmakta olup, ayrýca bayan terör hükümlüleri de mevcuttur.
“Yargýnýn Modernizasyonu ve Cezaevi
Reformu Projesi” Kapsamýnda Uþak E Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu:
TC Adalet Bakanlýðý ile birlikte Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafýndan yürütülen “Yargýnýn Modernizasyonu ve Cezaevi Reformu Projesi” çerçevesinde Eylül 2004 tarihinden itibaren Uþak Ceza Ýnfaz Kurumu örnek
kurum olma yolunda model olarak seçilmiþtir.
Adý geçen proje kapsamýnda; Eylül 2004 tarihinde baþlayan ve çeþitli zamanlarda devam eden
gözlem ziyaretleri sürdürülmektedir. Proje kapsamýnda; Ýngiltere Cezaevleri ve Cezaevi Sistemi”ni incelemek üzere bir heyet ve Paþakapýsý
Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu’nu incelemek
üzere bir grup oluþturulmuþ ve incelemeler yapýlarak gerekli bilgiler alýnarak kuruma ve sistemine uygun düzenlemeler yapýlmýþtýr.
Bu kapsamda; model cezaevinde, mevcut
uygulamalar Avrupa Standartlarýna-Avrupa Cezaevi Kurallarý ve Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulunun Kararlarýna ve Tavsiyelerine ve Ýþkence
ve Ýnsanlýk Dýþý veya Alçaltýcý Muamele veya Cezalarýn Önlenmesine dair Avrupa Komitesi Genel Standartlarýna-göre deðerlendirilmektedir.
Ayrýca, model cezaevinde gerekli görülen deðiþiklikler; örneðin fiziki, mimari, yapýsal deðiþiklikler usul, sistem, uygulama ve rejim deðiþiklikleri olarak deðerlendirilmektedir.
Devam edecek
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O gün akþam üzeri, evde
tatlý bir telâþ
vardý. Sedat ve
eþi
Müzeyyen’in, akþam
yemeðine konuklarý gelecekti. Evin küAli Suat ERTOSUN çük kýzý Ýnci,
Yargýtay Üyesi
oynamak için
sokaða çýkmýþtý.
Ýnci, beþ yaþýndaydý. Sokaða çýktýðýnda, genelde akþam
ezanýndan önce eve gelirdi. O gün de annesi, “misafir geleceðinden geç kalmamasý” için sýký tembihatta bulunmuþtu.
Akþam ezaný okunmuþ, hava kararmýþ,
misafirler gelmiþti. Ýnci, görünürlerde
yoktu. Evdekiler meraklanmaya baþlamýþlardý. Evin büyük kýzý Iþýk, kardeþini
aramaya çýkmýþ, bulamadan dönmüþtü.
Meraklar endiþeye dönmek üzere iken
kapý çalýndý. Müzeyyen koþarak kapýyý açtýðýnda Ýnci, gözleri iki çeþme, üstü baþý
kir içinde içeriye girdi.
- Anne, küçük kedi ölmek üzere, Ahmet onu çöp bidonuna attý, ne olur, onu
kurtarýn, diye aðlýyordu.
Ahmet, komþularýnýn oðluydu. Ýnci
ile yaþýttý. Birlikte oynarlardý.
Ýnci, “Ahmet’le bir kedi yavrusu bulduklarýný, onunla oynadýklarýný, annesini
aramalarýna karþýn bulamadýklarýný, küçük kediyi eve getirmek istediðini, ancak
Ahmet’in çöp bidonuna attýðýný, kendisinin kediyi bidondan çýkaramadýðýný, çev-

Ü

lkemizde son yýllarda çocuk haklarý, sokakta yaþayan ve çalýþan
çocuklar, çocuk suçluluðu gibi
konular gündemimizde daha sýkça yer
almaya baþlamýþtýr. Yapýlan araþtýrmalar
çocuk suçluluðunun devamlý olarak arttýðýný, çocuklarýn bir araya gelerek iþledikleri suçlarýn vasýf ve mahiyetlerinin
daha ürkütücü bir hal aldýðýný ve geçen
yýllara göre suç iþleyen çocuklarýn yaþ ortalamasýnda gittikçe küçülme olduðu
tespit edilmiþ bulunmaktadýr.
Daha 19 uncu yüzyýlýn sonlarýnda çocuk suçluluðunun sosyal bir tehlike teþkil edecek þekilde çoðalmasý, bu konuya
yeni metodlarla eðilmeyi zorunlu kýlmýþ,
bir yandan çocuðun suça yöneliþindeki
sebepler ve bunu önleme yollarý araþtýrýlmakla beraber, diðer taraftan suça bulaþ-
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redeki kapýcýlarýn üzerine çöp attýklarýný,
üstünün bu yüzden kirlendiðini” söylüyor, gözlerinden yaþlar eksilmiyordu.
Sedat ve Müzeyyen, Ýnci ile birlikte
hemen çöp bidonunun yanýna gittiler.
Hava kararmýþtý. Bidonda kedi eniðini
bulamadýlar. Eve dönüp aldýklarý ýþýldak
ile aramalarýný sürdürdüler. Bu sýrada
yanlarýna oturduklarý apartman kapýcýsý
Orhan da gelmiþti. Onun da yardýmýyla
bidonu boþaltmaya baþladýlar. Kýsa bir
süre sonra çöp torbalarýnýn arasýna sýkýþmýþ durumdaki yavru kediyi buldular.
Minik kedi yaralýydý ve zor nefes alýyordu.
Sedat, hayvaný mahallelerinde bulunan
bir veterinere götürdü. Veteriner hekim,
kedinin yaralarýný temizleyip, ilaç sürdükten sonra, “durumunun kritik olduðunu” belirterek Sedat’a teslim etti.
Sedat, yavru kedi ile eve döndüðünde,
ona hemen bir sele içinde yer hazýrlayýp,
yerleþtirdiler. Ýnci, yavru kedinin baþýndan ayrýlmýyordu.
Geç de olsa, misafirleri ile yemeðe
oturdular. Herkes üzülmüþtü. Ýnci’yi
zorla ikna edip, masaya oturttular. Çok az
yemek yiyen Ýnci, daha sonra yine kedinin yanýna gitmiþti. Bir ara oturduklarý
salona gelerek:
- Baba, minik kedi bizim kedimiz olsun mu, ona biz bakar mýyýz? diye sordu.
Sedat olumlu cevap verince:
- O zaman adý Minnoþ olsun, dedi ve
tekrar kedinin yanýna gitti.
Yemekten sonra misafirleri ile oturduklarý sýrada Müzeyyen’in aklýna, daha
önceden ayný apartmanda oturduklarý,
Gönül Haným geldi. Gönül Haným,

emekli öðretmendi. Zamanýnýn çoðunu
hayvanlarý koruma derneklerinde geçiriyor, çevreden onlar için yardým topluyor,
çocuklara hayvan sevgisini býkmadan,
usanmadan anlatýyor, onlarla birlikte sokaklardaki baþýboþ kedi ve köpekleri besliyordu. O çocuklarýn sevgilisi, onlarýn
Gönül teyzesiydi.
Müzeyyen, telefonla Gönül Haným’ý
aradý. Telefona çýkan eþi “Gönül’ün evde
olmadýðýný, hayvanlarý beslemek için sokaða çýktýðýný” söylemiþ ve cep telefonunu vermiþti. Cep telefonundan aradýklarýnda Gönül Haným, uzakta olduðunu,
sokak hayvanlarýný besledikten sonra hemen uðrayacaðýný, bu arada annesinin
kalbi sansýn diye kedinin yanýna saat konulmasýný, saatin tik-taklarýnýn küçük
kediye güven ve yaþama sevinci vereceðini” söylemiþti.
Minnoþun içerisinde yattýðý selenin
yanýna hemen bir saat koydular. Minnoþ
biraz canlanýr gibi oldu. Ancak durumu
hiç iyi deðildi. Gözlerini açamýyor, zorlukla nefes alýyordu. Ýnci, gözünü ayýrmadan yavru kedinin baþýnda oturuyor,
iyileþmesi için dua ediyordu.
Saat 23.00 civarýnda evin kapýsý çalýndý. Gönül haným gelmiþti. Birlikte Minnoþ’un yanýna gittiklerinde, Ýnci’nin uyuyakaldýðýný gördüler. Onu yataðýna yatýrdýlar. Gönül Haným, kediye bakýnca gözleri yaþardý:
- Yavru kedinin durumunun iyi olmadýðýný, kendisinin alýp bakabileceðini, iyileþtiðinde Ýnci’ye vereceðini, söyledi.
Yapabilecekleri bir þey yoktu. Minnoþ’u selesiyle birlikte Gönül Haným’a

ÇOCUK ADALET SÝSTEMÝNE DOÐRU (1)
mýþ çocuðun psikolojik kiþiliðindeki
farklýlýk, suça iten faktörler, suçlu çocuklara uygulanacak yaptýrýmlarýn mahiyeti
ve özellikle bunlarýn topluma tekrar yararlý birey haline getirilmeleri için uygulanýlmasý düþünülen tedbirlerin özelliði, suça bulaþmýþ çocuklarýn özel mahkemelerde yargýlanmasý gerektiðini ortaya koymuþtur.
Esasen “suçlu çocuk” kavramý doðru olmayýp, suça itilmiþ veya deðiþik
sebeplerle kanunlarla ihtilafa düþmüþ
çocuk vardýr. Yarýnlarýmýzýn ümit tomurcuklarý olan çocuklarýmýzýn ihmali, istismarý, eðitim yokluðu, ailelerin yeterli bilinç seviyesinde bulunmamalarý, ekonomik yetersizlikler gibi pek çok sebep çocuk suçluluðunun temel faktörleridir. Bu
günün modern hukuk anlayýþýnda; sýrf
yaþýnýn küçüklüðü yüzünden çocuða daha hafif bir ceza uygulanmasý geçen yüzyýlýn ceza hukukunun hatalarýndan biri
olarak kabul edilmekte, özellikle çocuðun henüz suç iþlemeden önce adli
yönden korunmasý sorunun özünü
teþkil etmektedir. Bütün bunlara raðmen
yukarda sayýlan deðiþik sebeplerden ötürü kanunlarla itilafa düþmüþ çocuklar
için özgürlüðü baðlayýcý ceza hükmedilmiþ ise de artýk burda amaç çaðdaþ infaz
sisteminin geldiði nokta olan; hükümlülerin rehabilite edilerek yeniden topluma kazandýrýlmasý olmalýdýr. Aksi takdirde dört duvar arasýnda ceza süresini tamamlatarak topluma salývereceðimiz her
birey gibi çocuðun da yeniden suça bulaþmýþ þekilde karþýmýza çýkacaðýndan
þüphe edilmemelidir.
NEDEN AYRI BÝR ADALET SÝSTEMÝ?
Uluslararasý belgelerde, suça sürüklenen çocuklarýn yetiþkinler gibi yargýlanmalarý ve cezalandýrýlmalarýnýn, onla-

rý suç ve benzeri risklerden koruyamadýðý gibi daha fazla riske açýk hale getirdiðinden hareketle, çocuklara özgü kanun,
usul ve makamlarýn oluþturulmasý gerekliliði dile getirilmektedir. Bu bilimsel
veriler ýþýðýnda varýlan bir sonuçtur. Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarýna Dair
Sözleþmesi ile çocuklara özgü kanun,
usul ve makamlar oluþturma gerekliliði
tüm taraf devletler için bir yükümlülük
haline gelmiþtir. Kaldý ki Avrupa bütünleþme sürecine dahil ülkelerin bir çoðunda bu yükümlülüðün bir gereði olarak çocuklara özgü kanunlar kabul edilmiþtir.
TÜRKÝYE’DE ÇOCUK HUKUKU
Avrupa Birliðine üyelik yolunun daha
somut hale geldiði son yýllarda ülkemizde hýzlý bir kanunlaþma sürecinin baþladýðýný, dolayýsýyla AB normlarýný benimseme arayýþlarýnýn artmaya baþladýðýný
görmekteyiz. Ceza hukukumuzu oluþturan temel müesseselerde önemli deðiþiklikler yapan 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu, 5271 sayýlý Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik
Tedbirleri Hakkýnda Kanun 1 Haziran
2005 tarihi itibarýyla yürürlüðe girmiþ
olup, bu kanun ile çocuklarla ilgili olarak
tarafý bulunduðumuz uluslararasý sözleþme ve bildirgeler karþýsýnda 2253 sayýlý Çocuk Mahkemelerinin Kuruluþu Görev ve Yargýlama Usülleri Hakkýnda Kanunun yeniden gözden geçirilmesi zorunluluðu ortaya çýkmýþtýr.
Bilindiði gibi, Türkiye’de çocuklara
özgü ilk kanun 07.11.1979 tarihli ve 2253
sayýlý kanun olup, 01 Haziran 1982 tarihinde yürürlüðe girmiþ ve bu güne kadar
yedi kez deðiþikliðe uðramýþtýr. Yukarýda
saydýðýmýz gerekçeler ve mevzuatýmýzda
yapýlan deðiþiklikler doðrultusunda yeni
bir mevzuata duyulan ihtiyacýn büyüme-

Sayfa 5
verdiler. Biraz sonra da misafirlerini
uðurladýlar.
Ertesi sabah erkenden kalkan Ýnci,
Minnoþ’u göremeyince yatak odasýna
gelerek:
-Baba Minnoþ nerede, diye sormuþtu.
Ýnci’ye dün gece olan geliþmeleri anlattýlar. Ýnci:
- Gönül teyzelere gidelim, Minnoþu
görmek istiyorum, diye tutturmuþtu.
Biraz vaktin geçmesini beklediler.
Saat 09.00’da ailece Gönül Hanýmlarýn
evine gittiler. Kapý açýldýðýnda Gönül
Haným çok üzüntülüydü.
- Maalesef Minnoþu kaybettik, onu
kurtaramadýk, dedi.
Ýnci, aðlamaya baþlamýþtý. Onu zorlukla teskin ettiler. Daha sonra Gönül
Haným’ýn da katýlýmýyla, Minnoþu yakýnlarýnda bulunan parkta, bir aðacýn altýna
gömdüler.
Acýlarý büyüktü. Aradan yýllar geçmesine karþýn, Minnoþu unutmadýlar.
Güzel Sözler
Karanlýða küfredeceðine bir mum
yak!...
Konfüçyüs
Size gül veren elde her zaman biraz
koku kalýr.
Çin Atasözü
Sevgi ektiðimiz yerde sevinç büyür.
Shakespare
Ýnsanýn kendine yaptýðý kötülükleri,
düþmaný bile yapamaz.
William Temple

EÐÝTÝM KÖÞESÝ
Orhan ARSLAN
Tetkik Hâkimi

si üzerine baþlatýlan çalýþmalar sonucunda bir tasarý hazýrlanmýþtýr. Nihayet bu
tasarý, TBMM tarafýndan “temel yasa”
kapsamýna alýnarak 03.07.2005 tarihinde
kabul edilen 5395 sayýlý Çocuk Koruma Kanunu olarak 15.07.2005 tarihinde
Resmî Gazetede yayýmlanarak (birkaç
hükmü hariç) yürürlüðe girmiþtir. Bu
Kanun ile 2253 sayýlý eski kanun yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Çocuklar için bütün bütün ayrý bir
dünya yaratýlmasýn savunan ve ülkemizin
sosyal ve kültürel yapýsýyla asla uyuþmayan yaklaþýmlarý savunan bazý çevreler
tarafýndan yetersiz olduðu yönünde eleþtirilse bile; getirilen bakýþ açýsý, yenilikler
ve temel ilkeler açýsýndan söz konusu kanunun önemli bir boþluðu dolduracaðýna
ve ülkemizde büyümekte olan bir sorunu
çözmede baþarýlý olacaðýna olan inancýmýz tamdýr. Hiç þüphesiz yapýlan her düzenlemeyi eleþtirmek ve eksik hususlarýný bulmak kolaydýr. Oysaki önemli olan
alternatif çözüm önerilerini ortaya koyarak bu ülke insanýnýn yarýnlarý için iyi niyetli olarak fikir üretmektir. Elbetteki tek
baþýna bu kanunun varlýðý yeterli olmayýp, getirilen yeni kurumlarýn kadrolarla
birlikte ivedi olarak oluþturulmasý, ikincil mevzuatýn çaðdaþ uygulamalar ve ülkemiz gerçekleri ýþýðýnda hazýrlanmasý
gerekmektedir. Kabul edilen tüm yasal
düzenlemeler gibi Çocuk Koruma Kanunu’nun da güzel yurdumuza ve Türk
hukuk sistemine hayýrlý olmasýný temenni ediyoruz.
5395 sayýlý kanun ile getirilen yenilikler ve eski mevzuat ile arasýndaki farklarý
önümüzdeki ayýn yazýsýnda ele alacaðýz.

Seslenis

Sayfa 6

Diyarbakýr E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumundan resim ve el iþi sergisi

D

iyarbakýr E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
açýlan resim kursuna katýlan hükümlü ve tutuklularýn yaptýklarý yaðlý boya resimler ile çeþitli el
iþi ürünleri 27 Haziran-2 Temmuz günlerinde düzenlenen sergide vatandaþlarýn beðenisine sunuldu.
Diyarbakýr Güzel Sanatlar Galerisi Daðkapý Sergi
Solununda gerçekleþtirilen serginin açýlýþýný Vali Yardýmcý Hýdýr Kahveci ve Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin
Canan birlikte yaptýlar. Çok sayýda kurum ve kuruluþun
temsilcileri, basýn mensuplarý ve vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði sergide 73 yaðlý boya tablo, el iþi ürünleri
ile kurumda bulunan çocuk tutuklularýn yaptýðý resimlerin satýþý yapýldý.
Açýlýþ sýrasýnda, Vali Yardýmcýsý Hýdýr Kahveci’ye
Anýtkabir ve Atatürk’ü gösteren bir tablo hediye edildi.

Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan veda yemeði

K

ütahya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda tayin ve emekli olan personel için veda
yemeði düzenlendi. Dumlupýnar Üniversitesi
Germiyan Kampusü Akademi Restaurant’ta verilen veda
yemeðine; Cumhuriyet Savcýsý Nazmi Güven, Kurum
Müdürü Cengiz Gül, 2. müdürler ve personel katýldý.
Cumhuriyet Savcýsý Nazmi Güven yaptýðý konuþmada, baþka kurumlara atanan ve emekli olan personele teþekkür ederek, bundan sonraki yaþamlarý için baþarýlar
diledi. Kurum Müdürü Cengiz Gül de, kurumda çok iyi
çalýþmalar yapýldýðýný, bunda en büyük payýn memurlara
ait olduðunu ifade ederken, çalýþmalardan dolayý herkese teþekkür etti. Veda yemeðinde, geçtiðimiz ay hayatýný
kaybeden Mehmet Kurumsak anýlýrken, ailesine verilmek üzere plâket ve hediye hazýrlandý. Konuþmalarýn ardýndan; Ýzmir 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumuna atanan Raif Cora’ya Cumhuriyet

Kocaeli 1 No’lu
F’den örnek sergi

K

ocaeli 1 No’lu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda açýlan çinicilik,
bakýrcýlýk, ahþap boyama, kilimcilik,
aðaç iþleri ve taký tasarýmý kurslarýna
katýlan hükümlü ve tutuklularýn çalýþmalarý Ýzmit Fuarýnda sergilendi.
10 Haziranda gerçekleþtirilen
serginin açýlýþýna; Vali Erdal Ata,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Ethem Dikmen, Kocaeli Büyükþehir
Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu ve çok sayýda davetli katýldý.

Savcýsý Nazmi Güven, emekli olan personelden Aþçý Sedat
Kükrer’e Kurum Müdürü Cengiz Gül, Mutemet Nedim Tezcan’a Siirt Açýk Kurumu Müdürü Kasým Demiralp, Ýnfaz ve
Koruma Baþmemuru Mustafa Kardaþ’a 2. Müdür Mehmet
Güvercin, Hizmetli Ýsa Tekin’e 2. Müdür Ogün Aksoyoðlu ve
Dursun Ali Görüm tarafýndan plâket ve hediye verildi.

nebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, ünlü Tiyatrocu Yýlmaz Erdoðan’ýn kaleme aldýðý “Bir
Ýshak’sýn Bir Cemil” isimli tiyatro oyunu hükümlü ve tutuklular tarafýndan
sahnelendi. 29 Haziranda gerçekleþtirilen tiyatro gösterisini; Kaymakam
Ali Yener Erçin, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çil, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný H. Çelik Özben, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, çok sayýda yargý mensubu, daire amirleri, Kurum Müdürü Kamil Özdemir,
personel ile hükümlü ve tutuklar izledi.
Müzik ve eðlence programý
Kurumda, sosyal ve kültürel etkin-

likler kapsamýnda 15 Haziranda bayan,
22 Haziranda ise erkek hükümlü ve tutuklular için müzik ve eðlence
programý gerçekleþtirildi. Bayanlar
için gerçekleþtirilen programda Müzisyen Nezih seslendirdiði parçalarla
katýlýmcýlara unutulmaz bir gün yaþattý. Hükümlü Zinnur Gülþah Dinçer de
gitarýyla programa renk kattý.
Erkekler için düzenlenen programda ise büyük coþku yaþandý. Birbirinden güzel parçalarýn seslendirildiði
programda hükümlü ve tutuklular oynayarak eðlendiler. Etkinlikler Cumhuriyet Savcýsý Vural Ýrtem ve Kurum
Müdürü Kamil Özdemir’in yaptýðý konuþmayla sona erdi.

Çarþamba Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
“uyuþturucu” konulu konferans

Ç

Sivas E Tipi Ceza Ýnfaz
Kurumunda sertifika
heyecaný ve konferans
Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan meyvecilik, koyun besiciliði ve
enstrüman kurslarýný baþarýyla tamamlayan hükümlü ve tutuklara sertifikalarý gerçekleþtirilen programda verildi. Geçtiðimiz ay düzenlenen programda, enstrüman
kursunu baþarýyla bitiren hükümlü ve tutuklular hünerlerini gösterdiler. Hükümlü
ve tutuklular koro ve solo seslendirdikleri
parçalarla katýlýmcýlarý eðlendirirken,
ayakta alkýþlandýlar. Programýn sonunda;
enstrüman, meyvecilik ve koyun besiciliði
kurslarýnda baþarý gösteren hükümlü ve
tutuklulara sertifikalarý Kurum Müdürü
Veysel Yüksel ve 2. müdürler tarafýndan
verildi.
Aile plânlamasý ve ana çocuk saðlýðý
konulu konferans
Ayrýca, 23 Haziranda Ýl Saðlýk Müdürlüðü Ana Çocuk Saðlýðý Biriminde görevli
Dr. Sevgi Gümüþ tarafýndan “Aile Plânlamasý ve Ana Çocuk Saðlýðý” konulu konferans verildi. Dr. Gümüþ, bayan hükümlü
ve tutuklulara etkili aile plânlamasý, doðum öncxesi ve sonrasý beslenme, çocuk
bakýmý konularýnda bilgiler verdi. Dr. Gümüþ, Saðlýk Bakanlýðýnýn baþlattýðý çocuklara ücretsiz D vitamini daðýtýmý projesi
kapsamýnda kurumda yeni doðan bir çocuða D vitamini verirken, anneye de bu vitaminin önemi hakkýnda bilgiler aktardý.

Niðde E Tipi Ceza
Ýnfaz Kurumunda
“çevre” konulu konferans

Ýnebolu M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda
tiyatro gösterisi ve konser coþkusu

Ý

15 Temmuz 2005

arþamba Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular için “Uyuþturucu Madde Baðýmlýlýðý ve Zararlarý” konulu konferans verildi. Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen konferansa Ýl Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Kaan Durukan, Narkotik Büro Amiri Alpaslan Ýlter, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Alican Usta ve Psikolojik Danýþman Sabire Soðancý konuþmacý olarak katýldý. Konuþmacýlarýn uyuþturucuyla ilgili çok önemli bilgiler aktardýklarý konferansý; Kaymakam Nurettin Yücel, Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk, Cumhuriyet
Savcýlarý Fýrat Sürücü ve Sabri Keskin, Kurum Müdürü Þükrü Öztürk, 2. Müdürler Zeki Caba ve Musa Demirtaþ, personel ile hükümlü ve tutuklular izledi.

Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Niðde Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü Öðretim Görevlileri Doç. Dr. Ahmet Karataþ, Yard.
Doç. Dr. Ayþegül Karataþ, Araþtýrma Görevlileri Münir Uçak ve Biyoloji Bölümü
yüksek lisans öðrencileri tarafýndan
“Çevrenin Korunmasý ve Çevre Bilincinin Oluþturulmasý” adlý konferans verildi. Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen konferansýn 1. bölümünde Türkiye’deki bitki
ve hayvan çeþitliliði ile daðýlýmý, yok olma tehlikesiyle karþý karþýya kalan canlý
çeþitleri, çevre kirliliðinin nedenleri ve
çözümleri hükümlü ve tutuklulara slayt
gösterisi eþliðinde anlatýlýrken, 2. bölümünde Niðde Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü Araþtýrma Laboratuarýndan getirilen çeþitli canlý ve
cansýz hayvan materyalleri sergilenerek,
konuklar ile hükümlü ve tutuklulara gezdirildi.

Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
“panel” düzenlendi
Bitlis E Tipili Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda “Suç ve Suçun Oluþumu” konulu panel düzenlendi. 17 Temmuzda gerçekleþtirilen panelin baþkanlýðýný Eðitim
Birimi Sorumlusu Ýlhan Girgin yürütürken, tutuklular M. Ali Arpa ve Murat Kayacan, hükümlüler Halil Ýbrahim Bilen,
Fikret Özkan, Fahri Özalp ve Mustafa
Konyalý konuþmacý olarak katýldý. Konuþmacýlar suç ve suçun oluþumuna etki
eden aile yapýsý, çevre, inanç eksikliði ve
manevi boþluk, medya, ekonomik koþullar, uyuþturucu madde kullanýmý, kumar,
eðitim gibi faktörler ile ilgili yapýlan
araþtýrmayý izleyicilere aktardýlar.

Siirt E Tipi Ceza Ýnfaz
Kurumu personeli
piknikte stres attý
Siirt E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personeli iþ ortamýnýn stresini
piknikte attý. Personelin birbiriyle kaynaþmasý, birlik ve beraberlik duygularýnýn artýrýlmasý amacýyla 18 Haziranda düzenlenen pikniðe; Cumhuriyet
Baþsavcýsý Alaettin Soylu, Cumhuriyet
Savcýsý Ali Metin Doðan, Hâkim Murat Kahraman, Kurum Müdürü Göksal Korkmaz, 2. müdürler ile personel
katýldý.

Seslenis

15 Temmuz 2005

Adýyaman E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumundan el sanatlarý sergisi

A

dýyaman E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan
yapýlan el sanatlarý ürünleri 20-29 Haziran
günlerinde sergilendi. Adýyaman Devlet Güzel
Sanatlar Galerisinde açýlan sergide kurumun halý-kilim, mobilya, marangoz ve terzi atölyeleri ile
hobi odalarýnda üretilen çok sayýda ürünün satýþý yapýldý. Büyük ilgi gören serginin açýlýþ törenine; Vali Hikmet Tan, Garnizon Komutaný Namýk
Boran, Belediye Baþkan Vekili Fahri Özkan, Adalet Baþmüfettiþi Ahmet Abdullah Çeliksular, Adalet Müfettiþi Yaþar Susmaz, Cumhuriyet Baþsavcýsý Fevzi Argýç, Baro Baþkaný Nazým Pektaþ, Emniyet Müdürü Süleyman Güleç, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu üyeleri,
Kurum 1. Müdürü ve II. müdürleri, çok sayýda
davetli ile hükümlü ve tutuklu yakýnlarý katýldý.
Vali Hikmet Tan, serginin açýlýþýnda yaptýðý
konuþmada bu tür etkinliklerin ceza infaz kurumlarý açýsýndan büyük önem taþýdýðýný ifade
ederken, törene katýlan davetlilerden bu yöndeki
çalýþmalara destek olmalarýný istedi. Cumhuriyet
Baþsavcýsý Fevzi Argýç da konuþmasýnda, hükümlü ve tutuklularýn topluma faydalý insanlar olarak
tahliye sonrasýna hazýrlanmalarý için kurumda
yürütülen faaliyetler hakkýnda bilgi verdi.

Doðubeyazýt Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumundan bir dizi etkinlik

D

oðubeyazýt Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Haziran ayý
içerisinde konferans, sertifika ve
ödül daðýtýmý ile sünnet gibi çeþitli etkinlikler düzenlendi. Doðubeyazýt Devlet Hastahanesi
personeli Dr. Erdem Arýk ve Saðlýk Memuru Lütfi Özyurt tarafýndan “Ýlkyardým” konulu konferans verildi. Konferansa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Turhan Turunç, Ýlçe Müftüsü Aþur Küçük,
Kurum Müdürü Uður Salt, personel ile hükümlü ve tutuklular
katýldý. Konferansta, Ýlçe Müftüsü Aþur Küçük de, katýlýmcýlara
organ baðýþýnýn önemiyle ilgili bir
konuþma yaptý.
SÜNNET TÖRENÝ
Kurum
Müdürlüðünün
giriþimleriyle 2 tutuklu Devlet
Hastahanesinde sünnet ettirildi.

Sünnet nedeniyle Kurumda
program düzenlendi. Proðrama;
Kaymakam A. Rauf Ulusoy,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Turhan
Turunç, Cumhuriyet Savcýlarý
Murat Dizle ve Hüseyin Ayyayla,
Garnizon Komutan Vekili Yrb.
Nihat Yiðiter, Ýlçe Emniyet Müdürü Levent Gökçedað, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri,
Kurum Müdürü Uður Salt, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Programda, sünnet ettirilen 2 tutukluya çeþitli
hediyeler verilirken, 1. ve 2. kademe okuma yazma, elektrik, sihhî
tesisat ve berberlik kurslarýný baþarýyla bitirenlere sertifika, voleybol ve masa tenisi turnuvalarýnda
dereceye giren hükümlü ve tutuklulara hediyeler takdim edildi.

Siirt E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda konferans ve konser

S

iirt E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda personel için
“Ýlk Yardým” konulu konferans gerçekleþtirildi. 23 Ha-

ziranda Siirt 50. Yýl Devlet Hastahanesi Müdür Yardýmcýsý
Yener Tanýk tarafýndan verilen konferansa; Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkaný Murat Bülbül, Kurum Müdürü Göksal Korkmaz, Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumu Müdürü Kasým Demiralp, 2. müdürler ile personel katýldý. Personelin ilk yardým konusunda bilinçlendirilmesi amacýyla sunulan konferansta Müdür Yardýmcýsý Yener Tanýk, ilk yardýmýn önemi ve yapýlmasý gerekenler hakkýnda katýlýmcýlara uygulamalý olarak bilgiler aktardý.
KONSER COÞKUSU
24 Haziranda ise hükümlü ve tutuklular ile personel
için müzik dinletisi gerçekleþtirildi. Mahalli sanatçýlarýn
katýldýðý programda sevilen parçalar seslendirildi. Neþeli
anlarýn yaþandýðý müzik dinletisinde, katýlýmcýlar hareketli parçalara oynayarak eþlik etti. Sanatçýlar yaklaþýk iki saat
süren program ile müzik ziyafeti sundular.

Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan
veda yemeði ve Anadolu Medeniyetleri Müzesine gezi
Hükümlü ve tutuklularýn
el emeði ürünler
Malatya Kayýsý Festivalinde sergilendi
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

13-17 Temmuz günlerinde
düzenlenen festivalin açýlýþýna
katýlan Milletvekili Ali Osman
Baþkurt, Vali Derya Kadýoðlu,
2. Ordu Komutanlýðý Kurmay
Baþkaný Tümgenaral Tuncay
Çapan, Belediye Baþkaný H.
Cemal Ak, E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu standýný ziyaret
ederek, açýlýþýný yaptýlar.
Vatandaþlarýn yoðun ilgi
gösterdiði festivalde Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan ahþap
boyama, trikotaj, güzel sanatlar
resim kurslarýna katýlan hükümlü ve tutuklarýn çalýþmalarý ile hobi atölyelerinde yapýlan
el ürünlerinin satýþý ve tanýtýmý
yapýldý.

A

nkara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 2. Müdür Üzeyir
Kaya ile Sayman Mehmet
Þirin Can’ýn baþka bir ceza infaz
kurumuna tayin olmalarý nedeniyle 6 Temmuzda veda yemeði
düzenlendi. Kurumun Þaþmaz
Sosyal Tesislerinde gerçekleþtirilen veda yemeðine Cumhuriyet
Savcýsý Mustafa Bazar, Kurum
Müdürü Hulusi Saðýr, 2. müdürler ve personel katýldý.
Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Baþer ve
Kurum Müdürü Hulusi Saðýr’ýn birer konuþma yaptýklarý veda yemeðinde gerçekleþtirilen müzik ve eðlence programý büyük ilgi
gördü. Kurumda hükümlü olarak bulunan
Ankaralý Turgut, Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Yakup Evren ve Hüseyin Coþkun’un seslendirdikleri parçalarla eðlenen personel,
unutulmaz bir gece yaþattýlar.
Anadolu Medeniyetleri Müzesine
gezi
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan bir
grup hükümlüye, 2. Müdürler Ýsmail Karakülah ve Necati Karacýk ile infaz ve koruma
memurlarýnýn nezaretinde Anadolu Medeni-

yetleri Müzesi gezdirildi. Anadolu’da yaþamýþ çok sayýda milletin býraktýðý tarihî eserleri görme fýrsatýný elde eden hükümlüler, gezinin düzenlenmesinden duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. 23 Temmuzda düzenlenen gezide; Müze Müdürü Hikmet Denizli ve Arkeolog Okan Cinemre, tarihi eserler hakkýnda bilgi verdiler. Ayrýca, gerçekleþtirilen sinevizyon gösterisinde Anadolu Medeniyetlerine ait olan ve yurt dýþýna kaçýrýlan
pek çok eserle ilgili bilgiler aktarýldý. Sinevizyon gösterisinde Arkeolog Okan Cinemre,
kaçýrýlan eserlerin bugün hangi ülkede olduðunu açýklarken, bunlarýn geri getirilmesi ile
ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý.

Sayfa 7

KISA... KISA...
Aydýn E Tipi Ceza Ýnfaz
Kurumu personelinden
halk oyunlarý gösterisi
Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
personelinden oluþan halk oyunlarý ekibi, ilk gösterisini hükümlü ve tutuklular
için gerçekleþtirdi. Geçtiðimiz aralýk
ayýnda kurulan ekip yoðun hazýrlýklarýn
ardýndan 17 Haziranda ilk kez izleyici
karþýsýna çýktý. Baþarýlý performansý ile
büyük alkýþ toplayan ekibin gösterisini;
Kurum Müdürü Rahmi Günen, 2. müdürler, personel ile hükümlü ve tutuklular izledi. Kurum Müdürü Rahmi Günen, yaptýðý konuþmada baþarýlý oyunlarý
nedeniyle personeli tebrik ederken, desteðinin her zaman süreceðini vurguladý.
Kurum Sosyal Hizmet Uzmaný Elif Kaleli de, Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu Halk Oyunlarý Ekibinin kurulmasýndaki amaçlarý açýkladý. Kaleli, “Kurumda büyük bir özveriyle görev yapan
personelin sosyal ve kültürel faaliyetlerde
görev almalarýný saðlayarak onlarý günün
yorgunluk ve stresinden uzaklaþtýrmak.
Önemli gün ve gecelerde gerçekleþtirilecek gösteriler ile kurumumuzu en iyi
þekilde temsil etmek. Ayrýca, ceza infaz
kurumlarý ile diðer kurum ve kuruluþlarýn katýlacaðý halk oyunlarý gösterilerinde
kurumumuzu temsil etmek.”dedi.

Hatay E Tipi’nde
‘hayvan yetiþtirme’
semineri
Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara “Küçükbaþ Hayvan Yetiþtiriciliði” konulu seminer verildi. Mustafa Kemal Üniversitesi
Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Osman Biçer
ve Doç. Dr. Mahmut Keskin tarafýndan
verilen seminere 200 hükümlü ve tutuklu katýldý. Küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliði
ile ilgili katýlýmcýlara genel bilgiler aktaran konuþmacýlar, konunun daha iyi anlaþýlmasý için slayt gösterisi ve film gösterimi gerçekleþtirdi. Kurum
personelinin de katýldýðý seminere büyük ilgi
gösteren hükümlü ve tutuklular, günlük
hayatta yaptýklarý uðraþlardan biri olmasý
nedeniyle konuþmacýlara sorular yönelterek küçükbaþ hayvan yetiþtiriciliðinin
inceliklerini öðrenmeye çalýþtýlar.

Kayseri Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda
çocuklara seminer
Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, çocuklar için Kurum Psiko-sosyal
Hizmet Servisi ve Erciyes Üniversitesi
iþ birliðiyle “Çocuk Günleri-Eðitim Seminer” adýyla seminer düzenlendi. Ýlk
olarak Erciyes Üniversitesi Farmakoloji
Ana Bilim Dalý Öðretim Görevlisi Hasan
Basri Ulusoy tarafýndan 22 Haziranda
“Alkol ve Alkolün Zararlarý” konulu seminer verildi. Öðretim Görevlisi Ulusoy,
alkolün kiþinin davranýþlarýný ve bilincini olumsuz etkilediðine dikkat çekerken, baðýmlýlýk yapýcý bir etkisinin olduðunu ve bu açýdan alkolden kaçýnýlmasý
gerektiðinin altýný çizdi. Ulusoy, çocuklarýn sorularýný da yanýtladý. 1 Temmuzda ise Erciyes Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr.
Tancan Uysal tarafýndan “Aðýz ve Diþ
Saðlýðý” konulu seminer gerçekleþtirildi. Doç. Dr. Uysal, aðýz ve diþ saðlýðýnýn
vücut saðlýðý üzerinde büyük etkilerinin
olduðunu hatýrlatýrken, aðýz ve diþ saðlýðýnýn bu yönden çok önemli olduðunu
vurguladý. Seminerlere çocuklarýn yaný
sýra Cumhuriyet Savcýsý Burhan Polatkan, Kurum Müdürü Elvan Çaðlayan, 2.
müdürler, psiko-sosyal hizmet servisi
elemanlarý ile infaz ve koruma baþmemur ve memurlarý katýldý.

Seslenis

Sayfa 8

Alaþehir M Tipi’nden el sanatlarý sergisi

A

daþlarýmýz hükümlü ve tutuklularýn da üretime katkýda bulunabileceklerini görme imkanýna sahip oldu."dedi. Vatandaþlar
sergiye büyük ilgi gösterirken, beðendikleri ürünlerden satýn
alarak hükümlü ve tutuklulara maddî açýdan destek oldular.

Iðdýr Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda tiyatro gösterisi
I

ðdýr Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
hükümlü ve tutuklular “Törelerin Kini” adlý tiyatro oyununu baþarýyla sahnelediler. 20 Haziranda sahnelenen oyunda
kan davasý ve kin konu ediliyor. 3 perdelik oyun ile ilk kez seyirci karþýsýna çýkan

hükümlü ve tutuklular profesyonel oyuncularý aratmadýlar. Kurum Spor Salonunda sahnelenen tiyatro oyununu; Vali
Halil Ulusoy, Cumhuriyet Baþsavcýsý
Hüseyin Çýnar, Belediye Baþkaný Nurettin Aras, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný

Almanya’dan bir heyet Sinop E Tipi
Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti
Türk Alman Uzman Deðiþim
Programý çerçevesinde Sinop’ta gelen Almanya’nýn Bavyera Eyaletinden 8 kiþilik Bavarian Youth Council
Heyeti, Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. 25 Haziranda gerçekleþtirilen ziyarette Heyete Kurum Müdürü Halil Ýbrahim
Demir tarafýndan genel bilgiler verilirken, iþyurtlarýna ait iþ atölyeleri ile
yeni tamamlanmakta olan tekstil
atölyesi gezildi. Kurumdaki uygulamalarý hayranlýkla inceleyen Heyetin, özellikle tekstil atölyesindeki ça-

lýþmalardan çok etkilendikleri öðrenildi.
Heyet üyeleri þunlarý ifade ettiler: “Çok güzel bir baþarý yakalamýþsýnýz. Hükümlü ve tutuklularýn
çalýþmalarýný saðlayýp boþ zamanlarýný deðerlendirerek, meslek öðreterek topluma yeniden kazanýmlarý
için zemin oluþturuyorsunuz. Buradaki çalýþma ortamý Avrupa’nýn çoðu
ülkesinde yok. Bizim cezaevlerimizin çoðunda güvenlik ön plâna çýktýðý için çalýþma ortamlarýna fazla yer
verilmez.”

Mustafa Akarsu, 5. Hudut Alay Komutaný Piyade Kurmay Albay Sertif Demir, J.
Alb. Cemal Dikmen, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan
ve üyeleri Kurum Müdürü Selçuk Sucu,
daire müdürleri, personel ile hükümlü
ve tutuklular izledi.
Vali Halil Ulusoy, oyunda rol alan hükümlü ve tutuklularý çeþitli hediyeler vererek kutladý. Vali Ulusoy, ceza infaz kurumlarýnýn insanlarýn hatalarýný
görerek, topluma yeniden uyum saðlamalarý için bir fýrsat yeri olduðunu belirterek,
“Görüyoruz ki bu fýrsat burada iyi deðerlendirilmiþ. Hükümlü ve tutuklular topluma mesaj verir duruma gelmiþler.” dedi.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüeyin Çýnar
da, oyunda rol alan hükümlü ve tutuklularýn bazýlarýnýn okur yazar bile olmadýðýný hatýrlatarak, amaçlarýnýn onlarý eðiterek bir þeyler vermek olduðunu ifade
etti.
Kurum Müdürü Selçuk Sucu’nun da
bir konuþma yaptýðý tiyatro gösterisinin
perde aralarýnda mahalli sanatçýlarýn
seslendirdiði parçalar büyük ilgi gördü.

Çanakkale E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda
belge töreni ve konser coþkusu

Ç

Tekirdað 1 No’lu F Tipin’den sergi açýlýþý
BÝRÝNC
CÝ SAYFADAN DEVAM

13-18 Haziran günlerinde gerçekleþtirilen festivalde Ceza Ýnfaz Kurumunda üretilen ürünlere
ilgi büyüktü. Sergiyi ziyaret eden vatandaþlar ürünleri beðeniyle incelerken, tutuklu ve hükümlülerin
topluma kazandýrýlmasý açýsýndan çok önemli olduðunu ifade ettiler. Kurum Müdürü Mustafa Dolunay, festivale her yýl düzenli olarak katýldýklarýný
belirtirken, ürünlerin satýþý ile hükümlü ve tutuklularýn maddî açýdan desteklenmesi, ayný zamanda
onlarýn topluma kazandýrýlmasý ve toplumun bu
insanlara bakýþ açýsýnýn olumlu seviye yükseltilmesinde büyük önem taþýdýðýný vurguladý.

KISA...KISA...
Bitlis E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda diploma töreni

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM
laþehir M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklularýn bilgi ve becerilerini geliþtirmeleri ve tahliye
olduktan sonra kendilerine gelir getirecek bir meslek edinmeleri amacýyla açýlan çini ve taký tasarýmý kurslarý sonunda elde edilen
ürünler 17 Haziranda açýlan sergide satýþa sunuldu. Alaþehir'in en iþlek caddesi olan Sevgi Yolunda düzenlenen serginin açýlýþ törenine;
Cumhuriyet Savcýsý Ahmet Kozan, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Ýlçe Halk Eðitim Müdürü Azim
Kökten, Kurs Öðretmenleri Sultan Gülmez ve Nurdem Beþikçi Özyalçýn, çok sayýda kamu kurum ve kuruluþunun temsilcileri, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Zekeriya Sancaktar, 2. Müdürler Hamza Baþer,
Faruk Sarýkaya ve Atila Kuru, Öðretmen Coþkun Uçkan ile vatandaþlar katýldý. Cumhuriyet Savcýsý Ahmet KOZAN, açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi: "Burada bulunan hükümlü ve tutuklularýmýzýn cezalarýný infaz ederlerken boþ durmayýp halkýmýz gözünde
bir iþe yaradýklarýný, özellikle sanatsal yönde yaptýklarý bu el emeði göz
nuru eserleri oluþturmadaki gayretli çalýþmalarýný burada tanýtmak ve
satýþýný yapmak için bu sergiyi düzenledik. Bu sergi sayesinde vatan-
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anakkale E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda açýlan
okuma ve yazma, kalorifer
ateþçiliði ile obje üretimi kursunu
baþarýyla bitirenlere belgeleri 10
Haziranda düzenlenen törende verildi. Halk Eðitim Merkezi ve ASO
Müdürlüðü iþ birliðiyle gerçekleþtirilen törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Er, Millî Eðitim Müdürü Mürsel Yýlmaz, Cumhuriyet
Savcýsý Faruk Gülercan, Halk Eðitim Merkezi Müdürü, Ceza Ýnfaz
Kurumlarý ve Tutukevleri Ýzleme
Kurulu Üyesi Hamit Saygýlý, Kurum Müdürü Orhan Toyðar, Jandarma Bölük Komutaný Yzb. Sedat
Yýldýrým, kurum 2. müdürleri ile
hükümlü ve tutuklular katýldý.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan
okum ve yazma kursunda 7, kalorifer ateþçiliði kursunda 7 ve obje
üretimi kursunda 9 hükümlü ve tutukluya sertifikalarý takdim edildi.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Er
ve Millî Eðitim Müdürü Mürsel

Yýlmaz’ýn birer konuþma yaptýðý
program, obje üretimi kursu süresince üretilen çalýþmalarýn yer aldýðý serginin gezilmesiyle sona erdi.
Ayrýca, geçtiðimiz ay, Halk Eðitim Merkezi ve ASO Müdürlüðü iþ
birliðiyle Türk halk müziði konseri
düzenlendi. Neþeli anlarýn yaþandýðý konserde hareketli parçalara oynayarak eþlik eden hükümlü ve tutuklular büyük coþku yaþadýlar. Yaklaþýk iki saat süren ve birbirinden
güzel parçalarýn seslendirildiði
konseri; Cumhuriyet Savcýsý Faruk
Gülercan, Halk Eðitim Merkezi
Müdürü, Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve
Tutukevleri Ýzleme Kurulu Üyesi
Hamit Saygýlý, Kurum Müdürü Orhan Toyðar, 2. müdürler ve personel izledi. Hükümlü Onur Baþar’ýn
seslendirdiði iki türküyle renk kattýðý konserin sonunda bir konuþma
yapan Cumhuriyet Savcýsý Faruk
Gülercan, programda emeði geçenlere teþekkür etti.

Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Açýk Ýlköðretim Okulu ve Açýk
Öðretim Lisesinden mezun olan hükümlü ve tutuklular için diploma ve ödül töreni düzenlendi. 20 Haziranda gerçekleþtirilen törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Vahit Kemal Esengin, Cumhuriyet Savcýsý
Yavuz Temizel, Kurum Müdürü Ömer
Ekinci, 2. müdürler, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Törende, Açýk Ýlköðretim Okulu ve Açýk Öðretim Lisesinden mezun olan 8 hükümlü ve tutukluya Cumhuriyet Baþsavcýsý Vahit Kemal
Esengin, Cumhuriyet Savcýsý Yavuz Temizel ve Kurum Müdürü Ömer Ekinci
tarafýndan diplomalarý ve çeþitli ödüller
verildi.

Diyarbakýr D Tipi Ceza Ýnfaz Kurumuna ilk kupa
Diyarbakýr Valiliði Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðünün düzenlendiði kurumlararasý voleybol turnuvasýnda Diyarbakýr D
Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu 3. oldu. 18 Haziran 3 Temmuz
günlerinde gerçekleþtirilen turnuvada
Ceza Ýnfaz Kurumu takýmýnýn kaptanlýðýný 2. Müdür Naci Çam yaparken, antrenörlüðünü Ýnfaz ve Koruma Memuru Hanif Çelik yürüttü. Zorlu müsabakalar sonunda kazanýlan 3.’lük kupasý, yeni açýlan
kurumun ilk kupasý olma özelliði taþýyor.

Amasya Fuarýnda hükümlü ve
tutuklularýn el emeði ürünlere büyük ilgi
Amaya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular tarafýndan
yapýlan maket gemi ve ev, ahþap saat, süs
hayvanlarý, el örgüsü þallar, boncuk iþleri,
anahtarlýk, çakmak, cüzdan, çanta, süs,
taký gibi ürünler 12 Haziran Atatürk Kültür ve Sanat Festivalinde sergilendi. Mustafa Kemal Atatürk’ün Amasya geliþ tarihi olan 12 Haziranda her yýl geleneksel
olarak düzenlenen serginin açýlýþý Vali Erkan Tanju, Cumhuriyet Baþsavcýsý Sadýk
Bölek ve Belediye Baþkaný Ýsmet Özarslan tarafýndan yapýldý. 12-22 Haziran
günlerinde açýk kalan sergiye vatandaþlar
büyük ilgi gösterirken, ürünlerin çoðunluðu ilk gün satýldý.

Çorum Kapalý-Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu sergi açtý
Çorum Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan iþ ve meslek kurslarýna katýlan hükümlü ve tutuklularýn el iþi çalýþmalarý Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Yýl
Sonu Sergi ve Kermesinde sergilendi. 10
Haziranda açýlýþý yapýlan sergi ve kermeste
ceza infaz kurumunda üretilen metal boncuklu çiçekler, topraktan yapýlmýþ vazolar,
resimler, çocuk battaniyesi, masa örtüsü,
fiskos masasý örtüsü, sehpa örtüsü, çanta,
duvar saati ve deðiþik türdeki çok sayýda
ürünün satýþý ve tanýtýmý yapýldý. Sergiyi gezen Ýl Protokolü, kurum amirleri ve Çorum
halký, ürünleri beðeniyle inceledi. Özellikle
ceza infaz kurumunda üretilen ürünlere ziyaretçilerin ilgisi büyüktü. Vali Hüseyin Poroy, Ceza Ýnfaz Kurumu reyonunu gezerken, ürünler hakkýnda yetkililerden bilgi aldý.

Gürpýnar’da
emeklilik töreni
BÝRÝNCÝ SAYFADADAN DEVAM

Adalet Müfettiþi Abdullah Bulgen,
emekli olan personele teþekkür belgesi ve
plâket takdim etti. Törende bir konuþma
yapan Cumhuriyet Savcýsý Hüseyin Akçay,
ceza infaz kurumlarýnýn her zaman zor bir
görev yeri olduðunu belirterek, “Böylesine
zor þartlar altýnda çalýþarak emekli olan arkadaþýmýza teþekkür eder, emeklilik yaþamýnda baþarýlar dilerim.”dedi.

