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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

“Arþiv bir milletin hafýzasýdýr”
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, arþivin milletler için çok önemli olduðunu belirterek, “Bundan sonra Genel Müdürlüðümüz merkez ve taþra birimlerinde arþivimiz mükemmel olacaktýr.” dedi.
MEB ile ‘Denetimli
Serbestlik Ýþbirliði
Protokolü’ imzalandý
Millî Eðitim Bakanlýðý ve Adalet Bakanlýðý arasýnda “Eðitim Kurumu veya Programýna Devam Etme Denetimli Serbestlik Kararlarýnýn Uygulanmasýna Dair Ýþbirliði Protokolü” imzalandý. 26 Eylül’de
yapýlan imza törenine; Adalet Bakanlýðý
Müsteþar Yardýmcýsý Ahmet Hamsici,
Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Mehmet Temel, Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Kenan Ýpek, Milli Eðitim
Bakanlýðý Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel Müdürü Esat Saðcan, Adalet Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý üst düzey
bürokratlarý katýldý. Devamý 6’da

Denetimli serbestlik
hizmetleri için 30 araç
Denetimli serbestlik hizmetleri
için tahsis edilen 30 araç yapýlan törende þube müdürlüklerine teslim
edildi. 28 Eylül’de düzenlenen törende, araçlarý þube müdürlüðü yetkililerine bizzat teslim eden Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan
Ýpek, araçlarla denetimli serbestlik
hizmetlerinin daha etkin bir þekilde
verileceðini söyledi. Devamý 7’de

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Ýpek, Adalet Bakanlýðý Gazi-Ek
Binasýnda faaliyete geçen arþivde incelemelerde bulundu.

Ceza infaz kurumlarý el ürünleri
Ýzmir Fuarý’nda sergilendi

‘Ýlköðretim Haftasý’
etkinliklerle kutlandý
'Ýlköðretim Haftasý' ceza infaz kurumlarýnda gerçekleþtirilen çeþitli etkinliklerle kutlandý. Etkinlikler
kapsamýnda hükümlü ve tutuklulara
eðitimin önemi hakkýnda bilgiler verilirken, açýk öðretim okullarýndan
mezun olanlar ile çeþitli kurslarda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara
sertifikalarý daðýtýldý. Devamý 10’da

Seydiþehir’de
el sanatlarý sergisi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ýzmir Uluslararasý
Fuarýnda bu yýl ilk kez düzenlenen ceza infaz kurumlarý el ürünleri sergisini; Ýþyurtlarý Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Ýzmir Cumhuriyet
Baþsavcýsý Emin Özler ve kurum müdürleriyle birlikte ziyaret etti.

CÝKPEM’lerde yeni
eðitim-öðretim
dönemi açýldý

Seydiþehir B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn el iþi ürünleri 4-18 Eylül tarihleri arasýnda sergilendi. Belediye
binasýnýn önündeki çocuk parkýnda
açýlan sergide; ev ve gemi maketleri,
simli panolar, saatler, tespihler ve
anahtarlýklar, cüzdanlar, patikler ve
hamaklar büyük ilgi gördü.

Ankara, Ýstanbul Ord. Prof. Dr. Sulhi
Dönmezer, Erzurum Hüseyin Turgut ve
Kahramanmaraþ Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Personel Eðitim Merkezlerinde 2006-2007
yýlý eðitim-öðretim dönemi törenle açýldý.
Eðitim merkezlerinde yeni dönemin açýlýþý 11 Eylül'de yapýldý. Devamý 11’de

Ýnfaz ve Koruma Memuru
Habib Salbaþ vefat etti

Gaziantep E Tipi’nde
‘aile eðitimi’

GAZÝANTEP E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru
olarak görev yapan Habib
Salbaþ vefat etti. Mesleðe
01.01.1990 tarihinde baþlayan Salbaþ,
uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. 6 Aðustosta hayatýný kaybeden
Salbaþ'ýn vefatý üzüntüyle karþýlandý.
Evli ve 2 çocuk babasý Salbaþ'a
Allah'tan rahmet, mesai arkadaþlarýna, yakýnlarýna ve ailesine baþ saðlýðý
diliyoruz.

CEZA ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan
ÝPEK'in talimatlarý doðrultusunda; Genel
Müdürlüðün merkez ve birimlerinde Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðünce
belirtilen standartlar düzeyinde arþiv çalýþmalarý baþlatýldý.
KAMU kurum ve kuruluþlarý, faaliyetlerini
yürütürken genellikle yazýlý haberleþme materyallerini kullanmak ve faaliyetin doðal sonucu olarak teþekkül eden bu materyalleri yürürlükte bulunan 3473 sayýlý Muhafazasýna
Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok
Edilmesi Hakkýnda Kanun ve Devlet Arþiv
Hizmetleri Hakkýnda Yönetmelik çerçevesinde, korumak, düzenlemek ve hizmete sunmakla yükümlüdür. Devamý 2’de

Gaziantep E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, ‘Çocuklara Yönelik Psiko-Sosyal Destek ve Müdahele Programlarýnýn
Geliþtirilmesi Projesi’ kapsamýnda 18 Eylül’de Kurumda bulunan çocuklarýn ailelerine ‘Kýsa Aile Eðitimi’ konulu eðitim
verildi. Devamý 12’de
Kontrolörlerden uygulamalý denetim / 12’de
Ýstanbul Kapalý’da ödül töreni / 12’de
Adana F’den ödüllü fotoðraf yarýþmasý / 11’de

10-15 Eylül tarihlerinde 75'incisi gerçekleþtirilen Ýzmir
Uluslararasý Fuarýna bu yýl ceza infaz kurumlarý da katýldý. Yerli ve yabancý binlerce ziyaretçinin gezdiði fuarda;
Foça Açýk, Kütahya Kapalý-Açýk, Kýrþehir Açýk, Ayaþ Açýk,
Eskiþehir Açýk, Siirt Açýk, Bozkurt Açýk, Ödemiþ KapalýAçýk, Ýzmir 1 No’lu F Tipi, Ýzmir 2 No’lu F Tipi, Midyat
Kapalý, Ýzmir Kapalý, Mardin E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Ýzmir Çocuk Eðitimevi çeþitli ürünlerden oluþan
sergi açtýlar. Hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru
ürünlerin ziyaretçilerce büyük ilgi gördüðü sergiyi Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek de ziyaret etti.
Devamý 2’de

Çanakkale’de hükümlü Gönül
Iþgýn’a ve personele teþekkür

2006 ÖSS'de Çanakkale 2’incisi ve Türkiye 33’üncüsü olan Çanakakkale E
Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlüsü Gönül Iþgýn’a ve baþarýda büyük payý olan Kurum personeline teþekkür belgesi verildi. Devamý 12’de
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Hükümlü-tutuklularýn el emeði
ürünleri Ýzmir Fuarýnda sergilendi
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Ziyarette; Ýþyurtlarý Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler ve Cumhuriyet
Savcýsý Yusuf Arslan hazýr bulundu.
Sergiyi gezerek, ürünlere hayran
kalan ziyaretçiler; ceza infaz kurumlarýnda böylesine güzel eserler ve
çalýþmalarýn yapýldýðýný bu sergi sayesinde öðrendiklerini dile getirdiler.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan ÝPEK açýlýþta yaptýðý
konuþmada; hükümlü ve tutuklularýn el emeði göz nuru çalýþmalarýnýn, toplum tarafýndan bilinmesi ve
desteklenmesinin çok önemli olduðunu belirterek, bu tür çalýþmalarýn
daha geniþ bir þekilde halkýn ve kamuoyunun beðenisine sunulmasýný
istedi. Genel Müdür Ýpek, serginin
ceza infaz kurumlarýnýn ve buralar-

Genel Müdür Ýpek, sergiyi gezerek, ürünlerle ilgili olarak stant görevlisi
personelden bilgi aldý.

daki çalýþmalarýn yurtiçinde olduðu
kadar, yurtdýþýnda da tanýtýmý açýsýndan çok faydalý olduðunu hatýrlatarak, emeði geçenlere teþekkür
etti.

ÇOCUK EÐÝTÝMEVÝNE
ZÝYARET
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Ýzmir'deki temaslarý çerçevesinde Çocuk Eðitimevini

de ziyaret etti. Kurum Müdürü Mustafa Koçer'den, Eðitimevinin çalýþmalarýyla ilgili olarak bilgi alan Genel
Müdür Ýpek, Eðitimevinin yeni faaliyete geçen toner ve kartuþ dolum
atölyesi, matbaa atölyesi, mahcuz
mallar garaj ve deposu, madeni eþya
atölyesi ile yapýmý yeni tamamlanan
spor kompleksinde incelemelerde
bulundu. 7 Eylül'de yapýlan ziyarette;
Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný
Mustafa Doðru, Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Emin Atik ve Cumhuriyet
Savcýsý Yusuf Arslan katýldý.
Genel Müdür Ýpek, ziyarette çocuklarla sohbet ederken, Eðitimevi
Öðretmeni H. Necdet Örnek'den
eðitim-öðretim,
sosyal-kültürel,
mesleki eðitim ve sportif faaliyetler
hakkýnda bilgi aldý.

“Arþiv bir milletin hafýzasýdýr”
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Bu yükümlülük, kanuni
mükellefiyetten de öte, yürütülen faaliyetlerin gerektiðinde belgelenebilmesi, kurum
ve kuruluþlar ile þahýslarýn
hak ve menfaatlerinin güvence altýna alýnabilmesi ve hizmetlerin daha verimli yerine
getirilebilmesi bakýmýndan
bir zorunluluk hâline gelmiþtir.
Bugüne kadar kurum ve
kuruluþlarýn büyük bir bölümünde dosyalama hizmetleri
ihmal edilerek, faaliyetin en
önemli delili olan belgelerin
kaderi hizmet birimlerinin
yapacaðý düzenlemelere býrakýlmýþtýr. Bu da ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeye eriþimi
güçleþtirmiþ, zaman içerisinde belgenin yok olmasýna
sebebiyet verilmiþtir.
Bu anlayýþla Genel Müdürlüðümüz öncelikle Merkezdeki Birim Arþivini örnek
hale getirmek için yeni hizmet binasýna taþýnmayý fýrsat
bilerek, saðlanan uygun fiziki
mekan ile þubelerimizde daðýnýk olan evrakýn muhafazasý, korunmasý, saklanmasý lüzum görülmeyenlerin imhasý, arþiv malzemesi niteliði
taþýyanlarýn tespiti çalýþmalarýný gerçekleþtirmiþtir.
Yapýlan tespitlere dayanýlarak öncelikle konunun uzmanlarýyla görüþülmüþ, uz-

Kocaeli Kapalý’da
'Deprem ve Etkileri' konferansý

CTE Arþivi

man katýlýmýyla þube müdürleriyle toplantýlar yapýlmýþtýr.
Yeni hizmet binasýna taþýnma sonrasýnda Birim Arþivi
oluþturulmuþ ve kayýtlar ilk
oluþum safhasýnda kontrol
altýna alýnarak eriþilebilir bir
sistem kurulmuþtur. Bu sistem ilerde elektronik ortamdan belge teþekkülüne alt yapý oluþturulmasýnda kolaylýk
saðlayacaktýr.
Bu kapsamda;
Baþbakanlýk Devlet Arþivleri Genel Müdürlüðünden gelen uzmanlar, Genel
Müdürlüðümüz Birim Arþivinde yaptýklarý incelemelerden sonra Genel Müdür
Kenan Ýpek'e arþiv çalýþmalarýna verdiði önemden dolayý teþekkürlerini iletmiþlerdir.
Genel Müdür Ýpek de,
arþivin milletler açýsýndan

çok önemli olduðunu ifade
ederek, "Arþiv bir milletin
hafýzasýdýr. Bu yüzden bundan sonra hem ceza infaz
kurumlarýnda, hem eðitim
merkezlerinde, hem de denetimli serbestlik þube müdürlüklerinde arþivimiz mükemmel olacaktýr. Denetim
için taþraya giden, Genel
Müdürlük yetkilileri kurumlarýmýzýn arþivini de mutlaka denetleyeceklerdir." demek suretiyle arþive verilen
öneme deðinmiþtir.
Ayrýca ceza infaz kurumlarýnda, eðitim merkezlerinde ve denetimli serbestlik
þube müdürlüklerinde arþivlerin amacýna uygun
oluþturulabilmesi için eðitim merkezlerinde arþiv ve
dokümantasyonla ilgili olarak konunun uzmanlarýnca
eðitim verilecektir.

Kocaeli C Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumunda Eðitim Biriminin organizasyonuyla 17 Aðustos
Marmara depreminin yýl dönümü nedeniyle “Doðal
Afetler ve Etkileri” konulu konferans gerçekleþtirildi. 24 Aðustos'ta sunulan konferansa konuþmacý
olarak Sivil Savunma Ýl Müdürlüðü Uzmanlarý Orhan Turun ve Rahmi Sidaý katýldý.
Konferansta, depremin etkilerinin görülmesi
amacýyla ilk önce 17 Aðustos depreminin görüntüleri hükümlü ve tutuklulara izlettirildi. Uzmanlar,
depremin tanýmý ve oluþma þekilleri hakkýnda geniþ bilgiler aktarýrlarken, deprem anýnda ne þekilde
davranýlmasý gerektiði hususunda açýklamada bulundular.

Burdur E Tipi’nde
konser ve tiyatro gösterisi
Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
hükümlü ve tutuklularýn moral ve motivasyonlarýnýn artýrýlmasý amacýyla Eðitim Servisinin giriþimleri sonucunda 14 Eylül'de mahallî sanatçýlar tarafýndan Türk halk müziði konseri verildi.
Yöresel türkülerin seslendirildiði konserde, neþeli anlar yaþandý. Konserin ardýndan, hükümlü ve
tutuklulardan oluþan tiyatro ekibinin sahnelediði
“Morg Raporu” isimli oyun beðeniyle izlendi.
Hükümlü ve tutuklular, profesyonel oyuncularý
aratmayan performanslarý nedeniyle ayakta alkýþlandý.
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ULU ÖNDER
Vataným deyip topraða sarýldým,
Bayraðým deyip ay yýldýza baðlandým.
Bir anlar üç kýtadan sorulurdum,
Yok olmuþken sen geldin yanýmýza Atam.
Yüz yirmi beþ yýl oldu ulu önderim,
Attýðýn o saðlam temeller yolum.
Günleri devirip düþler ülkesi Türkiye'm,
Senin eserin hoþ geldin dünyama Atam.
Yemyeþil yaylalarýn, yürekli insanlarýn,
Bu Türkiye'me yazýlmýþ mertlik duygusu,
Kanýyla bir isim kurmuþ þehrin vatan tapusu,
Senle güzel Atam Cumhuriyet kokusu.
Senin uðruna çiçek olup ay yýldýz gibi açarým,
Yol olup Türkiye'm uðruna koku saçarým,
Düþmanlarýma kurt olup korku saçarým,
Vatan aþkýný sen sen tattýrdýn Atam.
Toz olurum þehitlerin mezarýna konarým,
Çoban olup ay yýldýzlý bayraðýmý korurum,
Mehmetçik olup bu vatana kurban olurum,
Sen rahat uyu Atam Cumhuriyetine baþ koyarým,
Selâm sana ulu önderim yürekten selâm,
Býraktýðýn eser hilâline, ayýna kurbaným,
Feda olsun, hiç titremez bu can vatanýma,
Söz Atam görmesem ay yýldýzý ölürüm o an.
Bana bir vatan býraktýn, anýtýnýn üstünde bayrak,
Duymalýyýz sesini bir rüzgâr gibi ýlgýt ýlgýt...
Yaþýyor Dadaþým ruhumda vatan için þehit olmak,
Hoþ geldin dünyamýza vatan bekçisi Atam.
Osman Saðbaþ
Erciþ A Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
BENÝM GÜZEL KÖYÜM
Gelirken köyümüze dönersiniz virajý,
Ýnerken Yeþilova'ya görünür Gelingüllü Barajý.
Köyümüzün güzel hizmete vardýr her an ihtiyacý,
Benim sýlam, güzel yurdum, þirindir köyüm.
Ulaþýr her köye asfaltsýz, stabilize, kumlu yolun,
Akar gider her dereden berrak çeþme suyun.
Can verir yeþertirsin her yeri en güzel huyun,
Benim sýlam, güzel yurdum, þirindir köyüm.
Yoluna, suyuna bin can feda uðruna,
Koyun, kuzu gider otlaðýna, çimenine, çayýrýna,
Keklik tüner çalýsýna, turna konar bayýrýna,
Benim sýlam, güzel yurdum, þirindir köyüm.
Bayýlýrým köyümün havasýna, suyuna, güzel manzarasýna,
Erik, elma, armut, viþne, kaysý, üzüm biten baðýna,
Mavi görünümlü Gelingüllü Barajýna serilen balýk aðýna,
Benim sýlam, güzel yurdum, þirindir köyüm.
Su, aðaç, bað, bahçe... En güzel toprak hayat sende,
Bereketli topraðýnla komþu köylerin gözü sende,
Hazineleri verseler satmam bir karýþ yerini ben de,
Benim sýlam, güzel yurdum, þirindir köyüm.
Öz evi kenarýnda sallanýr sýralý söðüt,
Atalardan aldým tecrübeli büyük öðüt,
Sanýrým köyümü seven tek bir yiðit,
Benim sýlam, güzel yurdum, þirindir köyüm.
Yeþilliktir köyümün içi, sallanýr aðaç dallarý,
Batýnca güneþ, olunca akþam yanar sokak lambalarý,
Okunur camii minaresinde beþ vakit ezanlarý,
Benim sýlam, güzel yurdum, þirindir köyüm.
Bülbül altýn kafeste öter ille vatan,
Ebedi ecdattý Yeþilova Köyünde yatan,
Bana miras býraktý hizmeti atam,
Benim sýlam, güzel yurdum, þirindir köyüm.
Yeþilova'm Yozgat merkeze baðlý bir köysün,
Seni merak edenler gelip yerinde görsün,
Yolundan geçen, suyundan içen seni övsün,
Benim sýlam, güzel yurdum, þirindir köyüm.
Ahmet Uzun
Ýnfaz ve Koruma Memuru
Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
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KADER MAHKÛMU

BÝLÝR MÝSÝN?

Dileðim odur ufkun hep açýk kalsýn,
Hatalý bir yöne savrulma kýzým.
Oku, öðren, düþün iraden olsun,
Kimse tarafýndan kandýrýlma kýzým.

Biri gelir, biri gider,
Derdi bitmez böyle sürer,
Ýsyanlar içinde yýllarým bitmez,
Ben kader mahkumuyum arkadaþ.

Sen hiç sýðýndýn mý ürküten gecenin
karanlýðýna?
Kurtulmak isterken sarýldýn mý acýlara?
Lanet olsun diye haykýrdýn mý?
Sen ümitsiz yaþamak nedir bilir misin?

Var ol hayatta asla hiç olma,
Olsun bir eserin gelip geçici olma,
Fazla ileri gidip gözde uç olma,
Sakýn haddini aþýp sivrilme kýzým.
Müspet düþün, sakýn kanma batýla,
Ýlim-irfan eyle fikriyatýna.
Doðruyu hâkim kýl hep hayatýna,
Yalan dolan ile eðrilme kýzým.
Örnek bir insan ol her yönünle,
Onur erdem akýl ile fen ile,
Olsam da bir dað övünme benimle,
Baban ünvâný ile çaðrýlma kýzým.
Hayatta hakiki mürþit ilimden,
Ýnsanlýða ýþýk akýl yolundan,
Sana bir nasihat baba dilinden,
Atatürk yolundan ayrýlma kýzým.
Sadýk Sarýtaþ
Amasya E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu
UÇURUM GÖZLÜM
Seni kirpiklerimde sakladýðým gün bugün.
Ayný balýkçý, ayný masa...
Elimde fotoðrafýn cebimde mazi...
Ve yine,
Karþýmda duran boþ bir sandalye,
Seni içmeye geldim bu gece...
Ay denize düþmüþ titriyor,
Dalgalar kayalarýn canýný yakýyor,
Ben gibi maziye aðlýyor.
Yine ayný þarký çalýyor,
Yine yine keþkelerle dinledim,
O bizim nakaratý,
Bilmem kaç kere.
Kaç kere toparladým bu enkâzý,
Ben sözümü tutuyorum uçurum gözlüm.
Seni sensiz de olsa içiyorum,
Kaldýr kadehini,
Kaldýysa þerefine içiyorum.
Kucaklarken deniz ayý,
Kucaklarken yýldýzlar karanlýðý,
Kaldýr kadehini,
Kalleþliðe içiyorum.
Seni kirpiklerimden býrakýyorum bugün,
Ve saçlarýmda saklý güneþin gözyaþýný,
Bir tek onu,
Güneþin gözyaþýný istiyorum.
Bu gece anýlarla,
Bu gece maziye uçurum gözlüm,
Bu gece sana ve kalleþliðe içiyorum.
Belli ki yine gelmeyeceksin, kalkýyorum,
Bil ki seni bu lokantada, bu masada bugün,
Terk ediyorum.
Serap Mercan
Kozan M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

Bayram olmuþ benim neyime,
Ýsyanlar içinde kan damlar yüreðime,
Ne kadar moral versem kendime,
Söz geçiremiyorum gönlüme.
Telefon görüþüm olur Cuma,
Telefonumu kaldýran dertli anam,
Konuþur yana yana,
Buna yürek nasýl dayana.
Önümde daha çok sene var,
Buna nasýl dayanýr, bu yürek,
Her iki gözlerime kan dolar,
Üzülme anam Allah'tan daha ümit var.
Ali Nart
Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Düþtün mü çaresizliðin en derin kuyusuna?
Delice severken yenik düþtün mü ayrýlýða?
Gençliðinin en deli dolu çaðýnda,
Mahkûm oldun mu dört duvara?
Sen ýþýksýz yaþamak nedir bilir misin?
Serkan Özdem
Akhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
ANILAR YETER
Paramparça olmuþ, ümitler solmuþ,
Seni ayrýlýk hasret bulurmuþ.
Nasýl seveceðim þaþýrdým kaldým,
Sevmeden yaþayan kullar var mý daha?
Nasýl da inanmýþtým kalpten sevdiðine,
Bir anda kanmýþtým yeminlerine,
Ne dün güldüm, ne de yarýn gülerim,
Ýnanmadým sevgilim ayrýldýk derken.
Berfin Yýlmaz
Alaþehir M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

SEVGÝ CAN VERÝR, BARIÞ-GÜÇ VERÝR, DOSTLUK BÝRLÝK VERÝR…

Deðerli arkadaþlar; yaþamýmýzda
sevginin çok önemli bir yeri vardýr.
Ýnsanoðlunu yaþama baðlayan,
ona can veren tek yol sevgidir. Sevgisiz bir dünya düþünmek bile ne kadar olumsuz bir duygu. Ýþte, bugün
de dünyada izlediðimiz gibi sevginin, barýþýn, dostluðun olmadýðý
toplumlarda kan var, gözyaþý var. Oysa sevgi o kadar güçlü ki. Ýnsan sevgisi, doða sevgisi, vatan sevgisi, hayvan sevgisi, yaþam sevgisi… Ne kadar güzel deðil mi? Sevgi dolu sözcükleri hayatýmýza sokmak, sevgiyle
yürek büyütmek… Bizi yaþama baðlayan, hayatýmýzdan eksik olmamasý
gerekli bir duygudur sevgi.
Etrafýmýza þöyle bir bakalým; sürekli küfür eden, insan karalamaktan öte bir þey yapmayan, dedikodu
üreten olumsuz düþüncelerle uðraþan insancýklar çok mu mutlular.
Hayýr!... Öyleyse mutluluk ilacýmýz
yüreðimizde saklý: SEVGÝ!
Sevgi, barýþ, dostluk hayatýmýza
anlam katar, mutluluk katar; insan
olmanýn, üretmenin, paylaþmanýn
önemini ancak sevgiyle yakalayabiliriz.
Dolayýsýyla etrafýmýza ve kendimize ancak bu þekilde pozitif enerji
verir ve faydalý oluruz.
Sevgiyi unutup, öfkelerimize yenik düþtüðümüzde hatalar yapabiliyoruz.
Ama her þeye raðmen SEVGÝ
rehberimiz olsun deðerli arkadaþlar.

Çünkü Sevgi;
- Yaþamla barýþ içinde olmanýn
yoludur.
- Dostluk içinde olabilmektir.
- Hayata gülümseyebilmenin yoludur.
- Kinden, nefretten, dedikodudan uzaklaþmanýn yoludur.
- Mutluluðun anahtarýdýr.
- Karanlýðýn aydýnlýk gücüdür.
- Karanlýk labirentlerin ucundaki ýþýktýr.
- Sevgi üretmenin, sevgi insanlýðýn, sevgi savaþlara karþý duruþun
dayanýlmaz gücüdür.
- Sevgi el ele Hak’a demenin yolu ve gücüdür.
- Sevgi zeytin dalýný taþýyan güvercinin kanatlarý, gökyüzünün mavisi,
- Sevgi denizin mavisi, ormanýn
yeþili, güneþi, topraðý, yaðan yaðmuru, akan suyudur.
Ýnsanlýðýmýzý çoðaltmanýn, insanca duygular üretmenin bir tek
yolu var:
SEVGÝ… SEVGÝ… SEVGÝ…
Deðerli arkadaþlar; evrenin en
güzel dillerinden, yaþam gücümüz,
varlýk nedenimiz, sevgiyle kalýn…
Kemal Çetiner
Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru
Manisa E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

B U L M A C A
SOLDAN SAÐA : 1. Yasa olma gücünü kazanma-Obelisk. 2. Bir
balýkçý kayýðý-Ýskanbilde birli-Ara sýra ufak kazalar yapan-Deðerli ve
renkli bir taþ. 3. Onbir ayýn sultaný-Asker ayakkabýsý-Taban-Kabaca
evet. 4. Eski bir devlet-Binek hayvaný-Yararlanýlan imkan-Bir erkek ismi. 5. Bir kümes hayvaný-Soru sözü-Ýstanbul'un ilçesi-Araç, aygýt. 6.
Safra-Deðiþiklik-Çaresiz, biçare. 7. Et satan kimse- Bir element-Balýkçý teknesi-Olaðandan büyük 8. Kutsal Hint destaný-Bir baðlaç-HititRütbesiz asker. 9. Bir tür geyik-Satrançta özel bir hamle-Bir tür tahtaBir iþi yapma, yerine getirme. 10. Boyun baðý-Oy-Mikroskop camý 11.
Veri, done-Binek hayvaný-Ara bozGeçen Ayki Bulmacanýn Çözümü mak-Baðýrma, haykýrma 12. Bir
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ri-Bakanlar Kurulu 17. Uzun yol taþýdý-Üzüm veren bitki-Bir denizimiz-Zeybek 18. Yetmeyen-Kulaðýn duyduðu titreþim-Harekete hazýr
tetikte. 19. Yaþlý- Yazý taslaðý, müsvedde-Yazmak-Kýsaca kara kuvvetleri -Bir nota. 20. Argoda çalma, aþýrma-Rütbesiz asker-Ýncelik, naziklik.
YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. Karesi olan bir sayýya eþit olan sayýNan-Bobin. 2. Ýlgili-Nem-Kumar 3. Ýslam'ýn þartý-Özürlü, engelliSamsun'un bir ilçesi-Tantalýn simgesi- 4……Thurman (yabancý aktrist)-Eksiksiz-Bir ilimiz-Yemek-Su katýlmamýþ içki 5. Bir bayan adýNakit, akçe-Bir renk-Mühendis cetveli. 6. Direnme, ayak direnme-Kabiliyet-Çok zayýf ve kuru. 8. Niçin nasýl-Kýþ sporu-Fasýla, mesafe 9. Bir
yere baðlý olan-Bayýndýrlýk-Bir pamuk türü 10. Afrika'da bir ülke-AteþÝlkel bir silah-Yayvan sepet 11. Yok olan þeyi elde etme-Üflemeli bir çalgý-Komisyoncu 12. Duman kiri-Lezzet-Broþür, kitapçýk-Otomatik para çekme makinesi. 13. Kümes hayvaný-Dað taþýtý-Ýsviçre'de bir nehir.
14. Çiçek düzenleme sanatý-Avuç içi-Taht (eski dil )-Bir baðlaç 15.
Arapçada bir harf-Tenis aracý-Yaþamsal sývý-Aðabey. 16. Aknelerden çýkan iltihap-Yemek yerken kullanýlýr-Zýrh-Kýsaca kara kuvvetleri. 17.
Diþi deve-Geleneksel-Yapma, etme. 18. Kýrmýzý-Sað, canlý-Dolaylý anlatým-Açýkça gizlemeden. 19. Tanýk-Baþvurulmasý gereken kaynak-Ýzmir'de antik kent. 20. Mikroskop camý-Eskiden albaya verilen ad-Ýlaç,
merhem.
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Sayfa 4

Seslenis

USTALARDAN SEÇMELER

ADI BÝLE YOK

FEYZÝ HALICI

MÜBAREK RAMAZAN
Arýnmýþ gönüller durdu secdeye,
Ýndi kuþlar gökyüzünden müjdeye.
Bu sabah hüzzamdan okundu ezan,
Aksetti, ilahî sesler derinde.
Bir bitmez bereket beraberinde,
Yurda burcu burcu geldi Ramazan..
Gözler kilit vurur uykusuzluða,
Çeþmeler yetiþmez bu susuzluða.
Bu o gündür, derman bulunur, derde,
Bugün artýk bütün þüpheler yalan.
Bu o gündür, þavkýr can evimden can,
Bugün mahya benim minarelerde.
Tertemiz, dolaþsam hangi mabedi,
Melekler kýskanýr bu ibadeti.
Düþler kubbelerde kucak kucaktýr,
Bana madde kadar mana da lâzým.
Gürül gürül Kur'an oku hafýzým,
Bu aþk içerimde salkým saçaktýr.
Ýnancýn, eriþtim saltanatýna;
Dilekçem var bugün tanrý katýna.
Huzurdan bahseder, görürsem, kimi,
Yalýn duygularým çoðalýr, daha,
Bugün kalbim daha yakýn Allaha,
Bugün tekmil aþk donatýr içimi.
Sular gümüþ gümüþ akar sebilden,
Ay aydýn, ayetler süzülür dilden.
Hakkýn avuçlarýna sýðmaz nasibi,
Cümle saadetler gelir yakýna,
Peygamber peygamveri aþkýna
Doðruluk ve kullarýna Yarabbi..
FEYZÝ HALICI’YI
TANIYALIM
1924 yýlýnda Konya'da dünyaya geldi. Babasý halý tüccarý olan Halýcý; ilk, orta ve lise eðitimini Konya'da tamamladý. Yüksek öðrenimini
Ýstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde yaptýktan sonra Kimya Yüksek Mühendisi oldu. Fakat þairi baba mesleðine çeken bir gizem vardý
ve bu belki de þiirin ne olduðunu öðrendiði, sanata eðiliminin baþladýðý yerin o halýcý dükkâný
olmasýydý. Bunun üzerine babasýnýn halýcý
dükkânýnda çalýþmaya baþlayan þair, Konya Gazeteciler Cemiyetini kurdu. Bu tarihten sonra
Konya'nýn tarih, kültür, sanat ve turizm sahasýnda gösterdiði etkinliklerle Konya'da yapýlan
faaliyetlerin en baþýnda Feyzi Halýcý yer aldý.
1957 yýlýnda, kültür, sanat, turizm ve folklor
dergisi Çaðrý'yý yayýmlamaya baþlayan þair, ayný
yýl Türk Dil Kurumu üyesi oldu. Konya Kültür
ve Turizm Derneðini 1959'da kuran Feyzi Halýcý, 25 yýl baþkanlýk ettiði derneðin halen baþkanýdýr. 1968 - 1977 yýllarýnda on yýl Konya senatörlüðü yaptý. Ayný zamanda Ýstanbul Kültür ve
Sanat Vakfý ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim
Kurulu onur üyeliði ile birlikte, Londra Rumi
Komitesi, Türkiye Turizm Yazarlarý ve
Gazetecileri Federasyonu (ATURJET) ve
Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu üyesidir.
Atatürk'ün kurduðu Türk Kooperatifçilik Kurumu ve Türkiye-Pakistan Kültür ve Dostluk
Cemiyetleri'nde bir süre genel baþkanlýk yaptý.
Ayrýca Basýn Þeref Kartý sahibi olan Halýcý,
Mevlana'nýn dünyaya tanýtýlmasýnda çok önemli çalýþmalar yürütmüþtür.

DÜÞ DE GÖR
Telli duvarlardan bir rüzgar esmez,
Aðlar dururum, dýþarý sesim gitmez.
Kaldým yaban ellerde,
Bir Allah'ýn kulu nerelisin demez,
Boþuna dememiþler, düþ de gör arkadaþ.
Bela bu adam seçmez,
Attýðýn adýmda öteye gitmez.
Öfke gelir iman gider,
Sonra canýndan can gider.
Dönemezsin geri,
Dönsen de bulamazsýn geridekileri.
Ne diyeyim, Allah'a emanet olsun,
Allah herkesi kazadan beladan korusun.
Zeki Güneþ
Isparta E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
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Bu gece ümitlerimi kilitleyip
sandýðýna, sadece sensizlikle baþ
baþa kaldým. Bir kimsesizlik sardý bedenimi. Sonra ufaktan bir
baþ aðrýsý vurdu beynimi. Ve iþte
bitip tükenmeyen sensizlik senfonisi. Yine çalýyor durmadan.
Beynimi yoruyor, kulaklarý týrmalýyor. Bir türlü kesilmiyor sesi.
Sensizliðin bittiði yerde yeþeren
bütün sevda tomurcuklarýný toplayýp sakladým gönlümün en saðlam köþesine. Bir daha kimse bulup çýkarmasýn yerinden diye.
Hiç kimseyi gelmeyeceðini
bile bile bu kadar çok beklemedim. Gözlerimi uykuya kapatamayacaðýmý bile bile bekledim.
Sevmeyeceðini bile bile bekledim
seni. Zamana sýðdýramadým bir
türlü sana yenilmeyi? Gözlerimi
uzaklara dalmaktan ellerimin sebepsiz üþümesinden, dudaklarýmýn amansýz titreyiþinden kurtulamadým senin yokluðunda? Ben
sana çok geç kaldým. Yetiþemedim. Vardýðým her durakta senin
izin, biraz önce gitmiþliðin çýkacak karþýma. Ýfade ettiðin deðeri
kendi kendime bile dillendirmekten korktum. Düþündüðüm,

hissettiðim fakat kendi kendime
bile söyleyemediðim bu þey sensizliðimde sana duyduðum hasretti. Sense hep korkularla çýktýn
karþýma. Ýlk kez rüyama girdiðinde uyanýp yanýmda bulamayýnca
seni korktum. Seni seviyorum
dediðimde ya giderse diye, ellerini tutunca ya çekerse ellerini ellerimden diye korktum.
Az ve çok kavramý kiþiye göre
deðiþir öyle deðil mi? Aslýnda
fark etmez çünkü sana kavuþmama hiç az kalmayacak. Çoðu göze
alarak baþlamadým mý sanki? Sana her zaman daha çok var,olacak. Ellerine, gözlerine, bakýþlarýna ve sarýlýþlarýna da… Hele
gözlerine giden yol o kadar uzun
ki. Her baþýmý kaldýrýp gözlerimin gözlerine dokunduðu zaman
sanki bastonuna tutunarak yürümeye çalýþan yaþlý biri gibi hissediyorum kendimi. Ne kadar acý
deðil mi. Sanki kendi derdimi
kendimle kadeh tokuþturup
unutmaya çalýþýyorum. Önemi
olmasa bile.
Ne vardý sanki. Ellerimi tutsaydýn ansýzýn, yüreðim eriseydi
gözlerinde. Sen aðlasaydýn mut-

luluktan, ben ölseydim.
Ben hiçbir zaman olduðum
yerde deðilim senden beri. Yine
gözlerinde demleniyorum.
Ben yarýmým sensizken, ben
bitmiþim sen yokken, ben yýkýlmýþým, viraneyim sen dimdikken,
sýrýlsýklam, kör kütük aþýkken
birden bire benden kaçmakta nereden çýktý? Göz mü deðdi yoksa
güzel gözlerinin bendeki görüþüne? Vicdanýna güç yetiremiyorum, karýncayý bile incitmezken
sen, sensizlik bu kadar zor ve her
gün biraz daha korkan ve o gözlerin hala yaralayabiliyorken kör
þeytana uymak da nereden çýktý.
Ýyiliklerimi gözden çýkarýp, günahlarýmý saymak ve gökyüzümden kaymak da nereden çýktý.
Sana doðru her adýmým önüme ölüm sonunda. Seni her andýðýmda sözler susar, kelimeler ifadesiz kalýr, bir tek sensizlik baðýrýr, çaðýrýr, haykýrýr.
Evrim Ertekin
Öðretmen
Boðazlýyan Ceza Ýnfaz Kurumu

GURBET

OKU OKU OKU

ÖÐRETMENÝM CEZAEVÝ

Hani söz vermiþtin,
Son mektubunda;
Mutlaka görüþe,
Gelirim diye.
Yeminler etmiþtin,
Her satýrýnda,
Boynumun borcusun,
Ölürüm diye…

Okuyup bulasýn kiþilik ve kimlik,
Bilgin kadar sende olan erginlik,
Kararsýz olma niçin bu gerginlik,
Sen bil, yok bilgiden büyük zenginlik.

Eðitimle katký gördüm öðrendim,
Günler bana hep ders oldu dinlendim,
Yatak yorgan evim oldu dinlendim,
Aylar boyu mekân oldu cezaevi.

Bilgine gebedir þu garip evren,
Varana dair ne var, ufkun ve çevren,
Hepsini oku, oku, oku öðren,
Geçenler geçti kalk! Bu senin devren.

Mesai sekiz derler kalkarým,
Saat dörtte okuluma baþlarým,
Teknolojik bilgisayar týklarým,
Öðretmenim oldu bana cezaevi.

Rafa kaldýr atom denen küreyi,
Zaman geldi artýk, çöz her zerreyi,
Adýn bilge olsun ki, sev bilmeyi,
Bilimle yýrt, feza denen perdeyi.

Ýmtihaným operatör, kalemim kara,
Yetiþirler baþým düþünce hep dara,
Bilgisizlik denilen þey acý bir yara,
Pansumaným oldu bana cezaevi.

Senin mürekkebin kutsaldýr kandan,
Kalk! Oku ve kurtar dünyayý gamdan,
Bilim ýþýk ise cehalet zindan,
Göklerde güneþ ol, þavk ver her yandan.

Ýçeride cezaevi penceresi,
Yalýn demirdendir çerçevesi,
Bilgi ve eðitimi olmayan nefer,
Bil ki boþ bulaþýk tenceresi.

Bugün görüþ günü,
Sen yine yoksun.
Nemlendi gözlerim,
Bak sensizliðe.
Herkes geldi ama,
Sen yine yoksun…
Elimde kelepçe ,
Ring aracýnda.
Sen varsýn inan ki ,
Sen her anýmda.
Neþemde sen varsýn,
Acýmda da sen.
Þimdi yollardayým,
Yanýmda da sen…
Uzar da bitmez mi?
Gurbetin yolu.
Yine mahpus damý,
Bu yolun sonu.
Hem senden uzakta,
Hem hasret dolu.
Artýk saymýyorum,
Geçen günleri.
Nasýl unuturum,
Senli dünleri.
Yýkmak mý gerekir,
Tüm hayalleri.
Artýk görüþ günü,
Umurumda deðil.
Ayrýlýk çok acý,
Hasretin zehir….
Ayhan Köksal
Yahyalý Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

Mustafa Ateþ
Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
BUGÜN
Bugün deðil miydi sana aðladýðým gün?
Yaðan yaðmur altýnda seni düþünürken.
Bir tek sen vardýn bugün benim için,
Ýçime öyle bir aðrý battý ki bugün.
Tut ne olursun bomboþ ellerimi.
Sana titreyen yüreðime bir daha sarýl bugün.
Gözlerime bak, konuþ benimle ne olursun,
Sen sustukça inan ki ben ölürüm bugün.
Sen her gün mutluluktan gülerken bana,
Neden gözlerime bakarak aðlarsýn bugün?
Seni sabýrsýzca beklerken ben her gün,
Son gidiþin miydi ki elveda demeden gittin
sen bugün?
Selim Doðruer
Ceyhan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

Sorunlarým idaremde çözülür,
Teknik heyet bilgi verir çizilir,
Yapýlanlar panolara dizilir,
Öðretmenim oldu benim cezaevi.
Devlet sabah akþam aþýmý,
Sýcak koðuþta geçen kara kýþýmý,
Cahiliyet denen hain hýþýmý,
Yenmesini öðretti bana cezaevi.
Teknoloji uzadý boy boy oldu,
Kafam derin bilgilerle doldu,
Son aylarýmý hep mutlu kýldý,
Can yoldaþým oldu bana cezaevi.
Tavsiyedir Akkaya'dan herkese,
Öðrendikçe kalsan da nefes nefese,
Þimdi adý kurum, eski medrese,
Bilgilere mazhar oldu cezaevi.
H. Hüseyin Akkaya
Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
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Sayfa 5

Kurumlarda 125. yýl coþkusu
Ceza infaz kurumlarýnda, Ulu Önder Atatürk’ün doðumunun 125. yýl dönümünü kutlama etkinlikleri sürüyor. Kutlamalar kapsamýnda Atatürk’ün tüm yönleriyle hükümlü ve tutuklulara tanýtýlmasý için farklý türde etkinliklere yer veriliyor.
Kýrkaðaç K2 Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda Ulu Önder Atatürk'ün 125. doðum yýldönümü nedeniyle koðuþlararasý voleybol turnuvasý
düzenlendi. Çekiþmeli geçen maçlar
sonunda birinci olan koðuþa, yapýlan
törende çeþitli hediyeler verildi.
Foça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk’ün doðumunun 125.
yýlýný kutlama etkinlikleri kapsamýnda
koþu, futbol turnuvasý ve münazara
gerçekleþtirildi. Ayrýca, Ege Üniversitesi ve Foça Belediyesi iþbirliðiyle
Kurumun çok amaçlý salonunda unutulmaz bir “Türk halk müziði konseri'' gerçekleþtirildi. Kurum Öðretmeni Rukiye Okumuþ, yaptýðý konuþmada; Atatürk’ün hayatýyla ilgili bilgiler
aktardý. Kurum Müdürü Necati Sevük de, kapanýþ konuþmasýnda, konser nedeniyle Foça Belediye Baþkanýna, Ege Üniversitesi yetkililerine, konuk sanatçýya çiçek vererek teþekkür
etti.
Ayrýca, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðiyle Foça Sosyal Tesislerinde hükümlülerinin el iþi ürünleri sergilendi. Özellikle Atatürk’le ilgili tablolar büyük ilgi gördü.

Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular arasýnda bilgi yarýþmasý yapýldý.

Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular arasýnda Atatürk ün 125. doðum yýldönümü çerçevesinde Kurum
Öðretmeni Sibel Taylan ve Sosyal Çalýþmacý H. Taþkýn Ertaþkýn tarafýndan
bilgi yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmayý
Kurum 2. Müdürleri Necip Özçetin,
Uðurlu Pak, Necdet Kahvecioðlu,
Kurum Diþ Hekimi Hüseyin Topçuoðlu, personel ile hükümlü ve tutuklular izledi.
Yarýþmada dereceye giren hükümlü ve tutuklulara çeþitli hediyeler verildi.
Bilecik Kapalý Ceza Ýnfaz Ku-

rumunda ise Ulu Önder Atatürk’ün
125. doðum yýlýný kutlama etkinlikleri
çerçevesinde Ýl Kültür Müdürlüðü iþbirliðiyle Atatürk ün hayatýndan kesitler sunulan “Fotoðraflarla Atatürk”
konulu fotoðraf sergisi, açýk görüþ
mahallinde açýldý. Sergi, hükümlü ve
tutuklular ile ziyaretçiler tarafýndan
büyük ilgi gördü.
Uþak E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün
doðumunun 125. yýlý kapsamýnda düzenlenen voleybol turnuvasýyla hükümlü ve tutuklular hoþ vakit geçirerek, eðlendiler. Turnuva sonunda tüm
takýmlara katýlým belgesi, en centilmen seçilen takýma da voleybol topu
hediye edildi. Dereceye girenlere kupalarý; Cumhuriyet Baþsavcý Vekili
Necdet Pýnar ve Kurum Müdürü Hasan Karakurt tarafýndan verildi
Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün 125.
doðum yýldönümü çerçevesinde, 15
Aðustos - 14 Eylül tarihleri arasýnda
24 takýmýn katýldýðý voleybol turnuvasý düzenlendi. Turnuvada ilk üçe giren takýmlara kupalarý yapýlan törende verildi. Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ünal Yalýncak, Kurum Müdürü Ömer Ekinci, Eðitimden Sorumlu
2. Müdür Musa Ocak, Ýdare Memuru
Heybetullah Gözcü, Kurum Öðretmeni Ahmet Atýlgan, Kurum Psikologu Neslihan Öztürk, Kurum Sosyal
Çalýþmacýsý Hakan Börü, Kurum Diþ
Hekimi Ayþen Akdemir ve infaz koruma memurlarý katýldý. Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ünal Yalýncak turnuva birinciliðini kazanan takýma kupasýný
takdim etti.
Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda Atatürk’ün 125. doðum
yýlý kutlamalarý çerçevesinde eðitim
birimi tarafýndan voleybol turnuvasý
düzenlendi. Turnuva sonunda final
maçýný oynayan her iki takýma da
eþofman hediye edildi.
Ayrýca, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünce görevlendirilen Tarih Öðretmeni Necmettin Garip tarafýndan 18
Eylül’de “Atatürk’ün Cumhuriyetçilik
Ýlkesi” konulu konferans verildi. Personel ve hükümlü-tutuklular tarafýndan ilgiyle izlenen konferansta; dev-

Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda düzenlenen voleybol turnuvasýnýn sonunda yapýlan kupa töreninin ardýndan Protokol üyeleri ile hükümlü ve tutuklular hatýrý fotoðrafý çektirdi.

Bilecik M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu görüþ mahallinde açýlan “Fotoðraflarla
Atatürk Resim Sergisi” hükümlü-tutuklu ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

letçilik ve Cumhuriyetçilik kavramlarý
açýklanarak tarihimizdeki geliþimi ve
ülkemiz için önemi üzerinde duruldu.

Ýzmir 2 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Doç. Dr. Kemal Arý, Kurum personeline “Atatürkçü
Düþünce” konulu seminer verdi.

Ýzmir 2 No’lu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün doðumunun
125. yýlý kutlamalarý çerçevesinde
personele “Atatürkçü Düþünce” konulu seminer verildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk
Ýlkeleri ve Ýnkýlaplarý Enstitüsü Müdür Yardýmcýsý Doç. Dr. Kemal Arý tarafýndan verilen seminerde, Kurum
personeli Atatürk döneminin toplumumuzda bilinmeyen yönlerinin
anlatýldýðý, fotoðraf ve resimlerle gerçekleþtirilen slayt gösterisine büyük
ilgi gösterdi.
Atatürk döneminin toplumumuzda bilinmeyen pek çok yönü olduðunu söyleyen Doç. Dr. Kemal Arý
amaçlarýnýn Enstitü olarak Atatürk'ü
anlatmak, Atatürkçü düþünce sistemini toplumun her kesimine ekonomide, günlük yaþamda, okulda yaþayarak, hissederek kavratmak olduðunu belirtti. Atatürk'ü anlamanýn iki
yolla olacaðýný ifade eden Doç. Dr.
Arý, “Birincisi, Atatürk'ün kendisinin
yazmýþ olduðu kitaplarý okumak, ikincisi de Atatürk ile ilgili yazýlmýþ kitaplarý okumak. Atatürk ile ilgili yazýlmýþ
çok sayýda yayýn ve eser vardýr. Bu
eserleri okumak ‘Atatürkçü Düþünce’
sistemini bir nebze olsun bize anlatýr.
Ancak, Atatürk'ü anlamanýn en
önemli yolunun, Atatürk'ün kendisinin yazmýþ olduðu kitaplar ve eserleri

okumaktan geçer. Maalesef bu konuda toplum olarak büyük bir bilgi eksikliðimiz var. Yapmýþ olduðum bir
araþtýrmada üniversite öðrencilerinin
büyük bir çoðunluðunun Atatürk'ün
Nutuk isimli eserinden baþka kitabý
olduðunu bilmediði ortaya çýktý. Bir
öðrencimin master konusu Atatürk'ün yazmýþ olduðu kitaplardý. Atatürk'ün bizzat kendisinin yazdýðý 12
kitabý bulunmaktadýr.”dedi.
Doç. Dr. Arý, Atatürk'ün yazmýþ
olduðu kitaplarý þöyle sýraladý:
- Medeni Bilgiler,
- Arýburnu Muharebeleri Raporu,
- Atatürk'ün Hatýra Defteri,
- Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlasbad Hatýralarý,
- Zabit ve Kumandan ile Hasbýhal,
- Cumalý Ordusu,
- Takýmýn Muharebe Ordusu,
- Geometri,
- Taktik Meselenin Çözümü ve Emirlerin Yazýlmasýna Ýliþkin Öðütler,
- Bölüðün Muharebe Eðitimi,
- Taktik Tatbikat Gezileri.
Doç. Dr. Arý, Atatürk’ün bilinmeyen bir çok yönünün olduðunu vurgularken, þunlarý söyledi: “Atatürk'ün
geometri kitabýný lisede okuduðumda çok þaþýrmýþtým. Asker, devlet
adamý, stratejist, ömrü savaþlarda
geçmiþ biri nasýl geometri hakkýnda
bu kadar bilgi sahibi oluyor diye düþündüðümde, Ata'nýn büyüklüðünü o
zaman bir kez daha anlamýþtým. Þu
an kullandýðýmýz, iç ters açýlar, dýþbükey, içbükey, eþkenar çokgen gibi
terimler Atatürk tarafýndan bize kazandýrýlmýþtýr. Cumhuriyetimizin ilk
yýllarýnda geometride þu an iç ters
açýlar için; zaviyetan-ý mütekabiletan
dahiletan deniliyormuþ, Atatürk ise
bunlarý teker teker Türkçemize kazandýrmýþtýr. Atatürk'ü anlamak için
önce onun yazdýðý kitaplarý okumalýyýz.
Çok faydalý geçen seminere; Kurum Müdür Vekili Mehmet Çýtak, 2.
Müdür Raif Cora, Sosyal Çalýþmacý
Demet Alkulak, Öðretmen Mustafa
Küçük ve personel katýldý.

Sayfa 6

15 Ekim 2006

Seslenis

Millî Eðitim Bakanlýðý ile
Serbestlik Ýþbirliði Protoko
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Ahmet
Hamsici törende yaptýðý konuþmada; ülkemizde
uluslararasý normlara uygun olarak adalet ve ceza
infaz sisteminde yakýn bir zamanda yapýlan reformlarýn sonucunda Denetimli Serbestlik ve Yardým
Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðýnýn kýsa
zamanda çok önemli çalýþmalar ortaya koyduðunu,
ceza infaz kurumlarýna alternatif getirilerek hükümlülerin kendi yaþam alanlarýndan ve özgürlüklerinden mahrum býrakýlmadan kontrollü bir þekilde rehabilite edilerek toplum içinde yaþama uyum saðlamalarý yönünde desteklendiklerine dikkat çekti.
Müsteþar Yardýmcýsý Hamsici, mahkemeler tarafýndan verilen eðitim kurumuna veya programýna devam etme kararlarý için imzalanan protokolün önemine deðinerek; "Protokol, denetimli serbestlik hizmetlerinin baþarýya ulaþmasýnda çok önemli bir yere sahiptir, bu sayede hakkýnda eðitim yaptýrýmý verilen kiþilerin eðitim olanaklarýndan faydalanmalarýnýn, hükümlülerin topluma kazandýrýlmasýnda ve
yeniden suç iþleme olasýlýðýnýn düþürülmesinde etkili olacaðýný düþünüyorum, hayýrlý olmasýný diler,
emeði geçenlere teþekkür ederim." dedi.
Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürü Kenan Ýpek de
konuþmasýnda, çaðdaþ adalet ve ceza infaz sisteminin gereði olarak ülkemizde yapýlan deðiþikliklere
deðinerek; "Bakanlýk olarak ilgili kanunlarda deðiþiklikler yaparak çaðdaþ iyileþtirme yöntemleri ile
hükümlülerin yeniden topluma kazandýrýlmalarý ve
kýsa süreli hapis cezalarýnýn yerine alternatif ceza ve
tedbirlerin uygulanmasýný sistemimize Denetimli
Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðý'ný kurarak yerleþtirmiþ bulunuyoruz"
dedi. Bu kapsamda "Millî Eðitim Bakanlýðý ve Adalet

26 Eylül’de Millî Eðitim Bakanlýðý Konferans Salonunda yapýlan törene; Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Ahmet Hamsici, Millî
Eðitim Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Mehmet Temel, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Millî Eðitim Bakanlýðý Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Genel Müdürü Esat Saðcan, Adalet Bakanlýðý ve Millî Eðitim Bakanlýðýndan üst düzey yöneticiler katýldý.

Bakanlýðý Ýþbirliðinde Eðitim Kurumu veya Programýna Devam Etme Denetimli Serbestlik Kararlarýnýn Uygulanmasýna Dair Ýþbirliði Protokolü" ile Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde önemli bir sayfa
açýldýðýný belirten Genel Müdür Ýpek, "Millî Eðitim
Bakanlýðý ile Bakanlýðýmýz iþbirliðinde mahkemeler
tarafýndan verilen eðitim kurumuna veya programýna devam etme kararlarýnýn yerine getirilmesi süre-

cinde karþýlýklý iþbirliðinin belirlendiði Protokolle,
hizmetlerin daha kýsa zamanda ve verimli bir þekilde yürütülmesine katký saðlanmýþ olacaktýr. Eðitim
söz konusu olduðunda daha hassas olunmasý gerektiði þüphesizdir. Hizmet alanlarý düþünüldüðünde
önemi açýkça ortada olan Protokolün hazýrlanmasýnda emeði geçen herkese teþekkür eder, her iki taraf
için de hayýrlý olmasýný dilerim" dedi.

Denetimli Serbestlik Ýcra Komitesi toplantýsý yapýldý
Denetimli Serbestlik Daire
Baþkanlýðý ulusal stratejisi:
‘toplumsal koruma’
15-17 Eylül tarihleri arasýnda Ankara'da yapýlan Stratejik Plân çalýþmalarý doðrultusunda
Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden
Sorumlu Daire Baþkanlýðý, ulusal stratejisini
‘toplumsal koruma’ baþlýðý altýnda belirledi.
AB denetimli serbestlik eþleþtirme projesi
kapsamýnda yürütülen çalýþmalarýn bir alaný
olarak Ýngiliz kýsa dönem uzmanlarýnýn katýlýmlarý ile Ankara'da yapýlan "Denetimli Serbestlik'
de Strateji Belirleme" toplantýsýna Daire Baþkanlýðý adýna Baþkan Vehbi Kadri Kamer, Tetkik
Hâkimleri Burhan Alýcý ve Ýbrahim Usta, Þube
Müdürleri Nazmiye Erol, Leyla Emanet ve Nilay Pekel Uludaðlý ile uzmanlar katýldý.
Strateji belirleme toplantýsýnda Türk Denetimli Serbestlik Hizmeti Ulusal Stratejik Plâný Taslaðý oluþturuldu ve taslak çerçevesinde;
hükümlülerin etkili bir biçimde yönetilmesi,
paydaþ yönetimi, hükümlülerin rehabilitasyonu
ve toplumdaki suç tekrarýnýn azaltýlmasý, kurumsal kapasitenin oluþturulmasý, eðitim ve
maðdurlar genel baþlýklarýna yer verildi.

"Türkiye'de Denetimli Serbestlik Hizmetinin Geliþtirilmesi Projesi Ýcra Komitesi 4. Çeyrek Toplantýsý" 27 Eylül’de Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Kenan Ýpek' in katýlýmlarý ile yapýldý.
Proje faaliyet raporu ve tavsiyeler, finans raporu, bir sonraki çeyrek
dönem faaliyetlerinin gözden geçi-

rilmesi, Türk denetimli serbestlik
hizmeti stratejik plan taslaðýnýn görüþülmesi gibi gündem maddelerinin görüþüldüðü toplantýya; Proje
Lideri Kevin Barry, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Ýpek Seda Geçim ve Ayþe Nur Önsoy, Proje
Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný David Perry ve Denetimli Serbestlik ve

Yardým Hizmetlerinden Sorumlu
Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer,
Avrupa Birliði Merkezi Finans ve
Ýhale Biriminden Süreyya Erkan ve
Berkit Parlar, Denetimli Serbestlik
ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu
Daire Baþkanlýðý Tetkik Hakimleri
Burhan Alýcý ve Ýbrahim Usta, Baþbakanlýk Avrupa Birliði Genel Sekreterliðinden Seval Iþýk ve Baþak
Ilýsulu, Proje Asistaný Evrim
Yarýmaðan ve Proje Dil Asistaný Aslý Esen Aslan katýldý.
Proje faaliyet raporlarýnýn görüþüldüðü ve tavsiye kararlarýn çýktýðý
4. çeyrek toplantýsýnda bir önceki
dönem toplantýsýnda planlanan tüm
hedeflere ulaþýldýðý kaydedildi. Proje taraflarýnýn, hedeflere ulaþýlmasýndan duyduðu memnuniyetin dile
getirildiði toplantýda ülkemiz denetimli serbestlik hizmetlerinde gelinen sevindirici noktalara deðinildi
ve bir sonraki dönem faaliyetleri görüþüldü.
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e ‘Denetimli
olü’ imzalandý

Denetimli serbestlik þube müdürlüklerinin hizmetleri için ilk etapta tahsis
edilen 30 aracýn daðýtýmýnýn yapýldýðý törende; Genel Müdür Ýpek araçlarýn
anahtarlarýný þube müdürlerine bizzat teslim etti.

Denetimli serbestlik
hizmetleri için 30 araç
Denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacýyla tahsis
edilen 30 araç 28 Eylül’de yapýlan törende þube müdürlüklerine teslim edildi. Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda düzenlenen törene; Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Kenan Ýpek, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Tetkik Hâkimleri Burhan Alýcý, Ýbrahim Usta ve
araçlarý teslim almaya gelen þube müdürlüklerinden personel katýldý.
Törende; 30 ilden gelen personele hizmet araçlarýný bizzat teslim eden Genel
Müdür Ýpek, denetimli serbestliðin bir yýl gibi kýsa bir zamanda önemli mesafe kat
ettiðini belirterek " Bir yýl önce birçok yapýlacak iþ olduðunu bilerek girdiðimiz bu
yolda bugün geldiðimiz nokta bizleri sevindirmektedir. Bunda siz illerde çalýþan arkadaþlarýmýzýn payý büyüktür. Bundan sonra da ayný gayretin ve azmin devam edeceðine olan inancým sonsuzdur. Bu araçlar umarýz sizlerin iþlerinizi bir nebze de olsa
rahatlatacak ve kolaylaþtýracaktýr. Þimdilik 30 ile saðlayabildiðimiz bu imkâný umarýz
ki yakýn bir zamanda tüm illere saðlayabiliriz, araçlar hepinize hayýrlý olsun" dedi.

Çanakkale Denetimli Serbestlik
Þubesinden örnek faaliyet
Çanakkale Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, çocuk
sanýk, þüpheli ve hükümlüler için verilen denetimli serbestlik tedbirlerinin yerine
getirilmesindeki örnek çalýþmasýyla takdir görüyor. Þube Müdürlüðü, 5 yýl denetimli serbestlik kararý verilen F.K'yý mutlu gününde yalnýz býrakmayýp, evlilik törenine katýlarak ona destek oldu. Törende, Þube Müdürlüðü adýna alýnan düðün
hediyesi mutlu çifte takdim edildi.
Yine eðitimine devam etme kararý verilen M.S, bu doðrultuda Ýlköðretim 5.
sýnýfa yerleþtirildi. Ailenin maddî imkânsýzlýklarýný belirleyen Þube Müdürlüðü,
Koruma Kurulu ve üyelerinden Ýl Sosyal Hizmetler Müdürlüðü vasýtasýyla M.S' ye
okul ve spor kýyafetleri, kýrtasiye ihtiyaçlarý saðlandý.

Kayseri’de ‘Denetimli Serbestlik
Kütüphanesi’ kuruldu
Kayseri Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü bünyesinde
kütüphane oluþturuldu. Kiþilere okuma alýþkanlýðý kazandýrýlmasý amaçlanan
kütüphane; Melikgazi Belediyesi, Kayseri Sanayi Odasý, TED, Atatürkçü Düþünce
Derneði, AÇEV, Türk Yayýncýlar Birliði, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði,
Adýgüzel Mefruþat, MEB Yayýnlar Daire Baþkanlýðý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý,
Vatan Yayýnlarý, Nesil Yayýnlarý, Morpa Yayýnevi, Sistem Yayýncýlýk, Gendaþ
Yayýnlarý, Türkiye Eðitim Gönülleri Vakfý gibi gönüllü kurum ve kuruluþlarla
yapýlan iþbirliðiyle kuruldu.

CEZA ÝNFAZ KURUMUNDAN
EÐÝTÝM KURUMUNA … (3)
Daha önceki iki sayýda ceza infaz
kurumlarýnýn neden bir eðitim kurumu olmasý gerektiðini açýklamýþtýk.
Yazýmýzýn bundan sonraki bölümlerinde ise ceza infaz kurumlarýnýn eðitim kurumlarýna nasýl dönüþebileceðini açýklamaya çalýþacaðýz.
1-Ceza infaz hizmetlerine iliþkin politikalar belirlenirken ceza
infaz kurumlarýnýn eðitim kurumu olduðu dikkate alýnmalýdýr.
Ceza infaz kurumunun bir eðitim
kurumu olmasý gerektiði düþüncesi,
aslýnda ulaþýlmasý zor bir ideal olmayýp, anayasa ve kanunlarýn infaz hizmetlerini yürütmekle sorumlu kiþi ve
kurumlara yüklediði bir sorumluluktur. Bunu gösteren pek çok hukukî
dayanak (Ör. Anayasa m.41, Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanunun'un 3, 6, 22, 75, 76, 77,
78 ve 87. maddeleri gibi) mevcuttur.
O hâlde infaz hizmetine iliþkin personel, personel eðitimi, fizikî yapý, iþyurtlarý, bütçe, açýða ayýrma, infaz,
denetimli serbestlik ile hükümlü- tutuklu eðitimi politikalarý oluþturulurken, ceza infaz kurumunun bir eðitim
kurumu olduðu düþüncesinin dikkate
alýnmasý hukukî bir zorunluluktur.
Bu nedenle "hükümlüleri topluma
kazandýrmayý" infaz hizmetlerinin en
temel hedeflerinden biri sayan anlayýþ, hem merkez hem de taþra teþkilâtýndaki her kademede bilgi, tutum
ve davranýþ olarak kabul görmelidir.
2-Personel eðitiminin temel
hedeflerinden biri de ceza infaz
kurumlarýnýn eðitim kurumlarý
hâline getirilmesi olmalýdýr.
Ceza infaz kurumlarýnýn eðitim
kurumuna dönüþmesinde en önemli
etken, personelin bu konudaki bilgi,
tutum ve davranýþýdýr. Genellikle eðitimin kurumdaki öðretmenin iþi olduðu düþünülür. Konuyu "hükümlü
ve tutuklunun topluma kazandýrýlmasý" olarak biraz daha geniþ ele aldýðýmýzda ise, sorumluluk psiko-sosyal
servis ve eðitim servisine yüklenmektedir. Bu durumda; kurum müdürü,
kurum 2. müdürü, gözetim ve denetim servisi, infaz servisi, saðlýk servisi gibi diðer kiþi ve birimlerin sorumluluklarý çoðu zaman dikkate alýnmamakta ya da bu görevliler kendilerini
eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýndan
dolayý sorumlu görmemektedirler.
Hepimiz bilmekteyiz ki hükümlülere
yönelik eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarý, her kademedeki görevlinin olumlu katkýsý ile ancak baþarýlabilir. Bir
infaz koruma memurunun kuruma
dýþarýdan gelen bir eðitimciye karþý
tutumu, eðitim çalýþmalarý için hükümlü ve tutuklularýn eðitim
mekânlarýna çýkarýlmasý, eðitimin sonunda onlarýn odalarýna götürülmesi,
eðitime katýlmalarý için gerekli bilgilendirmeyi yapmasý, eðitime ihtiyacý
olanlarýn tespit edilmesi, psikolojik
desteðe ihtiyacý olanlarý belirleyip gerekli yönlendirmeyi yapmasý gibi faaliyetler en az eðitimin organizasyonu
kadar önemlidir. Bu görevlerin yerine
getirilmesi sýrasýndaki özensizlik veya
ihmal, eðitimin engellenmesi anlamýna gelir. Kurum yönetiminin de eði-
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tim konusunda destekleyici olmasý
gerekmektedir. Özellikle, araç, gereç,
malzeme temini, personel ihtiyacý gibi konularda gerekli katkýyý saðlamalýdýr.
3-Hükümlülerin eðitim faaliyetlerine katýlmalarý teþvik edilmeli, gerektiðinde bu konuda
yaptýrým uygulanmalýdýr.
Hükümlü ve tutuklularýn kurumdaki eðitim ve iyileþtirme faaliyetleri
hakkýnda bilgilendirilmeleri (Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun m. 22) de büyük önem
taþýmaktadýr. Hükümlülerin eðitim ve
iyileþtirme faaliyetlerine kendi istekleri ile katýlmalarý esastýr. Ancak her
türlü telkin ve bilgilendirme çalýþmalarýna karþýn, eðitim ve iyileþtirme çalýþmalarýna katýlmayan hükümlülerin,
bu davranýþlarýnýn sonuçlarýna katlanmasý infaz sisteminin doðasý gereðidir.
Okuma-yazma bilmeyen bir hükümlünün yaþý ne olursa olsun okuma yazma öðrenmesi, nitelikli mesleði olmayan bir hükümlünün salýverildikten sonra alýn teri ile hayatýný kazanacaðý bir meslek sahibi olmasý
þarttýr. Ayný þekilde öfkesini kontrol
edemediði için suç iþleyen kiþinin öfke kontrol programýna katýlmasý, cinsel suç iþleyen hükümlünün cinsel
suç, madde kullanan bir þahsýn da
madde kullanýmý ile ilgili programlarý
baþarýyla tamamlamalarý gerekir.
Özellikle gözlem ve sýnýflandýrma
formu doldurulurken hükümlünün
topluma uyumlu, üretken ve saygýn
bir birey olarak katýlma konusundaki
samimi davranýþlarý dikkate alýnmalýdýr. Unutulmamalýdýr ki açýða ayýrma
ve koþullu salýverilme, hükümlünün
ceza süresinin belli bir bölümünü geçirdiði takdirde elde edeceði kazanýlmýþ bir hak deðildir. Aksine, burada
önemli olan, hükümlünün topluma
yeniden dönüþ için kendini hazýrlamasý ve özellikle de bir daha suç iþlemeyeceði konusunda idare ve gözlem
kurulunu objektif þekilde ikna etmesidir.
Okuma yazmasý ve mesleði olmayan hükümlü A'nýn mala karþý iþlediði
suç nedeniyle 3 yýl ceza aldýðýný düþünelim. A, bu süre içerisinde okuma
yazma kursuna ve meslek kurslarýna
katýlmamýþsa, sýrf disiplin cezasý almamasý ve kurumda belli bir süre kalmasý nedeniyle koþullu salýverilme
hakkýndan yararlanmamalýdýr. Çünkü
A, salýverildikten sonra alýn teri ile hayatýný kazanma konusunda idare ve
gözlem kurulunu ikna edebilecek objektif bir ilerleme göstermemiþtir.
Okuma yazma bilmediði için iþ bulmasý da zor olacaktýr. Ýlköðretimi bitirmediði için bazý olanaklardan yararlanamayacaktýr. Ayrýca bu þekilde
denetimli serbestlik þube müdürlüklerinin kendisine iþ olanaklarý saðlamasýný da zorlaþtýrmýþtýr. Dolayýsýyla
bunun sonuçlarýna katlanmasý gerekmektedir.
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Kurumlarda 'Zafer Bayramý' coþkusu
30 Aðustos Zafer Bayramý ceza infaz kurumlarýnda coþkuyla kutlandý. Kurtuluþ Savaþý'nýn cephe
safhasýný sona erdiren büyük Zafer'in 84. yýlý nedeniyle kurumlarda çeþitli etkinlikler gerçekleþtirilerek, hükümlü ve tutuklulara Türk tarihi açýsýndan önemi anlatýldý.
Kozan M Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan
hükümlü ve tutuklularýn milli deðerlerini artýrarak, bilinçlendirmek ve sosyalleþmelerini saðlamak amacýyla 30
Aðustos Zafer Bayramý yapýlan etkinlikle kutlandý. Slayt gösterisinin de yapýldýðý konferansta Kurtuluþ Savaþý’nýn önemine Mustafa Kemal ve silah
arkadaþlarýnýn yurdumuzu kurtarmak
için yaptýðý mücadelelere deðinildi.
Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 31 Aðustos’ta Eðitim
Servisince Zafer Bayramý kutlama etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklerde
günün anlam ve önemi hakkýnda bilgi
verilerek, þiirler okundu. Ayrýca hükümlü ve tutuklularýn oluþturduklarý
tiyatro ekibince “Çanakkale Savaþý’nda” adlý oyun sahnelendi.
Ankara 2 Nolu L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda ''30 Aðustos Zafer
Bayramý'' kutlamalarý saygý duruþu ve
Ýstiklâl Marþý ile baþladý. Açýlýþ konuþmasý Kurum 2. Müdürü Bayram Bozan tarafýndan yapýldý. Kurum Öðretmeni Özkan Ünver, günün anlam ve
önemi hakkýnda konuþma yaparken,
hükümlüler ve tutuklular da þiirler
okudular. Program, tutuklu ve hükümlülerin söylediði kahramanlýk türküleri
ile son buldu.
Törene; Kurum Müdürü Mete Erdem, 2. Müdür Bayram Bozan ve Özlem Öztürk, personel ile hükümlü ve
tutuklular katýldý.
Van M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda Atatürk'ün Doðumunun
125. yýlý dönümü ve 30 Aðustos Zafer
Bayramý coþku içinde kutlandý. Programda; Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Bekir
Koçlar, “Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlaplarý
ile Atatürk'ü Anlamak” konulu konferans sundu.
Programa; Kurum Müdürü Ahmet
Atýcý, J. Karakal Komutaný Erol Sivrikaya, 2. Müdürler Erol Seyran, Yaþar
Baki Kazancý ve M. Mesut Karar, personel, hükümlüler ve tutuklular ile er
ve erbaþlar katýldý.
Kurum Müdürü Ahmet Atýcý yaptýðý konuþmada; hükümlü ve tutuklularýn kiþisel, sosyal, kültürel, mesleki,
ahlaki ve saðlýk yönünden geliþmeleri-

ni saðlayacak, onlara insan haklarýna
saygýyý, yurt ve ulus sevgisini geliþtirecek, aile baðlarýný güçlendirecek nitelikte konferans ve seminerler düzenlediklerini söyledi.
Adana E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý çerçevesinde yapýlan
programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Vekili Vedat Menteþ, Cumhuriyet Savcýsý
Mustafa Hakan Uyar, Kurum Müdürü
Mahir Özdað, Jandarma Bölük Komutaný Muhammed Sevinç, Kurum personeli, tutuklu ve hükümlüler katýldý.
Programa; Çukurova Üniversitesi Öðretim Görevlileri Doç. Dr. Gülsüm
Dülger ve Doç. Dr. Mustafa Günay
konuþmacý olarak katýldýlar. Yapýlan konuþmalarda daha çok 30 Aðustos’un
insani boyutu ve o dönemde yaþanan
zorluklar ele alýndý. Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Hakan Uyar da, programda
þiir okuyarak, kýsa bir konuþma yaptý.
Etkinlikler, Ceza Ýnfaz Kurumu
Korosunun seslendirdiði Atatürk’ün
sevdiði türkülerle sona erdi.
Ýstanbul Kapalý Ceza Kurumunda 30 Aðustos Zafer Bayramýnýn
84.yýlý, Jandarma Koruma Tabur Komutanlýðý ile ortaklaþa yapýlan programla kutlandý. Saygý duruþu ve Ýstiklal
Marþý’nýn ardýndan J. Yzb. Tuncay
Kaplan tarafýndan günün anlam ve
önemiyle ilgili konuþma yapýldý.
Etkinliklerin son bölümünde Ceza
Ýnfaz Kurumu müzik grubu, bir konser verdi. Program, J. Bnb. Hilmi Alýcý’nýn konuþmasýyla sona erdi.
Programa; Kurum Müdürü Bahtiþen Er, Tabur Komutaný J. Bnb. Hilmi
Alýcý, J. Yzb. Tuncay Kaplan ve diðer
askeri personel ile 220 er-erbaþ, Eðitim ve Psiko-Sosyal Servis çalýþanlarý
ile diðer personel ve 200 hükümlü tutuklu katýldý.
Kocaeli C Tipi Kapalý Ceza ve
Ýnfaz Kurumunda 30 Aðustos Zafer
Bayramýnýn 84. yýl dönümü etkinlikleri
çerçevesinde; Kurtuluþ Savaþýnda
Sakarya Meydan Muharebesinin önemi konulu bir konferans verildi. Kocaeli Üniversitesi Ýnkýlap Tarihi Bölümü
iþ birliðiyle düzenlenen konferansa;
Kurum Müdürü M. Nedim Danýþ ve
diðer personel ile çok sayýda hükümlü
ve tutuklu katýldý.

Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 30
Aðustos kutlamalarý nedeniyle Türk Halk Müziði Sanatçýsý Muhsin Barlýk verdiði konserle hükümlü ve tutuklularý coþturdu.

Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 30 Aðustos Zafer
Bayramý kutlamalarý çerçevesinde Tarih Öðretmeni Sahir Demirbaþ tarafýndan konferans verildi.

Hakkari Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 30 Aðustos Zafer Bayramý
nedeniyle koðuþlararasý voleybol turnuvasý düzenlenerek, birinci gelen koðuþ voleybol topuyla ödüllendirildi.
Ayrýca, hükümlü ve tutuklular arasýnda düzenlenen satranç turnuvasýnda dereceye girenlere satranç takýmý
verildi.
28 Aðustos’ta ise günün anlam ve
öneminin anlatýldýðý tören düzenlendi.
Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Apacýk, Cumhuriyet Savcýsý Fahri
Turan, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme
Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü Adem Tatlýsoy, Ceza Ýnfaz Kurumu Karakol Komutaný, Kurum Öðretmeni ve diðer personel ile hükümlü ve
tutuklular katýldý.
Bingöl M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 30 Aðustos Zafer
Bayramý münasebetiyle yapýlan müzik
eðlence programýnda, hüküm ve tutuklulara diploma ve sertifikalarý daðýtýldý.
Programa; Kurum Müdürü Mustafa Kemal Çelik, 2. Müdürler Hikmet
Yüce ve Bedri Altun, Tarým il Müdürü
Namet Sevinç, Halk Eðitim Merkezi
Müdür Yardýmcýsý Cahit Bozgan, Denetimli Serbestlik Þube Müdürü Koray Altýnbaþ, Adliye yazý iþleri müdürleri, personel, hükümlü ve tutuklular
katýldý.
Programda; günün anlam ve önemiyle ilgili þiir ve konuþmalarýn ardýndan, üstün baþarý gösteren Kurum
personeli eþleri Fidan Özdek ve Melek
Güneþ’e Kurum Müdürü tarafýndan
takdir belgesi verildi.
Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý. Törende, günün
anlam ve önemini belirten konuþmalar
ve þiir dinletisi gerçekleþtirildi. Türk
Halk Müziði sanatçýsý Muhsin Barlýk
ve ekibi tarafýndan konser verildi.
Neþeli anlarýn ve büyük bir eðlencenin yaþandýðý konsere; Kurum Müdürü Rahmi Günen, 2. müdürler ve
personel ile tutuklu ve hükümlüler katýldý.
Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 30 Aðustos Zafer
Bayramý etkinlikleri düzenlendi.
Hükümlü ve tutuklularýn büyük

beðeni ile izledikleri bu programda
hükümlü Hüseyin Akçapýnar tarafýndan günün anlam ve önemine dair bir
konuþma yapýldý. Kurumun çocuk koðuþunda tutuklu olarak bulunan Halil
Ýbrahim Gökdemir’in okumuþ olduðu
''Bir Yolcuya'' ve Ali Doðru'nun okumuþ
olduðu ''Kocatepe'' adlý þiirler etkinliðe
katýlanlar tarafýndan büyük beðeniyle
karþýlandý.
Bayburt M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda 30 Aðustos Zafer Bayramýn 84.yýl dönümü münasebetiyle düzenlenen programa; Cumhuriyet Savcýsý Ýlkay Özcan, Kurum
Müdürü Ahmet Öztemür, 2. Müdür
Telha Tuna, Personel ve hükümlü ve
tutuklular katýldý. Cumhuriyet Savcýsý Ýlkay Özcan’ýn günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnýn ardýndan
tamamý hükümlü ve tutuklularýn hazýrlayýp sunduklarý programda Zafer
Bayramý ile ilgili þiir ve yazýlar okundu.
Sakarya L Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda Ulu Önder Atatürk'ün 125. Doðum yýlý ve 30 Aðustos
Zafer Bayramý kutlamalarý kapsamýnda 1 Eylül’de yapýlan etkinliðe; Cumhuriyet Baþsavcýsý V. Ali Yýlmaz, Cumhuriyet Savcýsý Akif Erkan, Ceza Ýnfaz
Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkaný Av.
Reyhan Þahin, Ferizli Belediye Baþkaný Hüseyin Kaþkaþ, Dokurcun Belediye Baþkaný Ruhi Yýlmaz, Ferizli Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Kemal Ünal,
Halk Eðitim Müdürü Þükrü Baþarýþ,
Kurum Müdürü Metin Akkaya, Ýlçe
Jandarma Bölük Komutaný Üsteðmen
Samet Kýlýçoðlu, Cezaevi Karakol Komutan V. Bçvþ Salman Doðan, Kurum
2. Müdürleri Celalettin Çeþme, Halil
Kurt, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda düzenlenen 30
Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarýna
Kurum Müdürü Hulusi Yeniþan, 2.
müdürler, kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Tarih Öðretmeni Sahir Demirbaþ tarafýndan
verilen 'kurtuluþ mücadelemiz, yapýlan savaþlar ve kazanýlan zeferlerle ilgili konferansýn ardýndan, slayt ve
'Kurtuluþ' adlý film gösterimi gerçekleþtirildi.
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ALÝ SUAT ERTOSUN
Yargýtay Üyesi

KAHVENÝN HATIRI
Murat, 10 yaþýndaydý. Her yaz olduðu gibi o yaz da
okullarýn tatil olmasýndan sonra dedesinin çalýþtýðý toptan toz ve küp(kesme) þeker satýlan dükkâna çýraklýða gidiyordu. Dükkân 'dayý' dedikleri, anneannesinin(dedesinin eþinin) akrabasý Memduh Bey'e aitti. Dedesi, yýllarca
Memduh dayý ile birlikte çalýþmýþ, ondan hiç ayrýlmamýþtý. Hâli vakti yerinde olan Memduh dayý, þeker ticareti yanýnda aktarlýk da yapan ve kendisinden yaþça büyük "Küçük Hasan" diye tanýnan bir kiþi ile daha önceden ortaklýk yapmýþ, anlaþamayýnca ayrýlmýþtý. O yýllarda Manisa'da
sadece Memduh dayý ile Küçük Hasan toptan þeker ticareti yaparlardý. Ýkisi arasýnda rekabet ve çekiþme zaman
zaman devam eder, dükkânda sýk sýk Küçük Hasan'ýn sözü geçerdi. Geçmiþteki anlaþmazlýklar sýrasýnda, dayý ile
birlikte hareket etmesi nedeniyle dedesinin de Küçük
Hasan ile arasý bozuktu.
Dedesi, Küçük Hasan'ýn sözü açýldýðýnda, "Ýyi adamdýr, hoþ adamdýr, ancak hýrsý hep aklýnýn önünde olmuþtur" der; bazen de gülerek "Eþi çok yamandýr, kerata karýsýna söz geçiremedi" diye söylenirdi.
*
*
*
Ailesinin 93 Harbi olarak adlandýrýlan 1876-1877 Osmanlý-Rus Savaþýnda geldiðini, Tuna muhaciri olduklarýný, kendisinin Manisa'da doðduðunu, Birinci Dünya Savaþýnda seferberliðe katýldýðýný, Arap Cephesinde savaþtýðýný, Ýngilizlere esir düþtüðünü söyleyen dedesi, herkesin
öldü dedikleri bir sýrada beþ yýl sonra aniden geriye dönünce, ailesinin sevince boðulduðunu anlatýrdý.
93 Bozgunu sýrasýnda ailesinin yaþadýklarýný, onlardan duyduðu kadarýyla anlatýrken yaþaran gözlerini gizlemeye çalýþýrdý. Seferberlik anýlarýna sýra gelince dikleþir,
ancak gözleri yine buðulanýrdý. Onun için "Fahrettin Paþa" çok önemliydi. Söz ona gelince kendinden geçer, "Peygamberimizin Ravza-i Mutahhara'daki mezarýnýn korunmasý için yapýlan Medine Müdafaasýnýn, Çanakkale Savaþý ve Plevne Direniþi kadar önemli olduðunu" söylerdi.

Birliðiyle Musul'dan Medine'ye gönderilirken Ýngilizlere
esir düþtüðünden, Medine savunmasýna katýlamadýðý
için üzülürdü. Araplarýn, Ýngilizlerin kýþkýrtmasý ve yönlendirmesiyle, Mekke Emiri Þerif Hüseyin önderliðinde
baþlattýklarý isyanla kendilerini arkadan vurduðunu ve
çektikleri sýkýntýlarý anlatýrken o günleri tekrar yaþardý.
Ýngiliz casuslarýnýn vaat ve hilelerle Araplarý kandýrdýðýný, orada her türlü ihaneti yaþadýklarýný belirtir, yaralarýný gösterir, Çöl Kaplaný ve Medine Kahramaný Fahrettin
Paþanýn kahramanlýklarýný anlata anlata bitiremezdi.
Yemen Türküsü çalýnýrken kendinden geçer, silâh
arkadaþlarýna çok deðer verirdi. Dükkâna sýk sýk gelen,
eþi ve çocuklarýndan dert yanarak uzun süre oturan Kavruk Mustafa amca ile hiç sýkýlmadan saatlerce konuþur,
kimseye belli etmeden ona yardým ederdi. Bir kez
Memduh dayý, Mustafa amca için "Dükkâný meþgul ettiðini ve iþleri aksattýðýný" ihsas ettirecek olmuþ; ancak
"Memduh, Memduh, bu günleri Kavruk Mustafa gibi
adamlar sayesinde yaþýyorsun" cevabýný alýnca, "Tamam
eniþte, tamam" demiþ ve bir daha da karýþmamýþtý.
*
*
*
Okullarýn açýlmasýna yakýn annesi Murat'a, bir kilogram naftalin aldýrmýþtý. Kilosu bir liraydý. Yetmeyince
250 gram daha almasýný istemiþ ve 25 kuruþ vermiþti.
Murat, Küçük Hasan'ýn dükkânýna istenen naftalini almaya gidince, fiyatýnýn 30 kuruþ olduðu söylenmiþti. Nedenini sorunca, "Bir kilo alýrsanýz bir lira, 250 gram alýrsanýz 25 deðil 30 kuruþ" denilmiþ, o da borçlu kalarak,
naftalini alýp dükkâna gelmiþ, olanlarý anlatarak kalan 5
kuruþu dedesinden istemiþ; dedesi de sesini çýkarmadan verince, tekrar gidip borcunu ödemiþti.
Öðleyin yemeklerini yedikten sonra, o tarihlerde öðle tatili olduðundan ve dükkânlar kapandýðýndan, þeker
çuvallarýnýn üzerine yatarak istirahat ediyorlardý. Birden
dedesinin yattýðý yerden hýþýmla kalktýðýný ve kapýyý açarak gittiðini gördü.
15 dakika sonra dedesi daha da sinirli olarak geri
dönmüþ ve içeri girerken "Keratanýn dersini verdim" demiþti.
*
*
*
Murat, yarým saat kadar sonra dükkânýn önünde
oturduðu sýrada, karþý yoldan yokuþ aþaðý, kendi kendine
konuþarak, sinirli hareketlerle âdeta yuvarlanýrcasýna gelen bir kadýn gördü. Dedesi bu esnada içeride çalýþýyordu. Gelenin yaklaþýnca, Küçük Hasan'ýn eþi olduðunu
fark etti. Elinde, içindeki üstünkörü gazete kaðýdýna sa-

Altýnözü’nde sertifika daðýtým töreni
Altýnözü Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlülere Ýþ ve Ýþçi
Bulma Kurumu iþbirliði ile erkek berber kursu açýlmýþ olup, kursu baþarý ile
bitiren hükümlülere sertifikalarý Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Yatkýn, ÝþKur Müdürü Ahmet Bulanýk ve Ceza
Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyelerinin katýlýmýyla düzenlenen bir törende verildi.
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rýlmýþ büyük bir poþet vardý. Kadýn, dükkânýn önüne
geldiðinde hýzla elindekini dedesinin üstüne fýrlatmýþ,
yýrtýlan poþet ve açýlan gazete kaðýdýndan içeriye kocaman bir dana kemiði düþmüþ; daha sonra "Sana bu yakýþýr" diyerek, geldiði gibi hýzlý hareketlerle çekip gitmiþti.
*
*
*
Olay çevrede duyulunca dedesine, bazýlarý þikâyetçi
olmasý gerektiðini söylerken; dedesinin hýþmýndan da
korkan, aralarýnda Memduh dayýnýn da bulunduðu bazý
eski ve ortak dostlar ise araya girerek taraflarý barýþtýrmak için uðraþmaya, Küçük Hasan ve eþinin özür dilemeye hazýr olduðunu söylemeye baþlamýþlardý.
Dede hiç konuþmuyordu. En sonunda gelenlere;
- Hiç uðraþmayýn, Hasan'ýn da korkmasýna gerek
yok. Bir þey yapmayacaðým ve þikâyetçi de olmayacaðým.
Hasan ve eþinin de özür dilemesini istemiyorum, diyerek konuyu kapatmýþtý.
Murat, olaylarý kendince yorumlamaya çalýþýyor, dedesinin haklý olduðunu ve þikâyetçi olmasý gerektiðini
düþünüyordu. Düþüncelerini açýklayýnca dedesi;
- Evet haklýyým, ama ben Hasan'ýn çok ekmeðini yedim. Anneni onun yanýnda çalýþarak büyüttüm. Benim
de annenin de kursaðýnda Hasan'ýn ekmeði var. Þikâyet
edersem olay daha da büyüyecek, Hasan ceza alacak,
belki dükkâný kapanacak ve ben de daha çok üzüleceðim. Bir fincan kahvenin kýrk yýl hatýrý vardýr oðlum. Ben
zaten onun dükkânýna giderek ve senin aldýðýn naftalini
yüzüne atarak, söylemem gerekenleri söyledim ve dersini verdim. Bazen de hýrsýzý inine kadar kovalamak gerekmez, dedi.
Murat, o gün vefa duygusunun ne olduðunu, araya
kýzgýnlýklar, düþmanlýklar ve küslükler de girse, bunun
korunmasý gerektiðini öðrenmiþ; baþlangýçta hak vermediði dedesine de bu sözlerinden sonra hak vermiþti.
Güzel Sözler:
Ýþle öðüt veren, sözle öðüt verenden iyidir.
Mevlâna
Kuþ bakýþý bakmak güzeldir, fakat kuþ gibi bakmamak þartýyla...
Þeyh Sadi
Düþüncenin gizlerinde gücümü buldum.
Euripides
Yanlýþ yolda ne kadar giderseniz gidin, bu sizi doðru
hedefe götürmez.
Anonim

Amasya’da ‘Kýrým-Kongo Kanamalý
Ateþi Hastalýðý’ semineri
Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 21 Aðustos 2006 tarihinde Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan görevlendirilen uzmanlarca “Kýrým-Kongo Kanamalý Ateþi(kene
virüsü)” ve “Kuþ Gribi” konularýnda bilgilendirme yapýldý.
Programa; Kurum 1. Müdür ve 2. müdürleri, Psiko-Sosyal
Yardým Servisi, Eðitim Birimi personeli,diðer personel ile
hükümlü ve tutuklular katýldý.
Konu ile ilgili çeþitli yayýn ve broþürlerin de daðýtýldýðý
programda hükümlü ve tutuklularýn sorularý da cevaplandýrýldý.

Denizli’de ‘veda yemeði’
Denizli Kadýn Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan sorumlu
Cumhuriyet Savcýsý olarak görev yapan Sait Kara'nýn
Zeytinburnu Adliyesine tayin olmasý dolayýsýyla düzenlenen
veda yemeðinde duygusal anlar yaþandý.
Veda yemeðine; Denizli Cumhuriyet Baþsavcýsý Selami
Hatipoðlu, Adlî Yargi Adalet Komisyonu Baþkaný Tahsin
Durmuþoðlu, Bozkurt ve Çardak ilçelerinin protokol üyeleri,
hakimler ve Cumhuriyet savcýlarý, KAGED Baþkaný Meltem
Akþit ve KAGED üyeleri, Kurum Müdürü Tuðba Yýldýz ve
Kurum personeli ile Çardak Adliyesi personeli ve TRT
çekim ekibi katýldý.
Denizli Kadýn Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunun 18.10.2004
tarihi itibariyle açýlýþýndan bugüne kadar geçen süre
içerisinde yapýlan tüm çalýþmalara büyük destek ve emek
vererek Kurumun daha iyi þartlarda faaliyet göstermesine plâket ve hediye takdim edildi.
katký saðlayan Çardak Cumhuriyet Savcýsý Sait Kara'ya ve
Cumhuriyet Savcýsý Sait Kara, veda konuþmasýnda; görev
hizmetlerinden dolayý Cumhuriyet Baþsavcýsý Selami süresince Kurum personeliyle ele ele verip çok önemli
Hatipoðlu'na Kurum Müdürü Tuðba Yýldýz tarafýndan çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, herkese teþekkür etti.
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Ýlköðretim Haftasý etkinliklerle kutlandý
'Ýlköðretim Haftasý' ceza infaz kurumlarýnda gerçekleþtirilen çeþitli etkinliklerle kutlandý. Etkinlikler
kapsamýnda hükümlü ve tutuklulara eðitimin önemi hakkýnda bilgiler verilirken, açýk öðretim okullarýndan mezun olanlar ile çeþitli kurslarda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý daðýtýldý.
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ‘Atatürk’ün Doðumunun 125. yýlý kutlamalarý' ve ‘Ýlköðretim Haftasý’
kutlamalarý çerçevesinde Altýndað Halk
Eðitim Merkezi ve 9. Akþam Sanat Okulu ile Çankaya Belediyesi Eðitim Kültür
ve Sosyal Ýþler Müdürlüðünün katkýlarýyla program düzenlendi. Altýndað Halk
Eðitim Merkezi ve 9. Akþam Sanat Okulu Md. Yrd. Ýlker Yücekaya, haftanýn anlam ve önemiyle ilgi konuþmasýnda;
"Okullarýmýzýn açýldýðý bu haftanýn, Ýlköðretim Haftasý olarak kutlandýðýný,
eðitimin insanlarý özgürleþtirdiðini, çaðdaþlaþma sürecinde eðitim sayesinde
büyük baþarýlar saðlandýðýný ve ayný zamanda eðitimin insanýn kendisine, ailesine, çevresine, milletine ve insanlýða
faydalý olmasýný saðlayan temel prensiplerden olduðunu, bir milletin kalkýnmýþlýðýnýn okuma-yazma ve okuduðunu anlayan vatandaþlarýnýn sayýsý ile orantýlý olduðunu" ifade etti.
Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, Çankaya Belediyesi Eðitim-Kültür ve Sosyal
Ýþler Müdürlüðü Türk Sanat Müziði Koro Þefi ve Ses Sanatçýsý Zafer Ilgaz yönetimindeki Mehmet Dinleyen, Haydar
Eyer ve arkadaþlarýndan oluþan saz ekibi
tarafýndan unutulmaz bir konser gerçekleþtirildi. Hükümlüler ve personelin coþkuyla eðlendikleri programda; kurum
personeli Hüseyin Coþkun da, seslendirdiði birbirinden güzel parçalarla geceye
renk kattý. Büyük coþkunun yaþandýðý
programa; Kurum Müdürü Hulusi
Saðýr, 2. Müdürler Metin Özçelik, Ýsmail Karakülah ve Ramazan Pamuk, Kurum
Öðretmeni Recai Yýldýz ve Öðretmen
Mehmet Büker ile Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ramazan Danacý ve personel
katýldý
Kurum Müdürü Hulusi Saðýr, programýn kapanýþ konuþmasýnda, eðitimöðretim baþta olmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetlerin hükümlüler için önemine dikkat çekti. Kurum Müdürü Saðýr, 2006-2007 eðitim-öðretim yýlýnýn baþarýlý geçmesini diledi.
Boyabat Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 21 Eylülde Ýlköðretim Haftasý kutlamalarý Kurum Öðretmeni
Mehmet Curkuþ’un günün anlam ve
önemine dair açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Kurum 2. Müdürü Yavuz Çelen de
millî birlik ve beraberlik þuurunun oluþmasýnda eðitim-öðretimin önemine dikkat çekti.
Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz

Kurumunda kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak 'Atatürk ve Eðitim' konulu duvar gazetesi oluþturuldu. 21 Eylül'de ise Kurum Öðretmeni Aslý Eren
günün anlam ve önemi üzerine bir konferans verdi. Ayrýca hükümlü ve tutuklular arasýnda bilgi yarýþmasý düzenlendi.
Açýlan meslek edindirme kurslarýnda
baþarýlý olanlara sertifikalarý verildi.
Þýrnak Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýlköðretim Haftasý kutlamalarý
nedeniyle 22 Eylül'de yapýlan programda;
okuma ve kültür salonu açýldý. Programa;
Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan Arslan,
Cumhuriyet Savcýsý Hasan Dönmez,
Cumhuriyet Savcýlarý Ýlker Ünal ve
Ömer Birlik, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkaný Hüsnü Onuk ve üyeleri, Ýl Müftüsü Fuat Altýndaþ ve Milli
Eðitim Þube Müdürü Sezai Sekin ile
Kurum Müdürü Þeref Tatlý katýldý. Kurum Müdürü Þeref Tatlý, yaptýðý konuþmada; Kurumda sürdürülen eðitim öðretim faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi.
Samsun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýlköðretim Haftasý nedeniyle düzenlenen törene; Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ahmet Gökçýnar, Cumhuriyet
Baþsavcý Vekili Ahmet Öztürk, Kurum
Müdürü Naci Sürücü, 2. müdürler, Öðretmen, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmaný, infaz koruma baþmemur ve infaz koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurum Müdürü Naci
Sürücü'nün, açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, Atatürk'ün eðitim-öðretim ve çocuklarla ilgili düþüncelerinden oluþan
slayt gösterisi sunuldu. Hükümlü ve tutuklularýn haftayla ilgili olarak okuduklarý þiirler ve özdeyiþler büyük ilgi gördü.
Törende; Açýk Lise ve Açýk Ýlköðretim
Okulundan mezun olan hükümlü ve tutuklulara diplomalarý verildi.
Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan
görevlendirilen Tarih Öðretmeni Mustafa Genç tarafýndan '30 Aðustos ve Zaferimiz' konulu konferans gerçekleþtirildi.
Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 'Ýlköðretim Haftasý' etkinlikleri
çerçevesinde hükümlülerin sanat ve
edebiyat yeteneklerini geliþtirmek ve eðlendirmek amacýyla 'Bilgi ve Teknoloji'
konulu ödüllü þiir yarýþmasý düzenlendi.
Yarýþma sonunda dereceye giren hükümlülere çeþitli ödüller verildi.
Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýlköðretim Haftasý nedeniyle
Kars Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýl Kültür Müdürlüðü, Ýl Halk Kütüphanesi

Samsun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýlköðretim Haftasý nedeniyle yapýlan törende; Açýk Ýlköðretim Okulu ve Açýk Öðretim Lisesinden mezun olan hükümlü ve tutuklulara diplomalarý verildi.

Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda
Ýlköðretim Haftasý nedeniyle Altýndað Halk Eðitim Merkezi Müdür
Yardýmcýsý Ýlker Yücekaya bir konferans verdi.

Müdürlüðü ile Atatürk Ýlköðretim Okulu
ve Gazi Ahmet Muhtar Paþa Ýlköðretim
Okullarý iþ birliðiyle 22 Eylül'de kutlama
programý düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde, 'Ýlköðretim Haftasý' ve 'Atatürk'
konulu þiir ve kompozisyonlar okunup,
konferans verildi. Hafta dolayýsýyla Ýl
Halk Kütüphanesi Müdürlüðü, Kurum
kütüphanesine çeþitli kitaplar baðýþladý.
Ayrýca, etkinliklerle ilgili çeþitli afiþler
temin edilerek hatýra köþesi oluþturuldu.
Pozantý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Ýlköðretim Haftasý
süresince 'Atatürk ve Çocuk' konulu fotoðraflar Kurum dershanesinde ve konferans salonunda sergilenerek; okuma
yazmanýn önemi ve gerekliliði, toplumlarýn kültür seviyesini belirleyen en önemli ölçünün o toplumdaki okuma yazma
oraný olduðunu belirten konuþmalar yapýldý. Ayrýca, þiir yarýþmasý düzenlendi.
Bingöl M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda Atatürk'ün 125. doðum yýl
dönümü ve Ýlköðretim Haftasý kapsamýnda konferans ve bilgi yarýþmasý düzenlendi. Etkinliklere; Kurum Müdürü
Mustafa Kemal Çelik, 2. Müdürler Hikmet Yüce, Bedri Altun, personel, hükümlü ve tutuklular katýldý.
Etkinlikler çerçevesinde; 15 Eylül'de
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünce görevlendirilen Öðretmen Rýza BEROJE tarafýndan 'Atatürk ve Atatürk'ün Eðitime Verdiði Önem' konulu konferans verilirken,
21 Eylül'de hükümlü ve tutuklular arasýnda bilgi yarýþmasý yapýldý. 22 Eylül'de
ise Fýrat Üniversitesi Atatürk Araþtýrma
Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ergünöz
Akçora tarafýndan 'Atatürk'ün Hayatý ve
Dil Ýnkýlabý' konulu konferans verildi.
Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda Ýlköðretim Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda 'Atatürk ve
Çocuk' konulu resim sergisi açýlýrken,
Atatürk Köþesi oluþturuldu. Hafta dolayýsýyla öðrencilere bilgiler aktarýlýrken,
Halk Eðitim Müdürlüðünden temin edilen afiþler Kurumda hükümlülerin ve ziyaretçilerin görebilecekleri bir yere asýldý.
Tarsus C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, Ýlköðretim Haftasý nedeniyle "Atatürk ve Çocuk" konulu fotoðraf
sergisi açýlýrken, Haftanýn anlam ve önemiyle ilgili olarak hükümlü ve tutuklular
tarafýndan þiirler okundu, Kurum Öðretmeni Mustafa Konü tarafýndan da konuþma yapýldý. Ayrýca, hükümlü ve tutuklulardan oluþan koro, müzik-eðlence
programý gerçekleþtirdi

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Kurum Öðretmeni Leyla Doðaç tarafýndan
Ýlköðretim Haftasý nedeniyle ''Türkiye'de
Eðitim ve Öðretim Hakký'' konulu konferans verildi. Konferansta, Ulu Önder
Atatürk'ün eðitime verdiði önem hükümlü ve tutuklulara anlatýldý.
Zonguldak M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda Ýlköðretim Haftasý
nedeniyle gerçekleþtirilen programda;
çocuk ve yetiþkin hükümlü ve tutuklu
öðrencilere Atatürk, vatan, bayrak ve millet sevgisi kazandýrýlarak, milli birlik ve
beraberlik duygularýnýn artýrýlmasý yönünde bilgiler aktarýldý.
Yalvaç B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda ise 21 Eylül'de yapýlan Ýlköðretim Haftasý kutlama etkinlikleri
çerçevesinde, haftanýn anlam ve önemiyle ilgili afiþler uygun yerlere asýlarak, hükümlü ve tutuklular bilgilendirildi.
Mardin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda Ýlköðretim Haftasý nedeniyle gerçekleþtirilen konferansla hükümlü ve tutuklulara haftanýn önemiyle
ilgili bilgiler verilirken, Gazi Mustafa
Kemal Atatürk Resim Sergisi açýldý.
Gümüþhane E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda Ýlköðretim Haftasý
münasebetiyle; hükümlü ve tutuklular arasýnda þiir, kompozisyon ve resim yarýþmasý düzenlenirken, birinci olan eserler
ile birlikte Atatürk'ün eðitim öðretim ve
çocuklarý kapsayan düþüncelerinden
oluþan 2006-2007 hatýra köþesi oluþturuldu. Kurum Öðretmeni tarafýndan
haftanýn anlam ve önemi üzerine bir konuþma yapýlýrken, "Çok Gezen mi Çok
Bilir, Çok Okuyan mý Çok Bilir?" konulu
münazara gerçekleþtirildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Rehberlik Araþtýrma
Merkezi Müdürü Psikolojik Danýþman
Onur Aydýn tarafýndan "Eðitim ve Öðretimin Önemi" konulu konferans verildi.
Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 20
Eylül'de Çukurova Üniversitesi Eðitim
Fakültesi Ýlköðretim Bölümü Öðretim
Elemaný Hakan DEMÝR tarafýndan Ýlköðretim Haftasýyla ilgili bir konferans
gerçekleþtirildi.
Çankýrý E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda Ýlköðretim Haftasý etkinlikleri çerçevesinde; Atatürk Köþesi gözden geçirilerek, güncelleþtirildi; haftanýn
anlam ve önemiyle ilgili olarak uygun
yerlere afiþler asýldý; okumanýn önemini
ve Atatürk'ü anlatan þiirler okunup sýnýf
panosuna asýldý.
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CÝKPEM’lerde yeni eðitim-öðretim yýlý açýldý
Ankara, Ýstanbul Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer, Erzurum Hüseyin Turgut ve Kahramanmaraþ Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personel Eðitim Merkezlerinde 2006-2007 yýlý eðitim-öðretim
dönemi törenle açýldý. Eðitim merkezlerinde yeni dönemin açýlýþý 11 Eylül'de yapýldý.
Kahramanmaraþ Eðitim Merkezinde
yeni dönem, 1. Dönem Denetimli Serbestlik Aday Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Eðitimiyle baþladý. 11 Eylül'de düzenlenen açýlýþ
törenine; Cumhuriyet Baþsavcýsý Muharrem Morgül, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný
Turgay Ateþ, Hâkim Mehmet Tüfekçioðlu,
Cumhuriyet Savcýsý Habib Korkmaz, E Tipi
Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü
Vezir Güneþ, 2. Müdür Zülfü Görgü, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube
Müdürü Yusuf Atlan Korkut, Sosyal Hizmet
Uzmaný Þerife Etlek, Kahramanmaraþ Yeniþehir Devlet Hastanesi Psikologu Oya Limoncu Birsen, Beden Eðitimi Öðretmeni
Dursun Küçükalkan, Eðitim Merkezi öðretim görevlileri, yerel basýn mensuplarý ve 90
kursiyer katýldý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Muharrem
Morgül, bu ilk eðitim döneminde birlikte
olmanýn ve eðitim gibi kutsal bir görevi baþlatmanýn mutluluðu içerisinde olduðunu
ifade ederek, eðitimin beþikten mezara kadar devam eden bir süreç olduðunu söyledi.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Morgül, kursiyerlere
"Azimle ve þevkle çalýþarak, görevlerini tam
anlamýyla yerine getirmelerini, böylece devleti en iyi þekilde temsil eden örnek birer
memur olmalarý" tavsiyesinde bulundu.
Eðitim Merkezi Þube Müdürü Mustafa
Meriç, açýlýþ konuþmasýnda; henüz resmi
açýlýþý yapýlmayan merkezde bir ilk olarak
eðitime baþlamanýn sevincini ve heyecanýný
yaþadýklarýný belirterek, "Muhakkak zorluklar olacaktýr. Fakat ayný amaca hizmet etmenin, beraber ayný yöne bakmanýn verdiði güç
ve azimle baþarýya ulaþacaðýmýza inanýyorum." dedi. Þube Müdürü Meriç, eðitimin
ömür boyu süren bir maraton olduðunu hatýrlatarak, katýlýmcýlara baþarýlar diledi.
ÝSTANBUL'DA AÇILIÞ
Ýstanbul Ord. Prof. Dr. Sulhi
Dönmezer Eðitim Merkezinde 2006-2007
eðitim öðretim yýlýnýn açýlýþý nedeniyle 11
Eylül'de tören düzenlendi. Törene; Eðitim Merkezi Baþkaný, Þube Müdürü, öðretim görevlileri ve aday infaz ve koruma
memurlarý ile Avrupa Konseyi Proje Ofisi
Proje Uzmaný Bernhard Wydra katýldý.
Eðitim Merkezi Þube Müdürü Erol
Özbulut, açýlýþ konuþmasýnda; ''Ord. Prof.
Dr. Sulhi Dönmezer Eðitim Merkezinin 2
yýl gibi bir süre içerisinde gerçekleþtirdiði

Kahramanmaraþ Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Personeli Eðitim Merkezinde 2006-2007
eðitim-öðretim yýlý törenle açýldý.

22 eðitim programý kapsamýnda toplam
3080 kursiyere aday memur, hizmet içi ve
görevde yükselme eðitimi verildiðini, bu
sayýnýn ceza infaz kurumlarýnda çalýþan
personelin %10'unu oluþturduðunu, ülkemizin birçok konuda olduðu gibi infaz
hizmetleri alanýnda da hýzlý bir deðiþim
gösterdiðini ve bu deðiþimin yalnýzca infaz mevzuatýnda yapýlan yeniliklerle sýnýrlý olmadýðýný ''ayný zamanda kurumsal yapýlanma, tesis alt yapýsý, personel kalitesi
ve hepsinden önemlisi eðitim alanýnda yapýlan iyileþtirmeleri'' kapsadýðýný söyledi.
Þube Müdürü; yaþanan bu hýzlý dönüþüm
sürecinde ''Eðitim merkezlerine büyük
görev düþtüðünü, eðitim merkezlerinde
ceza infaz kurumlarý çalýþma koþullarý ile
uyumlu bir eðitim verilmesinin temel hedefleri arasýnda olduðunu, ceza infaz kurumlarý gerçeklerinin bilinip, mevcut sorunlarýnýn tespit edilmesi ve çözümü için
eðitim merkezlerinin deðerlendiren, sorgulayan, üreten bir yapýya sahip olmasý''
gerekliliðini ve ''Mesleðimizin toplum nazarýnda hak ettiði konuma gelmesi için
herkese sorumluluk'' düþtüðünü belirterek, yeni eðitim-öðretim yýlýnýn baþarýlý
geçmesini dileyerek konuþmasýný tamamladý.
Proje Uzmaný Bernhard Wydra ise konuþmasýnda; ''35 yýldýr ceza infaz kurumlarýnda çalýþtýðýný, birçok konuda karþý karþýya kaldýklarý sorunlarý eðitim yolu ile aþtýklarýný, deðiþen þartlara uyum saðlayabilmek
için eðitimin çok önemli olduðunu belirtti.
Yaklaþýk üç yýldýr Türkiye’de bulunduðu-

nu, Ankara, Ýstanbul, Erzurum ve Kahramanmaraþ Eðitim Merkezlerinin bu anlamda önemli bir açýðý doldurduklarýný ve
baþarýlý çalýþmalar yaptýklarýný'' söyleyerek
yeni eðitim yýlýnýn baþarýlý geçmesi temennisiyle sözlerini noktaladý.
Açýlýþ konuþmalarýndan sonra eðitim
merkezini tanýtýcý sinevizyon gösterimi yapýlarak açýlýþ programý sonlandýrýldý.
Ayrýca, Prof. Dr. Orhan Kural, "Çevre
Saðlýðý ve Temizliði'' konusunda 23. Dönem aday infaz ve koruma memurlarýna 27
Eylül'de bir konferans verdi.
ERZURUM'DA TÖREN
Erzurum Hüseyin Turgut Eðitim Merkezinde ise 2006-2007 eðitim-öðretim yýlý
11 Eylül'de 99 kiþiden oluþan 'denetimli
serbestlik aday infaz ve koruma memurlarý
eðitim programý'yla baþladý. Eðitim Merkezi Baþkan V. Hâkim Talat AKBAÞ, açýlýþ
konuþmasýnda; bu dönemde eðitimde
farklý bir anlayýþ benimsediklerini ifade
ederek, yapýlan yeniliklerden bahsetti. Eðitim Merkezi Baþkan V. Akbaþ, bu yenilikleri þöyle sýraladý: Yirmiþer kiþilik sýnýflar,
eðitim verilen her sýnýfta projeksiyon cihazlarý, dersliklerde U düzeni, kursiyerlerin faydalanmasý için düzenlenen bilgisayar sýnýfý, ikiþer kiþilik yatakhane odalarý,
anons sistemi, her an ve her yerde müzik
yayýný, teneffüs baþlangýç ve bitiþ saatlerinin zil sesi yerine müzikle bildirilmesi, iki
günlük uyum eðitiminde 2 yýldýr izlenen
yolun terk edilerek farklý bir yaklaþým sergilenmesi, eðitimde diz üstü bilgisayarlardan yararlanma imkaný…

Aksaray ve Ýnebolu’da ‘Ýlköðretim Haftasý’ etkinlikleri
Aksaray Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýlköðretim
Haftasý kutlama etkinlikleri çerçevesinde 11 Eylül ve 21
Eylül tarihlerinde düzenlenen törende; Cumhuriyet Savcýsý
Veysel YILMAZ, Kurum Müdürü Cevat Berber, 2.
Müdürler Bektaþ Efe ve Ayhan Sedef'in katýlýmýyla maddi
durumu elveriþli olmayan 32 hükümlü ve tutuklunun
toplam 53 çocuðuna çeþitli kýrtasiye malzemeleri daðýtýldý.
Ayrýca kurum kütüphanesinde 'Atatürk Köþesi' oluþturulurken, okuma yazma bilmeyen hükümlü ve tutuklular ile
okuma yazma bilip, diplomasý olmayan hükümlü ve tutuklular I. kademe okuma yazma kursuna kayýt edildi. Haftanýn
anlam ve önemi konusunda Öðretmen Mümin Demirlenk
tarafýndan konferans verildi.
Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýlköðretim Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 18-22 Eylül tarihleri
arasýnda "Atatürk ve Çocuk" konulu fotoðraf sergisi düzenlendi. Ayrýca, hükümlü ve tutuklular arasýnda ödüllü þiir ve
kompozisyon yarýþmasý yapýldý. Yarýþmaya iþtirak eden
hükümlü ve tutuklularýn eserleri ile hafta boyunca etkinlik-

Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan “Atatürk
ve Çocuk” konulu sergiden bir görünüm.

lerde çekilen resimlerin de yer aldýðý 'Hatýra Köþesi' oluþturuldu. Ayrýca, 20 Eylül'de hükümlü ve tutuklulara,
"Çaðýmýzda Eðitimin Önemi ve Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn
Hükümlü ve Tutuklularýnýn Eðitimi Konusunda Saðladýðý
Ýmkanlar'' konulu konferans gerçekleþtirildi.
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KISA... KISA...
Adana F’den
‘fotoðraf yarýþmasý’
Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu, "Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Gözüyle Atatürk'ün Türkiye'sinden
Fotoðraflar" konulu ödüllü fotoðraf
yarýþmasý baþlattý. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ile ceza
infaz kurumlarý personelinin katýlabileceði yarýþmada, ülkemizin tarihi
ve doðal güzelliklerinden oluþan fotoðraflar deðerlendirilecek. Jüri tarafýndan yapýlacak deðerlendirmede ilk 10'a girecek fotoðraf sahiplerine ödül verilecek.
Yarýþmaya katýlmak isteyenlerin,
aþaðýdaki þartlar doðrultusunda fotoðraflarýný, 15 Aralýk'a kadar Adana
F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumuna göndermeleri gerekmektedir:
- Yarýþma, Seçici Kurul üyeleri
dýþýnda fotoðrafa ilgi duyan herkese
açýktýr.
- Çalýþmalar 18x24 cm ebadýnda
teslim edilecektir. Ayrýca, sergi
amacýyla 5x5 cm camlý çerçeveye
konulmuþ, 35 mm renkli saydam/negatif veya kýsa kenarý en az
20 cm, uzun kenarý ise en fazla 60
cm olacak þekilde, 300 dpi çözünürlükte tif formatýnda cd ortamýnda
teslim edilecektir.
- Daha önce ödül almýþ ve yayýmlanmýþ fotoðraflar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr,
- Her yarýþmacý siyah beyaz veya
renkli, en fazla 3 eserle katýlabilir,
- Adana F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu, yarýþma yolu ile sergilenmeye deðer bulunan fotoðraflarý, televizyon, internet ve diðer her türlü
ortamda yayýmlama; katalog, broþür, afiþ, kitap, cd, video ve diðer ortamlara alarak yayým ve daðýtýmýný
yapma; ayrýca yurt içi ve yurt dýþýndaki eðitim ve kültür kurumlarýna
gönderme hakkýna isim belirtme
þartý ile sahip olacaktýr,
- Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar üzerinde yarýþmacýnýn kimliðini
belirten ad, imza vb. iþaretler bulunamaz, ancak her fotoðrafa yarýþmacý tarafýndan 5 rakamdan oluþan
bir rumuz (baskýlarýn ve diðer çerçevelerini sað arka köþelerine) yazýlacaktýr.
- Fotoðraflarda 'rumuz' ile birlikte 'Adana F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Fotoðraf Yarýþmasý' deyimi
bulunacaktýr. Bu zarfýn üzerinde
katýlýmcýnýn kimliðini belirtecek
herhangi bir iþaret ve yazý bulunmayacaktýr. Kimlik zarflarýnýn içinde ise katýlýmcý kimlik formu bulunacaktýr,
- Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflarýn posta, elden ya da kargo yolu ile en geç 15.12.2006 Cuma günü
saat 17.00'a kadar Adana F Tipi
Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðü Kürkçüler/ADANA adresine ulaþtýrýlmasý
gerekmektedir.
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Seslenis

Ýstanbul Kapalý’da ödül töreni
Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
2006 ÖSS’ye katýlarak baþarýlý olup, bir yüksek öðretim programýna yerleþen hükümlü ve
tutuklular ödüllendirildi. 6 Eylül’de gerçekleþtirilen programda; hükümlü ve tutuklulara
hediyeleri Kurum Müdürü Bahtiþen Er ve
konser için Kurumda bulunan sanatçýlar tarafýndan verildi.
Ödül daðýtýmýnýn ardýndan Mustafa
Çalýþkan koordinatörlüðünde Mazlum ve taverna müziðin ünlü sesi Nejat Alp, saz sanatçýlarý ile birlikte hükümlü ve tutuklulara
muhteþem bir konser sundular. Neþeli anlarýn yaþandýðý programa; Kurum Müdürü
Bahtiþen Er, 2. Müdür Yaþar Gezgin, personel
ile 300 hükümlü ve tutuklu katýldý.

Erzincan
E Tipi
Ceza Ýnfaz
Kurumunda
‘kitap baðýþý’
kampanyasý
Erzincan Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Kurum
kütüphanesinin güncelleþtirilmesi ve zenginleþtirilmesi amacýyla
kitap baðýþý kampanyasý düzenlendi. Eðitimden sorumlu 2. Müdür
M. Fatih Kesici öncülüðünde yapýlan görüþmeler neticesinde
kitapevlerinden bugüne kadar 500 kitap temin edildi. Halen devam
eden kampanya sonucunda en az 1000 kitap baðýþý hedefleniyor.

Kontrolörlerden uygulamalý denetim

Kontrolörler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Nazmi Yücel, Gümüþhane E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda berberlik kursunun verildiði
berberhanede traþ olarak uygulamalý denetim yaptý.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Kontrolörler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Nazmi Yücel, Gümüþhane E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki denetimlerinden bazýlarýný uygulamalý olarak yaptý. Baþkan Yardýmcýsý Yücel, devam etmekte
olan 600 saatlik berberlik kursunda, bir kursiyere traþ olarak
uygulamalý bir denetim gerçekleþtirdi.
SRAP kapsamýnda düzenlenen berberlik atölyesindeki uygulamalý denetimden memnun kalan Baþkan Yardýmcýsý Yücel, týraþ için kursiyere teþekkür etti. Baþkan Yardýmcýsý Yücel,
Kurumdaki denetimleri sýrasýnda sýhhi tesisatcýlýk ve oto motor tamir atölyelerini de gezdi. Bu atölyelerde kurs görecek
hükümlü ve tutuklularýn aldýklarý eðitimlerin meslek edinmeleri ve tahliye sonrasý kendi iþlerini kurmalarýnda büyük bir
rol oynayacaðýný belirten Kontrolörler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Yücel, bu çalýþmalarýn devam etmesi gerektiðini söyledi.

Gaziantep E Tipi’nde ‘aile eðitimi’
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Kurum Psikologu Gamze Erhan tarafýndan gerçekleþtirilen eðitim öncesinde; çocuklarýný ziyarete gelen
ailelere eðitimin konusunu ve zamanýný bildiren davetiyeler daðýtýlarak haber verildi; ayrýca yüz yüze görüþülerek de eðitim hakkýnda bilgi aktarýldý.
Aile eðitimine 12 kiþi katýldý.
Kurum Psikologu Gamze Erhan, slayt eþliðinde
gerçekleþtirdiði sunumunda; öncelikle ailelere broþür
ile yardým alabilecekleri kuruluþlarý ve çocuk tutuklulara yönelik faaliyetleri anlatan bilgi formu daðýttý. Eðitim sýrasýnda sorular sorup ailelerin aktif katýlýmýný
saðlayarak, onlarýn deneyimlerini paylaþan Psikolog
Erhan, sunum sonunda ailelere anket uygulayarak toplantýyý deðerlendirmelerini istedi. Aileler, böyle bir

Kozan’de ses yarýþmasý
Kozan M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular
arasýnda yapýlan ses yarýþmasý büyük ilgi
gördü. Türk halk müziði alanýnda yapýlan
yarýþmada, büyük çekiþme yaþandý. Yarýþmacýlar, birinci olmak için birbirinden
güzel türkülerini seslendirirlerken, böylece arkadaþlarýna da unutulmaz bir müzik ziyafeti sundular. Elemeler sonunda
birinci olan yarýþmacýya, hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan el iþi ürününden hediye edildi.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman
Bal, birinci olan yarýþmacýyý kutlarken, bu
etkinliklerin hükümlü ve tutuklularýn
morallerinin yükseltilmesinde büyük
öneminin olduðunu söyledi.
Yarýþmanýn son bölümünde, hükümlü ve tutukular TRT Sanatçýsý Ufuk Bakýr’ýn seslendirdiði türkülerle eðlendiler.

Çocuklara Yönelik Psiko-Sosyal Destek ve Müdahele Programlarýnýn Geliþtirilmesi Projesi kapsamýnda Kurumda bulunan çocuklarýn ailelerine Psikolog Gamze Erhan ‘Kýsa Aile Eðitimi’ konulu eðitim verdi.
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Çanakkale’de hükümlü
Gönül Iþgýn’a ve
personele teþekkür
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüðünce gönderilen teþekkür belgesinin takdimi nedeniyle
22 Eylül’de yapýlan törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlmettin Köklü,
Cumhuriyet Savcýsý Abdulgafur
Gündoðdu, Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Ýzleme Kurulu üyeleri, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Hamit Saygýlý, Jandarma Bölük Komutaný J.
Yzb. Özgür Sakarya, Kurum Müdürü Orhan Toygar, 2. müdürler,
eðitim servisi çalýþanlarý ve diðer
personel ile hükümlü ve tutuklular
katýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlmettin Köklü, hükümlü Gönül Iþgýn'a ve bu baþarýda emeði geçen
kurum çalýþanlarýna teþekkür ederek, teþekkür belgelerini verdi.

Kýrklareli’nde bilgi
yarýþmasý ve konser
Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda 21 Eylül’de Eðitim Birimi ve Psiko-sosyal Servis tarafýndan bilgi yarýþmasý düzenlendi.
Yarýþmanýn ardýndan Kýrklareli Geliþim Orkestrasý tarafýndan hükümlü tutuklulara moral konseri verildi.
Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat Semerci, Aðýr Ceza Baþkaný Mustafa Erdoðan, Cumhuriyet
Savcýsý Musa Ünel, Halk Eðitim
Merkezi Müdürü Ramazan Çetin,
Jandarma Bölük Komutaný Yüzbaþý
Mustafa Bahçepýnar, Kurum Müdürü Yunus Cin, 2. Müdürler Necip
Özçetin ve Necdet Kahvecioðlu,
Kurum Öðretmeni Sibel Taylan,
Sosyal Çalýþmacý H. Taþkýn Ertaþkýn, Kurum Diþ Hekimi Hüseyin
Topçuoðlu, kurum personeli ve hükümlü-tutuklular katýldý.

Mardin’de
‘müzik dinletisi’

toplantýya katýlmaktan memnun olduklarýný, sýk sýk yapýlmasýný ve mümkünse toplantýlara çocuklarý ile beraber katýlmak istediklerini ifade ettiler.

Erciþ’te sertifika daðýtým töreni
Erciþ A Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda açýlan I.
kademe okuma-yazma, sýðýr yetiþtiriciliði ve berberlik kurslarýný baþarý ile tamamlayan hükümlü-tutuklulara belgeleri 13 Eylül'de düzenlenen törende
verildi. Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Bestami
Tezcan, Cumhuriyet Savcýsý Bülent Cansu, Kurum
Müdürü Battal Doðan,
Sýðýr yetiþtiriciliði ve berberlik kurslarýný baþarýyla biKurum II. Müdürü Özay tirenlere sertifikalarý Protokol üyelerince verildi.
Baþak, Karakol Komutaný
J. Kd. Bçvþ. Cuma Çiftçi, personel ve berberlikten 22, I. kademe okuma yazmadan 5 hükümlü ve tutukluya sertifihükümlü-tutuklular katýldý.
Törende; sýðýr yetiþtiriciliðinden 39, kalarý daðýtýldý.

Mardin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü
Gençlik ve Spor Müzik Grubu tarafýndan sunulan "Ateþle Buzun Dansý" isimli müzik dinletisiyle eðlendi.
Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen programda; sevilen parçalar seslendirildi. Hareketli parçalarla coþan hükümlü ve tutuklular, gönüllerince
eðlendiler. Müzik dinletisini; Kurum Müdür Vekili A.Gafur OKUYAN, 2.Müdürler, Ýl Gençlik ve
Spor Þube Müdürü Mehmet FÝDAN, Ceza Ýnfaz Kurumu Jandarma Karakol Komutanlarý ile hükümlü ve tutuklular izledi.

Tarsus Kapalý’da
‘badminton kursu’
Tarsus C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda bulunan hükümlü ve
tutuklularýn rehabilite edilerek topluma kazandýrmalarý için Halk Eðitim Merkezi iþbirliði ile Badminton
kursu açýldý.

