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Ýlham ve kuvvet
kaynaðý milletin
kendisidir.
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Ulu Önder
Atatürk
törenlerle
anýldý

Adalet Bakaný Çiçek, son dört yýlda yapýlan çalýþmalarý bütçe konuþmasýnda deðerlendirdi:

Adalet hizmetlerinde büyük reform
ADALET Bakaný Cemil Çiçek, yargý alanýnda dört yýl gibi ký-

TÜRKÝYE Cumhuriyeti'nin
kurucusu Ulu Önder Atatürk
ölümünün 68. yýlýnda ceza
infaz kurumlarýnda düzenlenen programlarla anýldý.
Yurdun her köþesinde olduðu gibi ceza infaz kurumlarýnda da saat 9'u 5 gösterdiðinde 1 dakikalýk saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý'yla baþlayan törenlerde, Büyük Önder'in unutulmadýðý ve unutulmayacaðý, O'nun Türk
Milleti'ne armaðaný olan
Türkiye
Cumhuriyeti'nin
ilelebet yaþayacaðý bir kez
daha vurgulandý.
Devamý 10’da

sa bir sürede, olaðanüstü gayret ve kararlýlýkla gerçekleþtirilen çalýþmalar sonucu büyük mesafeler kat edildiðini belirterek, yargýnýn sadece sorunlarýyla deðil, baþarý ve uluslararasý standartlara uygun kaliteli hizmetleriyle de anýlýr hâle
geldiðini söyledi.

BAKAN Çiçek, "Baþta hukuk reformu olmak üzere, personelin nitelik ve nicelik bakýmýndan güçlendirilmesi, özlük
haklarýnýn iyileþtirilmesi, adalet teþkilâtýnýn
fizikî alt yapý sorunlarýnýn çözülmesi, uluslararasý standartlarda ceza infaz kurumlarýnýn oluþturulmasý, çaðdaþ ceza
infaz sisteminin uygulanmasý, bilim
alanýnda Ulusal Yargý Aðý Projesinin
baþlatýlmasý gibi önemli çalýþmalar
gerçekleþtirildi." dedi. Devamý 6-77’de

Büyük Önder Atatürk’ün 125. doðum yýlý
ULU Önder Atatürk'ün doðumucoþkuyla kutlanýyor
nun 125. yýlý kutlamalarý çerçeve-

SESLENÝÞ
Kenan ÝPEK
Genel Müdür

Baþarýlý bir 2006'dan yeni yýla girerken…
Ceza infaz kurumlarýmýz için ilklerin yaþandýðý ve baþarýlý çalýþmalarýn yapýldýðý 2006 yýlý artýk sona eriyor. 2006 yýlýnda, kurumlarýmýzdaki fizikî iyileþtirmelerden iþyurdu faaliyelerine, personelin özlük haklarýndan hükümlü ve tutuklu eðitimine kadar
pek çok konuda önemli ilerlemeler saðlandý.
Hükümlü ve tutuklulara yönelik çalýþmalardan faydalanan
hükümlü ve tutuklu sayýsýnda büyük artýþ oldu. 2006 ÖSS'de hükümlü bir kýzýmýz Türkiye 33'üncüsü olarak bir ilki gerçekleþtirdi. Ýþ-Kur ve SRAP (Sosyal Riski Azaltma Projesi) çerçevesinde
kurumlarýn meslekî eðitim altyapýsý için gerekli atölyeler oluþturuldu. Bu çalýþmalarla birlikte ceza infaz kurumlarý artýk birer
eðitim kurumu olarak görülmeye baþlandý.
Ýþyurdu faaliyetlerinde yapýlan atýlýmlarla mevcut iþkollarýna
yenileri eklenirken, iþyurdunda çalýþan hükümlü ve tutuklu sayýsý da arttý. Buna paralel olarak üretim miktarýnda da büyük artýþlar yaþandý. Bu açýdan kurumlarýmýz birer üretim merkezi hâline
gelirken, daha çok hükümlüye ücret ve sigorta olanaðý saðlandý.
Kurumlarýmýzdaki bu baþarýda kuþkusuz personelimizin
büyük katkýsý bulunmaktadýr. Özveriyle çalýþan personelimiz için
2006 yýlý özlük haklarý açýsýndan ilklerin yaþandýðý bir yýl oldu. Yýllardýr özlemi çekilen 'fiili hizmet süresi zammý' konusundaki kanun çýktý. Ýnfaz ve koruma memurlarýnýn üniforma ve diðer giysilerinde önemli iyileþtirmeler saðlandý. Eðitim ve fen-edebiyat
gibi fakültelerden mezun personelimize ilk defa yapýlan unvan
deðiþikliði sýnavýyla öðretmen olma imkâný tanýndý. 2007'de diðer
bölümlerden mezun personelimiz için de unvan deðiþikliði sýnavý açýlmasý için gerekli hazýrlýklar da yapýlmaya baþlandý. Daha
çok personelin eðitim almasý için Kahramanmaraþ Personel Eðitim Merkezi de 4'üncü eðitim merkezi olarak hizmete açýldý.
2006'da yine bir ilk olarak Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Kampüsü açýlýp, Ankara (Ulucanlar) Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun kapatýlmasýyla, Ankara'nýn cezaevi sorunu çözümlendi.
Silivri ve Maltepe'de baþlatýlan ve bitme aþamasýna gelen kampüsler açýldýðýnda Ýstanbul'un da bu sorunu sona erecek.
Gerçekleþtirilen bu çalýþmalarda, Genel Müdürlük teþkilâtýna yakýn ilgi ve desteðini esirgemeyen Adalet Bakaný Sayýn Cemil
ÇÝÇEK'e ve Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Sayýn Fahri KASIRGA'ya
teþekkür ediyoruz.
2006 yýlýnda el ele verip, özveriyle çalýþarak bu baþarýyý ortaya
koyan personelden ayný baþarýyý bekler; 2007 yýlýnýn ve mübarek
Kurban Bayramý’nýn barýþ, huzur ve saðlýk getirmesini; kurumlarda bulunan tutuklu ve hükümlerimizin de gerek kendilerinin
ve ailelerinin yaþamsal ihtiyaçlarýný saðlayacak, gerekse de topluma faydalý olabilecek bilgi ve beceriyi kazanmýþ olarak salýverilmelerini, sevdiklerine kavuþmalarýný dilerim.

sinde Adalet Bakanlýðý Eðitim
Dairesi Baþkanlýðýnca düzenlenen etkinlik kapsamýnda, Ankara
Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Anýl Çeçen ve Yazar Turgut
Özakman konferans verdi.
1 Aralýk'ta gerçekleþtirilen programa; Adalet Bakanlýðý Müsteþar
Yardýmcýlarý Ahmet Hamsici ve
Mustafa Kökçam, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan
Ýpek, Ceza Ýþleri Genel Müdürü
Nizamettin Kalaman, üst düzey
yöneticiler, tetkik hâkimleri ve
personel katýldý. Devamý 2’de

Atatürk’ün doðumunun 125. yýlý nedeniyle düzenlenen etkinlik saygý duruþu ve Ýstiklâl
Marþýnýn okunmasýyla baþladý.

Uygur’dan tiyatro gösterisi
ÜNLÜ Tiyatrocu Nejat Uygur, Bilecik M Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara unutulmaz bir gösteri sundu. Uygur’un, 21 Kasým'da gerçekleþtirdiði tek kiþilik gösterisinde kahkaha tufaný yaþanýrken, hükümlü ve tutuklular da büyük ilgi göstererek
sanatçýyý omuzlarda taþýdýlar.
Devamý 12’de

Kýrþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda personel
ve hükümlüler vizyona
yeni giren "Hokkabaz"
isimli filmi izlemenin
keyfini yaþadýlar. 9 Kasým'da, Cem Yýlmaz'ýn
baþrolünde
oynadýðý
"Hokkabaz" filmini Kurum dýþýnda, sinema salonunda izlemekten büyük memnuniyet duyduklarýný ifade eden hükümlüler, bu tür etkinliklerin devam etmesini
istediler.

Uþak E Tipi
Ceza Ýnfaz
Kurumunun
‘acý kaybý’

Tiyatrocu Uygur’u, ilgiyle izlenilen gösterisinin ardýndan,
yabancý uyruklu hükümlüler omuzlarda taþýdýlar.

Zile’de el sanatlarý sergisi
ZÝLE M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda geleneksel 'Zile Panayýrý' kapsamýnda hükümlü ve tutuklularýn el iþi
ürünleri sergilendi. Serginin
açýlýþýný; Kaymakam Aydýn Tetikoðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý
Oðuz Aydýn, Garnizon Komutaný Cumhur Poyraz, Belediye
Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin
Üzüm birlikte yaptýlar.

Kýrþehir’de
hükümlüler
‘Hokkabaz’ý
izledi

Uþak E Tipi
Kapalý ve
Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumunda inMustafa Kýlýç faz ve koruma memuru olarak
görev yapan Mustafa
Kýlýç'ýn vefatý üzüntüyle karþýlandý. 1959
doðumlu olan Kýlýç,
uzun zamandýr karaciðer tedavisi görüyordu. Evli ve iki çocuk babasý Kýlýç'a Allah'tan rahmet, mesai arkadaþlarýna, ailesine ve yakýnlarýna
baþsaðlýðý diliyoruz.

Çocuk haklarýnýn geliþtirilmesine yönelik proje
toplantýsý yapýldý / 5’te
Bursa E Tipi’nde ‘Çocuk
Haklarý Günü’ kutlandý / 5’te
Kurumlarda veda töreni / 12’te
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Atatürk’ün doðumunun 125. yýlý coþkuyla kutlanýyor
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Adalet Bakanlýðý (Gazi Ek Binasýnda) Konferans Salonunda düzenlenen programýn açýlýþý Müsteþar
Yardýmcýsý Ahmet Hamsici tarafýndan yapýldý.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Anýl
Çeçen, "Günümüz Koþullarýnda Atatürkçülük" konulu konferansýnda,
Türkiye'nin bugünkü çaðdaþ uygarlýk
ve cumhuriyet rejimine Atatürk sayesinde ulaþtýðýný söyledi. Prof. Dr. Çeçen, "Biz Atatürk sayesinde bugün
çaðdaþ uygarlýk içerisinde yer alýyoruz, biz Atatürk sayesinde bugün
çaðdaþ bir cumhuriyet rejimine sahibiz. Atatürk'ün yarattýðý bir millet
olarak tarih sahnesinde yer alýyoruz.
Evet Türk Ulusu, Türkler Atatürk'ten önce de tarih sahnesinde
vardý, ama çaðdaþ anlamda uluslaþma
Atatürk'le beraber gündeme gelmiþtir. Ve bugün Atatürk'ün öncülüðünde kurulan devletimiz bu nedenle bir
ulus devlettir."þeklinde konuþtu.
Prof. Dr. Çeçen, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken, iki kutuplu bir dünyada bir denge gözeterek, tamamen özgün bir rejim oluþturduðunu ve devletin ancak bu sayede ayakta durabildiðini ifade ederken, bazý tehlikelere de dikkat çekti.
Prof. Dr. Çeçen,
"Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni
tek bir modelden taklit etmemiþtir.
Atatürk'ün devlet modeli, hiçbir modelin Türkiye Cumhuriyeti'ne akta-

Prof. Dr. Anýl Çeçen

rýlmasý deðildir, taklit deðildir; özgün
bir modeldir.
Atatürk’ün bu devleti kurarken,
soðuk savaþ döneminin dengelerine
dikkat ettiðini, hiçbir þekilde iki kutuptan birine benzemediðini, iki kutuptan yararlandýðýný, ama bu iki kutbu da taklit etmediðini görüyoruz.
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken, Fransýz ve Rus devrimlerinden yararlanmýþtýr. Atatürk'ün batýlý
devletlerin modelini aynen kabul etmek istemediðini, çünkü eðer aynen
kabul ederse, hýzlý bir þekilde liberalleþmenin, liberal politikalarýn Türkiye Cumhuriyeti'ne taþýnmasýnýn gündeme taþýnacaðýný biliyordu. Biliyoruz ki, liberal politikalar devletlerin
güvenliðini ikinci plâna ittiði için, sýnýrlarý ve ekonomileri dýþarýya aþtýðý
için, uluslar arasý þirketlerin önünü
açtýðý için, týpký Sovyetlerin daðýlmasýndan, týpký sosyalist sistemin çökmesinden sonra, nasýl bugün Doðu
Avrupa ülkeleri batýnýn sömürgesi
hâline geldiyse, Türkiye için de ayný

Yazar Turgut Özakman

durum söz konusu olacaktýr." dedi.
Yazar Turgut Özakman da "Atatürk ve Millî Mücadele" konulu konferansta yaptýðý konuþmada, tarihimize yeterli önemin verilmediðini ve
tarihimizin doðru anlatýlmadýðýný belirterek, "Kurtuluþ Savaþý artýk okullarýmýzda resimleri soldurularak anlatýlýyor. Biz herkese tarihi lehimize
ya da aleyhimize, ibret olsun ya da
gurur duyulsun diye deðil, bunlarý
ayýrmaksýzýn, dürüstçe, namusluca,
þereflice aynen aktarmakla görevliyiz.
Ama gittikçe, aþama aþama noksan
bilgiyle yetiþtirildik. Kurtuluþ Savaþý'nýn iki niteliði bulunmaktadýr. Birincisi, antiemperyalist olmasýdýr;
dünyada emperyalizme karþý verilmiþ
tek savaþtýr. Bu özellik anlatýlmaz oldu. Ýkincisi de Ýstanbul Yönetimine
karþý yapýlan millî bir ihtilâl olmasýdýr. O da giderek, sulandýrýlarak anlatýlýyor. Geride bir Türk-Yunan Savaþý
gibi bir savaþçýk kalmýþtýr. O tarihten
bu yana gençlerimiz Türk-Yunan Savaþý'ndan hiçbir heyecan duymamak-

tadýrlar. Kuvva-i Milliye ruhunu anlatmýyorlar. Millî mücadeleyi bilmeden, Cumhuriyet'in nasýl kurulduðunu bilmeden, devletin temel felsefesini öðrenmeden Türkiye yönetilemez. Millî mücadeleyi bilmemek, bir
genel kültür eksikliði deðildir, bu hayatî bir olaydýr. Dününü bilmeyen
bugününü, bugününü bilmeyen yarýnýný kestiremiyor. Tarihsiz bir gençlik yetiþtirmek eðer ihanet deðilse,
çok ciddi bir gaflettir. 1960 'tan sonra
bu gaflete bir de sahtekârlýk, yalan
karýþtý. Yakýn tarihimiz üzerinde olmadýk kitaplar yayýnlanmaya baþladý,
millî mücadele tersine çevrildi,
önemsizleþtirildi."dedi.
Türkiye'nin, tarihinin en kritik
sürecinden geçmekte olduðunu hatýrlatan Özakman, "Bunu bilmek zorundayýz. Kenetlenmek zorundayýz.
Öyleyse aramýzdaki bütün ihtilaflarý
askýya almak, bir araya gelmek zorundayýz. 1. TBMM'ye bakýn, gerçekten büyük bir meclistir. Genel Kurul
fotoðraflarýna bakýn, üçte biri sarýklý,
üçte biri fesli, üçte biri kalpaklý. Bunlar emperyalizme karþý koymak için
bir araya geldiler. Dünya kamuoyu
karþýmýzda; para yok, pul yok, silah
yok, umut yok… Ama bu insanlar,
umutsuzluða kapýlmadan, yýlmadan,
aralarýndaki her türlü ihtilâfý askýya
aldýlar, kenetlendiler… Ýþte emperyalizmi öyle yendiler. O fotoðraflar
bugün hepimiz için çok derin anlamlar taþýyor."diye konuþtu.

Moldova Cezaevleri Genel Müdürü Troform
Genel Müdür Ýpek’i ziyaret etti
MOLDOVA Cezaevleri Genel
Müdürü Vladimir Troform baþkanlýðýndaki bir heyet Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Kenan Ýpek'i ziyaret
etti.
21 Kasým'da yapýlan ziyarette; Genel Müdür Ýpek, heyeti makamýnda
kabul ederek, bir süre görüþtü. Dýþ
Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkaný
Necati Nursal ve Tetkik Hâkimi Erhan
Polat'ýn hazýr bulunduðu ziyarette Genel Müdür Ýpek, konuk Genel Müdür
Troform'a tablo ve Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkaný Lilia Boliuh'a da
çini tabak hediye etti.
Heyete, Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu
Daire Baþkaný Necati Nursal tarafýn-

Konuk Genel Müdür Troform, Genel
Müdür Ýpek’e kitap hediye etti.

Genel Müdür Ýpek, Moldova Cezaevleri Genel Müdürü
Vladimir Troform ve beraberindeki heyeti kabul etti.

dan Toplantý Salonunda "Türk Ýnfaz
Sistemi" hakkýnda brifing verildi. Daha sonra, Ýþyurtlarý Kurumu Daire
Baþkaný Mustafa Doðru, iþyurtlarý fa-

aliyetleri hakkýnda brifing gerçekleþtirdi.
Heyet, Þaþmaz Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumundaki öðle yemeðinden sonra

Moldova cezaevleri personeline CÝKPEM’de eðitim
Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Eðitim Merkezinde (CÝKPEM) uluslararasý düzeyde gerçekleþtirilecek olan üçüncü eðitim programýnýn açýlýþý; Genel
Müdürümüz Kenan ÝPEK ve
Moldova Cezaevleri Genel Müdürü Vladimir TROFORM'un katýlýmýyla 21 Kasým’da gerçekleþtirildi.
"Kardeþ ve Akraba Topluluk-

larla Ýþbirliði Projesi" çerçevesinde, Moldova Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda görev yapan 10 kiþilik üst
düzey görevliye; insan haklarý ve
uluslararasý cezaevi standartlarý,
Türk Ýnfaz Sistemi, ceza infaz kurumu güvenliði (dinamik güvenlik), iþyurtlarý AR- GE çalýþmalarý, iþyurtlarý tanýtým ve pazarlama
hizmetleri, iþyurdu mevzuatý ve
malî mevzuat, iletiþim, psikoloji,

hükümlülerin yeniden topluma
kazandýrýlmasý yönündeki faaliyetler, denetimli serbestlik
hizmetleri, ceza infaz kurumlarýmýz ile Moldova ceza infaz kurumlarý arasýndaki farklý yönetim
þekillerini belirleyerek, insan haklarýna uygun, Birleþmiþ Milletler
Cezaevi Standartlarý çerçevesinde
ceza infaz kurumu yönetimi eðitimi konularýnda bilgiler aktarýldý.

Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Ankara Eðitim Merkezindeki "Moldova Cezaevleri Personeli Eðitim Programý"nýn açýlýþýna katýldý.
Ankara Çocuk Eðitimevinde de incelemelerde bulunan heyet; 22 Kasýmda ise Teknik Ýþler Dairesi Baþkanlýðý, Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu, Ankara 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ve Anýtkabir'i ziyaret etti. 23 Kasým'da Eskiþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu, Bilecik Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunu, 24 Kasým'da ise Çanakkale Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu ile Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti.
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ÖÐRETMENÝM

ÖÐRETMENÝM

Sana bir gül verdik ona iyi bak;
Sen toprak o da kök olsun öðretmenim.
Bir anne gibi ona aç kollarýný,
kollarýný,
Korkmadan okuluna
okuluna gelsin öðretmenim.

Öðretmenim öðretmenim;
Cehaleti bitirenim,
Ýlim için þu Doðu da,
Canýmý bile veririm.

Ne olur incitme, sevgiyle yaklaþ;
O daha bir çocuk öp okþa koklaþ.
koklaþ.
K at tüm emeðini yap güzel bir aþ,
Tadýyla , tuzuyla yensin öðretmenim.

BEN DE VARIM

Çok fidanlar diktin,
Ne tohumlar ektin,
Ýþte bereketli
bereketli hasýlatýn;
Hukukçular
Hukukçular,, týpçýlar…
Neler biçtin,
Dört bir yanýnda memleketin.
memleketin.

Nasiplendir onu erdem baðýndan;
Güller topla dallar ile boyundan,
Sula onu ilim irfan
irfan suyundan,
Gani gani içir kansýn
kansýn öðretmenim.

Zekatýný
Zekatýný versen bana,
Öðretmenim, öðretmenim.
Tek bir þiir yeter bana,
Öðretmenim öðretmenim.

Nakýþ nakýþ iþle onu kilimde;
Öðret onu ýþýk, fende, ilimde,
A tatürk ilke
ilke ve devrimlerinde ,
Bir meþale olup yansýn öðretmenim.
Sýnýr koyma
koyma aklý daim hür olsun,
Fikri siyasetler üstü var olsun,
Bütün gaye insanlýða kâr olsun,
Ayýrmasýn
Ayýrmasýn herkesi
herkesi sevsin öðretmenim.

Çok yücesin anlayana,
Kul, köle olayým sana.
Bunu kimse yapmaz bana,
Ýlim için geldim sana,
Öðretmenim öðretmenim.
Fitresini versen bana,
Öðretmenim öðretmenim.
Tek bir harf
harf yeter bana,
Öðretmenim, öðretmenim.

Birlikte kuralým
kuralým ona basamak;
Olmasýn bir engel olmasýn yasak,
Bir gün yükseklere çýkar
çýkar bulursak,
Bu onura layýk sensin öðretmenim.
Unutma ki onda canýmýz baðlý;
Büyüsün geliþsin bir fidan boylu,
Hep güzel ahlaklý hep güzel huylu,
Ýþte örnek
örnek bir insan densin öðretmenim.

Zeki Güneþ
Isparta E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu

Elbette alemi yarattý hüdâ,
Dünyaya býraktý her türlü gýda,
Minnet borcuyla sana edince vedâ,
Gözlerine yaþlar insin öðretmenim.
Sadýk SARITAÞ
Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

MUSTAFA KEMAL'Ý YAÞAYACAÐIM
Bu dünyada þanýmýz var,
var,
Uðrunda ölmeye andýmýz var.
var.
Genciz, sýcak kanýmýz var,
var,
Atam yolunda yarýnýmýz var.
var.

Tek baþýna ordu
du,
ordu kur
kurdu,
Düþmanýmýza karþý durdu.
durdu.
Ýþgalden kurtar
dý bu yurdu,
kurtardý
yurdu,
Mustafa Kemal'i örnek alacaðým.

Yeter ki tutsun ellerimiz,
Bekliyoruz devrimini biz.
Düþmana çöktüreceðiz
çöktüreceðiz diz ,
Vataný savunacaðýz biz.

Türklük yüreðin
yüreðin daðlasýn;
Herkes
Herkes karalar baðlasýn,
Cihan benimle aðlasýn,
Mustafa Kemal'i anlatacaðým.

Ýlkelerini iyi kavrayacaðým,
Sana baðlý kalacaðým.
Aydýnlattýðýn yolda yürüyeceðim,
Fuat'ý sana benzeteceðim.

Yaralarýn kabuðunu kaldýracaðým,
Cihandaki kahramaný anlatacaðým,
Herkesi
Herkesi yine aðlatacaðým,
Mustafa Kemal'i yaþatacaðým.

Fuat Doðan / Þanlýurfa Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

DOLANIR
Gönül ne beklersin zalim gurbette,
Þimdi elâ gözlüm özler dolanýr.
Neylerim ki ben almadým muradý,
Ah çeker yüreði sýzlar dolanýr.
Yine bahar geldi; aþkýn çaðýdýr,
Yel esince yâr zülüfü daðýtýr.
Görünen sineler cennet baðýdýr,
Sallanýr güzeller kýzlar dolanýr.
Karalardan olur hasret kumaþý,
Gözlerimden döktüm sel gibi yaþý.
Haramdýr gurbetin topraðý taþý,
Þimdi yollarýmý gözler dolanýr.
Bedirhan"ým yana yana kavruldum,
Kül oldum da yel estikçe savruldum.
Elâ gözlü nazlý yârdan ayrýldým,
Þimdi dost baðýnda izler dolanýr.
Bedirhan YILMAZ
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

Sayfa 3
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Deðerli arkadaþlar, hayat bir
yolculuk, bu yolculukta bindiðimiz
gemi bizleri farklý farklý limanlara
taþýmakta, ne var ki bu yolculukta
engellerle karþýlaþmakta bazen de
hatalar yapmaktayýz. Yaþamýn neresinde olursak olalým yaptýðýmýz
hatalarýn bizleri doðruya götüren
birer adým olduðunu unutmayalým.
Arkadaþlar, hata yapmak insanlarýn doðasýnda vardýr. Önemli
olan bunun farkýna varmak ve ayný
hatayý bir daha tekrarlamamaktýr.
Çoðumuz hayatýmýzý, sanki dünya
bizimmiþ gibi, yani hiç ölmeyecekmiþ gibi hýrsla, öfke ile yaþarýz. Oysa unuttuðumuz bir þey var; yaþam
bir an gibidir. Geriye ne kadar yaþayacaðýmýzý, ne kadar nefesimizin
kaldýðýný kim bilebilir? Hatalarýmýz ve beraberinde bir takým nedenlerle cezaevlerinde olabiliriz,
cezaevlerinde olmak dünyanýn sonu deðil, yaþam içeride ya da dýþarýda devam ediyor.
Arkadaþlar, bir þeyin ayrýmýna
artýk varalým; cezavleri suçlu üretim merkezi olmaktan çýkýp, "ÝNSAN ÜRETEN" merkezler hâline
gelmektedir. Peki insan üretmek
nedir arkadaþlar? Kýsaca insanýn
yapabileceði iþin en iyisini yapmaya
çalýþmasý, önce kendine, ailesine
ve toplumumuza buralardan faydalý bir birey olarak çýkmasýdýr.
Ýþte bu anlamda cezaevleri
bünyesinde baþlatýlan ve devam etmekte olan sosyal, kültürel, eðitsel
faaliyetlerin bir ön adým olarak insan üretmeye dönük olduðunu düþünüyorum. Baþbakanlýk Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel
Müdürlüðü (SYDGM) Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamýnda ceza infaz kurumlarýnda
hükümlü ve tutuklulara salýverme
sonrasýnda yaþamlarýný sürdürebilecekleri iþ ve meslek kazandýrmaya yönelik projeler çok önemli geliþmelerdir ve cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu arkadaþlar için
büyük bir fýrsat ve kazanýmdýr. Yeter ki sizler katýlýn! Cezaevlerinde
yapýlan etkinliklerin, konferanslarýn, panellerin, tiyatrolarýn, meslek

edindirme projelerinin yaþam biçimimize yani iç dünyamýza anlam,
mana ve zenginlik katacaðý muhakkak. Bizlere cezaevi sonrasý hayata karþý bir duruþ, bütün iyi niyetimle "BEN DE VARIM" deme gücü verecektir.
Arkadaþlar, gerçek hapislik bu
dört duvar deðil, asýl esaret beynimizi, yüreðimizi kapamak, dünyayý
yalnýz kendi düþüncelerimizden
ibaret olduðunu sanmaktýr. Ýþte bu
noktada cezaevleri bünyesinde yapýlan çalýþmalar, bu kapýlarýn aralanmasýna yol açacak, bizleri farklý
dünyalarla duygularla buluþturacaktýr.
Gelin hep bir þeyler üretmenin,
hayatýmýza yön vermenin, anlam
katmanýn yollarýný açmada roller ve
görevler üstlenelim. Sosyal, kültürel, eðitsel, iþ ve meslek kazandýrmaya yönelik çalýþmalara katýlmak,
bir þeyler üretmek yani insan üretmek adýna bir basamaktýr. Yeter ki
niyet edelim arkadaþlar, doðru niyet bizleri yolumuza sokacak, yolumuz ise sonuca götürecektir.
Artýk, hatalarýmýz ve yanlýþlarýmýz için hep baþkalarýný suçlamanýn, mazeret üretmenin zamaný
geçti. Bahaneler üretmeyi nasýl becerebiliyorsak, sanýrým kendimiz
ve insanlýk için de güzel þeyler üretebiliriz. Sevgili Peygamberimiz
"ÝNSANLARIN EN HAYIRLISI
ÝNSANLARA FAYDALI OLANDIR" diyerek bizlere doðru yolu
göstermiyor mu?
Ýçimizdeki karanlýktan ve korkulardan kurtulalým. Yüreðimizi
büyütelim, maneviyatýmýzý güçlendirelim. Bunun yolu da gerçek sevgi ile buluþmaktan geçmektedir.
Hepimizin ve tüm insanlýðýn gerçek sevgi ile buluþmasý arzusuyla
geçmiþ olsun dileklerimle,
HEPÝNÝZÝ ALLAH KURTARSIN.
Kemal Çetiner
Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru
Manisa E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

B U L M A C A
SOLDAN SAÐA : 1- Bir fýrtýna-SermayeDamarlarýmýzda olan hayati sývý. 2- Dünyamýzýn
uydusu-"Vale" nin ünsüzleri-Fiilerden sýfat türeten bir ek-Iþýk-Demir elementinin simgesi. 3-Bir
þaþýrma ünlemi-Mevsim-Ýsim. 4-Aklýný yitirmiþAlmanak. 5-Tok karþýtý-Otomatik Para Çekme
Makinasý-Büyük su kütlesi. 6-Bir yere girmeye
Geçen Ayki Bulmacanýn Çözümü
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yarayan yer-Bir haber ajansý-Tatlý bir içeçecekBir tarým alaný. 7-Ýzleme-Yiyeceklere katýlýr-Bir
erkek adý. 8-Azýk-Arkadaþ, dost-Kuzu sesi. 9-Yad
etme-Galip gelememiþ. 10-Karýþýk, birarada-Kamu Ýktisadi Teþekkülü'nün kýsaltmasý-Araçlarda
bulunan motor soðutma sistemi-Bir nota. 11-Namus-Avrupa’da bir millet-Bir giysi. 12-Eski dilde
albay-Favori-Beyaz-Sivas’ýn bir ilçesi. 13-Lake ile
cilalanmýþ - Bir yük hayvaný - Uluslararasý futbol
federasyonu. 14-Ekonomik-Mikroskop camý.
YUKARIDAN AÞAÐIYA: 1. Bir ulusu temsil eden sancak-Sayý. 2-Bir bayan adý-Evlerin, binalarýn üst kýsmý-Soylu. 3-Bir gün adý-Ýtalyan
Devlet Televizyonunun baþ harfleri.4-AþikarZorlanma-Kara Kuvvetlerinin kýsaltmasý. 5-Bir
çiçek-Takviye-Temel besin maddesi. 6-Yazýlý, basýlý eser-Eski dilde su. 7-Afrika’da bir nehir-SuEngebe. 8-Ses yansýmasý-Atama. 9-Kopya-Ýsim.
10-Çok olmayan-Ahenk, nizam-Kesin. 11-Kurallara uyma-Arabozuculuk. 12-Bir ilimiz-yabani yada evcil bir hayvan. 13-Gemi sýðýnaðý-Uygun
olan. 14-Çok gerekli-Baþ. 15- Mazur görülmeGöz kalemi-Boyun eðme. 16-Bir soru sözü-Satrançta bir taþ.
Bora Sanðu / Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
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USTALARDAN SEÇMELER

ÝSTEDÝ VE BAÞARDI

AÞIK VEYSEL

AÐIT
Aðlayalým Atatürk'e,
Bütün dünya kan aðladý.
Süleyman olmuþtu mülke,
Geldi ecel, can aðladý.
Doðu, batý, cenup, þimal
Aman Tanrým bu nasýl hal?
Atatürk'e erdi zeval,
Memur, meb'usan aðladý.
Atatürk'ün eserleri,
Söylenecek bundan geri,
Bütün dünyanýn her yeri,
Ah çekti, vatan aðladý.
Fabrikalar icat etti,
Atalýðýn ispat etti,
Varlýðýn Türk’e terk etti,
Döndü çarh, devran aðladý.
Bu ne kuvvet, bu ne kudret,
Vardý bunda bir hikmet,
Bütün Türkler, inön'Ýsmet,
Gözlerinden kan aðladý.
Tiren hattý, tayyareler….
Türkler giydi hep karalar,
Semerkant'la Buhara'lar,
Ýþitti her an aðladý.
Siz sað olun Türk gençleri,
Çalýþanlar kalmaz geri,
Mareþal’in askerleri,
Ordular, teðmen aðladý.
Zannetme aðlayan gülmez,
Aslan yataðý boþ kalmaz.
Yalnýz gidenler gelmez,
Her gelen insan aðladý.
Uzatma Veysel bu sözü,
Dayanmaz herkesin gözü,
Koruyalým yurdumuzu,
Dost deðil düþman aðladý.
AÞIK VEYSEL’Ý
TANIYALIM

1894 yýlýnda Sivas’ýn Þarkýþla ilçesi Sivrialan Köyünde doðdu. Asýl adý Veysel Þatýroðlu’dur. Yedi yaþýnda çiçek salgýnýndan gözleri
kör oldu. Önce sazla oynamaya baþlayan Aþýk
Veysel, Çamþýhlý Ali Aða adlý birinden ders aldý. 1928’den sonra gezgin halk þairliðine baþladý. Cumhuriyet’in 10. yýldönümünde 3 ay
yaya yürüyerek, Ankara’ya geldi. Ýlk türkülerini Ýstanbul Radyosu’nda okudu.
Arifiye, Hasanoðlan ve Eskiþehir Çifteler
Köy Enstitülerinde halk türküsü öðretmenliði yaptý. Çaðýmýz halk þairlerinin en güçlülerinden sayýlan Þair; aþk, doða, tasavvuf inançlarý, toplumsal gerçekler gibi çeþitli temalarý
halk þiiri geleneði içinde ustaca birleþtirmiþ,
çaðdaþ kültürün verilerinden de yararlanarak,
halk þiiirinin dil, deyiþ ve öz açýsýndan zenginleþmesine katkýda bulunmuþtur.
Eserleri: Deyiþler, Sazýmdan Sesler,
Dostlar Beni Hatýrlasýn.
GÜN BATIMI
Bir þeyler sayýklýyorum ýslak kaldýrýmlarda,
Bulut bulut çökmüþüm dipsiz kuyulara.
Soðuktu, ürpertiyordu; bu fýsýltý, bu akþam da,
Sensizlik bana tutkun, ben sana...
Yorgunum yýllardýr uyumamýþcasýna,
Bulanýk ve sisli bir sema...
Ýþte öyle yok oldun, etmedin bir veda,
Acý bana, tutsak ben sana...
Saðanak bir yaðmur var karanlýkta,
Düþlerim buz kesmiþ, saplanmýþ çamura...
Zavallýyým yine de aðlamýyorum ha;
Dans ediyorum vicdansýzlýðýn havada.
Mazeretsiz gittin sen, býraktýn bir baþýma,
Yeminimi bozmadým, içimdesin, ta ruhumda,
Seni hissediyorum hep varmýþcasýna,
Ama yoksun sen, yine bir gün batýmýnda.

Müzeyyen Susu / Alaþelir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Sonbaharda hüzün kokarken
gelmiþti Bahar arkadaþým. Türkiye'nin kanayan yarasý "aile içi þiddetti" ona hata yaptýran ve hiç bilmediði bir dündaydý artýk. Gençti, çok acý çekmiþti. Belli ki korkutuyordu duvarlar ve kapanan
kapýlar. Aðlamaklý bakýþlarý hep
vardý ama farklýydý…
Her ne sebepten olursa olsun
belli süre ikamet etmemiz gereken infaz kurumlarý baþarý öyküleri ile dolu. Olumlu düþünüp fýrsatlarý deðerlendirerek zamaný
lehlerine çevirmesini bilen insanlarla. Bahar bunlardan sadece biri. Yaþadýðý onca trajediyi panoda
asýlý bir yazýyla geride býrakmasýný bildi çünkü. Çünkü, iki dað
arasýnda kalmýþ yaralý bir kuþun
konacak yer arayýþýný anýmsatan
gözlerindeki o ýþýk, içindeki istek
DÝLEK
Saçlarým aðarsa,
Gözlerim yaþla dolsa,
Ölmeden bir dileðim olsa,
Yalnýz seni dilerim.
Dertlerim hiç bitmese,
Kimse tanýyýp bilmese,
Azrail canýmý almaya gelse,
Yalnýz seni sevdiðimi söylerim.
Bilsem ki ölmek tek çare,
Mutluluðu tanýdým sayende.
Sevenlere örnek olsun diye,
Senin için ölüme giderim.
Gözlerim kör, elimde baston,
Desen ki gel kimse duymadan,
Seninle ölümüne gelirim.
Mustafa DOÐAN
Seydiþehir B Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
OKULA BAÞLADIM BABA
Hepimiz çocuktuk bir zamanlar,
Þimdi!
Kimimize abi,
Kimimize amca, diyor
Bugünkü çocuklar,
O küçücük adýmlarý ile,
Babama götürün,
Anneme götürün diyor,
Kiminin yürekleri daha bir taze,
Dayanamýyor, aðlýyor,
Bizlere sevgi ekiyor,
Minik elleri ile kalbinde,
Alabildiðine büyütüyor,
Sözüm bütün mahpus arkadaþlara
Vallahi bu yürek,
Sizin çocuklarýnýzý da seviyor,
Onlara da üzülüyor,

ve umut yolunu aydýnlattý, pes etmedi. Zamaný, yakalanan avdan
bir parça alabilmek için saklanmýþ sýrtlan gibi görmedi. Aksine
her þart ve zamanda yapýlabilecek
bir þeyler olduðunu, kapanan kapýlara aldanmayarak fýrsat olduðunu düþündü, ama en önemlisi
ÝSTEDÝ ve BAÞARDI.
Hayalleri doðrultusunda bir
hayat kim istemez ki... Ancak hata ve olumsuzluklar karþýsýnda
pes etmek, zamana teslim olmakla istenilen hayata kavuþmak ne
mümkün. Ýstenilen yaþama kavuþmak düz yolda yürümekle deðil, dikenli yolda koþabilme cesaretini göze almak ve istemekle
mümkün. Hatalar insanýn cesaretini kýrar belki ama, bana göre
yanlýþlarýn nerede yapýldýðýný görüp tekrarýndan sakýnmak ve doð-

Rabia Aksin
Kozan M Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu

OKULA BAÞLADIM BABA
Hepimiz çocuktuk bir zamanlar,
Þimdi!
Kimimize abi,
Kimimize amca, diyor
Bugünkü çocuklar,
O küçücük adýmlarý ile,
Babama götürün,
Anneme götürün diyor,
Kiminin yürekleri daha bir taze,
Dayanamýyor, aðlýyor,
Bizler sevgi ekiyor,
Minik elleri ile kalbinde,
Alabildiðine büyütüyor,
Sözüm bütün mahpus arkadaþlara
Vallahi bu yürek,
Sizin çocuklarýnýzý da seviyor,
Onlara da üzülüyor,
Çocuklarýmýz aklýmýza gelse idi, keþke
Þu upuzun Maltalar boþalýr,
Okuluna giden yollarda,
Elele yürüyor olurduk, hep beraber,
Sevginin sorumluluk,
Eðitimin hak olduðunu bilemedim,
Tek baþýna büyümek zorunda olan,
Güzel kýzým,
Okula baþladým demen
Yaþarttý gözlerimi,
Bilmiyorum….
Mavi önlükle görmek seni,
Eminim aðlayacaktýr beni.
Mehmet Ali Kömürcü
Konya E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
ÝÞTE HAYAT BU

Çocuklarýmýz aklýmýza gelse idi keþke;
Þu upuzun Maltalar boþalýr,
Okuluna giden yollarda,
Elele yürüyor olurduk, hep beraber,

Bir yudum mutluluk dünlerden kalan;
Daha gözyaþý iþte gerçek bu.
Yaþamak dediðin bir tatlý yalan,
Biraz da aldanýþ, iþte hayat bu.

Sevginin sorumluluk,
Eðitimin hak olduðunu bilemedim,
Tek baþýna büyümek zorunda olan,
Güzel kýzým,

Gün gelir ümitler boynunu büker,
Gün gelir sevdiðin el olur gider,
Ellerin baðlanýr omuzun çöker,
Çaresiz kalýrsýn, iþte sevmek bu.

Okula baþladým demen
Yaþarttý gözlerimi,
Bilmiyorum….
Mavi önlükle görmek seni,
Eminim aðlatacaktýr beni.

Gül deðil dikense bahtýna çýkan,
Aþk deðil nefretse kalbine dolan,
Dost deðil düþmansa yanýnda olan,
Ecele gerek yok, iþte ölmek bu…

Mehmet Ali Kömürcü
Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu

rularý görebilmek adýna hayata
dair alýnmýþ bir nottur hatalarýmýz. Bahar, ne istediðini biliyordu
ve notlarýný da alýp, çalýþtý. Kazandýklarýný görünce daha iyisini
yapabileceðine olan inanç ve isteði arttý. O artýk bir fakülte öðrencisiydi. Ama yetinmedi; duygularýn yoðun yaþandýðý bu ortam,
baþka yeteneklerinin olduðunun
da farkýna varmasýný saðladý. Resim, þiir, kýsa öyküler vb. uðraþlarý, geride býraktýðý yýllarýn en güzel hediyesiydi artýk onun için.
Gelecek yýllarýn bize armaðan ettiði umudun bittiði yerde, hayallerimiz vardýr. Yeter ki olumlu
düþünüp çaðýrmayý bilelim onu.

Ahmet Gökhan
Kahramanmaraþ E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

BÝLÝNMEYEN
Geometrik uzaklýklarý aþmak
kolay da, Tanrýsal uzaklýklarý aþmak ne kadar da zor. Büyür gözünde, eðilirsin karþýsýnda. Hýzlanýr kalp atýþlarý, kan sýðmaz
damarlara fýþkýrýr oluk oluk…
Korkarsýn düþüncelerinden, bir
tablonun içine koyamazsýn ikinizi. Alýp duvardan atarsan yere,
her bir parçasý batar ok gibi yüreðine. Kýzarsýn kendine ne
haddine dersin! Alýrsýn baþýný
ellerinin arasýna, yeni tablolar
yaparsýn senle o vardýr karelerde. Benim gibi mi düþünür, benim gibi mi hisseder, dokunur
öper, sýcak mýdýr elleri, ýsýtýr mý
yüreðimi yüreðiyle? Bakarken
kaybolup zaman, mekân kavramýný unutup çekip alsýn diye
beklersin gözleriyle.
Sevgi vermektir, karþýlýk beklemeden, yani sen elmayý seviyorsun diye elmanýn da seni sevmesini ummadan. Sevgi "Tahirdir Zühredir". Gönülden gönüle
kurulan asma köprüdür. Yaylalarýn, kýr çiçeklerinin kokusunu
alýp yüreðini dolduran serin dað
rüzgârýdýr. Sevgi bir çiftçinin
nasýrlaþmýþ elleri, bir emekçinin
süzülerek topraða damlayýp
umut tohumlarý eken teridir.
Ben hiçbir kalýba sýðmadan
umarsýzca, hesapsýzca, dað yamaçlarýnda açan doðaya inatla
ayakta kalan kar çiçeklerinin
verdiði mücadele kadar saðlam,
bir çocuðun gülümseyiþindeki
masumiyet gibi seviyorum.
M.Fatih KESÝCÝ
2. Müdür
Erzincan Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu
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Seslenis
CEZA ÝNFAZ
KURUMLARINDA ÇALIÞAN
TUTUKLU VE
HÜKÜMLÜLERÝN
YAPTIKLARI ÝÞLERE
BÝR ÖRNEK

Ankara 2 No’lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü
Mete Erdem, bir hükümlüye kurs belgesini verirken.

Ankara 2 No’lu F’de ödül töreni
Ankara 2 No'lu F Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda 14 Kasým'da yapýlan törende Kuruma, 2006 yýlýndaki
eðitim faaliyetleri nedeniyle Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce teþekkür belgesi verildi. 18 Haziran
2006 tarihinde yapýlan 2006 Öðrenci
Seçme Sýnavýnda (ÖSS) hükümlü ve
tutuklularýn gösterdikleri baþarýlar,
Açýk Öðretim Fakültesi öðrencisi hükümlünün "Yüksek Onur Belgesi",
dört hükümlünün de "Onur Belgesi"
almasý dolayýsýyla lâyýk görülen teþekkür belgesi Ankara Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Bekir Selçuk tarafýndan
tüm personel adýna Kurum Müdürü
Ayhan Çapacý'ya verildi.
Törene; Ankara Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Bekir Selçuk, Sincan Açýk

Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, Ankara 1 ve 2 No'lu F Tipi
Yüksek Güvenlikli Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürleri Ali Demirtaþ ve Ayhan
Çapacý, Ankara 1 ve 2 No'lu L Tipi
Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürleri Bekir
Alanoðlu ve Mete Erdem, Sincan Kadýn Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ferit Çaydaþý ile Sincan Halk Eðitim
Merkezi Müdür Yardýmcýsý Ýsmail
Kaner ve kurs öðretmenleri katýldý.
Törende; Kurumda açýlan aðaç iþleri, çinicilik ve bilgisayar kurslarýný
baþarýyla tamamlayan hükümlü ve tutuklulara belgeleri, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Bekir Selçuk, Sincan Halk
Eðitim Merkezi Müdür Yardýmcýsý Ýsmail Kaner ve Kurum Müdürleri tarafýndan daðýtýldý.

Bursa E Tipi'nde
'Çocuk Haklarý Günü' kutlandý
Bursa E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumunda 'Çocuk Haklarý
Günü' dolayýsýyla Bursa Büyükþehir
Belediyesi Yerel Gündem 21 Derneði
iþ birliðiyle düzenlenen program þölen havasýnda geçti.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýyla baþlayan programda Kurum Müdürü Ali Þanoðlu, Yerel Gündem 21 Derneði Genel Sekreteri
Tahsin Bulut ve Bursa Büyükþehir
Belediyesi Genel Sekreteri Sabri Yalçýn birer konuþma yaptýlar.
Çocuk Haklarý Komisyonu tarafýndan görevlendirilen Avukat Mine
Erdem'in günün anlam ve önemiyle
ilgi konuþmasýný, çocuklarýn þiir dinletisi izledi. Ardýndan çocuk hükümlü ve tutuklularýn görev aldýðý "Haklýyýz" adlý skeç sergilendi. Ýlerleyen dakikalarda kýz çocuklarýndan oluþan
Ceza Ýnfaz Kurumu korosu ve Bursa
Büyükþehir Belediyesi Yerel Gündem
21 çocuk korosu izleyenlere görkemli
bir konser verdiler.
ÝLLÜZYON ÞOV
Ayrýca, 'Çocuk Haklarý Günü'nü
kutlama etkinlikleri kapsamýnda illüzyon ustasý Sermet Erkin ve ekibi
tarafýndan unutulmayacak bir illüzyon gösterisi gerçekleþtirildi. Programýn baþýnda Jonglör Koko yaptýðý nefesleri kesen gösterilerle izleyicilerden büyük alkýþ topladý. Daha sonra
yýllarýn illüzyon üstadý Sermet Erkin
ve Nuray Erkin bir saat süren gösterileriyle izleyenlere unutulmayacak bir
gece yaþattýlar.

Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ahmet Er, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Hacý Osman Kaya, Cumhuriyet
Savcýsý Mehmet Dalgalý, Cumhuriyet
Savcýsý Ali Usta, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkaný Lütfü Altuner, Ýmralý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ahmet Duzman, Bursa H Tipi
Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ünal
Þaþmaz, Kurum Müdürü Ali ÞANOÐLU, Jandarma Bölük Komutaný
J. Yzb. Ali Taþyürek ve personel katýldý.

Hükümlü ve tutuklularýn meslek
ve sanatlarýnýn korunup geliþtirilmesi veya bir meslek ve sanat öðrenmeleri amacýna yönelik olarak
çalýþmalarýný saðlamak üzere; iþyurtlarý açmak ve bunlarýn bütün
mali ve idari iþlerini bir merkezden
düzenlemek ve yönetmek amacýyla
Adalet Bakanlýðýna baðlý Ceza Ýnfaz
Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý
Kurumu, 4301 sayýlý Kanunla kurulmuþtur.
Kuruluþ amacýnda belirtilen "iþyurtlarý" kavramý ise 4301 sayýlý Kanunun 6. maddesinde; "Ýþyurtlarý,
hükümlü ve tutuklularýn meslek ve
sanatlarýný koruyup geliþtirmek veya
bunlara bir meslek ve sanat öðretmek, bu suretle üretilen ekonomik
deðerleri pazarlamak için ceza infaz
kurumlarý ile tutukevleri bünyesinde oluþturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerdir." þeklinde tarif edilmiþtir.
Üç dört yýl öncesine kadar adaletin daðýtýldýðý binalara fiziki olarak
bakýldýðýnda insanlar hayal kýrýklýðýna uðrardý.
Göreve yeni atanan hakim ve
Cumhuriyet savcýsý arkadaþlarýmýz
heyecanla görev yerine yani adliye
saraylarýna gittiklerinde, gördükleri
manzara karþýsýnda içlerinde burukluk oluþurdu.
Yeni adliye binalarý inþa edilememiþ, mevcut binalara da bakým ve
onarým yapýlamamýþtý.Ýl adliye binalarýmýz baþka kurumlarýn kullanmadýklarý binalarda veya kiralanan iþ
haný þeklindeki yapýlarda hizmet
vermekteydiler. Ýlçe adliyelerimiz
hükümet konaklarýnýn zemin ve
bodrum katlarýnda adalet daðýtýyordu.
Hakim ve Cumhuriyet savcýlarý
adliyelerde oturacak bir yer bulduklarýnda sevinir, odalarýnda masa ve
koltuk varsa kendilerini þanslý sanýr-

Mustafa ONUK
Tetkik Hâkimi

lardý. Personel, arýzasýz daktiloyu,
yazacak kaðýdý bulmakta zorlanýrdý.
Duruþma tutanaklarý seçim kaðýtlarýnýn arka taraflarýna yazýlýrdý.
En kötü durumdaki lojman % 90
adliyeye ait olduðundan adliye lojmanýný bulmak, gelen misafirler
için kolay olurdu.
Son yýllarda inþa edilen adliye
hizmet binalarý yargýnýn önemli sorunlarýndan birini çözmüþ bulunmaktadýr. Bazý adliye hizmet binalarý da ciddi bir onarýmdan geçerek
adaletin daðýtýldýðý kurumlara yaraþýr hale getirilmiþtir. Yeni inþa edilen adliye hizmet binalarýmýzýn tamamý ile eþyalarý ekonomik ömrünü
dolduran adliye hizmet binalarýnýn
tefriþi merkezden tesbit edilen bir
standartla yapýlmýþtýr. Bazý adliyelerin tefriþine devam edilmektedir.
Hakim ve Cumhuriyet savcýlarýmýzýn görev yaptýklarý adliyelerde
daha huzurlu ve mutlu bir þekilde
çalýþtýklarýný duymaktayýz. Meslektaþlarýmýz fiziki olarak yapýlan bu
iyileþtirmeler nedeniyle emeði geçen herkese teþekkür etmektedirler.
Bu anlatýlanlarýn ceza infaz kurumlarý ile ilgisi nedir?
Çünkü yapýlan teþekkürlerin büyük bir kýsmý ceza infaz kurumlarý
iþyurtlarýnda çalýþan tutuklu ve hükümlü ile kurum personeline yapýlmaktadýr. Sizlerin emeðiyle, alýn teriyle üretilen mobilya ve diðer eþyalarla adliye binalarý tefriþ edilmektedir.Sizler ceza infaz kurumlarýnda
atölyeler kurup üretim yaparak adliyelerin tefriþine büyük katkýda bulunmaktasýnýz.
Ceza infaz kurumlarýnda yalnýzca sorunlu insanlarýn olmadýðýný,
sorun çözen kiþilerin de bulunduðunu yaptýðýnýz çalýþmalarla gösterdiniz. Emeði geçen herkese teþekkür eder, çalýþmalarýnýzda baþarýlar
dilerim.

Çocuk haklarýnýn geliþtirilmesine
yönelik proje toplantýsý yapýldý
Adalet Bakanlýðý ile UNICEF Türkiye iþbirliðinde
yürütülmekte olan "Türkiye'de Çocuklar Ýçin Ýyi Yönetim, Koruma ve Adalete Doðru Projesi" (Ardýç Projesi)
kapsamýnda çocuklarla çalýþan ceza infaz kurumu
personeli için hazýrlanmakta olan Psiko-Sosyal Destek
ve Müdahale Programlarýnýn Geliþtirilmesi ile Kurum
Ýdarecileri, Ýnfaz ve Koruma Memurlarýna Yönelik Kapasite Geliþtirilmesi eðitimleri Antalya Lares Park
Otel'de 14-19 Kasým 2006 tarihleri arasýnda yapýldý.
Söz konusu eðitim toplantýsýnýn açýlýþý Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr,
Destek Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Kürþat HAMURCU, Personel ve Eðitimden Sorumlu Daire Baþkaný Oktay YÖRÜK, Antalya Cumhuriyet Baþsavcýsý Osman VURALOÐLU ile þube Müdürü Habil
KANOÐLU ve þubede görevli uzman Nilgün ESKÝ'nin
katýlýmlarýyla gerçekleþtiriltirildi.

Katýlýmcýlar toplantý sonunda toplu olarak hatýra
fotoðrafý çektirdi.
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Adalet hizmetlerinde b
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Adalet Bakaný Cemil Çiçek,
Adalet Bakanlýðýnýn 2007 Yýlý
Bütçesini sunuþ konuþmasýnda
þunlarý söyledi:
HUKUK REFORMU
58 ve 59'uncu Cumhuriyet Hükümeti programlarýnda konuya reformist
ve bütüncül bir bakýþ açýsýyla yaklaþýlmýþ, hukukun üstünlüðü ve hukuk
devleti ilkelerine baðlýlýðýn gereði olarak yargýnýn daha verimli ve etkili çalýþabilmesini saðlamak öncelikli görevler arasýnda sayýlmýþtýr. Bakanlýðýmýz
bu bilinçle mevzuat alanýnda çalýþmalar yapmýþ ve yapmaya devam etmektedir.
Bu kapsamda, temel kanunlardan
olan Türk Medeni Kanunu ile baþlayan süreç, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun, Bilgi Edinme Hakký Kanunu, Denetimli Serbestlik ve Yardým
Merkezleri ile Koruma Kurullarý Kanunu, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin
Kuruluþ, Görev ve Yetkileri Hakkýnda
Kanun, Ceza Muhakemeleri Usulü
Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý ve
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldýrýlmasýna Dair Kanun, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, Kamu Denetçiliði Kurumu Kanunu ve diðer kanunlarýn çýkarýlmasý ile devam ettirilmiþtir.
Ülkemizde 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren ceza mevzuatý alanýnda
yeni bir adalet sistemine geçilmiþtir.
Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza
ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun bu yeni sistemin birer
parçasýdýr.
Çeþitli tarihlerde çýkarýlan genelgelerin güncelliðini saðlamak, uygulama
kabiliyetini kaybedenleri ayýklamak,
benzer konularý düzenleyen genelgeleri birleþtirmek, aykýrýlýklarý gidermek,
dili de dahil olmak üzere sadeleþtirmek ve uygulama birliðini saðlamak
amacýyla bugüne kadar çýkarýlan
4000'in üzerindeki genelge kaldýrýlarak
134 genelge yürürlüðe konulmuþtur.
EÐÝTÝM
Hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýmýzýn meslek öncesi ve meslek içi eðitim,
uzmanlaþma, lisansüstü ve yabancý dil

eðitimine özel bir önem verilmiþ ve verilmeye devam edilmektedir. Eðitim
hizmetlerinde kullanýlmak üzere yeni
mevzuat gerekçeleri ile birlikte basýmý
yapýlarak hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýmýzýn istifadelerine sunulmuþ ve
ayrýca Bakanlýðýmýz internet sayfasýnda
yayýnlanmak suretiyle hizmet aðý yaygýnlaþtýrýlmýþtýr.
Bakanlýðýmýzýn da katkýlarýyla hukuk fakültelerindeki eðitim süresi uzatýlmýþtýr. Burada verilen eðitim ile yargýlama hizmetlerinin düzeyi yükselmekte ve saygýnlýðý artmaktadýr. Anadolu Üniversitesi Rektörlüðü ile yapýlan protokolle, tüm personelimize adalet mesleki eðitim ön lisans programýndan yararlanma imkaný saðlanmýþtýr.
Türk hukuk ve adalet hayatýnda
önemli bir dönüm noktasý da idarî ve
malî özerkliðe sahip Türkiye Adalet
Akademisi'nin kurulmasýdýr. Akademinin kurulmasý hâkim, Cumhuriyet savcýlarý, avukat ve noterler ile diðer adalet
personelinin mesleðe kabullerinden
önce ve meslek hayatlarý sýrasýnda
edindikleri bilgi ve tecrübeleri geliþtirmek üzere alacaklarý eðitime ivme kazandýrmýþtýr
Öte yandan Hakimler ve Savcýlar
Kanununda yapýlan deðiþiklikle hâkim
ve Cumhuriyet savcýlarýnýn yüksek lisans ve doktora yapmalarýný kolaylaþtýrýcý düzenlemeler getirilmiþtir.
Önem verdiðimiz diðer bir konu ise
yabancý dil eðitimidir. Buna yönelik
olarak 2004 yýlýndan itibaren Ankara ve
Ýstanbul'da bazý üniversitelerle iþbirliðine gidilmiþ ve toplam 130 hâkim ve
Cumhuriyet savcýsýnýn yurt içinde, 44
hâkim ve Cumhuriyet savcýsýnýn ise
yurt dýþýnda yaklaþýk bir yýl süreyle ve
ücretli izinli sayýlmak suretiyle yabancý
dil eðitimi alýnmasý imkâný saðlanmýþtýr.
ÝNSAN KAYNAKLARI
Türkiye'de adlî ve idarî yargýda
6072'si hâkim, 3369'u Cumhuriyet savcýsý olarak toplam 9441 hâkim ve Cumhuriyet savcýsý görev yapmaktadýr.
Avrupa ülkelerinde bir hâkimin bakacaðý azami iþ sayýsý yaklaþýk olarak
200 iken, Ülkemizde bir hâkimin yýlda
ortalama 1078, Cumhuriyet savcýsýnýn
1417 hazýrlýk ve 447 ilamat dosyasýna
baktýðý gözetildiðinde, yargýnýn iþ yükü
aðýrlýðý ortaya çýkmaktadýr.
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kuru-

Ýnþaatý bitme aþamasýna gelen Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü

Adalet Bakaný Cemil ÇÝÇEK
lunun aldýðý ilke kararlarýna göre bir
mahkemenin bakabileceði iþ sayýsý dikkate alýndýðýnda halen mevcut mahkemelere ilaveten 2075 mahkemeye 3000
hâkim ve 2000 civarýnda Cumhuriyet
savcýsýna ihtiyaç duyulmaktadýr. Bölge
adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesiyle birlikte bu ihtiyaç daha da
artacaktýr.
ADALET SARAYLARI
Çaðdaþ ülkelerde devlet gücünün
simgelerinden biri olarak kabul edilen
adliye binalarý bulunduklarý þehirlerin
en görkemli binalarýndan olup "adalet
sarayý" olarak adlandýrýlmaktadýr. Buna
karþýn göreve geldiðimiz 2002 yýlýnda
Ülkemizdeki adalet hizmet binalarýnýn
genel durumunu vahim olarak nitelendirmek abartýlý olmayacaktýr. Adalet
hizmetleri, hükümet konaklarýnýn zemin katlarýnda, kiralýk apartman daireleri ya da iþ hanlarýnda, mefruþat ve
teknik donaným bakýmýndan son derece yetersiz olarak yerine getirilmeye
çalýþýlmaktaydý.
2003 Yýlýndan itibaren toplam
385.300 m2'lik 39 adet adalet hizmet
binasý yapýlarak hizmete açýlmýþtýr.
2006 yýlýnda toplam 171.600 m2'lik 32
adet hizmet binasý tamamlanmýþ ve
açýlýþa hazýr hale getirilmiþtir. Halen
toplam 840.500 m2'lik 26 adet hizmet
binasý inþaatý devam etmektedir.
Öncelikli yerlerin baþýnda yer alan
Ýstanbul ili için Anadolu Yakasýnda 360
bin m2 kapalý alana sahip tek bir adalet
hizmet binasý yapýlmasý planlanmýþ,
2005 yýlý sonunda ihalesi sonuçlandýrýlarak inþaatý baþlamýþ ve yapým çalýþmalarý devam etmektedir.
Avrupa Yakasý için düþünülen iki
adliyeden birisi olan Bakýrköy Adliyesi
inþaatý 2006 yýlý sonunda tamamlanacak ve proje çalýþmalarý bitirilen
320.000 m2 kapalý alana sahip ikinci
adliyenin ihalesi bu yýl içinde gerçekleþtirilecektir.
Proje bedelinin % 75'i Avrupa Birliði fonlarýndan, % 25'i Bakanlýðýmýzca
karþýlanacak olan Ankara, Erzurum,
Diyarbakýr Bölge Adliye Mahkemeleri
bina projeleri hazýrlanmýþ ve ihale süreci Merkezi Finans Birimince

(CFCU) tamamlanmýþtýr.
MODERN CEZA ÝNFAZ
KURUMLARI VE ÇAÐDAÞ
CEZA ÝNFAZ SÝSTEMÝ
Ceza infaz kurumlarýndaki hükümlü ve tutuklularýn barýndýrma, iaþe, tedavi, eðitim ve iyileþtirmeye tabi tutulmalarý Bakanlýðýmýzýn görev alanýndadýr.
01/10/2006 tarihi itibariyle Ceza infaz kurumlarýmýza ait, 35.145 personel
kadrosunun, 26.021'i dolu, 9.124'ü boþ
bulunmaktadýr. 18/11/2002 tarihinden
bu yana merkez ve taþra atamalý toplam
4.358 personelin açýktan atamasý yapýlmýþtýr.
Halen Ülkemizde 434 ceza infaz
kurumu ve 31/10/2006 tarihi itibarýyla
bu kurumlarda 61.722'si adli, 4.110'u
terör, 2.320'si çýkar amaçlý suçlardan
68.152 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadýr.
Öldürme, yaralama, isyan, rehin alma, iþgal, koðuþ aðalýðý, uyuþturucu ticareti, kumar oynatma ile tutuklu ve
hükümlülerin birbirlerine karþý her
türlü fiziksel ve manevi baský olaylarýnýn yaþanmasýna neden olan koðuþ sistemine göre inþa edilen ceza infaz kurumlarýnda fiziki deðiþiklikler yapýlarak çaðdaþ ülkelerde olduðu gibi 2, 4, 6,
8'er kiþilik odalara dönüþüm çalýþmalarý tamamlanmýþtýr.
Birleþmiþ Milletler Cezaevi Minimum Kurallarý ile Avrupa Cezaevi Kurallarýna uygun, saðlýklý, güvenlikli,
mekanik, elektronik donanýmlý ve rehabilitasyon iþlemlerine elveriþli yeni
ceza infaz kurumu projeleri geliþtirilmiþ, özellikle metropol kentlere öncelik verilerek yapýmýna baþlanmýþtýr.
Bu dönemde toplam 662.000 m2'lik
16 ceza infaz kurumu ve 3 personel
eðitim merkezi hizmete açýlmýþ olup
halen yapýmý sürdürülen toplam
1.250.000 m2'lik 29 ceza infaz kurumu
ile proje çalýþmalarý devam eden toplam 448.000 m2'lik 4 adet ceza infaz
kurumu bulunmaktadýr.
Ceza infaz alanýnda edinilen tecrübelerin dost ve kardeþ ülkelerle paylaþýmý için iþbirliði projeleri hazýrlanmýþ,
Afganistan, Sudan, Moldova gibi bir
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üyük reform
çok ülke ile bu projeler yürütülmüþtür.
Bu dönemde ceza infaz kurumu
personelinin mali ve sosyal haklarý alanýnda önemli iyileþtirmeler yapýlmýþtýr.
Bu çerçevede; adalet hizmetleri tazminatý artýrýlmýþ ve çeþitli illerde 1140 lojman yapýlmýþ veya yapýmý devam etmektedir.
Hükümlü ve tutuklularýn örgün ve
yaygýn eðitim hizmetlerinden yararlanmalarý amacýyla Milli Eðitim Bakanlýðý,
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý gibi kamu kurum ve kuruluþlarýyla iþbirliði protokolleri imzalanmýþtýr.
2006 yýlýnda 690 hükümlü ve tutuklu
üniversite sýnavýna girmiþ, 503'ü bu sýnavda baþarýlý olmuþtur.
179 ceza infaz kurumunda hükümlü
ve tutuklularýn meslek ve sanatlarýný koruyup geliþtirmek veya onlara bir meslek ve sanat öðretmek, ürettikleri ekonomik deðerleri pazarlamak için oluþturulan tesis, atölye vb. ünitelerden oluþan iþ
yurtlarý bulunmaktadýr. Halen 40'tan
fazla iþ kolunda faaliyet gösterilmekte ve
bu atölyelerde 8000'e yakýn hükümlü ve
tutuklu sigortalý olarak çalýþmaktadýr.
Bu alanda geliþmiþ bir çok ülkeden ileri
durumda olduðumuzu memnuniyetle
ifade etmek isterim.
Denetimli Serbestlik ve Yardým
Merkezleri ile Koruma Kurullarý Kanunu gereðince Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüðü bünyesinde denetimli serbestlik ve yardým hizmetlerinden sorumlu daire baþkanlýðý oluþturulmuþ ve
133 aðýr ceza merkezinde þube müdürlüðü olarak örgütlenilmiþtir.
Ceza infaz alanýnda yapýlan tüm çalýþmalar sonunda gelinen aþamada yýllarca süren olumsuzluklar sonucunda
bir yara haline gelen ve kamuoyunun
gündemini sürekli iþgal eden ceza infaz
kurumlarý sorunu artýk büyük oranda
çözümlenmiþtir.
BÝLÝÞÝM TEKNOLOJÝLERÝNE
GEÇÝÞ (UYAP)
Üretkenliði ve verimliliði arttýrmak
için geliþtirilen; ölçeklenebilir, çok kullanýcýlý ve iþ odaklý yönetim biliþim sis-
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Bakan Çiçek, Haziran 2006’da açýlan
Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasýnda
incelemede bulunurken.

temlerinden olan Ulusal Yargý Aðý Projesi devreye konulmuþtur.
Yargý birimleri ve Adalet Bakanlýðý
merkez ve taþra birimlerinin iþ süreçlerini hýzlandýran, güvenilirliðini arttýran,
kurumu kaðýtsýz ortama taþýyan ve
e-devlet ilkesinin e-adalet kýsmýný oluþturarak yargýda kaliteli hizmeti hedefleyen bir bilgi sistemi olan Ulusal Yargý
Aðý Projesi (UYAP) baþlatýldý. UYAP'ýn
tam olarak uygulanmasýyla birlikte; yargýnýn dýþ kurumlardan bilgi ve belge ihtiyacý elektronik ortamda güncel ve hýzlý bir þekilde karþýlanacaðýndan, bu tür
bilgileri bekleyen dosyalarýn daha hýzlý
oluþturulmasý, kararlarýn etkili icrasý,
dava masraflarýnýn azaltýlmasý, personel
ve kaynaklarýn etkin kullanýmý ve vatandaþýn kolayca bilgiye eriþimi saðlanacaktýr.
En küçük adliyeye kadar tüm yargý
teþkilatý ile Adalet Bakanlýðý birimleri
bilgisayar ve ekipmanlarýyla donatýlmýþ,
tüm hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýmýza
diz üstü bilgisayarý verilmiþ ve yerel bilgisayar aðý tesis edilmiþtir.
ADLÎ TIP
Merkezi Ýstanbul'da olup, 8 grup
baþkanlýðý ve 46 þube müdürlüðü ile faaliyette bulunan Adlî Týp Kurumu Baþkanlýðýnýn daha çaðdaþ binada hizmet
verebilmesi amacýyla 46.800 m2 arazi
içinde 20.000 m2 kapalý alana sahip
merkez binasý yapýlarak 17/06/2006 tarihinde hizmete girmiþtir. Avrupa'da dahi
emsali olmayan bu bina niteliklerine uygun modern cihazlarla donatýlmýþ, çalýþanlara rahat çalýþma ortamlarý saðlanarak verimlilikleri artýrýlmýþtýr.

Kalecik Adliyesinin açýlýþý; 15 Haziran’da Adalet Bakaný Cemil Çiçek, Yargýtay Baþkaný
Osman Arslan, Müsteþar Fahri Kasýrga, Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Baþkan Vekili
Celal Altunkaynak, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Nuri Ok, milletvekilleri, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek ve Protokolün katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþti.

CEZA ÝNFAZ KURUMUNDAN
EÐÝTÝM KURUMUNA … (5)
Daha önceki dört sayýda ceza infaz kurumlarýnýn neden bir eðitim
kurumu olmasý gerektiðini belirtmiþ ve bu amaca ulaþýlmasý için yapýlmasý gerekenleri açýklamaya baþlamýþtýk. Yazýmýzýn bu bölümünde
de ceza infaz kurumlarýnýn eðitim
kurumlarýna nasýl dönüþebileceði
konusundaki açýklamalarýmýza devam edeceðiz.
6- Ýlgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile iþ birliðine büyük
önem verilmelidir.
Ceza infaz hizmetleri, bir kamu
hizmeti olup; ülkede gerçekleþtirilen diðer kamu hizmetleri ile birlikte bütünlük arz eder. Bu nedenle
hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak yapýlacak çalýþmalarda devletin
diðer birimlerinin yürüttüðü çalýþmalarýn ve sahip olduklarý imkânlarýn bilinmesi büyük önem taþýmaktadýr. Ülkedeki saðlýk, eðitim, meslek edindirme, istihdam, ekonomi
gibi pek çok konunun ceza infaz kurumuyla çok yakýndan iliþkisi vardýr.
Örneðin, 70 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduðu ülkemizde, bulaþýcý hastalýklarla (hepatit, AIDS, verem vs.) mücadele eden bir saðlýk
politikasý, baþarýlý olmak için ceza
infaz kurumlarýný da dikkate almak
zorundadýr. Ayný þekilde, hükümlü
ve tutuklularýn %98'inin nitelikli bir
iþi ve mesleði olmadýðý ve bunun sonucunda da en çok mala karþý suç
iþlendiði göz önünde bulundurulduðunda, ulusal meslek eðitimi politikasýnýn ceza infaz kurumlarý için
ne kadar önemli olduðu anlaþýlabilir. Benzer bir durum eðitim politikasý için de geçerlidir. Okuma yazma kursundan, ilköðretim okuluna;
açýk öðretim lisesinden üniversiteye
kadar eðitimin her alaný ceza infaz
kurumlarý ile yakýndan ilgilidir.
Yukarýda açýklanan nedenden
dolayý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un
77'inci maddesinde, “Hükümlülerin
iyileþtirilme çabalarýnda baþarýya
ulaþýlmasý için dernekler, vakýflar ve
gönüllü kiþi ve kuruluþlar ile iþ birliði yapýlabilir. Kamu kurum ve
kuruluþlarý bu maksatla olanaklarý ölçüsünde gerekli yardýmý yapmakla yükümlüdürler.”
hükmü düzenlenmiþtir. Bu kanun
hükmü sadece ilgili kamu kuruluþlarýna sorumluluk yüklememektedir. Ayný zamanda ceza infaz kurumu yöneticilerine de ilgili kurum ve
kuruluþlarla iþ birliði yapma yükümlülüðü yüklenmiþtir. Hatta hizmeti
alan kiþilerin hükümlü ve tutuklular
olduðu dikkate alýndýðýnda, lehine
kamu hizmeti sunulan kurumun
idarecilerinin, bu hizmetlerin hangi
ölçüde yerine getirildiðini takip etmeleri onlar için bir sorumluluktur.
Bu sorumluluk gereði; spordan eðitime, istihdamdan sanata, saðlýktan
sosyal yaþama kadar, hayata dair ne
varsa, buna iliþkin güncel geliþmelerin izlenmesi gerekmektedir. Ýnfaz hizmetleri içinde sayýlan hükümlü ve tutuklularýn iyileþtirilmesi
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çalýþmalarý, ülkenin ulusal diðer kamu hizmetleri ile bütünleþmeli, onlarýn gerisinde kalmayýp, tam bir
uyum içerisinde gerçekleþtirilmelidir. Bu amaçla infaz hizmetlerine
iliþkin olarak sosyal çevrede farkýndalýk uyandýrýlmasý, tanýma ve tanýtma faaliyetlerine önem verilmesi,
özellikle iyileþtirme hizmetlerine
olumlu katkýda bulunabileceði düþünülen kimselerin kurumlarý ziyaret etmesi saðlanmalýdýr.
7- Motivasyon
Motivasyon, baþarýnýn anahtarýdýr. Hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlmasý sürecinde de bu
husus çok önemlidir. Ancak burada
dikkat edilmesi gereken, diðer iþlerden farklý olarak, sadece hükümlü
ve tutuklunun eðitimi ve iyileþtirilmesinde görev alanlarýn motivasyonunun yeterli olmadýðýdýr. Hizmeti
alan kitlenin ve ona destek olan kitlenin de motivasyonu çok önemlidir.
Kýsacasý, görevi ne olursa olsun tüm
kurum çalýþanlarý ile bu çalýþmalara
kurum dýþýndan destek olanlarýn ve
hükümlü ve tutuklularýn motivasyonu üst düzeyde olmalýdýr. Bunun
için görkemli kutlamalar, belge daðýtým törenleri, kurum dýþýndan katýlýmla yapýlan sosyal ve kültürel etkinliklerle rutin dýþý çalýþmalara
önem verilmelidir.
Sonuç
Ceza infaz kurumlarýnýn neden
eðitim kurumlarý hâline dönüþmesi
gerektiði ve bunun ne þekilde gerçekleþtirilebileceði konusunda yaptýðýmýz açýklamalarýn sonuna geldik.
Bir köþe yazýsýnýn sýnýrlarý içine düþüncelerimizi sýðdýrmaya çalýþtýk.
Hiç þüphe yok ki bu meseleyle ilgili
olarak yazýlacak ve yapýlacak pek çok
þey daha bulunabilir. Ancak burada
önemli olan "ceza infaz kurumlarýnýn eðitim kurumlarý haline dönüþmesi"nin, gerçekleþtirilmesi uzak
bir ideal olmaktan çýkýp, somut ve
ulaþýlabilir bir hedefe dönüþtürmek
ve bu konuda çalýþan -resmi veya sivil- herkesin bilinçlenmesi konusunda farkýndalýk yaratmaktýr.
“Ceza infaz kurumlarýnýn bir
eðitim kurumu olmasý”, Türk infaz
sisteminin en temel hedefleri arasýna girmiþ bulunmaktadýr. Bu zihniyet deðiþikliðinin gerçekleþtirilmesinde; özveri ile çalýþan infaz koruma memurundan kurum müdürüne, eðitimi talep eden hükümlü ve
tutukludan sivil toplum örgütlerine,
konuya duyarlý olan basýn mensuplarýndan kamu kurum ve kuruluþlarýna kadar herkesin emeði bulunmaktadýr. Ýnfaz hizmetleri tarihine
geçecek bu anlayýþ deðiþikliðine
inanan ve þartlar ne olursa olsun bu
konuda yýlmadan çalýþan insanlarýn
kýsa süre içerisinde ceza infaz kurumlarýný eðitim kurumlarý haline
dönüþtüreceklerine inanýyorum.
Son

Sayfa 8
ULUSAL YARGI AÐI PROJESÝNÝN
CEZA ÝNFAZ KURUMLARI
MODÜLÜ
Ulusal Yargý Aðý Projesi'nin
(UYAP) ceza infaz kurumlarý modülünü açýklamadan önce UYAP'ýn
amacýný belirtmekte yarar bulunmaktadýr.
Ulusal Yargý Aðý Projesinin
Genel Amacý
Adaletin doðru, hýzlý, kolay ve
ekonomik þekilde yerine getirilmesini, bu suretle adalet hizmeti bekleyenlerin maðdur edilmemesini; güncel, güvenilir ve saðlýklý bilginin ilgili
kiþilere sunulmasýný temin etmek,
tüm adalet iþlemlerinin elektronik
ortamda yapýlmasýný ve "e-devlet"e
geçiþin önemli bir aþamasýný gerçekleþtirmek amacýyla Bakanlýðýmýzca
Ulusal Yargý Aðý Projesi (UYAP) uygulamaya konulmuþtur.
UYAP'ýn amacý, sadece adalet alanýnda yer alan bilgilere eriþim hýzý ve
kolaylýðý deðil, adalet iþleriyle ilgili iþlemlerin hýzlý, kolay, ekonomik, güncel ve güvenilir bir þekilde yapýlmasýdýr. Her yenilikte olduðu gibi
UYAP'ýn da nihaî amacý insan olmak
zorundadýr. Ýnsaný (vatandaþýný) hedeflemeyen yatýrýmlar toplum için
fazla anlam ifade etmezler. Her devlet kendisini oluþturan insanlardan
aldýðýný onlara tekrar verdiði sürece
yaþar. Bu açýdan UYAP'ýn amacý adalet alanýnda insanlarýn yaþamlarýný
kolaylaþtýrmaktýr.
UYAP'ýn Ceza Ýnfaz Kurumlarýna Getirdiði Yenilikler
Bu yenilikler, UYAP'ýn genel amacý doðrultusunda þunlardýr: Birincisi,
infaz iþlemlerinin hýzlý, kolay, ekonomik, güncel, güvenilir ve saðlýklý þekilde yerine getirilmesi; ikincisi, infaz sistemiyle ilgili bilgilere eriþim
hýzý, söz konusu bilgilerde güvenilirlik, aktüalite ve kalitenin saðlanmasý;
üçüncüsü, insanlarýn infaz hizmetleriyle ilgili konularda yaþamlarýnýn kolaylaþtýrýlmasýdýr. Aslýnda bu üç yenilik tüm ayrýntýlarýn ana baþlýklar halinde belirtmesinden ibarettir. Projenin hem kullanýcý (personel) hem de
yararlanýcý (gerçek ve tüzel kiþiler,
personel, vatandaþ, kurum ve devlet)
yüzü bulunmaktadýr.
UYAP'ýn Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda Yaygýnlaþtýrýlmasý
Ulusal Yargý Aðý'na veri giriþinden
önce, hükümlü ve tutuklularýn bulunduklarý ceza infaz kurumlarý tam
olarak bilinemiyor, mahkemeler, kiþi
ya da kurumlar tarafýndan bir hükümlünün nerede olduðunun sorulmasý üzerine tüm Cumhuriyet baþsavcýlýklarýna konuya iliþkin yazý fakslanýyordu. Yani hükümlü ve tutuklunun hangi ceza infaz kurumunda olduðu dahi Bakanlýkça bilinemiyor,
bir çok yazýþmaya neden olunuyordu.
Bu kadar temel bilgiye ulaþýlamamasý üzerine Adalet Bakanlýðý UYAP
Koordinasyon ve Ýcra Kurulu tarafýndan karar alýnmýþ ve bu karar çerçevesinde UYAP'ýn ceza infaz kurumlarýnda yaygýnlaþtýrýlmasýna baþlanmýþtýr. Söz konusu karar çerçevesinde,
tüm ceza infaz kurumlarý ve tutukevlerine uydu veya ADSL modem baðlantýsýnýn kurulmasý ve gerekli abo-
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neliðin yapýlmasý saðlanmýþ, aðýr ceza merkezlerinde ve/veya mülhakatlarýnda bulunan ceza infaz kurumlarýndan 153 personele Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ord.
Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eðitim
Merkezinde UYAP Uzman Kullanýcý
Eðitimi verilmiþ, ceza infaz kurumu
personeline UYAP II-F konusunda
en kýsa sürede eðitim vermeleri için
tüm adli yargý adalet komisyonlarýna
gerekli yazý gönderilmiþtir.
UYAP'ýn tüm ceza infaz kurumlarý ve tutukevlerinde iþletime alýnmaya baþlandýðý tarihten yaygýnlaþtýrma
faaliyetinin devam ettiði bugüne kadar 105.000'e yakýn hükümlü ve tutuklu kaydýnýn yapýldýðý, bu kayýtlardan 29.656'sýnýn tahliye nedeniyle
sistemden düþüldüðü, Kasým 2006
tarihi itibarýyla tüm ceza infaz kurumlarý ve tutukevlerinde 70.204 hükümlü ve tutuklu bulunduðu tespit
edilmiþ, eðitim, donaným ve iletiþim
giderlerinin asgarî düzeyde tutulmasýna raðmen baþsavcýlýklarýmýz ile ceza infaz kurumu personelinin genel
olarak özverili çalýþmalarý memnuniyet verici bulunmuþtur. UYAP'a veri
giriþini tamamlayabilmek ve iþletimin yaygýnlaþtýrýlmasýna katkýda bulunmak için geceleri ve hafta sonlarý
çalýþmaya devam eden personel olduðu gibi personelinin veri giremediðini görüp bizzat veri giren ve doðruluðu için Genel Müdürlüðü arayýp durumu takip eden Cumhuriyet savcýlarý da bulunmaktadýr. Bu arada hiçbir mazerete sýðýnmayan ve bilgisayarýnýn baþýna geçip hükümlü ve tutuklu bilgilerini UYAP'a giren Susuz
Cumhuriyet Savcýsý Sayýn Fatma Arýkan'a teþekkür ediyorum.
Bununla birlikte; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünün tüm yazýlarýna raðmen bazý ceza infaz kurumlarý ile tutukevlerinde hükümlü
ve tutuklu kayýtlarýnýn gerek sayý ve
gerekse nitelik itibarýyla tam olarak
girilmediði, bazý yerlerde ceza infaz
kurumu mevcudunun altýnda veri giriþi yapýldýðý, pek çoðunda ise kiþisel
kayýtlarla ilgili (özellikle; meslek,
suç, öðrenim durumu, örgüt adý, uyruðu gibi) bazý bilgilerin girilmediði
görülmüþtür.
Bugün için UYAP'a baðlantý kuramayan ceza infaz kurumu bulunmamaktadýr. Bulunduðu mevki itibarýyla
analog santral kullanan ceza infaz kurumlarýnýn (Van F Tipi Ceza Ýnfaz
Kurumu gibi) sorunlarý zamanla çözülecektir.
Teknolojik yapýlanmalar akarsu
gibidir. Önüne geçenleri sürükler,
karþý duranlarý yýkar, duvar olanlarý
aþar ve mutlaka hedefi olan denize
varýr. Yeniliðin, yenilenmenin, geliþmenin ve yapýlanmanýn yanýnda olanlar baþarýnýn parçasý, karþýsýnda olanlar da sorunu olurlar. Tüm personelimizin, sorunun parçasý olmak yerine, baþarýnýn sahibi olmasýný ümit
ediyorum.
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Öðretmenler Günü etkinliklerle kutlandý

Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yapýlan programda Kurum Öðretmeni
Ali Çýnar ve açýlan kurslarda usta öðretici olarak görev yapan öðretmenlere teþekkür belgesi verildi.

Ýzmir Çocuk Eðitimevinde 24 Kasým
Öðretmenler Günü; Kurum 1. Müdür ve 2.
müdürleri, personel ve çocuklarýn katýldýðý
bir programla kutlandý. Baþöðretmen Ulu
Önder Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn manevi huzurunda saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Kurum Öðretmeni H. Necdet Örnek günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Törene;
Eðitimevinin baþlattýðý kampanyaya destek
vererek, çok sayýda kitap baðýþlayan Özel Ege
Lisesi yöneticileri, öðretmenleri ve bir gurup
öðrenci de katýldý. Çocuk Eðitimevi Müdürü
Mustafa Koçer, Özel Ege Lisesine yardýmlarýndan dolayý plaket vererek teþekkür etti.
Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Öðretmenler Günü münasebetiyle 24 Kasým'da kutlama programý düzenlendi. Kurum 1. Müdür ve 2. müdürleri, kurs
öðretmenleri, infaz ve koruma memurlarý ile
hükümlü ve tutuklularýn katýldýðý program
yoðun ilgi gördü. Kurum Öðretmeninin açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan, çocuk koðuþundaki hükümlü ve tutuklular þiirler okudular.
Vaiz Saffet Bölükbaþý tarafýndan "Bana bir
harf öðretenin kýrk yýl kölesi olurum" adlý
konferans verildi. Konferansýn ardýndan,
okuma-yazma kursunda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara belgeleri verildi.
Bayburt M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda 24 Kasým Öðretmenler Günü hükümlü ve tutuklularýn hazýrlayýp sunduðu bir
programla kutlandý. Kurum Öðretmeni Süleyman Burç, öðretmenliðin ve öðretmenin
önemi hakkýnda bir konuþma yaptý.
Gaziantep E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumundaki 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü kutlama programý, Türk büyükleri ve
þehitlerimiz için 1 dakikalýk saygý duruþunu
takiben, Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Sosyal Çalýþmacý Orhan Çaðlar, açýlýþ
konuþmasýnda; Öðretmenler Günü'nün
önemi ve kýsa tarihçesini anlattý. Programýn
son kýsmýnda Kurum Müdürü Nevzat Kara,
Kurum öðretmenlerinin 'Öðretmenler Günü'nü kutlayarak, Öðretmen Ahmet Kuztaþ'a
hediyesini verdi. "Kýnalý Kuzular" adlý sunum ile sona eren etkinlikler, kapalý devre
TV sistemi ile Kurumda bulunan hükümlü
ve tutuklulara izlettirildi.
Ankara 1 Nolu L Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda 24 Kasým Öðretmenler
Günü düzenlenen bir programla kutlanýrken, 1. kademe okuma yazma kursunda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara belgeleri
verildi. Kurum Müdürü Bekir Alanoðlu, hükümlüler, tutuklular ve personele, günün anlam ve önemini anlatan bir konuþma yaptý.
Kurum Öðretmeni Ramazan Temiz'in "Öðrenci Gözüyle Öðretmen" konulu bir sunumu büyük ilgi gördü. Programýn sonunda; 1.
kademe okuma-yazma kursunda baþarýlý
olan hükümlü ve tutuklulara belgeleri Kurum Müdürü Bekir Alanoðlu, Öðretmen Ramazan Temiz ve Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Hüseyin Dostel tarafýndan verildi.
Ödemiþ M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda 24 Kasým Öðretmenler Günü
münasebetiyle yapýlan kutlama töreninde,
bir yýllýk eðitim çalýþmalarý deðerlendirildi ve
Açýk Ýlköðretim Okulu ve Açýk Öðretim Lisesi ile çeþitli kurslarda baþarýlý olan hüküm-

lü ve tutuklulara diploma ve belgeleri verildi.
Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Vedat Damar, Kurum Müdürü Hasan Dal, 2. müdürler, Mesleki Eðitim Merkezi Müdür Vekili
Tuncer Öztürk, kurs öðretmenleri, personel
ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Kurum Müdürü Hasan Dal, açýlýþ konuþmasýnda; öðretmenliðin fedakarlýk ve özveri gerektiren kutsal bir meslek olduðunu,
geleceðimizin mimarlarý olan öðretmenlere
gereken deðerin verilmesinin toplumsal bir
görev olduðunu söyledi.
Kutlama programý sonunda yapýlan belge daðýtýmýnda, Açýk Öðretim Lisesini bitiren hükümlü-tutuklulara diplomalarý, Cumhuriyet Baþsavcýsý Vedat Damar, Açýk Ýlköðretim Okulunu bitirenlere ise diplomalarý
Kurum Müdürü Hasan Dal tarafýndan verildi. Kalfalýk belgeleri Mesleki Eðitim Merkezi Müdür Vekili Tuncer Öztürk tarafýndan
daðýtýldý. Mesleki ve sosyal kurslarý baþarýyla
bitirenlerin belgeleri, 2. müdürler, kurs öðretmenleri ve diðer personel ile hükümlüleri
temsilen bir hükümlü tarafýndan verildi.
Tören, 2006 yýlýnda yapýlan eðitim faaliyetlerindeki çalýþmalarýndan dolayý Kurum
Öðretmeni Bayram Ural'a Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan düzenlenen "Teþekkür
Belgesi", Cumhuriyet Baþsavcýsý Vedat Damar tarafýndan verildi.
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda
Atatürk'ün doðumunun 125. yýlýný kutlama
etkinlikleri çerçevesinde 24 Kasým Öðretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen
programda, Kurum öðretmenlerine çeþitli
hediyeler verilerek, Öðretmenler Günleri
kutlanýrken, Sanatçý Bilal Ercan'ýn seslendirdiði türküler ve halk oyunlarý ekibinin gösterileri büyük ilgi gördü.
Çankaya Belediyesi (Eðitim Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürlüðü) iþ birliðiyle sunulan
programa; Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr,
Ankara 1 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Bekir Alanoðlu, Ceza Ýnfaz
Kurumlarý Personeli Erzurum Eðitim Merkezi Þube Müdürü Mustafa Dikmen, Ceza
Ýnfaz Kurumlarý Personeli Kahramanmaraþ
Eðitim Merkezi Þube Müdürü Mustafa Meriç, 2. Müdürler Metin Özçelik ve Ýsmail Karakülah, Ankara Çocuk Eðitimevi 2. Müdürü Atýf Yakut, Kurum Öðretmenleri Recai
Yýldýz ve Naci Bilmez, personel ve hükümlüler katýldý.
Çankaya Belediyesi Eðitim Kültür ve
Sosyal Ýþler Müdürlüðü Halk Oyunlarý Ekibi,
Karadeniz yöresine ait oyunlardan oluþan bir
gösteri sundular.
Programýn son bölümünde, Öðretmen
Mehmet Büker ile Kurum Öðretmenleri Recai Yýldýz ve Naci Bilmez'e Protokol üyeleri
tarafýndan çeþitli hediyeler verildi.
Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, kapanýþ
konuþmasýnda; öðretmenlik mesleðinin önemine dikkat çekerken, "Bugün devletimizin
en alt kademesinden, üst kademesine kadar
tüm vatandaþlarýmýzýn eðitiminde öðretmenlerimizin çok büyük emek ve katlarý bulunmaktadýr. Toplumlarýn geliþmesinde öðretmenlerin de büyük rolleri vardýr. Tüm öðretmenlerin 'Öðretmenler Günü'nü kutlar,
eðitim-öðretim hayatlarýnda baþarýlar dilerim." þeklinde konuþtu.
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ALÝ SUAT ERTOSUN
Yargýtay Üyesi

DELÝ AYÞELÝ
O, köyün; eskiden Ayþe Bacýsý iken; þimdi deli Ayþeli'si olmuþtu.
Güzel günler ne kadar çabuk geçmiþti. Mutluluðu bir rüya gibi kýsa sürmüþ, uyandýðýnda gerçeklerle yüz yüze gelmiþti.
*
*
*
Þerif'le ayný köydendiler. Birbirlerini gizliden gizliye sevmiþler, saklý saklý konuþmuþlar, sonunda evlenmiþlerdi. Kamyon þoförlüðü yapan ve Ýzmir'de bir
akrabalarýnýn yanýnda çalýþan kocasýný on dokuz yýl
önce kaybetmiþti. O günü hiç unutamýyordu. Eþinin
trafik kazasý geçirdiði ve hastaneye kaldýrýldýðý bildirildiðinde, beyninden vurulmuþa dönmüþtü. Ýçindeki
ses, Þerif'in öldüðünü söylüyordu. Komþularýnýn yardýmýyla hemen hastaneye gitmiþ ve kötü sonuçla karþýlaþmýþtý.
Eþi öldüðünde, kýzlarý Hülya beþ yaþýndaydý. Babasýný hayal mayal hatýrlýyordu.
Zorluklar eþinin ölümünden sonra baþlamýþtý. Ayþe bir daha evlenmemiþ; köyüne, baba evine dönmüþ,
yaþamýný kýzý üzerine kurmuþtu.
Özellikle anne ve babasýnýn ölümünden sonra yaþamlarý daha da zorlaþmýþtý. Yokluklarýný, yoksulluklarýný kýzýna hissettirmemek için çabalamýþ, baþýna aç
kurtlar gibi üþüþen, kendisinden faydalanmak isteyenlere hep karþý çýkmýþ; namusuna leke gelmemesi
ve üzerine söz söylenmemesi için herkesten kaçar olmuþtu.
Ancak ne yapsa kýzýna kendini beðendiremiyordu.
Hülya ile sanki ana-kýz deðil, iki hasým gibiydiler.
*
*
*
Ayþe, her gece Þerif ile konuþuyor, yalnýzlýðýný
onunla paylaþýyordu. Zaten, geceler yalnýzlar için deðil miydi? Ona "Çok erken gittin be Þerif, sen kurtuldun, ben geri kaldým. Tüm sorumluluklarý benim

üzerime býraktýn, kýzýmýz beni dinlemiyor, küçükken
de inatçýydý, ama þimdi çok asi oldu." diye dert yanýyordu. Hiç aklýndan çýkmayan Þerif, rüyalarýnýn misafiriydi. Kendisi yaþlanmýþ, Þerif'i ise hep genç kalmýþtý.
Hülya, baþýna buyruk olup çýkmýþ, annesini hiç
dinlemez olmuþtu.
Artýk Ayþe'nin tek bir düþüncesi vardý. Kýzýný evlendirmek. Ancak köyde iyi tanýnmayan, biri eþinden
boþanmýþ, diðeri Hülya'dan yaþça çok büyük, iki kiþiden baþka kýzýný isteyen olmamýþtý. Hülya'nýn yaþý
gelmiþ, hatta köy koþullarýna göre geçmiþti.
Hülya'nýn asiliði son günlerde daha da artmýþ,
âdeta annesinden kaçar olmuþtu. Gizli gizli cep telefonundan görüþüyor, annesi geldiðinde kapatýyor veya þifreli konuþuyordu. Kýzýna cep telefonu aldýðýna
piþman olmuþtu. Hülya'nýn fazla arkadaþý da yoktu.
Kiminle neler konuþuyor, bir türlü çözemiyor; içi,
içini yiyor; duygularý, kýzýnýn yanlýþ yaptýðýný söylüyordu.
Hülya, kendisinden habersiz köyün dýþýna çýkýyor, sýk sýk Ýzmir'deki akrabalarýna gitmek istiyor, ýsrarlarýna dayanamayýp izin verince de gelmek bilmiyordu. Kýzýnýn birisiyle görüþtüðünden emindi. Bir
akþam yemeðinden sonra kýzýna;
-Hülya, senin görüþtüðün birisi mi var, diye sorunca, kýzý;
-Varsa var, sana ne, diye yanýt vermiþ;
-Yapma, etme yavrum; adýný çýkaracaksýn, inþallah iyi bir nasibin çýkacak, evleneceksin, deyince;
-Deli Ayþeli'nin kýzýný kim isteyecek, yanýtýný almasý üzerine yýkýlmýþ; aralarýnda çýkan kavgaya gelen
komþularý, Hülya'yý elinden zor kurtarmýþlardý.
Son günlerde Hülya'nýn bir takým hazýrlýklar içerisinde olduðunu hissediyordu. Artýk, kýzýný devamlý
izliyor, gözünü ondan ayýrmýyordu.
Baþlarýna bir þeylerin geleceðinden korkuyor;
korktukça yalnýzlýða bürünüyor; yalnýz kaldýkça da
sorumluluðu artýyordu.
*
*
*
Bir hafta sonu sabaha karþý kýzýnýn cep telefonunun çalmasý üzerine uyandýðýnda, Hülya'nýn telefona
baktýðýný ve kendisine duyurmamaya çalýþarak giysilerini ve yandaki odadan küçük bir çantayý aldýktan
sonra evden çýktýðýný gördü. Gün aðarmak üzereydi.

Sayfa 9
Hemen kalktý. Kocasýndan kalan tabancayý da yanýna
alarak, peþine düþtü.
Hülya, hýzlý adýmlarla köyün dýþýna doðru yürüyordu. Durakta bir otomobil vardý. Kýzý, duraða ulaþtýðýnda, araçta bir erkeðin olduðunu fark etti. Hülya,
otomobile bineceði sýrada önlerine çýkarak yollarýný
kesti. Kýzýna;
-Hülya, gitme kýzým, yanlýþ yapýyorsun. Bu adam
seni seviyorsa, istetsin, ailesini göndersin, töreleri
bozma, beni ele güne rezil etme, dedikçe, Hülya;
-Anne,yolumuzdan çekil, biz gideceðiz, diye baðýrýyordu.
Kýzý ve yanýndaki kiþi araca binmiþlerdi. Ayþe,
otomobilin önüne yatmýþ "beni çiðnemeden gidemezsiniz" diyerek yalvarmasýný sürdürmüþtü. Birden Hülya'nýn arkadaþý, kendisini yerden kaldýrarak
yolun kenarýna atýnca, daha fazla dayanamayarak
üzerindeki tabancayý çýkarýp ateþledi. Adam vurulmuþtu. Hülya;
-Anne, ne yaptýn, Reþit'i vurdun, diye baðýrarak
aðlýyordu. Ayþe, tabancayý kýzýna doðrulttu, ancak
ateþleyemedi. Ateþ sesini ve baðýrmalarý duyan köylüler olay yerine gelmiþlerdi.
Ayþe, kýpýrdamadan duruyordu. Sanki donmuþtu.
Muhtar, Ayþe'nin elindeki tabancayý aldýktan sonra,
onu köy odasýna götürdü.
*
*
*
Reþit ölmüþtü. Yarým saat sonra jandarmalar gelmiþ ve olayýn soruþturmasýna baþlamýþlardý.
Not : Öykü, gerçek bir olaydan alýnmýþ olup, sadece yer ve kiþi isimleri deðiþtirilmiþtir.
Güzel Sözler
Bir þeyi bulunmadýðý yerde aramak, onu aramamak demektir.
Mevlâna
Aklý yerinde kullanmak, akýllý olmaktan çok daha
önemlidir.
Descartes
Zamaný israf etmiyorsak, her zaman yeterli zamanýmýz vardýr.
J. Drapeau
Kendisini baþkalarýnýn kurtarmasýný bekleyen kiþiler, yalnýzca kölelerdir.
Voltaire

Kurumlarda 125. yýl coþkusu
Gümüþhane E Tipi Kapalý ve
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Ulu
Önder Atatürk'ün doðumunun 125.
yýlý münasebetiyle hazýrlanan programda Ýl Merkez Jandarma Komutaný
J. Kd. Yzb. Ümit Dedebað, "Her Yönüyle Ýnsan Atatürk" isimli konferans
verdi. Slayt gösterisi eþliðinde gerçek-

Seslenis
Yýl: 5

Sayý: 57

15 Aralýk 2006

YAYIN KURULU
Ekrem BAKIR
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý
Yayýn Kurulu Baþkaný
Dr. Mustafa SALDIRIM
Tetkik Hâkimi
Tülay ÇELEBÝ
Þube Md. (Psikolog)

Burhanettin ESER
Tetkik Hâkimi
Nilgün ESKÝ
Sosyal Hiz. Uzm.

Özlem ÞAHÝNKOL
Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.)
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü
Naci BÝLMEZ
Recai YILDIZ
Öðretmen
Öðretmen
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna
Sahibi
Hulûsi SAÐIR
Kurum Müdürü
Dizgi: Hasan KORKMAZ, Ýsa KÝBAROÐLU
Montaj-baský: Zafer KARAKAYA, Þeref KARAAÐAÇ
Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Ulucanlar / ANKARA Tel: 362 97 83 Faks: 319 46 34
Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý
Ulucanlar / ANKARA Tel: 362 97 83
Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli
Basým Tarihi: 15 Aralýk 2006

leþtirilen konferansa hükümlüler, tutuklular ve personel büyük ilgi gösterdi.
Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün doðumunun 125. yýlý
nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde hükümlü-tutuklular arasýnda satranç turnuvasý düzenlendi. Yapýlan eleme karþýlaþmalarýnýn ardýndan
derecede girenler için 09.11.2006 tarihinde ödül töreni yapýldý. Cumhuriyet
Savcýsý Ali Metin DOÐAN, Kurum
Müdürü Mustafa CAN, 2. Müdür Ahmet YILDIZ ve personelin katýldýðý
törende; turnuvada dereceye giren
hükümlü ve tutuklulara hediye ve teþekkür belgesi verildi.
Siverek Kapalý Ceza Ýnfaz Kuru-

munda Atatürk'ün doðumunun 125.
yýlýný kutlama etkinlikleri sürüyor. Haziran ayýndan beri devam eden etkinlikler kapsamýnda 3-4 Ekim tarihlerinde Harran Üniversitesinden Prof.
Dr. Hikmet Karazeybek, Doç. Dr. Kabil Shermatov, Yard.Doç.Dr. Zeynep
Þimþek, Yard. Doç.Dr. Zehra Kurçer
ve Ýnt.Dr. Ferhat Çay gerçekleþtirilen
seminerlerde; toplu ve ferdi yaþanan
yerlerin temizliði, hastalýklardan korunma ilkeleri, koruyucu saðlýk ilkeleri, ilaç kullanma ilkeleri, beslenmenin
önemi ve çocuk beslenme ilkeleri gibi
konularda hükümlü ve tutuklularý bilgilendirdiler. Etkinliklere; Kurum
Müdür Vekili Hamdi Kayar, infaz ve
koruma baþmemur ve memurlarý, hükümlü ve tutuklular katýldýlar.

Bafra’da meslek edindirme
kursunun sertifikalarý daðýtýldý
Bafra Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bilgisayar, ciltçilik, 2. kademe
okuma yazma kurslarýnýn belgeleri
düzenlenen törende verildi. Hizmet
içi eðitim kursuna katýlarak baþarýlý
olan personelin belgelerinin verildiði
programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Salih Çokal, Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Oðan,Kurum Müdürü Katip Özen,

Kurum Eðitiminden sorumlu 2. Müdür Tuncer Erçakýr, Halk Eðitimi
Merkezi Müdürü Hasan Yiðit, Devlet
Hastahanesi Baþhekimi Davut Çepni
ve Ýzleme Kurulu Baþkaný Hüseyin
Aklan katýldý.
Ayrýca, voleybol ve masa tenisi turnuvalarýnda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kütahya E Tipi
Ceza Ýnfaz
Kurumunda
hükümlülere moral
Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumunda 3 Kasým'da
düzenlenen tiyatro, halk oyunlarý ve
Türk halk müziði konserinden oluþan programda hükümlü ve tutuklular moral depoladý. Programa;
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet
Þerif Eren, Adlî Yargý Ýlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Baþkaný Muzaffer Karadað, Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Þeran, Hakimler Demir Durak ve Ertuðrul
Kaya, Ýzleme Kurulu Üyesi Harun
Kutlu, Ýl Jandarma Komutanlýðý
Asayiþ Þube Müdürlüðünde görevli Jandarma Binbaþý Ahmet Çaylý,
Kurum Müdürü Cengiz Gül, 2.
müdürler, Sosyal Hizmet Uzmaný
Sedar Yýldýrým, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Hükümlü ve tutuklularla infaz ve koruma memurlarýndan oluþan bayanlarýn sergilediði oyun herkes tarafýndan büyük bir beðeniyle izlendi. Tiyatrodan sonra hükümlüler
tarafýndan düzenlenen "Türk halk
müziði "konseri verilirken, coþku
ve hüzün bir arada yaþandý.
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Denetimli serbestlik þube müdürleri görevlerine baþladý
Denetimli Serbestlik ve Yardým
Merkezi Þube Müdürlüðünü kazanan
yeni þube müdürleri görevlerine resmen baþladý.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür
Yardýmcýsý Abdullah Çelik, kursiyerlere hitaben yaptýðý konuþmada; “Sizleri seçerek önemli bir sorumluluðu

üstlendik. Bu yüzden sizlerden beklentimiz büyüktür, sizlerin de bu sorumluluðu taþýdýðýna inanýyor, baþarýlý çalýþmalar diliyorum. Ayrýca görevi
lâyýkýyla yerine getiren eski þube müdürlerimize de teþekkür etmek istiyorum.”dedi.
Yeni katýlan þube müdürleri ile
hizmetlerin daha etkin
olmasýný beklediðini ifade
eden Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire
Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, þube müdürleri eðitiminin açýlýþ töreninde
yaptýðý konuþmada; “Þube müdürlerinin aramýza
katýlmasýndan son derece
memnunuz. Eski þube
müdürlerimize bir yýl bo-

yunca yaptýklarý çalýþmalardan dolayý
teþekkür ediyoruz. Gerçekten çok çalýþtýlar. Þimdi çalýþma sýrasý sizde, sizlere hizmetleri daha verimli yürütebilmek için 6 haftalýk yoðun bir eðitim

programý hazýrladýk. Sizler için faydalý geçeceðini ümit ediyorum. Sorumluluðunuzun büyük olduðunu unutmayýn, sizlerden çok þey bekliyoruz.”dedi.

Tokat Koruma Kurulu’ndan sertifika daðýtým töreni
Tokat Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan meslek edindirme amacýyla eski hükümlülere verilen doðalgaz tesisatçýlýðý kursu tamamlandý.
Koruma Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen
kursa katýlarak baþarýlý olan 16 eski hükümlü, Doðalgaz
Tesisatçýlýðý Sertifikasýný aldý.
Kurs bitimi düzenlenen törende sertifikalarýný Baþsavcý Nihat Altunok’tan alan eski hükümlüler meslek sahibi olmaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi.
Törende bir konuþma yapan Baþsavcý Nihat Altunok,
eski hükümlülerin topluma yeniden kazandýrýlmalarý konusunda ilk meyvelerini aldýklarýný dile getirerek; "Bu
kurs sayesinde þimdiden iki kiþi Sivas ve Ýstanbul illerinde 1.000- 1.500 YTL arasý ücretle iþ bulmuþlardýr ve yine
iki kiþinin Ýstanbul' da iþe girmek üzere olmalarý bizleri
son derece sevindirmiþtir" dedi.
Törene katýlan Vali Erdoðan Gürbüz ise Koruma Ku-

Doðubeyazýt Denetimli
Serbestlik Þubesinden
muhtarlara seminer

rulunun çalýþmalarýndan övgüyle bahsederek, “Kentimizde doðalgaz çalýþmalarý önümüzdeki yýl baþlayacak. Bu
alanda önemli iþ imkânlarý ortaya çýkacak. Bu arkadaþlarýmýzdan mutlaka faydalanacaðýz.” dedi.

Malatya Koruma Kurulundan meslek kursu
Malatya Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan meslek edindirme amacýyla
açýlan Doðalgaz tesisatçýlýðý kursu
basýn temsilcilerinin katýlýmýyla yapýlan törenle açýldý.
Teorik eðitimleri Hasan Kovuk
Mesleki Eðitim Merkezinde, pratik
eðitimlerin ise doðalgaz tesisatçýlý-

ðý mühendislik þirketlerinde yapýlacak olan kurs, 4 ayda tamamlanacak. Proje kapsamýnda meslek sahibi olmayan eski hükümlüler, kurs
sonrasý iþ sahibi olabilme imkanýnýn sevincini yaþadý. Törende konuþan Cumhuriyet Baþsavcý Mustafa Demirbað, toplumun korunmasý
esasý ile hizmet yürüttüklerini be-

lirterek; “Saðlanan bu imkanlarla
toplumun birer parçasý olan eski
hükümlüler yeniden topluma kazandýrýlacaktýr. Ayrýca projelerimizin devamý olacaktýr. Çalýþmalarýmýz kapsamýnda hazýr giyim ve
elektrik kaynakçýlýðý projeleri ile de
meslek edindirme kurslarýna devam edilecektir.” dedi.

Konya Denetimli Serbestlik Þubesinden
Atatürk’ü anma töreni
Yozgat Korumu
Kurulundan ziyaret
Yozgat Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma
Kurulu Baþkanlýðý Mesleki Eðitim Merkezine
devam eden eski hükümlüleri ziyarette etti.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Celal
Ertürk baþkanlýðýnda, Koruma Kurulu üyeleri,
Ýzleme Kurulu üyeleri, Sürmeli Gaz Þirketi
Temsilcileri ve basýn mensuplarý tarafýndan gerçekleþtirilen ziyarette doðalgaz ve sýhhi tesisat
kursuna katýlan eski hükümlüler yerinde izlendi. Kursun teorik ve pratik eðitim yapýlan atölyeleri gezilerek ziyarete katýlanlara konu ile ilgili
bilgi verildi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ertürk tarafýndan koruma kurullarý çalýþmalarý hakkýnda
bilgi aktarýldý ve bu konuda broþürler daðýtýldý.

Ulu Önder Atatürk, ölümünün 68.
yýl dönümünde Konya Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünde düzenlenen bir törenle
anýldý. Törende Þube Müdürü Cansel
Kýlýç, Öðretmen Makbule Yýlmaz,
Sosyolog Mehmet Þükrü Kocagül, Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Ali Namlý,
Ömer Öz, Hasan Talo, Abdulkadir
Uçacak, Ayþe Okutan, Zeliha Bayrak,
Selin Hikmet Þen ve Nalan Arslan hazýr bulundular.
Tören saat 09.05'te bir dakikalýk
saygý duruþuyla baþladý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla devam etti. Törende; Öðretmen Makbule Yýlmaz günün

anlam önemi üzerine bir konuþma
yaptý. Yýlmaz, Atatürk’ün “Ben ölürsem soylu milletimizin beraber yürüdüðümüz yoldan asla ayrýlmayacaðýna
eminim; bununla gönlüm rahat!” sözünü hatýrlatýrlatýrken, “Laik, demokratik ve çaðdaþ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atamýzýn bize ve ülkemize kazandýrdýklarýnýn
mutluluðu ile yeniden 10 Kasýmda
Atamýzý anma töreniyle buradayýz. Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk
Milletinin doðuþunu önce irade, sonra
halkýndan aldýðý destek ve kararlýlýkla
yeniden saðladý ve bizlere emanet etti.”dedi.

Doðubeyazýt Kaymakamlýðý
Kutlu Aktaþ Toplantý ve Konferans Salonunda, Doðubeyazýt
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma
Kurulu Baþkanlýðýnca, 3 Ekim’de
"Mahalle ve Köy Muhtarlarýný Bilgilendirme Toplantýsý" yapýldý.
"Koruma Kurulu ve Çalýþmalarý" konulu bilgilendirme toplantýsý; Doðubeyazýt Cumhuriyet Baþsavcýsý Turhan Turunç baþkanlýðýnda, Kurul üyelerinden Ceza
Ýnfaz Kurumu Müdürü Uður Salt,
Denetimli Serbestlik ve Yardým
Merkezi Þube Müdürü Engin
Kavas, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
Baþkaný Yaþar Ergül, Ticaret Odasý Baþkaný Ali Efe, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý temsilcisi Kasým Sarýkaya, Doðubeyazýt
Diyanet Vakfý Baþkaný Aþur Küçük
ve 66 köy ve mahalle muhtarýnýn
katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

Edirne Kapalý’da
‘denetimli serbestlik’
semineri
Edirne Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda barýndýrýlmakta olan
hükümlü ve tutuklularýn tahliyelerini müteakip iþ bulabilmelerini
ve dýþarýya daha rahat uyum saðlayabilmelerini saðlamak amacýyla Denetimli Serbestlik ve Yardým
Merkezi Edirne Þubesi görevlilerince hükümlü ve tutuklulara bir
konferans verildi.
04 Ekim’de düzenlenen konferans; Þube Müdürü Ahmet Sekitaþ ile görevliler Hüseyin Edirne, Ertan Hayýrlý ve Alper Ertan
tarafýndan verildi.
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Ulu Önder Atatürk törenlerle anýldý
Ermenek M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda anma programý çerçevesinde; konferans ve þiir dinletisi yapýldý. Ceza Ýnfaz Kurumu ve
Jandarma personelinin katýlýmý ile Atatürk büstü
önünde saat 09.05'de saygý duruþunda bulunuldu
ve ardýndan Ýstiklal Marþý okundu. Daha sonra saat 10.30'da Kurumun çok amaçlý spor salonunda
eðitimden sorumlu 2. Müdür Abdullah Baçnak tarafýndan 'Atatürk'ün Hayatý ve Kiþiliði' konulu konferans verildi. Hükümlü ve tutuklular tarafýndan
okunan þiirler izleyiciler tarafýndan coþkuyla dinlendi. Kurum personeli ve 40 hükümlü ve tutuklunun izlediði program Kurum Müdürü Sabri Karataþ'ýn kapanýþ konuþmasý ile sona erdi.
Salihli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise
Ulu Önder Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde voleybol turnuvasý tertiplenirken, 10 Kasým'da
da tören gerçekleþtirildi. Kurum kütüphanesinde
yapýlan törene; Kurum Müdürü Kadir Avara, 2.
Müdürler A. Zeki Horpan, Kahraman Topaloðlu
ve Hamza Karabulut, Kurum Öðretmeni Hurþit
Kayan, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmalarýn ardýndan hükümlü ve tutuklulara 'Sarý Zeybek' filmi
izlettirildi. Voleybol turnuvasýnda birinci olan takýma Kurum Müdürü Kadir Avara tarafýndan voleybol topu hediye edildi.
Ayrýca, Kýzýlay Haftasý nedeniyle 3 Kasým'da
Kýzýlay Salihli Þube Baþkaný Hüseyin Türkoðlu tarafýndan bir konferans verilirken, Kýzýlay'ýn faaliyetleri hakkýnda belgesel gösterildi.
Siirt E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 10 Kasým'da, Kurum ve Jandarma Bölük Komutanlýðý personelinin katýlýmýyla tören düzenlendi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla
baþlayan törende; Atatürk'ün özel hayatýna ve örnek kiþiliðine yer verilen konuþmalar yapýldý.
Ýstanbul H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 10 Kasým'da saat: 9.00'da yapýlan törenin
ardýndan öðlenden sonra, 200 çocuk tutuklunun
katýldýðý "Atatürk'ü Anma Programý" düzenlendi.
Programda; Kurum Öðretmeni Hasan Çalýþkan,
"Atatürk'ün hayatý ve kiþiliði" hakkýndaki konuþmasýnýn ardýndan; tutuklular Murat Sözen ve Kolçak
Bilgin þiir okudular. Ayrýca, çocuklara Atatürk'ü anlatan belgesel izlettirildi.

Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Niðde Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle Atatürk'ü anma etkinliði düzenlendi. Ýlk olarak hükümlüler, tutuklular ve personele "Atatürk'ü
Anlamak" konulu konferans verildi. Tarih Öðretmeni Lütfi Kaya tarafýndan sunulan konferansa;
Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Caymaz, Kurum Müdürü Hulusi Yeniþan, 2. müdürler, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Atatürk'ün hayatý, ilke
ve inkýlaplarý, vatan-millet sevgisi ve düþünce sisteminin tüm tarihsel ve bilimsel boyutuyla anlatýldýðý konferans, hükümlü ve tutuklularýn sorularýnýn
cevaplanmasý ile sona erdi.
Bingöl M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki anma etkinlikleri, Kurum Öðretmeni
Gül Altýnöz ve eðitim birimi görevlisi M. Selçuk

Tügen tarafýndan tertiplendi. Törene; Kurum
Müdürü Mustafa Kemal Çelik, 2. Müdürler Ramazan Adýyaman ve Bedri Altun, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurum Öðretmeni
Gül Altýnöz, Atatürk'ün önemini belirten bir konuþma yaparken, M. Selçuk Tügen de Atatürk'ün
inkýlaplarýný VCD gösterisi eþliðinde sundu. Ayrýca, Atatürk'ün doðumunun 125. yýlý münasebetiyle
de "Atatürk Fotoðraflarý Sergisi" açýldý. Kurum
Müdürü Kemal Çelik tarafýndan açýlýþý yapýlan sergiyi personel, hükümlüler ve tutuklular beðeniyle
gezdiler.
Balýkesir Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan törende; Kurum Öðretmeni Salih
Topsak, Atatürk'ün hayatý, ilkeleri ve inkýlaplarý
hakkýnda bilgiler vererek, Ulu Önder Atatürk'e
olan minnet ve þükran duygularýný ifade etti. Törene; Kurum Müdürü Kemal Tuncer, 2. müdürler,
personel, Jandarma Karakol Komutaný Kd. Bçvþ.
Selami Aydýn, er ve erbaþlar ile hükümlüler katýldý.
Sandýklý Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
da Atatürk Haftasý ve Atatürk'ün Doðumunun 125.
yýldönümü kutlama etkinlikleri kapsamýnda 7 Kasým'da bir program düzenlendi. Programa; Kaymakam Adnan Kayýk, Cumhuriyet Baþsavcýsý
Mustafa Yaðýz, Belediye Baþkan Vekili Cemil Akbaþ, Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Demircan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Abdullah Taytak, Kurum müdürleri, daire amirleri, Kurum personeli
ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Afyonkarahisar
Kocatepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ýbrahim Balýk “Kurtuluþ Savaþý ve Atatürk” konulu konferans verirken, Afyonkarahisar Kocatepe
Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürsoy
Þahin de "Atatürk ve Çaðdaþlaþma" konulu konferans sundu.
Ankara 2 No'lu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda Atatürk'ü anma töreni; Kurum Müdürü Ayhan Çapacý, 2. müdürler, Kurum öðretmenleri, Psikolog, Sosyal Çalýþmacý ve diðer personelin katýlýmýyla yapýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal
Marþý'nýn ardýndan Kurum Öðretmeni Levent
Preveze günün anlam ve önemini belirten konuþma yaparken, Kurum Öðretmeni Osman Çalýþkan
da þiir okudu.
Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda Jandarma Bölük Komutanlýðý iþ birliðiyle düzenlenen törene; Kurum Müdürü Dursun Kayahan, 2. müdürler, personel, Karakol Komutaný, er ve erbaþlar katýldý. Günün anlam ve
önemiyle ilgili olarak Kurum Öðretmeni Vedat
Gülþen ve tutuklu Suat Taþer konuþma yaptýlar.
Tutuklu ve hükümlüler tarafýndan þiirler ve özlü
sözler okundu. Ayrýca, Atatürk ile ilgili resim sergisi açýldý.
Hýnýs A-1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Cumhuriyet Savcýsý Semih Öztürk'ün katkýlarýyla Atatürk'ü anma programý gerçekleþtirildi.
Törene; Kaymakam Aydýn Erdoðan, Cumhuriyet
Baþsavcý Vekili Tuncay Elarslan, Cumhuriyet Savcýsý Semih Öztürk, Ýlçe Garnizon Komutaný Kd.
Yzb. M. Emin Altan, Jandarma Bölük Komutaný

Yzb. Ali Erbatur, Kurum Müdürü Mustafa Ýzanlý,
2. Müdür Uzay Kýrýlmaz, Kurum Öðretmeni
A. Yaþar Deniz, personel ile hükümlü ve tutuklular
katýldý.
Söke A-3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda personel ile hükümlü ve tutuklularýn katýldýðý programda; Atatürk Resimleri Sergisi ve multivizyon gösterisi gerçekleþtirildi. Kurum Müdürü
Osman Yaðcý, 2. Müdürleri Haþim Ekmekçi ve Abdullah Mihnet ve Kurum Öðretmeni Aleattin Bozkula tarafýndan açýlýþý yapýlan sergide; Söke Ticaret
Odasý ve Atatürkçü Düþünce Derneði'nden temin
edilen 68 Atatürk resmi ziyaretçilerin beðenisine
sunuldu.
Sarayköy Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundaki
Atatürk'ü anma töreninde; Atatürk'ün hayatý, yaptýklarý hakkýnda hükümlülere bilgi verildi. Törene;
Kurum Müdürü Özer Duman, 2. Müdür Vedat
Bülbül, Ýdare Memuru Erhan Kapýcý, personel ve
hükümlüler katýldý.
Tekirdað 1 No'lu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki anma töreni; Adalet Bakanlýðý
Baþkontrolörü Aykut Teker, Kurum 1. Müdür ve 2.
müdürleri, Kurum personeli, Jandarma Bölük Komutanlýðý personeli, er ve erbaþlarýn katýlýmýyla
gerçekleþtirildi.
Ankara 1 No'lu L Tipi Kapalý Ceza infaz
Kurumunda ise 100 hükümlü ve tutuklu ile personelinin katýlýmý ile gerçekleþtirilen programda;
Kurum Müdürü Bekir Alanoðlu, günün anlam ve
önemiyle ilgili konuþmasýnda, “Atatürk'ü iyi tanýyalým, doðru anlayalým, doðru anlatalým. Ýlkelerini ve
kurduðu Cumhuriyeti her þeyden üstün tutalým.”dedi.
Programa, Kurum Müdürü Bekir Alanoðlu, 2.
Müdürler Salih Efe, Halil Dursun ve Mevlüt Altundemir, Ýdare Memuru Bekir Gümüþ, Öðretmen Ramazan Temiz, Sosyal Çalýþmacý Bülent
Gümüþ, Psikolog Dilek Hale Þahin ve personel katýldý.
Kocaeli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 1. Müdür M. Nedim Danýþ, Kurum ve Jandarma Bölük Komutanlýðý personeli, er ve erbaþlarýn katýlýmýyla tören düzenlendi. Saygý duruþu ve
Ýstiklâl Marþý'nýn ardýndan Kurum Öðretmeni Halil Mutlu, kýsa bir konuþta yaptý.
Elazýð Çocuk Eðitimevindeki Atatürk'ü anma programýna; Kurum Müdürü Mehmet Þen, 2.
Müdürler Mustafa Bayhan ve Mustafa Dede, Kurum öðretmenleri, personel ve çocuklar katýldý.
Kurum Müdürü Mehmet Þen ve Öðretmen
Yaþar Tokgözlü, günün anlam ve önemi üzerine birer konuþma yaptýlar. Program çerçevesinde çocuklar þiir okurken, çocuklara "Atatürk" belgeseli
izlettirildi. Ayrýca, Atatürk'ün sevdiði þarkýlar
CD'den dinlettirildi.
Zonguldak M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yapýlan törene; Kurum Müdürü Abdullah Demirci, 2. Müdür Mehmet Gül, personel, infaz koruma baþmemur ve memurlarý ile karakol
komutaný, er ve erbaþlar katýldý. Kurum Müdürü
Abdullah Demirci ve Öðretmeni Ramazan Saðýr
günün anlam ve önemini belirten birer konuþma
yaptýlar.
Boyabat Kapalý Ceza infaz Kurumunda
1. Müdür ve 2. müdürler, personel ve hükümlü ve
tutuklularýn hazýr bulunduðu anma programý; saygý duruþunun yapýlmasý, Ýstiklal Marþý ve Gençliðe
Hitabe'nin okunmasýyla baþladý. Etkinlik çerçevesinde; þiirler, Atatürk'ün son mektubu, inkýlaplarý,
hayatý, kiþiliði savaþlarý anlatýldý.
Kýzýlay Haftasý münasebetiyle 3 Kasým'da düzenlenen programda; Kýzýlay kurumunun görevleri, kaynaklarý, savaþ ve doðal afetlerde milletimize
ve diðer afete uðrayan milletlere yaptýklarý hizmetler anlatýldý.
Ayrýca, Manisa E Tipi, Uþak E Tipi, Gümüþhane E Tipi, Adana E Tipi, Hatay E Tipi,
Nevþehir E Tipi, Burdur E Tipi, Sivas E Tipi,
Bayburt M Tipi, Kartal H Tipi, Sivas Açýk ve
Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda da çeþitli etkinlikler düzenlenerek,
Ulu Önder Atatürk anýldý.

Gümüþhane E Tipi Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

Gaziantep E Tipi Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

Adana E Tipi Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

Tekirdað 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

maller Tükenmez" ve "Atatürk Ölmedi" adlý þiirlerle sona erdi.
Edirne Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundaki anma töreni Kurum Öðretmeni Abdülkadir Kaya’nýn, Atatürk'ün hayatý ile ilgili konuþmasýyla
baþladý. Can Dündar'ýn hazýrlamýþ olduðu "Sarý
Zeybek" filminin izlettirilmesinin ardýndan, Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi ve Atatürk'ün hayatýyla
ilgili slayt gösterileri izlendi. Program; Kurum
Müdürü Necmi Acun, 2. Müdürler Hasan Ateþ,
Kerim Çiflikçi ve Yaþar Yüz ve diðer personel ile
hükümlüler tarafýndan ilgiyle izlendi.
Muþ E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki anma programýnda ilk olarak J. Kd. Bþçvþ. Yüceler Yüceünivar, "Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi"ni
okurken, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Murat
Emsen, Atatürk ve Milli Mücadele ile ilgili bir konuþma yaptý. Muþ Endüstri Meslek Lisesi Tarih
Öðretmeni Mehmet Nuri Çelik de Atatürk'ün hayatý, kiþiliði, ilke ve inkýlaplarý konusunda konferans verdi. Programa; Cumhuriyet Savcýsý Tahir
Apaydýn, Kurum Müdürü Ýsmail Aydýn, 2. Müdürler Ali Tekneci, Mehmet Davarcýoðlu ve Selahattin Özcan, Jandarma Bölük Komutaný Ali Ataþ,
personel, er ve erbaþlar ile hükümlü ve tutuklular
katýldý.

Söke Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda,
Atatürk Resimleri Sergisi açýldý.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda Atatürk'ün ölümünün
68. yýlýný anma etkinlikleri çerçevesinde, merkezi
yayýn yoluyla Atatürk belgeseli gösterildi. Ayrýca,
personelin katýlýmý ile düzenlenen törende; saygý
duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan, þiir ve konuþmalarla Ulu Önder anýldý.
Ereðli B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki törene; 1. Müdür Hüseyin Kara ve 2.
müdürler, Karakol Komutaný, personel ile tutuklu
ve hükümlüler katýldý. Kurum Müdürü Hüseyin
Kara ve 2. Müdür Mustafa Kurt birer konuþma
yaptýlar. Kurum Öðretmeni Ali Altunal ve Emine
Kaymakçý Atatürk'ün kiþiliði, ilke ve inkýlaplarý konularýnda hükümlü ve tutuklularý bilgilendirdiler.
Hükümlü ve tutuklular da günün anlamý ve önemi
ile ilgili þiirler okudular.
Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda yapýlan törende ilk olarak 10 Kasým'da saat 09.05'te
Atatürk için bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Personel ve hükümlülerin katýldýðý törende;
Kurum Öðretmeni, Atatürk'le ilgili olarak "Bu günümüzü Yüce Atamýza ve inkýlaplarýna borçlu olduðumuzu ve onun kurduðu Cumhuriyeti yaþamaya ve yaþatmaya devam ettireceðimize söz veriyoruz ve Atamýzý rahmet ve þükranla anýyoruz." dedi. Program, hükümlülerce okunan "Mustafa Ke-
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Nejat Uygur'dan tiyatro gösterisi
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

28 Kasým’daki gösteriyi; Vali Musa
Çolak, Cumhuriyet Baþsavcýsý Harun
Yýlmaz, Alay Komutaný Osman Erkol,
Belediye Baþkaný Selim Yaðcý, çok sayýda davetli, Cumhuriyet Savcýsý Ö. Levent Taþkoparan, Kurum Müdürü Yener Aðkoç, 2. Müdürler Muharrem
Akaydýn, Mustafa Yiðit ve Þahin Turan,
Öðretmen Ramazan Tomatýr, personel
ile hükümlü ve tutuklular izledi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Kenan Ýpek, tiyatro gösterisi nedeniyle
bir mesaj yayýmlayarak, hükümlü ve tutuklularýn topluma kazandýrýlma çalýþmalarýna büyük katký saðlayan Sanatçý
Nejat Uygur'a ve etkinliðin hazýrlanmasýnda emeði geçenlere teþekkür etti.
Yaklaþýk iki saat süren gösterisinde
Sanatçý Uygur, esprileriyle davetliler ile
hükümlü ve tutuklularý neþelendirdi.
Gösteri sonunda uzun süre ayakta al-

kýþlanarak, sevgi gösterisinde bulunulmasý sanatçýyý duygulandýrdý. Yabancý
uyruklu hükümlü ve tutuklular tarafýndan bir süre omuzlarda taþýnan Uygur,
“Ýþte sanatçýlar için en güzel ödül bu”
dedi. Ünlü Sanatçý, 2007 yýlýnda Kurumu yine ziyaret edeceðine söz verdi.
Cumhuriyet Savcýsý Ö. Levent Taþkoparan, Üstad Nejat Uygur’a gösterisi nedeniyle teþekkürlerini ve tebriklerini sunarak, plâket takdim etti.

Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda veda töreni
Denizli D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma baþmemuru olarak görev yapan Hasan Barýþ’ýn emekli olmasý nedeniyle 31 Ekim'de veda töreni düzenlendi. Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Selami Hatipoðlu, Kurum Müdürü Ensar Çelik, 2. Müdürler Mehmet Ýnci, Hýdýr Kýlýçarslan, Þenay Daþdaþý ve diðer personel katýldý.
Duygusal anlarýn yaþandýðý törende, emekli olan Hasan
Barýþ’a Cumhuriyet Baþsavcýsý Selami Hatipoðlu teþekkür
belgesi verirken, Kurum Müdürü Ensar Çelik de kol saati
hediye etti.
Sarayköy Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 2. müdür
olarak görev yaparken, görevde yükselme sýnavýnda baþarýlý
olarak denetimli serbestlik þube müdürlüðüne atanan Ahmet Metin Bozkurt için veda yemeði tertiplendi. Yemeðe;
Sarayköy Cumhuriyet Savcýlarý Þakir Yýlmaz ile Þaban Özdemir, Hâkim Cemal Levent, Kurum Müdürü Özer Duman, Ýdare Memuru Erhan Kapýcý, Ceza Ýnfaz Kurumu ve
Adliye personeli katýldý.
Fethiye Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Emrullah Sadi Sivri ve Mevlüt Koç ile
Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Osman Aban, Osman Gökdeniz, Recep Çetin Ural ve Hacý Varanok'un emekli olmalarý,

Fethiye

Ýnfaz ve Koruma Memuru Hüsamettin Þencan'ýn Dalaman
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna, Ahmet Özkurt’un Isparta Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna tayin olmalarý ve görevde yükselme sýnavý sonucunda öðretmen olarak Elmalý Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumuna atanan Ýnfaz ve Koruma Memuru Naif
Öztürk ve Muðla Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna atanan Ýdris Koç için gerçekleþtirilen veda yemeðinde duygusal anlar
yaþandý. Yemeðe; Kurum Müdürü Ahat Çakmak, 2. müdürler Mustafa Ýbiþ ve Ýbrahim Türkoðlu ile personel katýldý.

SRAP’tan Aðrý M Tipi'ne kreþ ve atölye
KÝTAP BAÐIÞI

Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn kitap okumasýný saðlamak, kitap
okuyan ve okunan kitap sayýsýný artýrmak, kurum kütüphanesini güncel yayýnlarla zenginleþtirmek amacýyla 26 Temmuz- 1 Kasým tarihleri
arasýnda düzenlenen kampanyayla
Kurum Kütüphanesine 250 güncel
kitap kazandýrýldý.
Kitap baðýþý nedeniyle yapýlan
törende; Kurum kütüphanesine 150
kitap baðýþýnda bulunan Sanayi ve
Ticaret Odasý Baþkaný Süleyman
Nazif Acarbay ile 100 adet kitap baðýþýnda bulunan Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný Hayati Aydemir’e
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan
Solmaz ve Kurum Müdürü Erdaþ
Çöðür tarafýndan teþekkür belgesi
verildi.

Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, annelerinin yanýnda kalacak
olan 0-6 yaþ grubu çocuklarýn kurum
koþullarýndan olumsuz etkilenmelerini
önlemek, bedensel ve ruhsal saðlýklarýný
korumak ve geliþtirmek, onlara temel
deðer ve davranýþlar kazandýrmak için
Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP)
kapsamýnda oluþturulan kreþ törenle
hizmete açýldý.
Açýlýþa; Vali Vekili Gökhan Görgülüaslan, Tugay Komutaný Tuðgeneral Ali
Akdoðan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, Alay Komutaný Albay
Ünal Ayvazoðlu, Aðýr Ceza Mahkemesi
Baþkaný Ali Baðbozan, Cumhuriyet Savcýlarý Emine Avcýoðlu ve Mehmet Açýkgöz, il müdürleri, Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Ýl Jandarma Bölük Komutaný Yzb. Ýlhan Uzunoðlu, Ceza Ýnfaz Kurumu Jandarma Karakol Komu-

taný Bçvþ. Murat Boyacý, Kurum Müdürü Erdaþ Çöðür ve personel katýldý.
Kreþin açýlýþýnda bir konuþma yapan
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz annelerinin yanýnda kalacak olan 06 yaþ grubu çocuklar için iþbirliði yapabilen, paylaþan, empati kurabilen, kendine güvenen, kendisi ile barýþýk, üretken, paylaþýmcý, duygu ve düþüncelerini
rahatça ifade edebilen bireyler olarak
yetiþmelerinde kreþin önemli katkýlarý
olacaðýný söyledi.
ATÖLYE AÇILIÞI
Ayrýca, hükümlü ve tutuklularýn
mesleki bilgi ve becerilerini geliþtirmek, bir meslek ve sanat öðrenmelerini
saðlamak, tahliye sonrasý sosyal hayata
hazýrlanmalarý amacýyla SRAP ve ÝÞKUR kapsamýnda kurulan el iþi atölyesi,
berberhane, dikiþ-nakýþ ve trikotaj atölyeleri düzenlenen törenle açýldý.

Kurumlarda ‘bilgisayar sýnýfý’ açýlýþý
Ceza infaz kurumlarýnda bilgisayar
sýnýfý açýlýþlarý sürüyor. Batman ve Erzurum’da oluþturulan bilgisayar sýnýflarýnda hükümlü ve tutuklularýn bilgisayar eðitimleri devam ediyor.
Batman M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn iþ ve meslek edinmeleri ve teknolojik geliþimleri yakýndan takip edebilmeleri için Ýþ-Kur iþ birliði ile bilgisayar sýnýfý oluþturuldu. 15 bilgisayardan
oluþan sýnýfta açýlan ilk kurs sonunda

30 hükümlü ve tutuklu belge almaya
hak kazandý. Hükümlü ve tutuklular,
bilgisayar sýnýfýnýn oluþturulmasýný
memnuniyetle karþýlarken, açýlan kurslar büyük ilgi görüyor.
Avrupa Konseyi tarafýndan yürütülmekte olan "Türkiye'de Yargýnýn Modernizasyonu ve Cezaevi Reformu Projesi" çerçevesinde Erzurum E Tipi
Kapalý Ceza infaz Kurumunda Avrupa Konseyi Proje Ofisi tarafýndan bilgisayar sýnýfý oluþturuldu. Geçtiðimiz

ay kurulan sýnýf; 15 adet bilgisayar, 15
adet bilgisayar masasý, 15 adet bilgisayar koltuðu, 1 adet projeksiyon cihazý, 1
adet lazer að yazýcýsý, 1 adet 6 Kva'lýk
güç kaynaðý ile bu cihazlarýn yan donanýmlarýndan oluþuyor.
Bilgisayar sýnýfýnda; hükümlü ve tutuklularýn tahliyelerini müteakip iþ bulabilmeleri için sertifikalý bilgisayar
kullanýcýlarý olarak yetiþtirilmesinin yaný sýra, Kurum personeline de bilgisayar eðitimi verilmesi amaçlanyor.
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Tunceli'de sertifika
ve ödül töreni
Tunceli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Halk Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle açýlan organik tarým, süs bitkileri yetiþtirme ve Ýngilizce kursunu baþarýyla tamamlayanlara sertifikalarý, ayrýca Atatürk'ün doðumunun 125. yýlýný
kutlama etkinlikleri çerçevesinde
Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle düzenlenen voleybol, masa tenisi
ve satranç turnuvalarý ile resim yarýþmasý sonucunda ilk üçe girenlere madalya ve hediyeleri törenle verildi.
12 Ekim'de gerçekleþtirilen törene;
Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Aksu,
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haydar Doðan, Kurum Müdürü Bülent Baþer, 2.
Müdür Muhammet Esenboða, Jandarma Bölük Komutaný Hasan Kemerkaya, personel ile hükümlü ve tutuklular
katýldý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin
Aksu, yaptýðý konuþmada; eðitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin öneminden
bahsederken, bu konuda emeði geçenlere teþekkür etti. Cumhuriyet Baþsavcýsý Aksu, voleybol turnuvasýnda 1. olan
takýmýn madalyalarýný verdi.

Organ Baðýþý Haftasý
kutlandý
3-99 Kasým Organ Baðýþý Haftasý nedeniyle ceza infaz kurumlarýnda çeþitli
etkinlikler gerçekleþtirildi. Etkinliklerde, organ baðýþýnýn önemi hakkýnda hükümlü ve tutuklular bilinçlendirilirken,
organ baðýþý için de teþvik edildiler.
Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumunda Organ Baðýþý
Haftasý nedeniyle 15 Kasým’da Kurum
Doktoru Hatice Keskin ve Vaiz H. Ýbrahim Ýnak tarafýndan doku ve organ baðýþý hakkýnda seminer verildi. Ayrýca, Ýl
Saðlýk Müdürlüðü iþ birliðiyle temin
edilen broþürler daðýtýlýp, uygun yerlere
asýlarak, organ baðýþý konusunda hükümlü ve tutuklularýn bilinçlendirilmeleri de saðlandý.
Þýrnak Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Organ Baðýþý Haftasý nedeniyle konferans düzenlendi. Ýl Saðlýk
Müdürlüðünden Ali Kara ve Ýsmail
Gürdap'ýn slayt gösterisi eþliðinde sunduklarý konferansta, hükümlü ve tutuklulara el broþürleri daðýtýldý. Vaiz Arif Fidan ise dinî açýdan organ naklinin önemi konusunda katýlýmcýlara bilgiler verdi. Konferansa; Kurum Müdürü Þeref
Tatlý, 2. Müdür Mehmet Kaya, Kurum
personeli ile tutuklular ve hükümlüler
katýldý. Konferans sonucunda bazý tutuklu ve hükümlüler organ baðýþý senedi imzalayarak organ baðýþýnda bulundular.
Denizli D Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Organ Baðýþý Haftasý
nedeniyle kampanya baþlatýldý. Kurumun Saðlýk Servisince organize edilen
ve Ekim ayý süresince devam eden kampanyaya 42 hükümlü ve tutuklu destek
vererek, tüm organlarýný baðýþladýlar.

Vize'de 21 yaþýnda
hükümlünün okuma
yazma sevinci
Vize K-1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda açýlan okuma yazma kursunu baþarýyla tamamlayan Soner Midilli'ye belgesi Cumhuriyet Savcýsý Murat Özcan tarafýndan verildi. 48 saatlik
kurs süresince büyük bir azim gösteren
Midilli, okuma yazmayý öðrenmenin
mutluluðunu yaþýyor.

