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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði
Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuda bulunan kadýn hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak çeþitli eðitim ve iyileþtirme faaliyetlerinin düzenlenmesi amacýyla Ankara Üniversitesi Rektörlüðü ile iþ birliði protokolü imzalandý.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü
ile Ankara Üniversitesi Rektörlüðü arasýnda iþ birliði protokolü imzalandý.
28.01.2010 tarihinde imzalanan protokol
ile Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklularýn
kurumda bulunduklarý süreyi en etkin ve
verimli þekilde deðerlendirmeleri için gerekli olan sosyal kültürel ve sportif faaliyetler, iþ ve mesleki kurslarý, mesleki yönlendirme çalýþmalarý, saðlýk taramalarý,
eðitim ve öðretim çalýþmalarý vb. faaliyetlerin ortaklaþa düzenlenmesi amaçlanýyor.
Protokole; Ankara Üniversitesi adýna Rektör Prof. Dr. Cemal Taluð, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü adýna ise Genel
Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr imza koydu. 8-9’da

Genel Müdür
Kalaman’dan Ankara
Çocuk ve Gençlik Ceza
Ýnfaz Kurumuna ziyaret
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, 19.01.2010 tarihinde
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. 5’te

Ankara Kampüsünde
‘veda töreni’
Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevini yürütmekte iken Yargýtay Üyeliðine
seçilen Hüseyin Boyrazoðlu onuruna
Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde, 22.01.2010 tarihinde veda töreni
düzenlendi. 2’de

Konya Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumuna
‘TSE Belgesi’ verildi
Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþyurdu
Müdürlüðü, ürün ve hizmetlerin uluslararasý kabul görmüþ bir standarda uygun olarak
üretilmesi konusunda önemli bir adým
atarak, 03.12.2009 tarihinde “TSE EN ISO
9001:2008 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ
BELGESÝ” almaya hak kazandý.

Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi sona eriyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce UNICEF'in teknik desteðiyle yürütülmekte olan "Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi" kapsamýnda
örnek bir yönetim modeli geliþtirilmesine yönelik çalýþmalarda sona
yaklaþýldý.
Proje kapsamýnda bugüne kadar yapýlan çalýþmalarda ortaya çýkan taslak
yönetim modeli ile ilgili olarak,
11.02.2010 tarihinde CTE Genel Müdürü Nizamettin Kalaman'ýn da katýldýðý toplantýda Proje Danýþmaný Doç.
Dr. Kültegin Ögel bilgi verdi. 2’de

Geçici köy korucularýnýn
kýyafetleri Siirt Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumunda dikildi
Siirt Valiliðine baðlý merkez ve ilçelerde görev yapan geçici köy korucularýnýn
kýyafetleri Siirt Açýk Ceza infaz Kurumunda dikildi. Kýyafetler, Ceza Ýnfaz
Kurumunda 25.12.2009 tarihinde törenle teslim edildi. 13’te

Antalya ve Ýzmir’de
"Denetimli Serbestlik
Semineri" gerçekleþtirildi
"Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlarla Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi AB Eþleþtirme Projesi"
kapsamýnda, denetimli serbestlik hizmetlerinin kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarýna tanýtýlmasý amacýyla, 04 Þubat
2010 tarihinde Antalya'da, 5 Þubat 2010 tarihinde ise Ýzmir'de "Denetimli Serbestlik
Hizmetleri Kurumlararasý Çalýþma ve Ýletiþim Semineri" gerçekleþtirildi. 11’de

Gevaþ’ta Þiir Okuma
Yarýþmasýnda hükümlüler
ilk üç dereceyi aldý
Gevaþ Kaymakamlýðýnca düzenlenen þiir okuma yarýþmasýnda yetiþkinler kategorisinde Gevaþ Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
hükümlüleri ilk üç dereceyi aldý. 12’de

Ceza infaz kurumlarý
eðitim servisi için
el kitabý

Silivri 7 No’lu L Tipi’nde meddah gösterisi

Ceza infaz kurumlarý eðitim servisi çalýþanlarýna ait iþ analizlerinin yapýlarak
görev tanýmlarýnýn ortaya konulacaðý el
kitabý için 18-29 Ocak 2010 tarihlerinde
atölye çalýþmasý yapýldý. Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Kahramanmaraþ Eðitim Merkezinde gerçekleþtirilen çalýþmayla taslak el kitabý oluþturuldu. 5’e

bunu okurken herkesi duygulandýrdý.
Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen programa
Cumhuriyet Savcýsý Nejat Çakýr, Silivri Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Necati Sevük,
Kurum Ýkinci Müdürleri Oktay Beþaðýl ve
Nedim Doðan, Kurum Öðretmeni Hatice Altunkaya ve 8 No'lu L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Öðretmeni Selim Keleþ ile hükümlü ve
tutuklular katýldý.

Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Niðde Kýz Meslek Lisesi öðretmenleri tarafýndan hükümlü ve tutuklular
ile personel için 28-29 Aralýk 2009 tarihlerinde þiir dinletisi gerçekleþtirildi. 7’de

Kýrklareli’de kurumlarasý futbol turnuvasý
Kýrklareli'de, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn katýlýmýyla 28.10.2009 20.11.2009 tarihleri arasýnda düzenlenen halý saha futbol turnuvasýnda
Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu þampiyon oldu.15’te

Silivri 7 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, tutuklu ve hükümlüler, meddah
gösterisi ile moral buldu. Tiyatro ve sinema
sanatçýsý Ahmet Yenilmez, meddah gösterisinde tutuklu ve hükümlülere çeþitli hikâyeler anlattý.
Kýnalý Hasan adlý meddah gösterisinde
Hasan'ýn askere alýnma hikâyesini anlatarak
baþlayan Yenilmez, Yozgatlý Hasan'ýn mektu-

Nevþehir’’de þiir dinletisi

Sayfa 2

Seslenis

15 Þubat 2010

Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi sona eriyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce UNICEF'in teknik desteðiyle
yürütülmekte olan "Etkin Hükümlü
Yönetimi Projesi" kapsamýnda örnek
bir yönetim modeli geliþtirilmesine yönelik çalýþmalarda sona yaklaþýldý.
2008 yýlýndan bu yana devam eden
çalýþmalarla; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðüne baðlý kurumlarda
bulunan çocuklara yönelik hizmetlere
iliþkin ölçme ve deðerlendirme araçlarýnýn geliþtirilmesi, tutuklu ve hükümlü çocuklarýn etkin yönetilmesini saðlayacak bir modelin oluþturularak hizmetlerin etkili ve nitelikli izlenmesi ve
deðerlendirilmesine yönelik bir "izleme ve deðerlendirme sistemi" kuruluyor.
Proje kapsamýnda bugüne kadar yapýlan çalýþmalarda ortaya çýkan taslak
yönetim modeli hakkýnda, 11.02.2010
tarihinde CTE Genel Müdürü Nizamettin Kalaman'ýn da katýldýðý toplantýda Proje Danýþmaný Doç. Dr. Kültegin
Ögel bilgi verdi.
Ögel, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Nizamettin Kalaman, Genel
Müdür yardýmcýlarý, daire baþkanlarý,
tetkik hâkimleri ve Çocuk Þubesinde
görev yapan uzmanlarýn katýldýðý top-

lantýda görüntü destekli yaptýðý konuþmada; proje kapsamýnda ortaya konulan çalýþmalardan bahsetti.
Ögel, proje kapsamýnda, yönetim
modeli içinde yer alan Araþtýrma Deðerlendirme Formu (ARDEF)'in hazýrlandýðýný söyledi. Ögel, ARDEF'in yararlarý ile ilgili þunlarý kaydetti:
"Her hükümlü bireysel olarak deðerlendirilerek risk düzeyine ve durumuna uygun bireysel iyileþtirme planý
yapýlýr. Bu plan belirli dönemlerde gözden geçirilerek hükümlünün izleme ve

takibi gerçekleþtirilir. Ýzleme ve deðerlendirme ýþýðýnda hükümlünün erken
salýverilmesi gibi yararýna olabilecek
planlamalar yapýlýr. Ayrýca geliþtirilen
Etkin Hükümlü Yönetim Modeli ile
hükümlünün kuruma kabulü, gözlem
ve sýnýflandýrýlmasý, kurum yaþamý, iyileþtirme faaliyetleri, ailenin sürece katýlýmý, yönetimsel uygulamalar, salýverilme sürecine iliþkin düzenlemeler de
yapýlýr."
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Nizamettin Kalaman, "Etkin Hükümlü

Yönetimi Projesi" kapsamýnda yapýlan
çalýþmalar için UNICEF'e, proje ekibine ve emeði geçenlere teþekkür ederken, taslak yönetim modeli ile ilgili olarak "Önemli, ciddi bir sorunun çözümüne hizmet ediyor." dedi. Kalaman,
oluþturulan yönetim modelinin ceza
infaz kurumlarýnda bulunan hükümlü
ve tutuklularýn topluma yararlý bireyler
olarak salýverilmeleri açýsýndan önemli
olduðunu vurguladý.
Proje Mayýs 2010'da sona eriyor
2008 yýlýnda baþlayan ve Mayýs
2010'da sona erecek olan proje kapsamýnda 13-14-15 Þubat 2010 tarihlerinde de ARDEF'in elektronik ortama aktarýlmasý ile birlikte belirlenen 4 çocuk
ceza infaz kurumunda pilot olarak uygulanmasý için uygulama eðitimi verildi. Eðitim programýna; Ankara Çocuk
Eðitimevi ile Ankara Çocuk ve Gençlik
Kapalý, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalý, Antalya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumlarýndan müdür, ikinci müdür,
öðretmen, psikilog, sosyal çalýþmacý ve
infaz koruma memuru katýldý.
Çocuklara yönelik olarak gerçekleþtirilen projenin yetiþkin hükümlü ve tutuklular için de uygulanmasý düþünülüyor.

Ankara Kampüsünde veda yemeði
Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
görevini yürütmekte iken Yargýtay
Üyeliðine seçilen Hüseyin Boyrazoðlu
onuruna Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde 22.01.2010 tarihinde
veda töreni düzenlendi.
Törene; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Basri Baðcý,
Ankara Ýl Jandarma Alay Komutaný
Kurmay Kd. Albay Necdet Güngör,
Ankara Cumhuriyet Baþsavcý Vekili
Ahmet Berke, Ankara Cumhuriyet
savcýlarý ve Adliye personeli, Ýl Saðlýk
Müdürü Mustafa Aksoy, Numune
Hastanesi Baþhekimi Doç. Dr. Nurullah Zengin ve Ankara Ceza Ýnfaz Ku-

rumlarý Kampusünde yer alan Sincan
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü
Emrullah Turan, 1 No’lu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýbrahim Yücesoy, 2 No’lu F Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýsmail
Gül, 1 No’lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu Müdürü Orhan Toyðar, 2
No’lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Mete Erdem, Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ferit
Çaydaþý, Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Necmi Acun ile Kalecik Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Kasým Demiralp, Ankara Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu Müdürü Ali Turan Karadað, Elmadað Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Birol Özyýlmaz ve Kýzýlcahamam Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Reþat Þengöz katýldý.
Törende Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ferit Çaydaþý ve Ankara Cumhuriyet Baþsavcý
Vekili Ahmet Berke birer konuþma
yaptýlar.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür
Yardýmcýsý Basri Baðcý ise yaptýðý konuþmada; Ankara Cumhuriyet Baþsavcýsý iken Yargýtay Üyeliðine seçilen
Hüseyin Boyrazoðlu’nun Adalet Bakanlýðýnda önemli görevler ifa ettiðini
belirterek, “Adalet Bakanlýðýnda iki

defa üst düzey görev ifa etmiþ, Devlet
Güvenlik Mahkemelerinde görev ifa
etmiþ, birçok baþsavcýlýklarda bulunmuþ ve bunlarýn içerisinde Kartal ve
Bakýrköy Cumhuriyet Baþsavcýlýklarý
var. Bu iki yerde baþsavcýlýk ifa etmek
hem zor her insana nasip olacak bir iþ
deðil. Bunlarýn üstüne üstlük bir de
Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýný bunun üzerine ifa edildiði zaman bu bilgi birikimi, bu tecrübe Bakanlýkta
hem Genel Müdür Yardýmcýlýðý, hem
müsteþar yardýmcýlýðý düzeyinde görev ifa etmek ciddi bir bilgi birikimi,
ciddi bir kazaným diye düþünüyo-

Gaziantep Ceza Ýnfaz Kurumu Bölük Komutanlýðýna üstün baþarý ödülü
Gaziantep E Tipi Kapalý - Açýk ile
H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn dýþ güvenliðini saðlayan Jandarma
Bölük Komutanlýðý en baþarýlý Ceza
infaz Kurumu Jandarma Bölük Komutanlýðý seçildi.
Genel Kurmay Baþkanlýðý, Gaziantep Ýl Jandarma Komutanlýðýna

baðlý Ceza Ýnfaz Kurumlarý Jandarma
Bölük Komutanlýðýna Üstün Baþarý
Plaketi verdi.
Gaziantep Cumhuriyet Baþsavcýsý
Esat Semerci, Alay Komutaný Albay
Birol Þimþek, Cumhuriyet Savcýsý
Abdullah Vermez, E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu Müdürü Kazým Kaya,

H Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Ýkinci
Müdürü Halil Ýþ, Gaziantep Ceza Ýnfaz Kurumlarý Jandarma Bölük Komutanlýðýný ziyaret etti.
Heyet, Bölük Komutaný J.
Ütðmn. Nazmi Çaytaþ’la bir süre görüþerek, tebrik ve baþarý dileðinde
bulundu.

rum.”dedi.
Baðcý, Boyrazoðlu’na yaptýðý hizmetler için teþekkür ederken, bundan
sonraki meslek yaþantýsýnda baþarýlar
diledi.
Ankara eski Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Boyrazoðlu da böyle bir
programýn düzenlenmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, “Bugüne kadar birlikte hizmet götürdüðümüz arkadaþlara teþekkür ediyorum. Bu geceyi tertip eden arkadaþlarýma da ayrýca teþekkürlerimi sunuyorum.”
Genel Müdür Yardýmcýsý Basri
Baðcý, günün anýsana Hüseyin Boyrazoðlu’na plâket takdim ederken, Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü
adýna ise Cumhuriyet Baþsavcý Vekili
Ahmet Berke, Jandarma Alay Komutaný Kurmay Kd. Albay Necdet Güngör, Ýl Saðlýk Müdürü Mustafa Aksoy,
Numune Hastahanesi Baþhakimi Doçent Dr. Nurullah Zengin ve Kampüste yer alan ceza infaz kurularýnýn müdürleri hediye verdiler.
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ÖÐRETMENÝM

SENÝ DÜÞÜNÜYORUM....

SENSÝZLÝK

MEÐER

Öðretmenim sen bize!
O tertemiz kalbinle
Okumayý öðrettin
Bitmeyen gayretinle.

Sessiz koðuþumda, soðuk odamda,
Hasretimle, seni düþünüyorum,
Büyüyen özlemim, her adýmda,
Yataðýmda, seni düþünüyorum

Sensizlik yok mu sensizlik;
Bu soruyu kendime kabullendiremiyorum.
Sevmek sevileni beklemek mi?
Kaderin cilvesine boyun eðmek mi?
Bahar aylarýnda çiçeklere dert yanmak mý
sensizlik?
Seni seveni kor gibi yakmakmýþ ey yâr.

Yer yarýldý sanki,
Dibindeyin hayatýn.
Güneþim, gökkuþaðým benim;
Renklerini ben kararttým.
Sevdiðimi sanýp hep.
Hatta en çok sevdiðimi...
Bütün yanýlgýlar üst üste geldi þimdi,
Sanki birbiriyle yarýþ eder gibi.
Vazgeçilmez sandým kendimi,
Vazgeçemediklerim var diye.
Ýnsan sadece kendini sevmekten vazgeçmezmiþ,
Meðer tek vazgeçilmez insanýn kendisiymiþ.
Bir anda dibe vurmak böyle iþte;
Bir anda kimsesiz, sessiz kalýyorsun.
Her darbe sana iniyor gibi gelir,
Her acý senin acýn sanki.
Her hýçkýrýkta sen boðuluyorsun,
Yaþanan her yýkýntýnýn ardýnda
Sanki senin düþlerin kalmýþ.
Kabuslarým hepsi senin rüyalarýnda var.
Nasýl sevildiðimi sanmýþým hep;
Nasýl vazgeçilmez olmuþum kendimce,
Nasýl direnmiþim her direniþe.

Cehaleti öldürdün,
Yüzümüzü güldürdün.
O sýnýrsýz sabrýnla
Her þeyi sen bildirdin.

Geçmeyen günümde, gece düþümde,
Yediðim aþýmda, bitmez iþimde,
Hep sýzlayan týrnaðýmda diþimde,
Aðlayarak, seni düþünüyorum.
Yüzüne hasret, uykusuz gecemde,
Sana yazdýðým, mýsramda hecemde,
Bak, derin parmaklýklý gecemde,
Her anýmda seni düþünüyorum

Bilgiyi sen öðrettin,
Ýlgiyi sen gösterdin.
Yazmayý bilmeyene,
Çalýþ olacak derdin.
Parlayan bir güneþsin,
Göklerde parýl parýl...
Kalbimdeki eþ sensin,
Ne bana küs ne darýl.
Oktay Özçubuk
Kurum Öðretmeni
Kartal H Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu
UMUT

Yaðan yaðmurlarda, esen rüzgârda,
Gece yarýsýnda, gün ortasýnda,
Kederli ya da bir mutlu anýmda,
Yüreðimde, seni düþünüyorum.
Bayram Ali, hep yârini arýyor,
Uçuþan kuþlardan, haber soruyor,
Kavuþmanýn, hayalini kuruyor,
Özleminle seni düþünüyorum.
Bayram Ali Ýnce
Ýzmir 1 Nolu Yüksek Güvenlikli F Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Umut gülüm;
Uçuruma tutunan bir çiçeðin,
Ýncecik kökleriyle,
Fýrtýnalara ve tipilere inat,
Topraða tutunma çabasýdýr.

SEN ÜZÜLME

Kök salýp derinlere,
Yaþamak için,
Suya ulaþma çabasýdýr.
Özümsemek için güneþi,
Gencecik bedeniyle,
Baþýný göðe doðru,
Dimdik,
Tutma,
Çabasýdýr.
"Soyluluk umudu hiçbir zaman tüketmemek, her daim umutla yaþatmaktýr."
Ahmet Erayman
Kahramanmaraþ E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu
TEÞEKKÜR
- Tarsus C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Mehmet Aftekin’in þiiri
edebî yönden yeterli görülmediðinden,
- Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Halime Dölek’in “Bir Tanem” isimli þiiri edebi yönden yeterli görülmediðinden,
- Bitlis E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Nejla Bakar’ýn “Hasret Dolu” isimli þiiri edebi yönden yeterli görülmediðinden,
- Ceyhan Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü Ýnfaz
ve Koruma Memuru Nuran Akýllý’nýn “Bir Kahraman”isimli þiiri karamsarlýk taþýdýðýndan,
- Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ýnfaz ve Koruma Memuru
Talat Taþdemir’in “Sen, Ben, O” isimli þiiri edebi yönden yeterli görülmediðinden,
- Afyonkarahisar E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Bekir Ötgün’ün
“Deli Gönlüm” isimli þiiri konu bütünlüðü olmadýðýndan,
- Gümüþhane E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Vedat Orhan’ýn þiiri
karamsarlýk içerdiðinden,
- Antalya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Meryem Devecioðlu’nun
“Anam Mezarýnda Rahat Yatasýn” isimli þiiri edebi yönden, “Bizim Evimiz
Çok Büyük Deðil mi Anne” isimli denemesi ise bütünlük olmadýðýndan,
- Bolu Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan Sönmez Ayyýldýz’ýn “Dost
Bildiklerim”, “Sahte Dostlar” ve “Haykýrýþ” isimli þiirleri edebi yönden yeterli olmadýðýndan,
- Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Adnan Ýpek’in
“Aðacýmdaki Yeþil” isimli þiiri konu bütünlüðü olmadýðýndan,
- Silifke M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ramazan Yýldýz’ýn
“Yeniden Baþlamak” isimli þiiri konu bütünlüðü olmadýðýndan,
- Ankara-Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan Mevlüt Gün’ün “Büyük
Cumhuriyetim” isimli þiiri içerik bütünlüðü olmadýðýndan,
- Giresun E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Salih Yýlmaz’ýn
“Uðurlama” adlý þiiri edebi yönden yeterli olmadýðýndan,
- Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Mehmet Duymaz’ýn “Ey
Yâr” isimli þiiri içerik yönünden yeterli olmadýðýndan,
- Yozgat E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Mesut Þahin’in “Beni Sen
öldüreceksin” isimli þiiri içerik yönünden yeterli olmadýðýndan,
- Ankara-Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan Maþallah Uguni’nin
“Kader Arkadaþým” isimli þiiri özgün olmadýðýndan,
Yayýmlanmaya deðer görülmemiþtir.
Katkýlarý için kendilerine teþekkür eder, yeni eserlerini bekleriz.

Sevgilim;
Ýste, al bu canýmý, sana vereyim.
Dünyalara sýðmayan, sevdam.
Sonsuza dek, kalbime gömeyim;
Sen üzelme ve aðlama aþkým.
Gözlerimden akan bir damla yaþa,
Bin ömrüm feda olsun.
Ýstemem bu dünyayý herþey ellerin olsun,
Ama sen, sadece sen benim ol.
Ne olur gitme, sakýn beni býrakma!
Sana tapan bu kalbim, dayanmaz bu acýya.
Sen üzülme ve aðlama aþkým!
Sanadýr benim þu aciz varlýðým,
Sanadýr sonsuz aþkým.
Sen bedenimin bir parçasý, sen ruhumun aynasýsýn,
Sen üzülme ve aðlama aþkým!.
Sökseler þu kalbimi yerinden,
Yine vazgeçemem, vazgeçemem ki ben senden.
Bedenim yanar bu defa yokluðunun acýsýyla,
Ellerim buz kesilir gözlerim dalar boþluða,
Kör olur bir baþkasýna bakarsa gözlerim,
Sen üzelme ve aðlama aþkým!
Hiç bitmeyecek benim sana olan sevdam.
Aþk bir sabah aydýnlýðý, özlü bir söz.
Onlar, sabrettiler, beklediler kavuþtular,
Þimdi mutlular demesinler mi?
Murat Öz
Zile M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Sensizlik yok mu sensizlik;
Gurbet elde özlem çekmekmiþ,
Yuvasýz kuþlar gibi kala kalmakmýþ,
Yaþýyan bir ölüye dönmekmiþ,
Sensizlik þair olmakmýþ,
Annesini kaybetmiþ çocuk gibi
Öksüz kalmakmýþ sensizlik ey yar.
Sensizlik yok mu sensizlik;
Cehennem azabýnda cayýr cayýr yanmakmýþ,
Ucu bucaðý olmayan çölde
Aç susuz kalmakmýþ,
Yaðmur sularýnda topraða karýþmakmýþ,
Hiç gülmemekmiþ,
Hiç aðlamamakmýþ,
Sensizlik ey yâr...

Bu can sensiz var olmaz,
Kalbim senden baþkasýna yâr olmaz,
Kurþun sýksan kaným akmaz,
Elveda deme bana...

Mustafa Teslim
Ankara 2 No’lu L Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

Gündüzlerim seninle güzel,
Gecelerim hayalinle özel,
Uzaktan bakman bile bana yeter,
Elveda deme bana...

FIKRA
KIRKAYAK MIYIM?

Gün olur mu güneþsiz?
Gül olur mu dikensiz?
Ben nasýl yaþarým sensiz?
Elveda deme bana...

Temel'e araba çarpar ve bacaðý kýrýlýr.
Kazayý yapan þoför para vererek anlaþmak
ister. Temel istediði fiyatý söyler:

Sevgiyi balýktan öðrenin, çünkü o
sudan çýktýðýnda ölür. (Ýran sözü)

Ü.S.
Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
* Ceza infaz kurumlarýndaki çocuklara yönelik olarak ÖZGEDER ve Karikatür ve Mizahçýlar Derneði iþbirliði düzenlenen yarýþmada üçüncülüðe layýk görüldü.

Sevmek sevdiðini bir güvercin gibi,
Avucunda koruyabilmektir.
Onu daha güzel yarýnlar bekliyorsa,
Salývermesini bilmektir.
Arkasýndan, beni býrakýp nereye gidiyorsun
Demek yerine, gittiðin yerde mutlu ol;
Kalbim seninle diyebilmektir.
Bence sevmek, sevdiðinin uðrunda
Ölmek deðil, yaþamayý göze alabilmektir.

Yalnýz býrakma bu kalbi,
Kýrma bu ümitleri,
Soldurma gönül bahçemdeki gülleri,
Elveda deme bana...

Ýsterseniz ortak olun acýma,
Bu ayrýlýk çok gidiyor gücüme.
Selam söyleyin kardeþime, eþime,
bizim ele doðru gidin turnalar.
(...)

var. Acýlarýmýzý içimize atarak gülümsüyoruz.
Ýnþallah bu günler bitecek. Anneme, babama
ve kardeþime kavuþacaðým, Yine sýcak yuvama evime döneceðim. Buradan çýktýðýmda gönlümde
açýlan yaralarý sarmak için ailem bana kucaklarýný
ve kalplerini sonuna kadar açacak biliyorum. Hep
beraber acýlarýmýzý paylaþýp, yaralarýmýzý iyileþtireceðiz. Aslýnda bir yanýmýz hep eksik kalacak;
acýmýzý hep içimizde yaþatacaðýz. Ama Allah sabrýný verecek. Çünkü bir orada olacaðýz. Herkes annesinin ve babasýnýn bu dünyadaki en iyi anne ve
baba olduðunu düþünür. Ama benim caným annem ve fedakar babam gerçekten bu dünyadaki en
iyi anne ve baba. Benim ailem bu dünyadaki en
mükemmel aile. Çünkü onlarýn desteðiyle ve sevgisiyle bu acý dolu zor günleri atlatýyorum.
Buradan çýkýnca, inþallah bende onlarýn yaralarýný iyileþtireceðim. Onlara yaþattýðým acýyý
unutmalarý için elimden geleni yapacaðým. Onlarý
çok seviyorum. Onlarda beni çok seviyorlar. Ýþte
bu yüzden inanýyorum ki bir araya geldiðimiz zaman eskisi gibi, mutlu olacaðýz. Ama ne onlar kaybettikleri evlatlarýnýn acýsýný, nede ben büyük kardeþimi unutacaðým.

SEVMEK

ELVEDA DEME BANA

Sönmez Ayyýldýz
Bolu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Bülent Bayraktar
Antalya E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

Evrim Ertekin
Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Veysel Küçükarslan
Siirt E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

TURNALAR
Bölük bölük gökyüzünde uçarsýn,
Beni buradan alýn gidin turnalar.
Derdimin üstüne dertler açarsýn,
Beni buradan alýn gidin turnalar.

AÝLEM VE CEZAEVÝ
14 yaþýndayken kazara büyük kardeþimi vurarak cezaevine girdim. Herþeyden çok sevdiðim caným annem ve babama hayatlarý boyunca
yaþabilecekleri en büyük acýlardan birini tattýrdým.
Þu anda 15 yaþýndayým. Halen Konya Cezaevindeyim. Yaþýtlarýmýn tam tersine, hiç hayalini
bile kurmadýðým bir hayatým var þimdi. Annem,
babam ve kardeþim olmasa bu kadar sabýr gösterebilirmiydim, dayanabilirmiydim, bilemiyorum.
Beni hiç yalnýz býrakmadýlar. Annem ev hanýmý,
babam belediyede kendi halinde bir iþçi, kardeþimde 6. sýnýfa baþlayacak. Her hafta ziyaretime
geliyorlar. Kendi acýlarýný bir kenara býrakýp, bana
destek olmaya çalýþýyorlar. Oysa ben annemin gözyaþlarýný benden sakladýðýný biliyorum. Dýþarýda
her gördüðü genç kýzda beni gördüðünü acýsýný
içine attýðýný, sevdiðim yemekleri piþirdiðini, her
gün sofraya oturunca beni ve rahmetli kardeþimi
düþünerek hiçbirþey yiyemediðini biliyorum.
Caným babam, kimbilir nelerden tararuf ediyor beni buralarda parasýz býrakmamak için. Hergece ailemin benim için dualar ettiðini, heran beni düþündüklerini biliyorum. Çünkü bende hep
onlarý düþünüyorum; dua ediyorum.
Caným annemin kokusunu, kucaðýný, baba
ocaðýný ve kardediþimin sýcacýk gözlerini, yuvamýzý çok özlüyorum. Görüþe geldiklerinde hepimiz
gülmeye çalýþýyoruz. Ama hepimizin gözlerinde,
gönlünde ayný hasret, ayný özlem ve ayný dilekler

Sensizlik yok mu sensizlik;
Etimden týrnaklarýmý sökmek gibi bir þey,
Yerde can çekiþen kurbanlýktan farksýz
Karanlýkta ýþýksýz kalmak gibi bir þey.
Sensizlik bir zavallýya dönmekmiþ,
Bebek gibi aðlamakmýþ sensizlik ey yâr.

- Yirmi milyar verirsen vazgeçeceðim
davadan.
Adam þaþýrýr:
- Beni milyarder mi sandýn, der.

GÜZEL SÖZ

- Haçan sen milyarder deðilsun da ben
kýrkayak mýyým?

BULMACA
SOLDAN SAÐA
1) Cezaevlerine yönelik yayýmlanan gazete-Çok konuþan,
lafazan. 2) Bir ilave eki- Bir
meyve. 3) Arapça’da bir harfBir nota- Bir nota. 4) Namus, iffet- Eserin ortasý. 5) Bataklýk
gazý-Valide-Garez. 6) (Kýsaca)
Ýstanbul Ticaret Odasý-Bir soru
takýsý-Atýn yavrusu. 7) Kýrmýzý Bir bitki - Ýklimleme aygýtý. 8)
Su-Amerika Birleþik Devletleri
kýsaltmasý. 9) Çayýn tavý-(kýsaca) Þube-Bir nota-Ýridyumun
simgesi. 10) At oturmalýðý- Söylenti. 11) Bir kimseye ait olan
eþya-Evlenmiþ boþanmýþ olanArazinin ortasý-Arýnýn yaptýðý.
12) Vilayet-Týbbi operasyon. 13)
Gerçek-Luzumsuz, boþ. 14)
Tesir-Að-Kuzu sesi. 15) Eþi
benzeri olmayan.
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YUKARIDAN AÞAÐIYA
1) Eski bir cumhurbaþkanýmýzýn adý. 2) Baðýmsýz büyük
il. 3) Ýçten davranýþ-fiil-Ýlave. 4) Bir besin maddesi. 5) Dünyayý çevreleyen çizgi-Rusçada evet. 6) Nikelin simgesi-Birden
fazla kiþinin toplanýp anlaþma yapmasý, toplantý-Demirin
simgesi. 7) Sanma saný-Bir ilimiz. 8) Þiir yazan kimse-Bir binek hayvaný. 9) Lahza-Yetenek, Kabiliyet. 10) Anane-Yürüyerek giden kimse. 11) Rutbesiz asker-Bir nota-Lale bahçesi.
12) Burmalý çivi- Titanyumun simgesi-Bir binek hayvaný-Askeri bir araç. 13) Ses yankýsý-Amme. 14) Politik-Eren, ermiþ.
15) Kainat-Asyada bir göl-Ýlaç deva
Osman Baldan / Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Geçen Sayýdaki
Bulmacanýn Çözümü

Seslenis

Sayfa 4
USTALARDAN SEÇMELER
ÜMÝT YAÞAR OÐUZCAN

BEYAZ GÜVERCÝN
Süzülüp mavi göklerden yere doðru
Omzuma bir beyaz güvercin kondu
Aldým elime, usul usul okþadým
Sevdim, gençliðimi yeniden yaþadým
Bembeyazdý tüyleri, öyle parlaktý
Açsam ellerimi birden uçacaktý
Eðildim kulaðýna; dur, gitme dedim
Hâreli gözlerinden öpmek istedim
Duydum; avuçlarýmda sýcaklýðýný
Duydum; benden yýllarca uzaklýðýný
Çýrpýnan kalbini dinledim bir süre
Ve uçmak istedim onunla göklere
Ak güvercinin iri gözleri vardý
Güzelliðinden fýþkýran bir pýnardý
Soðuk sularýndan içtim, serinledim
Çaðlayan bir nehrin sesini dinledim
Belki buydu sevmek hayat belki buydu
Iþýl ýþýldým, gözlerim dopdoluydu
Bir naðme yükseldi sevinçten ve hazdan
Bir naðme yükseldi, güzelden beyazdan
Uzattý sevgiyle pembe gagasýný
Birden öðrendim hayatýn mânâsýný
Kaderde sevgiyi sende bulmak varmýþ
Seninle bir çift güvercin olmak varmýþ.
Ümit Yaþar OÐUZCAN (1926-1984)
HAYATI
1926'da Tarsus'ta doðdu. Ýlkokulu Eskiþehir'de, ortaokulu Konya Askeri Ortaokulu'nda okudu. 1946'da
Eskiþehir Ticaret Lisesi'nden mezun olduktan sonra
Türkiye Ýþ Bankasý'na girdi. 30 yýl süreyle Adana, Ankara ve Ýstanbul Þubelerinde çalýþtý, 1977'de bankadan emekli olarak Ýstanbul'da kendi adýný taþýyan bir
sanat galerisi kurdu ve onu yönetti.
Þiire 1940'da Yedigün dergisinde þiir yazarak baþlayan Oðuzcan'ýn þiirleri daha sonra Yücel, Ýstanbul,
Büyük Doðu, Varlýk, Toprak, Çýðýr, Türke Doðru ve
Hisar dergilerinde yayýnlandý. Þiirlerinde aþk, ayrýlýk,
özlem temalarýný büyük bir ustalýkla iþleyen Oðuzcan, 1973'te büyük oðlu Vedat'ýn ölümünden sonra,
hayatýn boþluðu, ölüm ve acý üzerine de þiirler yazdý.
33'ü þiir, 4'ü düzyazý , 13'ü antoloji ve biyografik eser
olmak üzere toplam 50 kitabý yayýnlandý. Oðuzcan,
4.11.1984'te Ýstanbul'da yaþama veda etti.

AYRILIK KOYDUM ADINI
Kalbimin bir yanýnda bitmeyen bahar,
Bir yanýnda sensiz sonbahar.
Öyle bir duygu ki bu anlatamam;
Kader ayrýlýk koydum adýný.
Yokluðun bir hançer baðrýmý deldi,
Bu buruk ýzdýrap canýma yetti.
Hazaným gelmeden miyadým doldu,
Kader ayrýlýk koydum adýný.
Dertlerim benimle fasýlda þimdi,
Gönülde daðlarýma sis duman þimdi,
Þarkýlar benimle aðlýyor þimdi ,
Adýmý kader adýný ayrýlýk koydum.
Abdurrahman Sarýlar
Gaziantep E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

15 Þubat 2010
AÐAÇ YAÞ ÝKEN EÐÝLÝR

Aile, insanlarýn eðitimlerini ilk olarak aldýklarý
yerdir. Aile anne, baba ve çocuklarýn oluþturduklarý
bir topluluktur, kümedir. Ýnsan aileden aldýðý eðitim,
terbiye ve ahlâk kurallarý çerçevesinde yaþar. Eðer aldýðý eðitim, ahlâk iyi ise toplum içinde sevilen ve sayýlan bir fert olarak yaþamýný devam ettirir. Ama aldýðý
terbiye ve ahlak, etik kurallarý çerçevesi dýþýndaysa;
toplum tarafýndan sevilmeden yani nefret edilen bir
fert olarak, yaþamýný devam ettirir.
Ýnsanlarýn yaþamlarýný iyi ya da kötü bir þekilde
geçirmesinde ailenin büyük bir rolü vardýr. Bir gün
bir adam ile bir kadýn evlenmiþler. Aylar sonra bu çiftin güzel bir oðlu olmuþ. Bu çocuk babasýnýn kendisine göstermiþ olduðu ilgi ve alakadan dolayý belli bir
zaman geçtikten sonra yaramazlýk yapmaya baþlamýþ.
Gel zaman, git zaman bu çocuðun okula gitme çaðýna
gelmiþ. Babasý elinden tutup okula götürmüþ. Ailesinin kendisine göstermiþ olduðu ilgi ve alakadan dolayý yaramazlýk yapan bu çocuk okulda da yaramazlýk
yapmaya baþlamýþ. Öðretmeni ve sýnýf arkadaþlarý tarafýndan hiç mi hiç sevilmeyen bir öðrenci olmuþ.
Aradan birkaç yýl geçmiþ ve bu çocuk gittikçe bozulmaya baþlamýþ. Okuldan kaçýp kötü çevreye takýlmaya
baþlayýnca okulu býrakmýþ. Sokak sokak gezmeye baþlamýþ. Bütün insanlar ondan kaçýyormuþ. Bu halde,
periþanlýk içinde hayatýný devam ettirmeye çalýþmýþ.
Bu hallere düþmesinin tek nedeni ailesinin onu
þýmartmasýdýr. Aile bu çocuðu þýmartmayýp kendisine
güzel bir terbiye ve ahlâk vermiþ olsaydý; bu çocuk
okulunu devam ettirerek yüksek mertebelere gelebilecekti. Ayný zamanda toplum tarafýndan sevilen bir
fert olacaktý.
Aile; insanlarýn hayatta huzurlu olmasýnda etik
kurallarý çerçevesinde, yaþamýný ve hayatýný güzel bir

þekilde geçirmesinde etkili olan en önemli etkendir.
Ýnsanlarýn hayatlarýný devam ettirebilmesi için; ailesi
kendisine ilk eðitimini en güzel þekilde vermelidir.
Ahmet ailesinden almýþ olduðu terbiyeden dolayý devamlý olarak her yerde sevilen ve sayýlan bir çocuktu.
Nereden geçerse, herkes onu iþaret ediyordu. Kendisiyle ayný sýnýfta okuyan diðer arkadaþlarý kendisini
hep kendi yanlarýna almaya çalýþsa da; o, yine de onlarýn yanlarýna gitmemeye özen gösteriyordu. Çünkü o
arkadaþlarý hep okuldan kaçýyor ve internet cafelere
takýlýp, sigara kullanýyordu. O çocuklar hep okuldan
disiplin cezasý alýyordu. Ahmet ise hep takdir belgesi
alarak; okulun baþarý listesinde birinci sýradaydý. Diðer arkadaþlarýnýn aileleri hiç okula gelip, çocuklarýnýn durumlarýný sormazken, Ahmet'in babasý ise okulun aile birliði baþkanýydý. Ailesinin Ahmet’e verdiði
terbiyeden dolayý, hayatý boyunca huzurlu olarak yaþamýþ ve okulunu baþarýyla tamamlayýp, doktorluðu kazanmýþtý. Diðer arkadaþlarý ise hayatý boyunca sefalet
ve rezillik içinde hayatlarýný sürdürüyorlardý. Onlarý
gören insanlar onlarla konuþmamak için yüzlerini çevirir veya oradan kalkýp giderlerdi.
Ýnsanlarýn yaþamlarýný güzel bir þekilde devam ettirebilmesi için aileleri, küçük yaþta iken iyi bir eðitimle, güzel bir terbiye vermelidir. Atalarýmýz bu konunun önemini belirtmek üzere; "Aðaç yaþ iken eðilir." sözünü söylemiþlerdir. Bu güzel sözden yola çýkarak çocuklarýmýzýn hayatlarý boyunca huzurlu, mutlu
bir þekilde yaþamalarý için, onlarý iyi bir terbiye vererek yetiþtirmeliyiz....

M.P.
Þahlýurfa Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
* Ceza infaz kurumlarýndaki çocuklara yönelik olarak ÖZGEDER ve Karikatür ve Mizahçýlar Derneði iþbirliði ile düzenlenen yarýþmada birinciliðe layýk görüldü.

ÖZGÜRLÜK VE BENÝM ÝÇÝN ONUN ANLAMI
Özgürlük, kiþinin hareketlerine sýnýrlama getirilmeksizin yaþamasýdýr. Özgürlüðümüzden doðacak
problemlerin baþladýðý yerde getirmemiz gereken kýsýtlamalar, özgürlüðün sýnýrýný belirler. Kýsacasý bir kimsenin özgürlüðü bir baþka kimsenin özgürlüðünü kýsýtlayacaðý yerde sýnýrlanýr. Özgürlük kutsaldýr...
Özgürlük her insanýn doðuþtan sahip olduðu bir
haktýr ve bunun yanýnda özgürlük, yaþamak kadar, yemek içmek kadar önemlidir. Ýnsanlýðýn yaptýðý birçok savaþ, ayaklanma, isyan özgürlük içindir. Güzel bir hayat,
ancak özgürce yaþanýlabilir. Bir çocuðun kýrlarda koþup
dilediðince oynamasý, eðlenmesi ona sunulan özgürlüktür. Diðer yandan bir baþka çocuðun savaþ alanlarýnda
taþlarla, sopalarla verdiði savaþým ise özgürlük arayýþý,
ona sahip olma mücadelesidir. Burada yapýlan herþey özgürce bir yaþam içindir. Günümüzde devletlerin, oluþturduklarý kurumlarý sayesinde özgürlük haklarýmýz korunmaktadýr. Özgürce yaþamak için devletler bir düzen
oluþturmuþ ve bu düzenin çiðnenmemesi için gerekli
kurallar koymuþlardýr. Kurallarý ezip geçen her kim olursa olsun devlet kurumlarýnca cezalandýrýlýr. Bu cezalandýrma genelde tutsak etme hapis cezasýdýr. Elimizden
özgürlüðümüz alýnýr ve kontrolünü tutsak olan eller saðlar. Benim konumum da bu olmalý diye düþünüyorum.
Özgürlüðü elinden alýnan biri olarak, bununla ilgili yazmayý, duygu ve düþüncelerimi bu konu üzerinden aktarmayý kendimce anlamlý buluyorum. Bence, bir birey için
en önemli özgürlük, ifade özgürlüðüdür. Bir kimsenin
düþünebilmesine engel yoktur. Yalnýz düþündüklerini
ifade etme olanaðý çoðu zaman engellenir. Bu olanaðý
gerek toplum, gerek kiþiler, gerekse devletler engeller.
Düþüncenin ifade edilmesi eylemine bazý durumlarda
ceza vardýr. Yaptýðýmýz hatalarda veyahut toplum bizi düþüncelerimizi ifade ettiðimiz için yadýrgar; yeri gelir yargýlar, hüküm giydirir. Ne kadar doðru, ne kadar yanlýþ bir
anlayýþ? Bunun hükmünü siz okurlar verin.
Bir de yeniden özgürlük kavramý var, ona da deðinmek istiyorum. Bir hata edip ceza alýrýz. Cezamýz hapis
cezasý ise bu bir bakýma geri kazaným olayýdýr. Kiþiyi düþündürmeye yöneltir bu ceza. Piþmanlýk duyulmasý saðlanmaya çalýþýlýr. (Þu anki sistemin eksiklikleriyle bu durum ne kadar etkili yapýlýyor bilemiyorum.) Ayrýca idam
cezasýnýn kimi kalýplaþmýþ düþüncelerin faydalý görmesi
haricinde, genelde faydasýz ve yararsýz olduðu aþikar bir
durumdur. Bir güzel söz vardýr. "Neden düþtüðünü bilmeyene verilen ceza; onu ya düþkün ya azgýn yapar, eðitemez."der. Bu sözde anlatýlmak istenen cezayý niçin aldýðýmýzý anlamamýz, altýnda yatan asýl sebepleri görmemiz ve ders çýkarmamýz gerektiðidir. Eðitim de bu son
aþamada söz konusudur. Ortamda özgürlük kavramýný
etkileyen faktörler arasýndadýr. Bu faktörlerin bütünü
özgürlük kavramý içerisinde düþünülmesi gereken yapý-

lardýr.
Benim için özgürlük, etki ve baský altýnda kalmadan
düþünebilmek ve düþüncelerimi yine özgür bir biçimde
ifade edebilmektir. Saðlýksýz bir ortamýn, saðlýklý bir þekilde düþünebilmeyi hayli zorlaþtýrdýðý herkes tarafýndan
bilinen bir gerçektir. Bir konu hakkýndaki fikrimiz yanlýþ
da olsa fikrin özgün olmasý onu sonuna kadar savunmaya yeter sebeptir. Zati fikir hakkýnda doðru bir mantýk
yürütülmüþse sorun yok demektir. Güzel bir söz var:
"Yaþamda önemli olan þey kazançlarýmýzý kullanmak deðildir. Bunu herkes yapar. Asýl önemli olan kayýplarýmýzdan kazanç saðlamaktýr. Bu zeka gerektirir. Akýllý insan
ile aptal insan arasýndaki fark budur.". Bu sözün anlatmak istediði gayet açýk. Herkesin istisnasýz yapýlmasýný
istediði bir þeydir bu. Bireyin kayýp olaný zekasý sayesinde kazanca çevirmesi ve kendisini geliþtirip, zenginleþtirmesi ne de hoþ bir þeydir. Benim de þu an içinde bulunduðum bir kayýp zaman dönemi var. Bu kaybýmý kazanca dönüþtürmek istiyorum. Ýnsanýn bir þeyi fark edip
olmasýný istediðinde isteðine ulaþtýðýný birçok kezler
görmüþümdür. Cezaevi dýþýndaki dönemde yapmadýðým, yapamadýðým birçok þeyi içinde bulunduðum dönemde yapýyorum, yapmaya çabalýyorum. Ayný zamanda
bizleri topluma kazandýrmak için etrafýmýzda pervane
olan bunca insaný gördükçe daha bir motive oluyorum
doðrusu. Kayýptan kazanç saðlamak için de, sýfýrdan birþeyler kazanabilmek için de sadece istemek yeterlidir.
Ýsteyince çevrede beþ duyu organýmýzla algýlayabildiðimiz herþeyden birþeyler kazanmak, öðrenmek mümkündür. Düþünmek ve farkýna varmak yeterli. Farkýna
vardýðýmýz þeylere çaba göstererek, ulaþabiliriz. (...)
Unutmamak gerekir ki bizleri diðer canlýlardan ayýran
tek þey düþünebilmemizdir. Düþünmüyorsak, düþünemiyorsak diðer canlýlardan ne farkýmýz kalýr ki? Bu soruyu ben cevaplandýrmayacaðým. Düþünebilen her canlýnýn bu soruya bir cevap verebileceðine inanýyorum.
Ben, her insanýn içinde iyiliðin, güzelliðin ve özgürlük hissinin egemen olduðu kanýsýndayým. Sadece ve sadece iyiyi ve doðruyu elde ederek kendimize özgür yaþam yolunu açabileceðimize iliþkin bilinçlendirilmemiz
gerekmektedir. Bilge büyüklerimizin açtýðý yolda, özgürce koþabilmemiz için bu gereklidir. Ayrýca ceza birçok
þeyin farkýna varmamýzý saðlar. En baþta özgürlüðün kýymetini ve özgürce sevebilmenin deðerinin farkýna varmamýzý saðlar.
"Kendi özel yolunda kendine, özel olduðun için deðer ver."
K.D.
Ýzmir Çocuk Eðitimevi
* Ceza infaz kurumlarýndaki çocuklara yönelik olarak ÖZGEDER ve Karikatür ve Mizahçýlar Derneði iþbirliði ile düzenlenen yarýþmada ikinciliðe layýk görüldü.
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Genel Müdür Kalaman, Ankara Çocuk ve Gençlik
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, beraberinde Daire Baþkaný Burhanettin
Eser ve Tetkik Hakimi Fahrettin
Kýrbýyýk olduðu halde 19.01.2010
tarihinde Ankara Çocuk ve Gençlik
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Genel Müdür Kalaman, Kurum
toplantý salonunda yapýlan toplantýda; Kurum Müdürü Necmi
Acun’dan slayt eþliðinde Kurumun
fiziki, idari yapýsýyla hükümlü ve
tutuklu profili ve eðitim öðretim

çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý.
Toplantýnýn ardýndan Genel
Müdür Kalaman ve beraberindeki
heyet, hükümlü ve tutuklu odalarýný ziyaret etti. Kalaman, tutuklu
ve hükümlüler ile sohbet ederek,
onlarýn sorunlarýný dinledi.
Ardýndan heyet kurumda bulunan eðitim alanlarýný, iþ ve meslek
atölyelerini gezerek kursiyerlerle
görüþtü. Kalaman, Kurum idarecilerinden, Kurum usta öðreticileri
ve öðretmenlerinden yürütülen
meslek edindirme çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý.

Doðubayazýt’ta hükümlüler için eðlence programý
Doðubayazýt A2 Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda 13.01.2010 Çar-

þamba günü "Ýlüzyon Gösterisi, Þiir
Dinletisi, Hiphop Dansý ve Belge

Daðýtým" programý Ýlçe Protokolünün katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
Program, ünlü Ýllüzyonist Teoman Tenikeci'nin illüzyon gösterisi
ile baþladý. Gösteri büyük merak ve
heyecanla izlendi. Ýzleyenlerin yüzlerinde hayret ve þaþkýnlýk gözlendi.
Gösteri þiir dinletisi ile devam etti.
Daha sonra Ceza Ýnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Erdinç
Görgü, Veysel Akbaþ, Cihan Doðan
ve Adem Ýlgin'in hiphop dans gösterisinde bulundular.
Programýn belge daðýtým töreni
bölümünde II. Kademe Okuma Yazma dalýnda belge almaya hak kazanan 10 hükümlü ve tutukluya Doðubayazýt Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan Dündar, Aðýr Ceza Mahkemesi

Baþkaný Mustafa Zeybek, Milli Eðitim Müdürü Cemal Ersü, Ýlçe Jandarma Komutan Vekili Bahtiyar Ay
ve diðer katýlýmcýlar tarafýndan belgeleri takdim edildi.
Program, katýlanlara ve katký saðlayanlara teþekkür edilmesi, ikram
ve fotoðraf çekilmesi ile sona erdi.
Programa Doðubayazýt Cumhuriyet Baþsavcýsý Hakan Dündar, Aðýr
Ceza Mahkemesi Baþkaný Mustafa
Zeybek, Milli Eðitim Müdürü Cemal Ersü, askeri yetkililer, Kurum
Müdürü Vural Temur, Kurum Ýkinci
Müdürü Ýsmail Karaman, Kurum
Öðretmeni Veysel Iþýk, diðer Protokol üyeleri, Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.

Ceza infaz kurumlarý eðitim servisi için el kitabý
Ünye Ceza Ýnfaz
Kurumu personeli
Odabaþý ve Ertanç
trafik kazasýnda
vefat etti
Ünye’de, 21.12.2009 tarihinde saat
17:15 sýralarýnda Ünye M Tipi Kapalý-Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu Teknisyeni Hüsamettin
Odabaþý (45) yönetimindeki otomobilin,
Mükerrem Bayrak idaresindeki otomobille
çarpýþmasý sonucu oluþan kazada iki kiþi
hayatýný kaybetti. Kazada Ýnfaz ve Koruma
Memuru Erdal Ertanç (47) olay yerinde,
Teknisyen Hüsamettin Odabaþý da kaldýrýldýðý Ünye Devlet Hastanesinde hayatýný
kaybetti.
09.05.1964 tarihinde, Ünye
Ýlçesisin Güzelyalý köyünde
dünyaya gelen Hüsamettin
Odabaþý, 22.12.1988 tarihinde
infaz ve koruma memuru olarak
Kurumda göreve baþladý. 19.11.1992 tarihinden bu yana ise Kurumun Açýk bölümünde faaliyet gösteren Demir Atölyesinde
teknisyen olarak çalýþmaktaydý. 21 yýllýk hizmeti bulunan Odabaþý evliydi.
27.08.1962 tarihinde, Kumru ilçesinin Kovancýlý köyünde
dünyaya gelen Erdal Ertanç ise
06.07.1986 tarihinde Kurumda
infaz ve koruma memuru olarak
göreve baþladý. Bir müddet Kumru Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda görev yapan Ertanç
04.06.1996 tarihinde yeniden Kuruma döndü. 23 yýl 6 ay hizmeti bulunan Ertanç, evli
ve 4 kýz çocuðu babasýydý.

Ceza infaz kurumu eðitim servisi çalýþanlarýnýn iþ analizlerinin yapýlarak görev tanýmlarýnýn ortaya konulacaðý el kitabý için 18-29 Ocak 2010 tarihlerinde
atölye çalýþmasý yapýldý.
Kahramanmaraþ Personel Eðitim
Merkezinde gerçekleþtirilen atölye çalýþmasýna Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Eðitim Biriminde görev yapan
Cezaevi Müdürü Ertan Taþkýn, Öðretmenler Levent Preveze ve Naci Bilmez
ile çeþitli ceza infaz kurumlarýnda görev
yapan Öðretmenler Ramazan Günþan,
Adem Çimen, Haydar Yalýn, Kubilay Kurumlu, Oðuzhan Çetin, Veysel Kamalý,
M. Barýþ Demir, Esen Varol, Kadriye Ýnce, Ömer Muhtar Uryanoðlu, Oðuzhan
Durhan, Abdullah Tutgun ve Þerafeddin
Yýldýrým katýldý.
Bu çalýþmayla; Hizmetin kalitesini
artýrmak, eðitim-öðretim hizmetlerinin
standartlarýný belirlemek, hizmet kapasitesini artýrmak, eðitim hizmetlerine en
üst düzeyde katýlým saðlamak, kaynaklarýn verimli ve etkili bir þekilde kullanýmýný saðlamak, çeþitli kurum ve kuruluþlarla yapýlan iþ birliði faaliyetlerinin niteliðini artýrarak eðitim ile ilgili her düzeydeki planlama ve politikalarýn oluþturulmasýnda yer almak, eðitim servislerine
yapýlan iþin niteliðine ve önemine uygun
olarak yeterli sayý ve nitelikte personel
görevlendirilmesini saðlamak, eðitim
servislerinde görev yapan personelin sayý

ve nitelik olarak yeterli olup olmadýklarýný belirlemek, çözüm odaklý ve ihtiyaç temelli eðitim hizmeti anlayýþýný oluþturmak, gelecekte duyulabilecek çalýþan ihtiyacýný ve bu çalýþanlarýn ihtiyaçlarýný
saptayarak insan kaynaklarý planlamasýna
yardýmcý olmak, iþ deðerlemesi için her
bir iþin göreceli önemini ortaya koymayý
saðlayacak temel bilgilere ulaþmak ve iþgörenler için yasal düzenlemelerinin yapýlmasýnda gerekli verileri saðlamak
amaçlanýyor.
Çalýþma sonunda elde edilen sonuç-

larýn, 2010 yýlý içinde derlenip kitap haline getirilerek kurumlarýn hizmetine sunulmasý planlanýyor.
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Kurumlarda yeni yýl coþkusu
Düzce B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, mesleki eðitim ve spor kurslarýnda belge almaya hak kazanan hükümlü
ve tutuklulara belgelerini daðýtmak üzere
tören düzenlendi. 30.12.2009 tarihinde düzenlenen törene Cumhuriyet Savcýsý Musa
Serdar, Jandarma Bölük Komutaný, Milli
Eðitim Þube Müdürü, Halk Eðitim Müdürü, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu
Baþkaný, Denetimli Serbestlik Þube Müdürü, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü ve ikinci
müdürü, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Kurum Müdürü Mehmet Evin açýlýþ
konuþmasýnda; 2009 yýlý sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetlerin yer aldýðý slayt gösterisi
eþliðinde kurumda düzenlenen faaliyetler
hakkýnda bilgiler verdi. Daha sonra katýlan
konuklar tarafýndan hükümlü tutuklulara
belgeleri daðýtýldý
Ayrýca, 2009’a veda edilen bugünde hükümlü ve tutuklularýn morallerini artýrmak
ve yeni yýla iyi dileklerle baþlamalarý arzusu
ile belge töreninin ardýndan Mahalli Sanatçý Yaþar Aslan tarafýndan tüm konuklar ve
hükümlü tutuklulara müzik ziyafeti verildi.
Antalya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, 28 Aralýk 2009 tarihinde saat
14:00-18:00 saatleri arasýnda 400 hükümlü
ve tutukluya yeni yýl kutlamalarý çerçevesinde Antalya-Kepez Ýlçe Belediyesinin katkýlarýyla moral günü etkinliði düzenlendi.
Moral Günü kapsamýnda Kepez Belediyesi
Türk Halk Müziði Topluluðu tarafýndan
konser, kente Kepez Belediyesi organizasyonuyla gelen Afrikalý Kenya Akrobasi Grubu tarafýndan çeþitli gösteriler sunuldu.
Programa Antalya Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Þenol Yýlmaz, Kepez Belediye Baþkaný

Hakan Tütüncü, Kepez Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Gürsel Kaya, Kepez Ýlçe Garnizon Komutaný Beþir Acar, Ýnfaz Hakimi
Mehmet Deveci, Cumhuriyet Savcýsý Hasan Baykal baþta Kurum Müdürü Ergün
Dinç olmak üzere Kurum ikinci müdürleri,
öðretmenleri, sosyal çalýþmacýlarý, psikologlarý ve infaz ve koruma memurlarýnýn
katýldý.
Karataþ Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda gerçekleþtirilen yýl baþý müzik-eðlence programýnda hükümlü ve tutuklular doyasýya eðlendiler.
17.12.2009 tarihinde düzenlenen programa Kurum Müdürü Erol Öztekin, Kurum Öðretmeni Ali Çýnar, Sosyal Çalýþmacý
Eda Ünlü Saðdýç ve Kurum personeli ile
hükümlü ve tutuklular katýldý.
Mahalli sanatçýlarýn birbirinden güzel
türküleri ile baþlayan programda, sahne
alan Özkan Can Canpolat hükümlü ve tutuklulara unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti.
Ankara
Çocuk
Eðitimevinde
30.12.2009 tarihinde kurum yemekhanesinde düzenlenen bir programla yeni yýl
kutlandý.
Yeni yýl kutlama programýna Kurum
Müdürü Salih Efe, Ýkinci Müdür Üzeyir
Kaya ve Kurum personeli, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardým Vakfý Genel
Baþkaný ve üyeleri ile Kültür Bakanlýðý ses
ve saz sanatçýlarý katýldý. Kurum Sosyal Çalýþmacý Güner Irmak tarafýndan düzenlenen organizasyonda konuþan Kurum Müdürü Salih Efe çocuklarýn yeni yýllarýný kutlayarak yeni yýlda tüm çocuklarýn özgürlüklerine kavuþmalarýný temenni ettiðini ifade
etti. Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere

gezisi esnasýnda Cumhuriyet Baþsavcýmýz îsmail Alkan tarafýndan
atölyede üretilen kilim ve çanta kurum hatýrasý olarak hediye edilmiþtir.
Ýnfaz Koruma memurlarý ve diðer personellerle de sohbet eden
Vali Ali Kolat; kurumun fiziki þartlarýnýn iyi olmasýndan dolayý duyduðu memnuniyetini belirterek,
hizmet verenlere teþekkür edip;
kurumumuzdan ayrýlmýþtýr.

Ceyhan’ýn
kurtuluþunun
88. yýlý kutlandý
Ceyhan M Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda,
Ceyhan'ýn Kurtuluþunun 88.
yýl dönümü nedeniyle kutlama programý gerçekleþtirildi. Program çerçevesinde Mithat
Paþa Ýlköðretim Okulu Müdür
Yardýmcýsý Engin Topal tarafýndan
6 Ocak Ceyhan'ýn kurtuluþuyla
alakalý bir konferans verildi.
Konferansla birlikte slayt gösterisi ve þiir dinletisininde gerçekleþtiði etkinlik, Kurumumuz hükümlü ve tutuklularýndan oluþan

Yardým Vakfý Genel Baþkaný Gülgen Dural
ise konuþmasýnda böyle bir günde geleceðimizin güvencesi olan çocuklarla birlikte olmaktan gurur ve onur duyduklarýný belirterek, yeni yýlda tüm sorunlarýndan uzaklaþarak mutlu olmalarý dileðinde bulundu.
Program Vakýf üyelerinin hediyelerini çocuklara daðýtmasý ile devam etti. Sheraton
Otelinden temin edilen yaþ pasta ve meþrubatlar ile Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardým Vakfý üyeleri tarafýndan getirilen yiyecek ve içecekler çocuklara ikram
edildi. Kültür Bakanlýðý Türk Halk müziði
ve Türk Sanat müziði sanatçýlarý seslendirdiði parçalarla çocuklar gönüllerince eðlenerek yeni yýla sorunlarýndan bir nebze olsun uzaklaþmýþ ve mutlu olarak girdiler.
Ýskilip Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda
yeni yýl sebebiyle eðlence düzenlendi. Hükümlülerin moral ve motivasyonunu yükseltmek ve onlarý sivil hayata hazýrlamak geleceðe umutla bakmalarýný saðlamak ama-

cýyla düzenlenen etkinlik büyük beðeni ve
takdir topladý.
Ýskilipli Mahalli Sanatçýlar; Rüstem
Kýlpelit, Dilaver Baþvur ve Önder Çevrik
verdikleri konserle dinleyenleri eðlendirdiler. Ayrýca hükümlülerden Kürþad Uzun,
Maþallah Uguni, Veysel Geçer ve Fatih Topal söyledikleri birbirinden güzel þarký ve
türkülerle dinleyenlere müzik ziyafeti çektiler.
Kurum Müdürü Mustafa Kemal Cengiz, Ýkinci Müdür Salim Özcan, Kurum
Öðretmeni Ýsmet Filiz ve diðer personelin
katýldýðý etkinlik büyük beðeni gördü. Hükümlüler yapýlan etkinlik dolayýsýyla Kurum
Müdürü Mustafa Kemal Cengiz, Ýkinci
Müdür Salim Özcan ve Kurum Öðretmeni
Ýsmet Filiz’e teþekkür ettiler.
Hükümlülerin moral depoladýðý programýn sonunda, Kurum Müdürü Mustafa
Kemal Cengiz, mahalli sanatçýlara katkýlarý
için teþekkür etti.

Gümüþhane E Tipi’nde belge
daðýtým töreni ve THM konseri

Vali Kolat’dan
Sivas E Tipi’ne
ziyaret
Sivas Valisi Ali Kolat Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunu ziyaret etti. Vali
Ali Kolat'a Sivas Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ýsmail Alkan, Kurum Müdürü Mustafa Canatan ile
diðer çalýþanlar eþlik etti.
Ceza Ýnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren mutfak, iþ yurdu, revir, eðitim birimi ve eðitim
birimi bünyesindeki kilim atölyesini, kütüphane, bilgisayar laboratuarý, iþ ve meslek kursu verilen derslikleri gezen Vali Ali Kolat bu tür
faaliyetlerin tahliye sonrasý iþ
imkânýnýn kazanýlmasýnda büyük
etkileri olacaðýný belirtti.
Vali Ali Kolat'ýn kilim atölyesini

Ankara Çocuk Eðitimevi

Gümüþhane E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumunda 24.12.2009 tarihinde belge
daðýtým töreni ve müzik eðlence programý düzenlendi.
Törene Cumhuriyet Baþsavcýsý Abidin
Bozkan, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný
Halil Yüksel, Cumhuriyet Savcýsý Utku Salih
Dinçer, Cumhuriyet Savcýlarý Murat Akýn ve
Tercan Yusuf Mudu, Gümüþhane Belediye
Baþkaný Mustafa Canlý, Arzular Belediyesi
Baþkan Vekili Muhlis Devran, Kurum Müdürü
Metin Erkýlýç, Kurum ikinci müdürleri, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Törende Cumhuriyet Baþsavcýsý Abidin
Bozkan, ceza infaz kurumlarýndaki eðitim-öðretimin önemi üzerine bir konuþma yaptý. Konuþmanýn ardýndan hükümlü ve tutuklulardan

bilgisayar iþletmenliði, yetiþkinler 1.kademe
okuma yazma, aþçýlýk, erkek berberliði ve boya
badana kurslarýnda baþarýlý olanlara belgeleri
verildi.
Belge daðýtým töreninin ardýndan Gümüþhane Belediyesi, Arzular Belde Belediyesi ile
Gümüþhane Üniversitesinin katkýlarýyla mahalli sanatçýlar tarafýndan Türk Halk Müziðinden oluþan müzik eðlence programý sunuldu.

Manisa E Tipi’nde tiyatro gösterisi

halk oyunlarý ekibinin gösterisi ile
son buldu.
Etkinliðe Kurum Müdürü Selçuk Sucu, Kurum Ýkinci Müdürü
Rahmetullah Çakmak, Kurum
Öðretmeni Ahmet Minar, Sosyal
Çalýþmacýlar Ayça Belenli ve Ebru
Perçem Yavuz, Kurum personeli
ile hükümlü ve tutuklular katýldý.

Manisa E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
infaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklular için 13.01.2010 tarihinde Manisa Belediyesi Þehir Tiyatrosu tarafýndan "Oldu da Bitti Maþallah" adlý oyun sergilendi.
Programa Cumhuriyet Savcýsý Yusuf
Kýzýltuð, Kurum Müdürü Hasan Çift,
Kurum ikinci müdürleri, Psikologlar
Selin Gömeç ve Emine Karalar, Sosyal
Çalýþmacý Mehmet Doðru ile hükümlü
ve tutuklular katýldý.
Eðitim Birimi tarafýndan organize
edilen etkinlikle hükümlü ve tutuklulara eðlenceli anlar yaþatýlýrken, oyun so-

nunda Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Kýzýltuð, Genel Sanat Yönetmeni Tayfun
Þengöz’e teþekkür ederek, bunun gibi
programlar ile kendilerini tekrar Kurumda görmek istediklerini ifade etti.
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SUÇ VE SUÇ ÝÞLEME DAVRANIÞINI ETKÝLEYEN BAZI FAKTÖRLER
Suç; toplumun tasvip etmediði çeþitli davranýþ biçimlerinden biridir.Toplum düzenini saðlamak amacýyla, yapýlmasý ya da yapýlmamasý gereken eylemler bir takým kurallarla belirlenmiþ ve bu
kurallarýn þahýslar tarafýndan ihlal edilmesi halinde cezai yaptýrýmlara baðlanmýþtýr.
Ýnsan toplumunun en küçük biriminin varlýðýyla birlikte suçun kendiliðinden ortaya çýktýðý kabul edilir. Yoksa insanlar hukuk kuralý koyarak suçu yaratma çabasý içerisinde olmamýþlardýr.
Suçun, insan yaradýlýþýnýn doðal gereði kiþinin sorumluluðunda mý? yoksa sonradan toplum
etkisi altýnda edinilen bir özellik mi? olduðu tartýþma konusu olarak devam ede gelmiþtir. Suçlu olarak tanýmladýðýmýz kiþilerden bazýlarý çok basit
nedenlerden dolayý insanlarýn hayatýný ve malýný
elinden alabiliyor ve kendi isteklerini gerçekleþtirmek için baþkalarýnýn hayatýný hiçe sayabiliyorlar.
Her toplumda görülen bu tür davranýþlar yýllar boyunca düþünürleri, yöneticileri, hukukçu ve bilim
adamlarýný yakýndan ilgilendirmiþtir. Suç ortaçaðda þeytani bir davranýþ ve kötü ruhlarýn etkisiyle
ortaya çýkan bir eylem olarak düþünülürken, günümüzde; bazý düþünürler kiþinin kendi üzerinde
kontrolünü azaltan veya güçleþtiren patolojik durumlarda,(zekâ geriliði, paranoya, antisosyal kiþilik
bozukluklarý gibi) kimi düþünürler de, suç nedenlerini bireyin dýþýnda, toplumsal çevrede yoksulluk, ekonomik sorunlar, eðitim düzeyi gibi faktörlerde aramýþlardýr. Kanýmca, kiþinin suçluluðunu
yalnýzca onun sorumluluðunda olan bireysel bir
davranýþ olarak deðerlendirmek, içinde yetiþtiði
toplumsal koþullarý göz ardý etmek bilimsel anlayýþla baðdaþmamakta, suçluluðun deðerlendirilmesinde bu durumu hazýrlayan toplumsal çevrenin de dikkate alýnmasý gerekmektedir.
Bireye doðru davranýþý öðretme ve doðru modeller sunma yönünden toplum sorumludur. Örneðin; büyük þehirlerimizin bazý mahallelerinde
yaþayan yerel toplumun suç üzerindeki etkisini
deðerlendirdiðimizde; buradaki sosyal çevre; hýrsýzlýðý, uyuþturucu madde satýcýlýðýný doðal karþýlamakta, bir ailede çocuk bu yönde eylemde bulunmuþsa sýrtý sývazlanmakta adeta suç meþrulaþtýrýlarak olumlu bir model sunulmamaktadýr.
Yine kanunun suç olarak kabul ettiði bir davranýþý her zaman toplum tarafýndan suç olarak görülmeyebilir. Örneðin; daha çok Türkiye'nin Doðu
ve Güneydoðu Anadolu Bölgelerinde meydana gelen töre cinayetleri, kan davalarý gibi suç teþkil
eden cinayet eylemlerinin ortaya çýkmasýný saðlayacak biçimde özendirilmesi, cinayeti suç olmaktan çýkarmakta; onurlu bir davranýþ biçimi olarak
bireye öðretilmektedir.
Son yýllarda ülkemizde suç oranlarýnda hýzlý
bir artýþ olduðu gözlenmekte ve suç iþleme yaþý da
gittikçe düþmektedir.
Ceza infaz kurumlarýmýzda bulunan hükümlü ve tutuklularýn suç türlerine bakýldýðýnda yoðunluklu olarak gasp, hýrsýzlýk, yaðma, dolandýrýcýlýk gibi ekonomiye dayalý, adam öldürmek, öldürmeye teþebbüs, müessir fiil, tehdit gibi þiddete yönelik, çýkar amaçlý çete oluþturmak, uyuþturucu
madde kullanmak ve ticaretini yapmak, ýrza geçmek, fuhuþ yapmak, fuhþa aracýlýk etmek ve terör
örgütüne mensup olma gibi suçlarýn oluþturduðu
görülmektedir.
Suç nedenlerine baktýðýmýzda; suç iþlemede
her ne kadar kiþilik yapýlarý ve kalýtsal etkenlerden
söz edilse de, ekonomik faktörlerin dolaylý ve dolaysýz etkisinin daha yoðun olduðu gözlemlenmektedir. Ýþsizlik, yoksulluk, gelir daðýlýmýnda
eþitsizlik, eðitim seviyesinin düþüklüðü, büyük
kentlere göçler, ayrýca; sevgi yoksunluðu, hatalý ve
eksik eðitim, baskýcý disiplin yöntemleri, çocuk istismarý, göçlerin oluþturduðu kültür çatýþmalarý,
gecekondulaþma, yöresel gelenek ve görenekler,
erken yaþta çalýþmak zorunda kalýnmasý, parçalanmýþ aileler, ailede suçlu bireylerin örnek teþkil et-

mesi, yazýlý ve görsel basýnda þiddet içerikli yazýlarýn yazýlmasý, dizi ve filmlerin gösterilmesi, ayrýca;
ülkemizde sýk sýk aflarýn çýkmasý gibi etkenlerin
suç iþleme oranlarýný tetiklediði,
Ceza infaz kurumlarýnda suç iþleyen kadýn
sayýsýnýn erkeklere göre çok düþük bulunduðu, kadýn hükümlü ve tutuklular arasýnda genellikle ekonomik nedelerin aðýrlýkta olduðu hýrsýzlýk ve fuhuþ gibi suçlar görülmekle birlikte, az da olsa aile
içi sorunlar sebebiyle aile bireylerini öldürme ve
namus cinayeti suçlarýný iþledikleri, kadýnlarda suç
iþlemelerine yol açan nedenler arasýnda; boþanma,
eþ ve diðer aile büyüklerinden þiddet görme, erkeðin ikinci eþle evliliði sonucu terk edilme, aile tarafýndan çeþitli sebeplerle reddedilme gibi etkenlerin rol oynadýðý,
anlaþýlmaktadýr.
Ceza infaz kurumlarýmýzda; suç oranlarýndaki artýþ 15 yaþýndan itibaren artmaya baþlamakta,
22-29 yaþ grubunda doruk noktasýna ulaþmakta,
29 yaþtan itibaren 39 yaþýna kadar yavaþ bir seyir izlemekte, 40 yaþýndan sonra düþme eðilimine girmektedir. Bunun olasý sebepleri arasýnda; bireyin
suç iþlemeye karar verirken kendisine getirisini,
yakalanma ve cezalandýrýlma olasýlýðý ile yükleneceði cezanýn þiddetini dikkate almasý, yaþla beraber fiziksel gücünün azalmasý, yaþ ilerledikçe sorumlu bulunduðu kiþi sayýsýndaki artýþ ve yaþama
bakýþ derinliðinin artmasý, kiþinin evli veya bekâr
olma durumu gibi etmenlerin, bireylerin suç iþleme davranýþýný etkilediði görülmektedir.
Suç iþleme davranýþýný etkileyen faktörler:
Aile Faktörü : Çocuðu suça iten nedenler düþünüldüðünde, ailenin geniþ ya da parçalanmýþ olmasý önemli bir etkendir. Aile nüfusunun fazlalýðý,
çocuðun ev ile olan ilgisinin zayýf olmasýna sebep
olmakta ve ailenin çocuk üzerindeki yol göstericiliðini ve kontrolünü engellemektedir. Ailenin eðitimsiz olmasý ve ekonomik durumun da kötü bulunmasý, çocuðun suça itilmesinde önemli bir faktördür. Ailenin ekonomik yönden güçsüz olmasý
çocuðun küçük yaþtan itibaren çalýþmasýna sebebiyet vermekte ve çocuk eðitimini tamamlayamamaktadýr. Bu durum çocuðu dýþ dünyaya karþý savunmasýz býrakmakta, sokakta çalýþýrken edinmiþ
olduðu arkadaþlar, onu kendi yanlarýna ve olumsuz
yaþam biçimlerine doðru çekmekte, bu durum çocuðun aileden yavaþ yavaþ kopmasýna, arkadaþ çevresinin kendisi için daha önemli olmasýna sebep
olmaktadýr. Arkadaþlarýný kaybetmek istemeyen
çocuk, onlarýn yaþam biçimlerine ve alýþkanlýklarýna uyum saðlamak zorunda kalmakta ve kimi zaman arkadaþlarýnýn aldýðý uyarýcý, uyuþturucu
maddeleri kullanmakta, zamanla kullandýðý bu
maddeler çocukta baðýmlýlýk yarattýðýndan çocuk
para bulmak için hýrsýzlýk, gasp gibi suçlarý iþlemeye baþlamaktadýr. Ailenin çocuðun bu durumuna tepki göstermesi, çocuðun aileden soðumasýna
ve uzaklaþmasýna sebebiyet vermektedir. Yine aile
ortamýnda sürdürülen örf, adet ve geleneklerin ön
planda tutulmasý, toplumsal baskýlar ve beklentiler, yaþanýlan ortam ve kültür yapýsý bireyde baský
oluþturmakta, istemeden de olsa çevreden soyutlanmamak için bir takým suçlarý iþlemesine sebebiyet vermektedir.
Göç Faktörü : Daha iyi yaþam koþullarýný
oluþturmak için kýrsaldan kentlere göç eden aile,
geldiði yerde tam olarak umduðunu bulamamakta, yeni ve katlanýlmasý güç sorunlarla karþý karþýya
kalmaktadýr. Örf ve adetlerine sadýk, kapalý ve özel
bir toplumsal yaþama sahip çekirdek aile, geniþ
kýrsal aileden de, kentin çekirdek ailesinden de
farklý bir kültüre sahip bulunmaktadýr. Göç ettiði
þehirde karþýlaþtýðý iþsizlik, gelir düzeyi ve eðitim
seviyesinin düþüklüðü þehre uyumu daha da zorlaþtýrmaktadýr. Aile bireyleri kentin insan yaþamýný
kolaylaþtýran konforun çekiciliðine özenti duymakta, ancak kentteki gelenek ve göreneklerin kýrsal kesimlere uymamasý nedeniyle ayný zamanda

kent deðerlerini yadýrgamaktadýr. Erkek otoritesini kaybetmekten korkmakta, kadýn ve çocuklar ise
daha baðýmsýz olmak istemektedirler. Bu kültür
çatýþmasý en çok genç kuþaklarý etkilemektedir.
Kent yaþamýndaki uyumsuzluklara tepki olarak
kendini kanýtlama, kentte yüksek standartlarda yaþayan yaþýtlarýna özenme, sýnýf atlama, zengin olma hayali ve çaresizliðe baþkaldýrma gibi etkenler
daha çok çocuklarý hýrsýzlýk, kapkaç, gasp gibi suçlara yöneltmekte, yine bunlar arasýnda uyuþturucu
madde baðýmlýlýðýný da artýrmaktadýr.
Medya Faktörü : Ülkemizdeki yazýlý ve görsel
basýnda sürekli þiddet olaylarýnýn gündemde tutulmasý, bazý mafya-çete mensuplarýndan bahsederken yüceltmesi, zaten eðitim ve ekonomik seviyesi düþük olan insanlar üzerinde olumsuz etki yaratmakta, bireyler; bu yollara baþvurduklarýnda deðer göreceðini ve yaþamlarýnýn daha doyumlu olacaðýný düþünmektedirler. Televizyonlarda gösterilen dizilerin bir kýsmýnda aile deðerleri geri plana
itilerek, cinsel cazibenin ön plana çýkarýlmasý ve
medyanýn Türkiye'yi Ýstanbul'dan ibaret olarak
görmesi, en fazla 40-50 kiþi etrafýnda dönen çarpýk
iliþkilerin aslýnda yaþanmasý gereken normal bir
davranýþ olarak topluma lanse ettirilmesi, henüz
yolu, suyu ve tuvaleti bulunmayan köylerdeki yaþantýyla çeliþki oluþturmakta ve toplumun körleþtirilmesine yol açmaktadýr. Þaþaalý yaþantýlar, þiddet içerikli film ve dizilerin gösterilmesi, eðitimden yoksun bulunan ve gelir daðýlýmýndaki adaletsizliði yaþayan bireyler üzerinde olumsuz etki yaratarak suç iþlemelerine zemin hazýrlamaktadýr.
Eðitim Faktörü : Eðitimin her birey tarafýndan istekle ve kaliteli olarak alýnmasý, bireyi suç
davranýþýndan alýkoymada en önemli unsurdur.
Okulda verilen eðitimin içeriði, okulun insan karakterini þekillendirici ve insana verecekleri çok
önemlidir. Okul ve aile eðitimi çocuðun iyi yönde
geliþmesi hususunda birleþirse eðitim adýna
olumlu sonuçlara ulaþýlabilir.
Ceza infaz kurumlarýnda barýndýrýlan hükümlü ve tutuklularýn önemli bir kýsmýnýn yeterli
ya da hiç eðitim almadýklarý tarafýmýzdan yapýlan
denetimlerden de anlaþýlmaktadýr.
Ceza infaz kurumlarýndan barýndýrýlan hükümlü ve tutuklularýn; Örneðin; 2009 yýlý Þubat ayý
itibarýyla Nazilli E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumunda; toplam 14 kiþinin okuma yazma bilmediði, (%1,5) 10 kiþinin okuryazar ( %1,1 ) 510
kiþinin ilkokul(%57,36 ) 222 kiþinin ilköðretim (
%24,97), 121 kiþinin lise ( %13,61), 12 kiþinin de
yüksekokul ( %1,34 ) mezunu, 2009 yýlý Mayýs ayý
itibarýyla; Kastamonu E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumunda; kapalý kýsýmda toplam 6 kiþinin
okuma yazma bilmediði (%010,9), 12 kiþinin
okuryazar (%2,19), 318 kiþinin ilkokul (%58,03),
134 kiþinin ilköðretim (%24,45), 70 kiþinin lise
(%12,77), 3 kiþinin de yüksekokul (%0,055), 5 kiþinin fakülte (%0,009) mezunu, açýk kýsýmda barýndýrýlan hükümlülerden; 1 kiþinin okuma yazma
bilmediði (%013,7), 45 kiþinin ilkokul (%61,64),
17 kiþinin ilköðretim (%23,29), 10 kiþinin lise
(%13,70) mezunu, 2009 yýlý Kasým ayý itibarýyla
Bursa H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda; toplam 2 kiþinin okuma yazma bilmediði, (%02), 28
kiþinin okuryazar ( %3 ), 592 kiþinin ilkokul
(%62), 216 kiþinin ilköðretim (%22),110 kiþinin
lise (%11), 17 kiþinin de yüksekokul (%2) mezunu olduðu anlaþýlmakta, eðitim durumu düþtükçe
suç iþleme eðiliminin yükseldiði, yüksekokul mezunlarýnýn ise tamamýna yakýnýnýn ekonomik suçlarý iþlediði,
görülmektedir.(*)
Yine bu kurumlarda barýndýrýlan hükümlü ve
tutuklularýn suç nevilerine bakýldýðýnda yaklaþýk
olarak %48 nin ekonomiye dayalý suçlarý iþlediði
(gasp, hýrsýzlýk, yaðma, dolandýrýcýlýk gibi.) anlaþýlmaktadýr.
Bu tabloya göre; eðitim durumu ile ekonomik
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sorunlarýn bireylerin suç iþlemesiyle doðrudan
iliþkili olduðu, eðitim ve ekonomik seviye yükseldikçe suç oranlarýnda önemli düþüþlerin yaþandýðý
gözlemlenmektedir.
Eðitim; sadece suç öncesi için deðil, suç iþlendikten sonra da suçlularýn ýslahýna, topluma
kazandýrýlmasý için gerekenleri yapmaya, iyi halin
muhafazasýnýn saðlanmaya çalýþýldýðý ve ömür boyu devam eden bir süreç olduðuna göre, bu sürece gerekli katkýyý saðlama yönünde ceza infaz kurumlarýnda eðitim ve psiko-sosyal yardým servislerine önemli görevler düþmektedir.
Sonuç Olarak ;
Türkiye'de suç oranlarýnýn artmasý, daha çok
sosyal devlet anlayýþýnýn geliþmemesinin bir sonucu olarak ortaya çýkmaktadýr.
Sosyal devlet anlayýþý; sosyal barýþý ve adaleti
saðlamayý, sosyal ve ekonomik hayatý düzenlemeyi,
güçsüzü güçlü karþýsýnda korumayý esas alýr. Bu
anlayýþ içerisinde doðumundan itibaren bireylerin
içinde bulunduklarý aile, okul, arkadaþ ve iþ ortamlarýnda karþýlaþabileceði olumsuz þartlarýn risk
faktörü haline gelmemesi, engelleyici ve koruyucu
tedbirlerin alýnmasý büyük önem taþýmaktadýr.
Çeþitli nedenlerle suça itilen kiþileri topluma kazandýrmak gibi hem sýkýntýlý hemde verimliliði
düþük bir süreç yaþamak yerine, suç iþlenmesine
engel olmak amacýyla yoksunluk yaþanan þartlarýn
iyileþtirilmesi,
Çekirdek bir kurum olarak gösterdiðimiz aile,
bireyin ilk yetiþtiði, sosyalleþtiði, ahlaki kavramlarý
kazandýðý yer olarak ele alýnarak; ailelere çocuk yetiþtirme konusunda eðitim verilmesi, nüfus planlanmasý konusunda bilinçlendirilmesi, çocuðun
sokakta çalýþmasýnýn engellenmesi ve bununla ilgili sosyal politikalarýn üretilmesi, eðitim süresi
boyunca bireylerin yeteneklerine uygun meslek
edinmelerinin saðlanmasý, hükümlü ve tutuklularýn tahliyelerinden sonra topluma uyum sürecinin
hýzlandýrýlmasý için gerekli tedbirlerin alýnmasý,
Suç iþlendikten sonra ceza infaz kurumlarýna
alýnan hükümlü ve tutuklularýn iyileþtirilmelerine
yönelik psiko-sosyal yardým ve eðitim birimlerinin
çabalarý çok önemli olmakla birlikte, asýl üzerinde
düþünülmesi gereken konunun kiþileri suça iten
nedenlerin ortadan kaldýrýlmasý ya da en aza indirgenmesidir. Bu amaçla Adalet Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý,Sosyal Hizmet ve Çocuk
Esirgeme Kurumu, belediyeler, il özel idareleri ile
sivil toplum kuruluþlarýnýn aralarýnda çok ciddi iþbirliðinin saðlanmasý,
Ülkemizde bazý televizyon kanallarýnda toplum ahlâkýna uygun olmayan cinsel cazibenin öne
çýkarýlmasý, þiddet içerikli film, dizi ve programlarýn yayýnlanmasý özellikle ergenlik döneminde
olan gençler üzerinde özendirici etki býraktýðý ve
okullarda artan þiddet hareketlerinin bununla parelel olarak ilerlediði, okullarda oluþturulan þiddet
içerikli gruplarýn kendilerine bu film ve dizi kahramanlarýný örnek aldýklarý, hatta onlarýn isimlerini lakap olarak kullandýklarý gözlenmektedir. Toplumun geleceði konusunda tüm medya kuruluþlarýnýn üzerine düþen görevi yerine getirmesi ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmesi,
gerekmektedir.
(*) Ceza infaz kurumlarýyla ilgili olarak Baþkontrolör Aykut Teker'in yapmýþ olduðu denetim
sonucu düzenlediði ve yayýmlanmayan denetim
raporlarý.

Niðde E Tipi’nde þiir dinletisi
Hakkâri’de ‘Ýnsan
Haklarý Haftasý’
kutlamasý
Hakkâri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 22.12.2009 tarihinde Ýnsan Haklan Haftasý nedeniyle Hakkari Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda Öðretim görevlisi olarak
görev yapan Özden Kaya ile Hakkari Üniversitesinde Hukuk Müþavirliðinde Avukat olarak görev yapan Hatice Gül Parlak tarafýndan
bir konferans verildi.
Konferansa Kurum Müdürü
Duran Altuntop, Kurum Ýkinci
Müdürleri Ýskender Gürses ve Zafer Çolakoðlu, Eðitim Birimi ve
Gözetim Servisi çalýþanlarýyla çok
sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý.
15.12.2009 tarihinde ise Kurum
Tabibi Raþit Gür, 1 Aralýk Dünya
AIDS Günü nedeniyle konferans
verdi.

Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Niðde Kýz Meslek Lisesi öðretmenleri tarafýndan hükümlü ve tutuklular ile personel için 28.12.2009 ve
29.12.2009 tarihlerinde þiir dinletisi gerçekleþtirildi.
Niðde Kýz Meslek Lisesi öðretmenlerinden Nermin Akkuþ, Ýlknur Demir, Þahin Göçer, Nilüfer Ozan, Murat Kekeç,
Muharrem Çiftçibaþý, Neþet Kaya, Ümit
Demir, Adil Köse ve Umut Erbay’ýn yoðun destek ve gayretleriyle gerçekleþtirilen programa Cumhuriyet Baþsavcýsý
Alaettin Soylu, Cumhuriyet Savcýsý Tamer Ünüvar, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Mesut Alkan, Kurum Müdürü
Hüseyin Akkuþ, Niðde Kýz Meslek Lisesi
idarecileri, Kurum personeli ile hükümlü
ve tutuklular katýldý.
Programda Niðde Kýz Meslek Lisesi
öðretmenleri baðlama eþliðinde þiirler
okurken, hükümlü ve tutuklular eðlenceli anlar yaþadýlar.
Programýn sonunda, Kurumda dönem dönem açýlan bilgisayar iþletmenliði
kursunda baþarýlý olan 46, nakýþ kursun-

da baþanlý olan 19, sanayi tipi makine kullanýmý kursunda baþarýlý olan
12, karo-fayans döþemeciliði kursunda baþanlý olan 20, dart kursunda
baþanlý olan 11 kiþiye, satranç kursunda baþarýlý olan 13 kiþiye, tabldot
aþçýlýðý kursunda baþarýlý olan 28 hükümlü ve tutukluya baþarý belgeleri
verildi.

Tekirdað 2 No’lu F Tipi personelinden
Çocuk Esirgeme Kurumuna ziyaret
Tekirdað 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
görevli bayan personel tarafýndan Tekirdað Ýl Çocuk Esirgeme Kurumu ziyaret
edildi. Kurum Ýkinci Müdürü, Kurum

Psikoloðu, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuresi, bayan teknisyen, katip, infaz ve koruma memurlarýnýn katýlýmý ile yapýlan ziyarette çocuklara ev yapýmý yiyecekler ikram edildi.
12-18 yaþýndaki erkek çocuklarýn barýndýrýldýðý Kurumda ev yapýmý yiyecekler, çocuklar tarafýndan beðeni kazanýrken, oldukça duygulu anlar da yaþandý.
Kurum çalýþanlarý ve çocuklar ile sýcak
sohbetlerin yaþandýðý ziyaretin tekrarlanmasý için iki karþýlýklý temennide bulunuldu.
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Ankara Üniversites
eza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ile
Ankara Üniversitesi Rektörlüðü arasýnda iþ
birliði protokolü imzalandý.
28.01.2010 tarihinde imzalanan protokol ile Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan
hükümlü ve tutuklularýn kurumda bulunduklarý
süreyi en etkin ve verimli þekilde deðerlendirmeleri için gerekli olan sosyal kültürel ve sportif faaliyetler, iþ ve mesleki kurslarý, mesleki yönlendirme
çalýþmalarý, saðlýk taramalarý, eðitim ve öðretim çalýþmalarý vb. faaliyetlerin ortaklaþa düzenlenmesi
amaçlanýyor.
Protokole; Ankara Üniversitesi adýna Rektör
Prof. Dr. Cemal Taluð, Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüðü adýna ise Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr imza koydu.
Ýmza Törenine, Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Cemal Taluð, Ankara Üniversitesi Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. N. Yasemin Oðuz, Ankara Üniversitesi Rektör Danýþmanlarý Prof. Dr. Ýsmail Yalçýn, Prof. Dr. Esin Aký, Prof. Dr. Gülay Kurtay, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi
Dekaný Prof. Dr. Sekine Karataþ, Ankara Üniversitesi Öðretim Üyeleri Prof. Dr. Þule Pekyardýmcý
Funda Akalýn, Doç. Dr. Nilay Çabuk, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Müdürü Prof. Dr. Aytül Kasapoðlu,
Ankara Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (ANKÜSEM) Müdürü Elçin Cengiz, ANKÜSEM’den
Eðitim Sorumlusu Meral Þirvan ve Yönetici Asistaný Fetiye Çalýþkan, Öðrenci Konsey Yardýmcýsý
Emre Ertem, Öðrenci Konseyi Sosyal Sorumluluk
Program Koordinatörü Sekine Kübra Ulu, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr,
Tetkik Hakimleri Fahrettin Kýrbýyýk, Mustafa Yapýcý ve Adnan Korkmaz, Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yer alan kurumlarýn müdürleri,
Kurum personeli ile kurumda kalan hükümlü ve
tutuklular katýldý.
“Üniversitelerin katkýsý önemli”
Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ferit Çaydaþý açýlýþ konuþmasýnda Ceza Ýnfaz
Kurumu hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Çaydaþý, kadýnýn aile ve toplumdaki statüsü dikkate alýndýðýnda çalýþmalarýn daha profesyonel bir çaba ile
sürdürülmesinin önemli olduðunu vurgulayarak,
ceza infaz kurumlarýndaki hükümlü ve tutuklularýn
topluma yeniden kazandýrýlmalarýna yönelik çalýþmalarýn disipliner bir sistemi bulunan üniversiteler aracýlýðýyla alanýnda uzman ve tecrübeli bilim
adamlarýnýn omuzladýklarý bir çabanýn daha anlamlý ve sonuçlarýnýn daha gözlemlenebilir olacaðýný düþündüklerini söyledi. Çaydaþý, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluð'a, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr
ile tüm konuklara teþekkür etti.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý
Ekrem Bakýr ise Ankara Üniversitesinden gelen
konuklar ve tüm katýlýmcýlara böyle bir iþbirliðinin
gerçekleþmesine ve Kuruma teþriflerinden dolayý
teþekkür ederek baþladýðý konuþmasýnda; Türkiye
çapýnda ceza infaz kurumlarýnda 2000 yýlýndan
sonra gerek fiziki þartlar gerekse eðitim - öðretim
ve yaþamsal þartlarda bir devrim gerçekleþtiðini
vurgulayarak cezaevlerinde çalýþan personelin özlük þartlarýndaki sorunlarýn giderilmesi dýþýnda
önemli eksikliklerin giderildiðini belirtti.
“Cezaevlerin sorunu Türkiye’nin sorunu”
Bakýr, ceza infaz kurumlarýnýn amacýnýn sadece
kuruma gelen hükümlü tutuklularýn mahkemeler-

C

ce verilen hürriyeti kýsýtlayýcý cezalarýn infaz edildiði yerler olmayýp; kurumlarda bulunduklarý süreyi
eðitim öðretim sosyal kültürel, iþ ve meslek yönünden kendilerini geliþtirerek yeniden topluma dönmelerini saðlamak olduðunu belirtti. Bakýr, cezaevleri sorununun sadece Adalet Bakanlýðýnýn sorunu
deðil, tüm Türkiye'nin, sivil toplum örgütlerinin,
üniversitelerin ve diðer kesimlerin sorunu olduðunu belirterek bu sorunun çözülmesinde tüm resmi
ve sivil kurumlarýn taþýn altýna ellerini koymalarý
gerektiðini söyledi.
Kendisinin de Ankara Üniversitesinden mezun
olduðunu belirten Bakýr, Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda gerçekleþtirilecek tüm faaliyetlerin Ankara Üniversitesi gibi büyük ve köklü bir
üniversite vasýtasýyla gerçekleþmesinden büyük
mutluluk duyduðunu ifade etti.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal
Taluð ise konuþmasýnda; Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz kurumunda bu vesileyle bulunmaktan büyük mutluluk duyduðunu belirterek, Ankara Üniversitesinin Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa
Kemal ATATÜRK tarafýndan kurulduðunu, birçok
disiplinin de yine ATATÜRK tarafýndan tesis edildiðini ve açýlýþýný da bizzat kendisinin yaptýðýný belirtti.
Taluð, Ankara Üniversitesinin üç görevinin bulunduðunu belirterek bunlarýn birincisinin eðitim
öðretim yapmak olduðunu yani sýnavlarda baþarýlý
olarak Ankara Üniversitesinin herhangi bir bölümüne gelerek kayýt yaptýran öðrencilere bilgi ve beceri birikimi saðlamak olduðunu; ikinci görevinin
araþtýrma inceleme yapmak olduðunu toplumun
geliþmesine katký yapacak her biri alanlarýnda uzman hocalarla, laboratuar ve diðer ortamlarda araþtýrmalar yaparak bilgi üretip toplumumuzun daha
da ileri düzeylere yükselmesine yardýmcý olmak olduðunu, üçüncü misyonunun ise; topluma hizmet
yani Ankara Üniversitesine gelemeyen toplumumuzun diðer kesimlerine hizmet götürmek olduðunu belirtip, eðitim ve araþtýrmalarla vatandaþlarýmýza ulaþarak her neye ihtiyaçlarý varsa o ihtiyaçlarýnýn giderilmesine, sorunlarýnýn çözülmesine
yardýmcý olmak, üniversiteye kayýtlý olmayanlara
bilgiyi ulaþtýrarak, toplumun kalkýnmasýna katký
saðlamanýn üniversitenin amacý olduðunu söyledi.
Taluð, þöyle devam etti: “Bu baðlamda Ankara Üni-

versitesi Sürekli Eðitim Merkezi (ANKÜSEM) kurularak, bu merkez vasýtasýyla toplumsal alanda
projeler geliþtirerek toplumumuza eðitimler verilmektedir. Bu eðitimlerden biri de Ankara Çocuk
Eðitimevinde bulunan çocuklara bilgisayar eðitimidir.”
Taluð, programa katýlan Adalet Bakanlýðý yetkililerine ve kurum yöneticilerini böyle dünya standartlarýnýn üzerinde bir kurum oluþturduklarý için
teþekkür ederek, alanlarýnda uzman akademisyenlerin desteðinden, bu kurumlarla yapýlan iþbirliðinin devamlý olmasý gerektiðini vurguladý. Ankara
Üniversitesi hocalarýnýn istendiði takdirde her zaman kurumlarýn yanýnda olacaðýný, saðlýk, eðitimöðretim, sosyal vb. her alanda katkýda bulunmaya
hazýr olduðunu, bu iþbirliðinin üniversitenin sosyal
sorumluluk görevinin yerine getirilmesinde önemli bir fýrsat teþkil edeceðini belirtti.
Taluð, kurumda bulunan hükümlü ve tutuklulara da seslenerek, kurumda geçirdikleri süreyi iyi
bir þekilde deðerlerini istedi. Taluð, kendilerini
eðiterek, bilgi birikimlerini artýrmalarý, sunulan
her türlü imkândan sonuna kadar faydalanarak toplum için yararlý, iyi bir vatandaþ olarak sosyal hayata devam etmeleri gerektiðini belirterek, “Sizler ne
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i ile örnek iþ birliði

tür bir eðitim isterseniz biz üniversite olarak sizlere bunu sunmaya hazýrýz. Bu önemli günde aranýzda bulunmaktan büyük haz ve mutluluk duyuyorum.” dedi.
Konuþmalarýn ardýndan Ankara Üniversitesi
Rektörü Cemal Taluð ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr, Ankara Kadýn
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklu kadýnlar için çeþitli eðitim faaliyetlerinin düzenlenmesine yönelik Ýþ Birliði Protokolünü imzaladýlar.
Ýmza töreninden sonra heyet, kurumda bulunan iþ ve meslek atölyeleri ile eðitim öðretim alanlarýný gezerek kurumda eðitim görmekte olan hü-

kümlü tutuklularla tek tek görüþtü. Kurumdaki incelemelerin ardýndan yemeðe geçildi. Kurumda yapýlan faaliyetlerden övgüyle bahseden Taluð, Kurum aný defterine "Bugün burada bulunmaktan
büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Gördüklerimiz bize Cumhuriyetimizle iftihar etmemizi, onu korumak ve kollamak için her þeyi yapmamýz gerektiðini bir kez daha öðretti. Ýnsana, konumu ve yeri ne olursa olsun saygýyla ve sorumluluk
duygusuyla yaklaþmanýn en güzel örneklerinden
birisini görmekten ve yaþamaktan kývanç duydum.
Tüm yöneticileri ve çalýþanlarý yürekten kutluyorum. Hükümlü ve tutuklu arkadaþlara geçmiþ olsun diyorum." ifadelerini yazdý.

Çocuklara bilgisayar eðitimi
Ankara Üniversitesi daha önce de Ankara Çocuk Eðitimevindeki çocuklarýn eðitimlerine yönelik çalýþma yapmýþtý. Üniversite iþ birliðiyle çocuklara yönelik düzenlenen sosyal kültürel faaliyetlerin yaný sýra bilgisayar eðitimi verildi.
Kurumda 23 Nisan 2009 tarihinde gerçekleþtirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlama törenine Rektör Prof. Dr. Cemal
Taluð da katýlmýþtý. Ayrýca, Kurumda kalan 17 çocuk, Ankara Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi
(ANKÜSEM)’de düzenlenen bilgisayar iþletmenliði kursuna katýlarak, sertifika almaya hak
kazandý.
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Afyonkarahisar’da Koruma Kurulu çalýþmalarý
Kurul, çalýþmalarý kapsamýnda tahliyesinden sonra kendi iþini kurmak isteyen iki eski hükümlüye kendi iþini kurma
projesi kapsamýnda maddi yardýmda bulunurken, kurul tarafýndan ayrýca kýþ
mevsimi dolayýsýyla ihtiyaç sahibi, eski
hükümlüler ve halen denetim altýnda bulunan hükümlülerin ailelerine kýþlýk giysi
ve ayakkabý ile market ihtiyaçlarý için alýþveriþ çeki yardýmý yapýldý.
Ceza infaz kurumundan tahliye olan
F.Y. ve H.K. tahliyeleri sonrasý Afyonkarahisar Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma
Kurulu Baþkanlýðýna, bireysel proje kapsamýnda bir iþyeri açmak için baþvuruda
bulundu. Kurul tarafýndan eski hükümlülerin baþvurularý deðerlendirilerek
kendilerine iþyeri kurma yardýmý yapýlmasý kararý verilirken, F.Y. ve H.K Afyonkarahisar Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðýna yönlendirilerek bu kiþilere yardým eli uzatýlmasýna
karar verildi. Proje kapsamýnda eski hükümlü F.Y'ye iþyeri için gerekli olan malzeme tedariki ve iþyeri'nin belli bir zaman
kirasýnýn ödenmesi maksadýyla 2.500.TL
yardým yapýlmasý saðlanýrken, H.K.'ye ise
kuracaðý manav dükkanýnýn gerekli ihtiyaçlarý ve malzeme tedarikinin yanýnda
kiþinin toplu konut idaresinden almýþ olduðu evin taksitini de ödeyemediðini beyan ettiðinden dolayý, toplam 5.300 TL.
maddi yardým yapýldý.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Baþkaný Cumhuriyet Baþsavcýsý Nihat Erol, Cumhuriyet
Savcýsý Ekrem Akkuþ, Denetimli Serbestlik Þube Müdürü Fatih Akkaya, Sosyal
Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Baþkaný
Mehmet Bayram, Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Mühsürler, Ziraat Odasý Baþkaný Ahmet Çankaya, Ýþkur Þube Müdürü Kadir Hamikli, Þeker Fabrikasý Müdürü Bekir Eydemir, Sosyal Hizmetler Ýl
Müdürü Þevki Ceylan, Halk Bankasý Þube Müdürü Aytaç Akbaþ ve Koruma Kurulunun diðer üyeleri ile basýn mensuplarýnýn katýlýmýyla, 14/10/2009 tarihinde
eski hükümlü F.Y.'nin kokoreç, köfte, ýz-

gara hizmeti veren iþyeri, 14/01/2010 tarihinde ise eski hükümlü Hüseyin
Koca’nýn manav dükkanýnýn açýlýþý yapýldý.
Ýþyeri açýlýþý yapýlan eski hükümlü F.Y.
ve H.K., "Çok mutlu olduklarýný bütün
herkese emeklerinden dolayý minnettar
olduklarýný ve kiþilerin ceza infaz kurumlarýndan tahliye olduktan sonra denetimli serbestlik þube müdürlüðü ile koruma
kurulu baþkanlýklarýna mutlaka uðramalarý gerektiðini belirtirlerken Afyonkarahisar Koruma Kurulu Baþkanlýðýna, üyelerine, þube müdürlüðüne ve Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý görevlilerine teþekkürlerini dile getirdiler.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Baþsavcýsý, Koruma Kurulu Baþkaný Nihat Erol
yaptýðý konuþmasýnda; Kuruldan yardým
talebinde bulunan F.Y ve H.K.'nin açýlan
iþ yerlerinin hayýrlý olmasý dileklerini dile

getirirken, cezasýný tamamlayýp ceza infaz kurumundan tahliye olan F.Y. ve
H.K.'nin yeni bir hayat kurduðunu, bu kiþilerin topluma kazandýrýldýðýný söyledi.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Baþsavcýsý
Nihat Erol konuþmasýnýn devamýnda; ceza infaz kurumundan salýverilen hükümlülerin, önceki yaþam düzenlerini kaybetmekte olduðunu, sýk sýk maddi problemlerle karþý karþýya kalmakta olduklarýný
belirterek, bu durumun ise salýverilen
hükümlülerin yeniden suça yönelmelerini tetikleyebileceðini ifade etti. Erol, bu
noktada koruma kurullarýnýn kritik bir
önemi olduðuna dikkat çekerek, bahsedilen risklerin en aza indirilmesi açýsýndan koruma kurullarý tarafýndan salýverilen hükümlülere yapýlan yardýmlarla,
bu kiþilere yeniden hayata tutunmalarýna,
toplum içinde üreten, topluma ve kendine yararlý bir birey olmasýna yardýmcý

olunduðunu vurguladý.
Kurul tarafýndan gerçekleþtirilen iþ
yeri açýlýþlarýnýn yaný sýra Afyonkarahisar
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu
Baþkanlýðý Kasým ayý olaðan toplantýsýnda
alýnan karar gereði; kýþ mevsimi dolayýsýyla ihtiyaç sahibi, eski hükümlüler ile
denetimli serbestlik kapsamýnda denetim altýnda bulunan ihtiyaç sahibi hükümlülerin çocuklarýna, kaban ve kýþlýk
ayakkabý ile ailelerin market ihtiyaçlarýný
karþýlamak üzere alýþ-veriþ çeki yardýmý
yaptý. Koruma kurulu üyesi olan Ticaret
Borsasý Baþkanlýðý tarafýndan temin edilen kýþlýk kaban ve botlar ile alýþ-veriþ
çekleri, Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce, yaklaþýk on üç ihtiyaç sahibi çocuða ulaþtýrýlýrken, çocuklarýn ailelerine
de, 25 TL tutarýndaki yaklaþýk 40 adet
alýþ-veriþ çeki daðýtýldý.

Elazýð’da Koruma Korulu
üyelerine teþekkür
Elazýð Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurulu 2010 Ocak ayý toplantýsý Ticaret Odasý Baþkanlýðý Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. Toplantýya; Elazýð Valisi Muammer Erol, Koruma Kurulu Baþkaný Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk, Belediye
Baþkaný Süleyman Selmanoðlu, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný 1.Aðýr Ceza Mahkemesi
Baþkaný Ogün Maden, 1.Ýdare Mahkemesi Baþkaný Kenan Balan, Fýrat Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Bülent Þen, Baro Baþkaný Av.
Rüstem Kadri Septioðlu, Ýl Jandarma Komutaný Alb. Zafer Koç, Ýl Emniyet Müdürü Fahrettin
Coþkun ile Koruma Kurulu üyeleri katýldý.
Toplantý, Koruma Kurulu Baþkaný Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk’ýn denetimli serbestlik sisteminin tarihçesi ve günümüzdeki durumu ile infazýn sadece
yargý iþi olmadýðýný, toplum tarafýndan da desteklenmesi gerektiðini ve
bu doðrultuda koruma kurulumuza
destek veren kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum örgütlerine
teþekkür içerikli konuþmasý ile baþladý.
Ardýndan Þube Müdürü Hülya

Yýlmaz, denetimli serbestlik ve yardým merkezleri ile koruma kurullarýnýn tanýtýmý ve faaliyetleri ile ilgili sunum yaptý.
Toplantý sonrasýnda vermiþ olduklarý destekten dolayý Koruma Kurulu üyelerinden Belediye
Baþkaný Süleyman Selmanoðlu, MÝlli Eðitim
Müdürü Nihat Büyükbaþ, Sosyal Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Önder Niðder, Ticaret Odasý Baþkaný Ali Þekerdað, Ticaret Borsasý Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ýncidelen, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkan Yardýmcýsý Alaattin Tanyýldýz, Ziraat Odasý Baþkaný Necmettin
Karabulut’a teþekkür plaketi takdim edildi.

Bafra’da eski hükümlülere
yönelik iþ makinesi
operatörlüðü kursu açýldý
Bafra Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan ceza infaz kurumundan salýverilen hükümlülerin yeniden topluma kazandýrýlmalarý ve meslek sahibi
olabilmeleri amacýyla Bafra Denetimli Serbestlik ve Yardým
Merkezi Þube Müdürlüðü öncülüðünde Samsun Makine
Mühendisleri Odasý ve Samsun Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü katkýlarý ile Ýþ Makinesi (Loder) Operatörlüðü Kursu açýldý.
Kursa, 12 eski hükümlü katýlýrken, kurs kapsamýnda
çalýþmalara baþlandý. Samsun Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü,
Bafra Belediyesi, Bafra Ticaret ve Sanayi Odasý ve Betontaþ
AÞ. tahsis ettikleri yükleyici (Loder) araçlar ile kursa destek verdi.
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Antalya ve Ýzmir’de "Denetimli Serbestlik
Hizmetleri Kurumlararasý Çalýþma ve
Ýletiþim Semineri" gerçekleþtirildi
"Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlarla Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi AB Eþleþtirme Projesi" kapsamýnda, denetimli serbestlik hizmetlerinin kurum, kuruluþ ve sivil toplum kuruluþlarýna tanýtýlmasý amacýyla, 04 Þubat 2010 tarihinde Antalya'da, 5 Þubat 2010 tarihinde ise Ýzmir'de "Denetimli Serbestlik
Hizmetleri Kurumlararasý Çalýþma ve
Ýletiþim Semineri" gerçekleþtirildi.
Ýzmir semineri
Ýzmir Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü'nün koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen seminer, Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýsý
Emin Özler’in açýlýþ konuþmalarýyla
baþladý. Ardýndan Avrupa Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný Mary Anne
McFarlane, Denetimli Serbestlik ve
Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire
Baþkaný Ýsmail Kantaþ ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç'ýn açýlýþ konuþmalarý ile seminer programýna geçildi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür
Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç'ýn baþkanlýðýný yaptýðý 1. oturumda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Tetkik Hakimi Ýbrahim Usta, Türkiye'de denetimli
serbestlik sistemi ve koruma kurullarý
ile ilgili sunumunu katýlýmcýlarla paylaþtý. Ardýndan Madford Üniversitesi
öðretim görevlisi Prof. Dr. Rob Canton,
Ýngiltere Ulusal Denetimli Serbestlik
Hizmetleri, Uluslararasý Avrupa Konseyi Denetimli Serbestlik Kurallarý
hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Avrupa Konseyi Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný Mary Anne McFarlane yaptýðý sunumunda, Avrupa'daki Çocuk Maðdur
Projesi hakkýnda yapýlan çalýþmalarý anlattý. Katýlýmcýlar tarafýndan yöneltilen
sorularýn, sunum yapan yetkililer tarafýndan cevaplandýrýlmasýyla 1. oturum
sona erdi.
2. oturum Denetimli Serbestlik ve
Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire
Baþkaný Ýsmail Kantaþ baþkanlýðýnda,
Madford Üniversitesi öðretim görevlisi
Prof. Dr. Rob Canton ve Avrupa Konseyi Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný Mary
Anne McFarlane'nin Aile Ýçi Þiddet ve
Müdahale Programlarý ile ilgili sunum-

larý ile seminer programý sona erdi.
Seminer; Ýzmir ve mülhakat adliyelerinde görevli hakimler ve Cumhuriyet
savcýlarý, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Ýl
Sosyal Hizmetler Müdürlüðü, Ege
Üniversitesi, Ýþkur, Koruma Kurulu
üyeleri, Karþýyaka, Ödemiþ, Bergama,
Söke, Bursa Denetimli Serbestlik ve
Yardým Merkezi Þube Müdürlükleri
temsilcilerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilmiþ olup, yazýlý ve görsel basýnýn seminere büyük ilgi gösterdiði görüldü.
Seminer sonrasý Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Ýsmail Kantaþ,
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü
Tetkik Hakimi Ýbrahim Usta ile beraberindeki heyet Ýzmir ve Karþýyaka Denetimli Serbestlik Yardým Merkezi Þube Müdürlüklerine ziyarette bulundu.
Antalya semineri
“Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Maðdurlarla
Ýlgili Çalýþmalarýn Geliþtirilmesi AB
Eþleþtirme Projesi" kapsamýnda, denetimli serbestlik hizmetlerinin kurum,
kuruluþ ve sivil toplum kuruluþlarýna
tanýtýlmasý amacýyla, 4 Þubat 2010 tari-

hinde Antalya'da "Denetimli Serbestlik
Hizmetleri Kurumlararasý Çalýþma ve
Ýletiþim Semineri" gerçekleþtirildi.
Antalya Denetimli Serbestlik ve
Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünün
koordinatörlüðünde gerçekleþtirilen
seminer, Ceza Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Ýsmail
Kantaþ, Avrupa Yerleþik Eþleþtirme
Danýþmaný Mary Anne McFarlane ve
Antalya Cumhuriyet Baþsavcý Vekili
Þenol Yýlmaz’ýn açýlýþ konuþmalarýyla
baþladý.
Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan
gerçekleþtirilen sunumlarda, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Tetkik
Hakimi Ýbrahim Usta, denetimli serbestlik sisteminin ülkemizdeki mevcut
durumu ve ceza adalet hizmetleri açýsýndan gerekliliði konularýna yer verdiði sunumunun ardýndan; Madford
Üniversitesi öðretim görevlisi Prof. Dr.
Rob Canton, Ýngiltere Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetleri Uluslararasý Avrupa Konseyi Denetimli Serbestlik Kurallarýný katýlýmcýlarla paylaþýrken, Türk Denetimli Serbestlik
Hizmetlerinin kuruluþundan itibaren
çok hýzlý bir þekilde yükseldiðini ifade
etti. Ayrýca Avrupa Konseyi Yerleþik
Eþleþtirme Danýþmaný Mary Anne
McFarlane yaptýðý sunumunda; Avrupa'daki Çocuk Maðdur Projesi hakkýnda yapýlan çalýþmalarý anlattý. Son olarak Antalya Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Þenol Yýlmazkonuþmasýnda; Antalya
Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünün kuruluþundan itibaren yapmýþ olduðu hizmetler
ve çalýþmalar konulu bir sunum gerçekleþtirdi.
Seminer, Antalya Vali Yardýmcýsý
Mehmet Seyman ve Antalya il ve ilçele-

rinden koruma kurulu üyeleri ile yurt
içinden ve yurtdýþýndan çeþitli kurum,
kuruluþ ve sivil toplum örgütünün
temsilcilerinin katýlýmý ile gerçekleþtirilirken, yazýlý ve görsel basýnýn seminere büyük ilgi gösterdiði görüldü.
Yoðun bir katýlým ile gerçekleþtirilen seminer sonrasý Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç ve Daire Baþkaný Ýsmail Kantaþ seminerin düzenlenmesinde emeði geçenlere teþekkürlerini iletti.
Seminer sonrasý Genel Müdür
Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç, Daire Baþkaný Ýsmail Kantaþ ve Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný Mary Anne McFarlane ile beraberindeki heyet Antalya Denetimli Serbestlik Yardým Merkezi Þube Müdürlüðüne ziyarette bulundu.

Bayburt M Tipi’nde
denetimli serbestlik
semineri
Bayburt Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan Bayburt
M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðünde bulunan hükümlülere ve
tutuklulara; "Denetimli Serbestlik ve
Koruma Kurullarý" konulu bilgilendirme semineri verildi.
Seminer; Bayburt Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Mehmet Korkmaz Peker, Öðretmen
Mehmet Aslan, Denetleme Memuru
Naci Taþ, Ceza Ýnfaz Kurumu Personeli ve hükümlü tutuklular katýldý.
Bayburt Denetimli Serbestlik ve
Yardým Merkezi Þube Müdürü Mehmet Korkmaz Peker, açýlýþ konuþmasýnda Türk ceza adalet sisteminde denetimli serbestlik uygulamalarýnýn önemi,
yararlarý ile Bayburt Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce bugüne kadar yaptýðý çalýþmalar
hakkýnda bilgi verdi.
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KURUMA KABUL ÝÞLEMLERÝYLE ÝLGÝLÝ ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
Ceza infaz kurumlarýnda kalmakta olan hükümlü ve tutuklular, ister ilk defa kuruma kabul
ediliyor olsunlar, isterse daha öncesinden de çeþitli kurumlarda bulunmuþ olsunlar, yeni geldikleri kurum idareleriyle ilk iliþkilerini, kuruma kabul iþlemleri sýrasýnda kurmakta ve muhatap olduklarý uygulamalara göre kurum hakkýndaki kanaatleri oluþmakta ve bu kanaatleri
genellikle deðiþmeyerek kurumda kalýnan süre
boyunca devam etmektedir.
Konuyu idare açýsýndan ele alarak incelediðimizde ise, kuruma kabul iþlemlerinin son derece önem verilmesi gereken bir uygulama olduðu görülmekte, bu bilince sahip olarak doðru
yapýlan uygulamalar; idarelerin yönetim kalitesini ortaya koymalarý bakýmýndan önem arzederken, yanlýþ uygulamalar; bireysel olarak deðerlendirilmemekte, herhangi bir idare veya görevli tarafýndan yapýlan hata, tüm ceza infaz kurumlarýnda süren bir uygulamaymýþ gibi algýlanmakta ve sistemin genel olarak sorgulanmasýna sebep olmaktadýr.
Bu nedenle;
Hükümlü ve tutuklularýn kabul iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi sýrasýnda, mevzuatta belirlenen esaslara uygun hareket edilmesi ve ortak bir uygulamanýn usul haline getirilmesi gerekmektedir.
Bu açýklamalardan sonra, kabul iþlemlerinin nasýl yapýlmasý gerektiðini ortaya kayabilmemiz için, uluslararasý düzenlemeleri de dikkate alarak, mevzuatýmýzda yer alan hükümleri
birkez daha gözden geçirmek ve karþýlaþtýrmalarda bulunmak yararlý olacaktýr.
Buna göre;
11 Ocak 2006 tarihli ve 952 sayýlý oturumda
Bakanlar Komitesince kabul edilen " Avrupa
Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Üye Devletlere
Avrupa Cezaevi Kurallarý Hakkýnda
REC (2006) 2 Sayýlý Tavsiye Kararý"nýn 14
ila 16 ncý maddelerinde, kabul iþlemleriyle ilgili olarak aþaðýda düzenlemelere yer verilmiþtir.
Cezaevine Kabul (*)
14. Hiç kimse ulusal hukuka uygun geçerli
bir mahkeme kararý olmaksýzýn mahpus olarak
cezaevine konulamaz veya kabul edilemez.
15.1 Cezaevine kabul sýrasýnda her mahpusla ilgili olarak aþaðýdaki ayrýntýlar derhal kayýt altýna alýnmalýdýr:
a. Mahpusun kimliðine iliþkin bilgiler;
b. Kararýn gerekçesi ve kararý veren merci;
c. Cezaevine getirildiði tarih ve saat;
d. Mahpusun Kural 31'e uygun olarak emanete alýnacak kiþisel eþyalarýnýn listesi;
(Mahpuslara ait eþyalar
31.1 Cezaevinde uygulanan kurallar gereði
mahpuslarýn yanlarýnda bulundurmalarýna izin
verilmeyen eþyalarý cezaevine kabul sýrasýnda
emanete alýnmalýdýr.
31.2 Eþyalarý emanete alýnan mahpusa eþyalarýn bir listesi imzalatýlmalýdýr.
31.3 Bu tür eþyalarýn uygun koþullarda saklanmasý için gerekli önlemler alýnmalýdýr.
31.4 Bu tür eþyalarýn imha edilmesi gerekiyorsa, bu durum tutanaða geçirilmeli ve mahpus haberdar edilmelidir.
31.5 Mahpuslar hijyen, cezaevi düzeni ve
güvenliðin gereklerine uygun olmak kaydýyla
kiþisel kullanýmlarý için yiyecek ve içeceði de
kapsayan mallarý fahiþ olmayan fiyatlarla satýn
alabilmeli ya da baþka þekillerde edinebilmelidirler.
31.6 Mahpuslarýn dýþarýdan ilaç getirmeleri halinde bu ilaçlarýn nasýl kullanýlacaðýna doktor karar verir.
31.7 Mahpuslarýn eþyalarýný yanlarýnda bulundurmalarýna izin verilen yerlerde cezaevi
yetkilileri bu eþyalarýn korunmasýna yardýmcý
olmalýdýrlar)
e. Mahpusun vücudundaki gözle görülür
bütün yaralar ve kötü muamele yapýldýðýna iliþkin þikayetler; ve
f. Mahpusun ya da diðerlerinin fiziksel ve
ruhsal saðlýðýna iliþkin týbbi gizliliðin gereklerine uygun olarak kaydedilecek her türlü bilgi.
15.2 Cezaevine kabul sýrasýnda bütün mahpuslar Kural 30'a uygun olarak bilgilendirilmelidir.
(Bilgilendirme

30.1 Mahpuslar cezaevine kabulde ve sonrasýnda gerekli sýklýklarla cezaevinde disiplini
saðlayan kurallar ve cezaevindeki hak ve görevleri hakkýnda yazýlý ve anladýklarý bir dilde sözlü
olarak bilgilendirilmelidirler.
30.2 Mahpuslarýn söz konusu bilgilerin yazýlý halini yanlarýnda bulundurmalarýna izin verilmelidir.
30.3 Mahpuslar devam eden davalarýyla ilgili olarak ve ceza almalarý halinde kaç yýl yatmalarý gerektiði ve þartlý salýverilme olasýlýklarý
hakkýnda bilgilendirilmelidirler.)
15.3 Cezaevine kabulden hemen sonra
mahpusun cezaevine konulduðu bilgisi 24.9 nolu kurala uygun olarak verilmelidir.
(24.9 Bir mahpusun cezaevine kabulü, ölümü veya aðýr hastalýðý ya da yaralanmasý veya
hastaneye kaldýrýlmasý üzerine cezaevi yetkilileri tarafýndan, mahpusun talebi aranmaksýzýn,
mahpusun eþine ya da birlikte yaþadýðý kiþiye,
mahpus bekarsa en yakýn akrabasýna ve mahpus
tarafýndan daha önce bildirilen kiþilere bilgi verilmelidir.)
16. Cezaevine kabulden sonra mümkün
olan en kýsa zamanda
a. mahpusun kabul anýndaki saðlýk durumu 42 nolu kurala uygun olarak yapýlan muayeneyle tespit edilmeli,
(Doktorun görevleri
42.1 Doktor veya bu durumdaki bir doktora
rapor veren hemþire cezaevine kabulden hemen sonra her mahpusla mutlaka görüþmeli ve
gereksizliði açýkça belli olan durumlar dýþýnda
onlarý muayene etmelidir.
42.2 Doktor veya bu durumdaki bir doktora
rapor veren hemþire salýverilecek olan mahpusu
talep etmesi halinde, diðer mahpuslarý ihtiyaç
duyulan hallerde muayene etmelidir.
42.3 Doktor ya da doktora rapor veren uzman hemþire mahpusu muayene ederken
a.Týbbi gizliliðin temel kurallarýna riayet
edilip edilmediðine,
b. Fiziksel ya da ruhsal hastalýklarý teþhis
etmeye ve bunlarýn tedavisi ve mevcut tedavinin
devam edebilmesi için gerekli önlemleri almaya,
c. Mahpusa karþý fiziksel þiddet kullanýldýðýna iþaret edebilecek her türlü iz ya da göstergenin kayýt altýna alýnmasýna ve ilgili mercilere
rapor edilmesine,
d.Uyuþturucu, ilaç ya da alkol kullanamamaktan kaynaklý belirtilerle ilgilenmeye,
e. Özgürlükten yoksun býrakýlmanýn neden
olduðu psikolojik veya diðer bozukluklarýn tanýmlanmasýna,
f. Mikrobik ya da bulaþýcý hastalýk taþýdýðýndan þüphelenilen mahpuslarýn yalýtýlmasýna ve
yalýtýldýklarý dönemde uygun tedavinin uygulanmasýna,
g. HIV taþýyan mahpuslarýn salt bu nedenle
yalýtýlmadýklarýndan emin olmaya,
h. Salýverilme sonrasýnda adaptasyonu engelleyecek fiziksel ya da ruhsal rahatsýzlýklarý
kayýt altýna almaya,
i. Her bir mahpusun saðlýðýnýn spor yapmaya ve çalýþmaya uygun olup olmadýðýný belirlemeye ve
j. Mahpuslarýn onay vermeleri halinde, salýverilmeden sonra da ihtiyaç duyulabilecek týbbi
ya da psikiyatrik tedavinin devamýnýn saðlanmasý için sosyal kuruluþlarla birlikte düzenlemeler
yapmaya özel olarak dikkat etmelidir)
b. 51 nolu kurala uygun olarak mahpusun
durumuna uygun güvenlik düzeyi belirlenmeli,
(Güvenlik
51.1 Her bir mahpusa uygulanacak güvenlik önlemleri onlarýn güvenli bir þekilde hapiste
tutulmalarýný saðlayacak asgari seviyede olmalýdýr.
51.2 Fiziksel engeller ve diðer teknik araçlarla saðlanan güvenlik, kontrolleri
altýndaki mahpuslarý tanýyan bir acil durum ekibince saðlanacak hareketli güvenlik ile tamamlanmalýdýr.
51.3 Cezaevine kabulden sonra mümkün
olan en kýsa sürede mahpuslar aþaðýdaki hususlar açýsýndan deðerlendirmeye tabi tutulmalýdýr:
a. Kaçmalarý halinde toplum açýsýndan ya-

ratacaklarý risk,
b. Kendi olanaklarýyla ya da dýþarýdan alacaklarý destekle kaçmayý deneme riski.
51.4 Sonrasýnda her mahpus bu risk düzeylerine uygun güvenlik koþullarýnda tutulmalýdýr.
51.5 Gerekli güvenlik düzeyi bir kiþinin cezaevinde tutulduðu süre boyunca düzenli aralýklarla gözden geçirilmelidir.)
c. 52 nolu kurala uygun olarak mahpusun
asayiþ açýsýndan oluþturduðu tehdidin düzeyi
saptanmalý,
(Asayiþ
52.1 Cezaevine kabulden sonra mümkün
olan en kýsa sürede mahpuslar diðer mahpuslar,
cezaevi personeli, cezaevinde çalýþan ya da cezaevini ziyaret eden diðer kiþiler için güvenlik riski oluþturup oluþturmadýklarý veya kendilerine
zarar verme eðiliminde olup olmadýklarý açýsýndan deðerlendirmeye tabi tutulmalýdýr.
52.2 Mahpuslarýn, cezaevi personelinin ve
ziyaretçilerin güvenliðini garanti altýna almak ve
þiddet ve güvenliði tehdit edecek diðer olaylarýn
ortaya çýkma riskini en aza indirecek kurallar
bulunmalýdýr.
52.3 Her mahpusun günlük etkinliklere
güven içinde katýlabilmesini saðlamak için
mümkün olan her türlü gayret gösterilmelidir.
52.4 Mahpuslarýn personelle iletiþim kurmalarý geceleri de dahil günün her saatinde
mümkün olmalýdýr.
52.5 Ulusal saðlýk ve güvenlik yasalarý cezaevlerinde uygulanmalýdýr.)
d. Acil kiþisel ve sosyal ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla mahpusun toplumsal konumuna
iliþkin eldeki tüm bilgiler deðerlendirilmeli ve
e. Hükümlüler açýsýndan bu kurallarýn 8.
bölümünde öngörülen programlarýn hayata geçirilmesi için gerekli adýmlar atýlmalýdýr.
(Bölüm VIII
Hükümlü mahpuslar
Hükümlü mahpuslar için öngörülen
rejimin hedefi
102.1 Tüm mahpuslara uygulanan kurallara ek olarak, hükümlü mahpuslara uygulanan
rejim onlarýn sorumlu ve suçtan uzak bir yaþam
sürmelerini
saðlayacak þekilde tasarlanmalýdýr.
102.2 Hapsetme kiþinin özgürlüðünden
yoksun býrakýlmasý yoluyla baþlý baþýna bir cezadýr ve bu nedenle hükümlü mahpuslar için öngörülen rejim hapsedilmenin doðasýnda bulunan acýyý aðýrlaþtýrmamalýdýr.
Hükümlü mahpuslar için öngörülen rejimin uygulanmasý
103.1 Hükümlü mahpuslar için öngörülen
cezaevi rejimi, daha önce baþlatýlmamýþsa, kiþi
hükümlü mahpus statüsüyle cezaevine kabul
edilir edilmez baþlatýlmalýdýr.
103.2 Kabulden sonra mümkün olan en kýsa sürede hükümlü mahpuslarýn kiþisel durumlarý, herbiri için önerilen mahkumiyet planlarý ve salýverilmeye hazýrlama stratejileri hakkýnda raporlar hazýrlanmalýdýr.
103.3 Hükümlü mahpuslar kendi kiþisel
mahkumiyet planlarýnýn oluþturulmasýna katýlmalarý yönünde teþvik edilmelidirler.
103.4 Bu tür planlar mümkün olduðunca
aþaðýdaki hususlarý içermelidir:
a. Çalýþma;
b. Eðitim;
c. Diðer etkinlikler; ve
d. Salýverilmeye hazýrlýk.
103.5 Hükümlü mahpuslar için öngörülen
rejimlere sosyal çalýþma, týbbi ve psikolojik yardým da dahil edilebilir.
103.6 Hükümlü mahpuslar için öngörülen
ayrýntýlý rejimin ayrýlmaz bir parçasý olarak bir
izin sistemi bulunmalýdýr.
103.7 Ýsteyen mahpuslar bir onarýcý adalet
programýna ve suçlarýndan zarar görenlerin zararlarýnýn tazmini çalýþmasýna dahil edilebilirler.
103.8 Ömür boyu ve diðer uzun süreli hapis cezalarýna çarptýrýlmýþ mahpuslar için uygun mahkumiyet planlarý ve rejimleri hazýrlanmasýna özel bir dikkat gösterilmelidir.
Uluslararasý alanda son derece kabul gören, Avrupa Cezaevi Kurallarý Hakkýnda REC
(2006) 2 Sayýlý Tavsiye Kararýnda belirtilen hu-
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Yusuf Kenan
ÇAÐLAR
Kontrolörler
Kurulu Baþkaný

suslarý dikkate alarak, ulusal mevzuatýmýzla bir
mukayese yaptýðýmýzda ise mevcut durumun
aþaðýda belirtilen þekilde olduðu görülmektedir.
Tavsiye Kararý Ulusal Mevzuat
Madde 14
Madde 15/1-a,b,c
Madde 15/1-d
Madde 15/1-e,f
Madde 15/2
Madde 15/3
Madde 16/a
Madde 16/b,c,d
Madde 16/e

5275 SK Madde 21/1, Tüzük 67
5275 SK Madde 21/2, Tüzük 67
Tüzük 71,72,73
Tüzük 67/4-b,c
5275 SK Madde 22/1, Tüzük 68
5275 SK Madde 22/2,4 Tüzük 68
5275 SK Madde 78,80,81, Tüzük
67/4-b,c. 113,115,116,117,118
5275 SK Madde 23, Tüzük 74,
75,76,
Tüzük 6 ncý Kýsým

Buna göre;
Kuruma kabul edilmeyle ilgili tavsiye kararý ile ulusal mevzuatýmýzý karþýlaþtýrdýðýmýzda,
birebir örtüþecek kadar bir benzerlik bulunduðu, tavsiye kararýndaki düzenlemelerin ulusal
mevzuatta aynen veya benzer ifadelerle yer aldýðý anlaþýlmaktadýr.
Aslýnda bu benzerlik, sadece konuyla alakalý hususla sýnýrlý olmayýp, tavsiye kararýnda belirtilen diðer düzenlemelerin tamamýný da kapsamaktadýr.
Bu durum, cezaevleri konusunda olumsuz
bir çok tecrübe yaþamýþ ülkemizin, insan onurunu koruyan, insan haklarýna saygýlý, her türlü
eleþtiriyi ortadan kaldýracak bir yapýlanmayý
amaç edinmesindeki kararlýlýk ve iyi niyetten
kaynaklanmaktadýr.
Ancak;
Mevzuat bakýmýndan ne kadar uluslararasý
standartlara yaklaþýlýrsa yaklaþýlsýn, bu konunun
tek baþýna ideal bir uygulama alaný oluþturmasýnýn imkaný bulunmamaktadýr.Çünkü; uygulamacý konumundaki insan unsurunun ön plana
çýkmasý, amaçlanan hedefe ulaþýlmasýnda en
belirleyici olmaktadýr.
Örneðin; kuruma gelen bir hükümlü veya
tutuklunun, saðlýk muayenesinden geçirilmeden veya kendilerine gerekli bilgilendirmeler
yapýlmadan ya da durumlarýyla ilgili yeterli bilgiler alýnmadan kuruma kabul edilmeleri halinde, mevzuatýn uluslararasý standartlara sahip
olmasýnýn hiçbir anlamý kalmamaktadýr.
Hükümlü ve tutuklularýn haklarýnýn korunmasý ve kendilerine mevzuatta belirlenen esaslara göre uygulamalarda bulunulmasý, görevlilerin inisiyatifindeki bir ayrýcalýk olmayýp, zorunlu olarak yapýlmasý gereken bir görev olduðu
unutulmamalýdýr.
Burada önemli olan husus, uygulayýcý konumdaki kiþilerin hedeflenen amaç doðrultusundaki anlayýþý içselleþtirmesi ve buna uygun
davranýþ biçimleri geliþtirmesidir.
Bir insan hakkýnda karar verebilmek için o
insaný iyi tanýmak gerekir. Ýþte bu tanýmanýn yolu kuruma kabul aþamasýndaki uygulamalardan
geçmektedir. Bu aþamada gösterilecek baþarý,
iyileþtirme olarak nitelediðimiz infazýn baþarýsýný yakýndan etkileyecektir.
Ýnfazýn baþlangýcý olan kuruma kabul iþlemlerini öne çýkararak inceleme konusu yapmamýzýn nedeni, hükümlü ve tutuklularýn ceza
infaz kurumlarýndaki geçecek yaþamlarýnýn
baþlangýcý olmasý ve bu baþlangýcýn gelecekteki
yaþamlarýna ýþýk tutacak kadar önem arzetmesinden kaynaklanmaktadýr.
Hiç akýldan çýkarýlmamasý gereken, bu ýþýk;
görevlilerin önünü aydýnlatýrken, hükümlü ve tutuklularýn da yaþamlarýný aydýnlatacak olmasýdýr.
Çok zor þartlarda görev yaptýðýný bildiðim
tüm personelimize bir hususu tekrar hatýrlatmak istiyorum. Gün ýþýðýyla aydýnlanacaklarý
güne kadar, emanete sahip çýkmak, hepimizin
en önemli görevidir.
(*)Tercümeler, turkhukuksitesi.com

Grup Çýð’dan muhteþem konser

Gevaþ’ta düzenlenen þiir okuma
yarýþmasýnda ilk üç sýrayý hükümlüler aldý

Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yeni yýl münasebetiyle Grup
ÇIÐ tarafýndan 29/12/2009 tarihinde
unutulmaz bir konser verildi.
Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yer alan kurumlarýn müdürleri,
öðretmenleri, personeli ile Kadýn Ceza
Ýnfaz Kurumu hükümlü ve tutuklularýnýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen konserde sanatçýlar
Gökhan Kýlýç ve Mustafa Özarslan sahne aldý.
Anadolu'nun deðiþik yörelerine ait en güzel türkülerin söylendiði programda tüm katýlýmcýlar coþkulu vakit geçirdi.
Programýn son bölümünde
Mustafa Özarslan söylediði ha-

Gevaþ Kaymakamlýðýnca düzenlenen
þiir okuma yarýþmasýnda yetiþkinler kategorisinde Gevaþ Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
hükümlüleri ilk üç dereceyi aldý. Toplam
10 hükümlünün katýldýðý þiir okuma yarýþmasýnda hükümlülerden M.Emin Kandemir sözlerini kendisi yazýp okuduðu “Babam” þiiriyle birinci olarak 250 TL’lik ödülünü Kaymakam Tahsin Aksu’nun elinden
aldý. Hükümlü Süleyman Akkoþ, Edip
Cansever’in yazdýðý “Mendilimde Kan
Sesleri” adlý þiirle ikinci olurken 150
TL’lik ödülünü Cumhuriyet Savcýsý Erdem Baþyiðit’in elinden aldý. Yarýþmada
okuduðu, sözleri kendisine ait “Aðlattýn Yine” adlý þiirle üçüncü olan hükümlü M. Ali
Arpa ödülünü Ýlçe Emniyet Amiri Hasan
Cavit’in elinden aldý.
Ödül töreninde kýsa bir konuþma yapan Cumhuriyet Savcýsý Erdem Baþyiðit,

reketli türküleriyle katýlýmcýlarý coþturdu. Halaylarýn çekildiði programýn sonunda konserin düzenlenmesinde emeði geçen sanatçý Mustafa Özarslan’ýn
menajeri Mustafa Coþkun’a ve sanatçý
Mustafa Özarslan’a kadýn hükümlüler
tarafýndan çiçek verildi.

þiir okuma yarýþmasýna katýlan hükümlülere teþekkür ederek, bu tür sosyal faaliyetlerin devam edeceðini söyledi.
Program, dereceye giren ilköðretim ve
lise öðrencilerinin ödüllerinin takdimiyle
sona erdi.
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Ali Suat ERTOSUN
Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu
Üyesi

GEÇMÝÞ-GELECEK
Onlar, 30 sene geç karþýlaþmýþlardý. Tanýþtýklarýnda Ferit Bey 58,
Þengül 28 yaþýndaydý.
*

*

*

Ferit Bey, Ankara Üniversitesi
Týp Fakültesinde Onkoloji Ana Bilim
Dalý Baþkaný; Þengül, Ferit Beyin eþi
Neriman'ýn öðretim üyesi olduðu
Kadýn ve Doðum Hastalýklarý Ana
Bilim Dalýnda Asistan Doktordu.
Þengül'ü, Ferit Beye eþi tanýþtýrmýþ, o an içinde ýlýk ýlýk bir þeyler akmýþtý. Þengül'ün "Hocamýzý kim tanýmaz, o bizim yaþayan efsanemiz"
demesini hiç unutmamýþtý. Þengül,
kendine çok güvenen, kýpýr kýpýr, adý
gibi þen ve güler yüzlüydü. Tüm hastalarýn yardýmýna koþuyor ve çok seviliyordu. Tanýþtýklarý gün içindeki
bir ses Ferit Beye, Þengül'ün hayatýnda önemli bir yeri olacaðýný fýsýldamýþtý.
*

*

*

Þengül de Ferit Beye ilgisiz deðildi. Ferit Bey, tüm öðrencilerin sevdiði ve örnek aldýðý bir doktordu. Hele
hele kýzlar onu çok cazibeli ve çekici
bulurlardý. Þengül, hiçbir zaman hocasý olmayan Ferit Beyin derslerini
izlemiþ, onunla tanýþmak için fýrsat
kollamýþ, ancak bir türlü muvaffak
olamamýþtý.
*

*

*

Aradan iki yýl geçmiþti. Bu süre
içerisinde Ferit Bey, Þengül'le zaman
zaman görüþmüþ; ancak bu görüþmeleri hoca-asistan iliþkisini aþmamýþtý. Dostluklarý, eþi Neriman'ýn
hastalýðý sýrasýnda ilerlemiþ; lenf
kanseri olan ve uzun süre tedavi gören Neriman'ýn ölümüne kadar Þengül hep yanlarýnda olmuþtu.
*
*
*
Eþinin ölümünden sonra Ferit
Bey'in yalnýzlýðý artmýþtý. Çevresinde
öðrencileri ve hastalarý eksik olmayan
Ferit Bey, kendisini kalabalýklar arasýnda "Yalnýz adam" olarak nitelendirirdi. Bunda, eþinin de rolü vardý.
Ferit Bey, Neriman'la olan evliliðini
ve mutlu olup olmadýðýný hep sorgulamýþtý. Vardýðý sonuç, mutlu olmadýðýydý. Bunda istediði gibi yaþayamamasýnýn da rolü vardý. Ferit Bey, daima duyarlý olmuþ; okulunu bitirince
atandýðý Erzincan'ýn Ýliç ilçesinde üç
yýl saðlýk ocaðýnda çalýþmýþ; ihtisasýný
yaptýktan sonra üniversitede kalarak
kariyerini tamamlamýþ; devamlý sosyal faaliyetlerde bulunmuþ, kanserle
savaþ derneklerinde görev almýþ; hep
mütevazi yaþamýþ; hiç muayenehane
açmamýþ ve özel hastanede çalýþmamýþtý. Asistan iken tanýþýp evlendiði
Neriman ise, son derece hýrslý ve
kaprisli bir kadýndý. Muayenehane
açmýþ, özel hastanelerde çalýþýp ortak
olmuþ ve güzel paralar kazanmýþtý.
Ferit Bey, Neriman'la hep çekiþmiþ;
zaman zaman boþanmayý düþünmüþ,
ancak bu adýmý bir türlü atamamýþtý.
Taban tabana iki zýt karakter olmalarýna raðmen, Ferit Beyin evliliðini
sürdürmesinin nedeni, "Prensesim"
dediði kýzý Feride Nur'du.
Feride Nur da doktordu. Çocuk
Hastalýklarý Ana Bilim Dalýnda ihti-
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sasýný yapýyordu. Feride Nur, onun
her þeyi, yaþamýnýn odak noktasýydý.
Baba-kýz her zaman çok iyi anlaþmýþlar; Neriman'ýn ölümünden sonra
birbirlerine daha da çok baðlanmýþlardý.

rusuydu. Sevmek, fedakârlýk demekti. Bugüne kadar yaþamýn kendisine
biçtiði rolü oynamýþtý. Þengül'ün
önünde uzun yýllar vardý. Ýnþallah seveceði birine rastlayacak ve mutlu
olacaktý. O geçmiþ, Þengül gelecekti.

Ferit Bey, kýzýnda hep kendini
görmüþ; onu daima Çalýkuþu romanýnýn Feride'si gibi düþünmüþtü. Feride, annesinin de adýydý. O, fedakârlýðýn, yurtseverliðin, aydýnlanmanýn sembolüydü. Kýzý da babasý
gibi Anadolu'ya gidecek, çocuklara
saðlýk hizmeti götürecek, kendisinin
yapamayýp eksik býraktýklarýný o tamamlayacaktý.

Son günlerde güftesi Sýtký Argýbaþ'ýn, bestesi Melâhat Pars'ýn;

*

*

*

Yaþamý çok zor geçiyordu. Bazen,
keþke yaþým 30 olsaydý diye düþünüyor, sevgisiz geçen yýllarýna yanýyordu. Ancak yine de Þengül'le özlediði
iliþkiyi kurmak istemiyordu. Þengül,
kýzý ile ayný yaþtaydý. Çevresi ve hele
hele kýzý bu iliþkiyi katiyen kabul etmezlerdi. O, hep dürüst yaþamýþ ve
bu niteliði ile herkese örnek olmuþtu.
Kýzý, kendi yaþýnda birisi ile birlikte olsa, bunu kabul etmesi mümkün müydü? Bu soruyu kendisine soruyor, cevabýný "Hayýr" diye veriyordu.
*

*

*

Þengül de Ferit Beye olan ilgisinin sonunun olmadýðýný düþünüyordu. Bazen beðenmek yetmiyordu.
Yüreðinin deðil, aklýnýn sesi "Bu sevgiyi kafandan sil" diyordu.
*

*

*

Ferit Bey, güneþi batarken geç
kalmýþ baharýný yaþýyordu. Þengül'ü
kendisinden uzaklaþtýrmak en doð-

"Ben gamlý hazan, sense bahar,
dinle de vazgeç,
Sen kendine kendin gibi bir taze
bahar seç,
Olmaz meleðim böyle bir aþk,
bende vakit geç,
Sen kendine kendin gibi bir taze
bahar seç,"
Dizelerini içeren hicaz þarkýsý aðzýndan düþmez olmuþtu. Bilgisayarýna koyduðu CD'den sürekli bu þarkýyý dinliyordu.
Bir gün ziyaretine gelen Þengül'e
de adýný anmadan bu þarkýyý dinletince, Þengül mesajý almýþtý. Kalktýðýnda "Hocam, siz benim idolümsünüz
ve öyle kalacaksýnýz. Hep dost olalým"
demiþ ve ayrýlmýþtý.
GÜZEL SÖZLER
Birisi güzel bir söz söylüyorsa;
bu, dinleyenin dinlemesinden, anlamasýndan ileri gelir. (Mevlâna)
Malýný kaydeden bir þey kaybetmiþ, onurunu kaybeden çok þey kaybetmiþtir. Fakat cesaretini kaybeden
her þeyini kaybetmiþ demektir.
(Goethe)
Herkes hata yapabilir, ama ahmaklar hatalarýna baðlý kalýrlar ve bunu ölünceye kadar sürdürürler.
(Cicero)
Güzel olan sevgili deðildir, sevgili
olan güzeldir. (Tolstoy)

Siirt Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda dikilen köy korucularýnýn
kýyafetleri törenle daðýtýldý
Siirt Açýk Ceza infaz Kurumu Ýþyurdu Müdürlüðü ile muhtelif Ceza infaz Kurumu Ýþ Yurdu Müdürlüklerinde
üretilen Siirt Valiliðine baðlý merkez ve
ilçelerde görev yapan geçici köy koru-

Yýl: 8

Sayý: 95
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Özlem ÞAHÝNKOL
Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.)
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Ali Turan KARADAÐ
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cularýnýn kýyafetleri 25.12.2009 tarihinde Siirt Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda
düzenlenen törenle daðýtýldý.
Törene; Siirt Valisi Necati Þentürk,
Siirt Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa
Karamýk, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Yýldýrým Þafak, Siirt Ýl Jandarma
Komutaný Naci Aydýn, Ýl Emniyet Müdürü Celali Topuz, Cumhuriyet Savcýsý
Abdullah Tokgöz, Cumhuriyet Savcýlarý Tahir Aydoðan, Mustafa Mutlu ve
Adnan Acar ile Hakimler Çiðdem Aydoðmuþ ve Zeynep Mutlu, Siirt Barosu
Baþkam Mehmet Ali Özel, Ýzleme Kurulu Baþkaný Av. Murat Bülbül, Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Yýlmaz
Boyraz, E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Naci Yýldýz, Kurum
ikinci müdürleri, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlüler katýldý.
Siirt Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Karamýk törende yaptýðý konuþmada; infaz sistemi ve hükümlülerin topluma yeniden kazandýrýlmasýnda eðitim ve iþyurdu faaliyetlerinin öneminden bahsederek, “Siirt Valiliðimizle
yapmýþ olduðumuz sözleþme kapsamýnda, 402 kýþlýk kamuflajý eðitim elbisesi ve kep, 1782 adet yazlýk kamuflajý
eðitim elbisesi ve kep , 2707 adet bot,
2150 adet haki sýrt çantasý, 2104 adet

panço , 1856 adet kamuflajlý parka,
2186 adet med uyku tulumu altlýðý dikilmiþtir. 2010 yýlýndaki hedefimiz; iþyurdu atölyelerini geniþleterek iþyurdu
faaliyetlerinden daha çok hükümlünün
yararlanmasýný saðlamaktýr. Bu kapsamda sadece koruyucu elbiselerinin
dikilmesi ile yetinilmeyip bunun dýþýnda talep edilmesi halinde özellikle yatýlý bölge okullarýndan, hastaneler ve
yurtlardan gelecek nevresim talepleri
de karþýlanacaktýr.” þeklinde konuþtu.
Siirt Valisi Necati Þentürk konuþmasýnda; ceza infaz kurumlarýnda hükümlülere meslek öðretilmesinin çok

önemli olduðunu belirterek, Siirt Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumunda böyle bir faaliyetin olmasýndan memnuniyet duyduðunu ifade etti. Þentürk, bu faaliyet ile
ilgili Cumhuriyet baþsavcýlýðý ile Açýk
Ceza infaz Kurumuna her zaman yardýmcý olacaklarýný hatýrlatarak, üretimde emeði geçen baþta Cumhuriyet Baþsavcýsý ve Açýk Ceza çalýþanlarýna teþekkür etti.
Tören; dikilen kýyafetlerin Vali Þentürk, Cumhuriyet Baþsavcýsý Karamýk
ve Jandarma Alay Komutaný Aydýn tarafýndan, köy korucularýna daðýtýlmasýyla
sona erdi
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Verem Savaþ Haftasý kutlandý
Verem Savaþ Haftasý nedeniyle ceza infaz kurumlarýnda, saðlýkla ilgili çeþitli etkinlikler gerçekleþtirildi.
Karaman M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda 24 Aralýk 2009 tarihinde, Verem Savaþ Dispanserliði
Uzman Doktoru Nesrin Bilgiçli tarafýndan "Verem hastalýðý ve sigaranýn
zararlarý" konulu konferans verildi.
Kurum personeli ile hükümlü-tutuklularýn hazýr bulunduðu konferansta; verem hastalýðýnýn kýsa tarihçesi, bulaþma yollarý, ülkemizdeki veremle savaþ çalýþmalarý ile veremden
korunmak için yapýlmasý gerekenler
slayt görüntüleri eþliðinde anlatýldý.
Sigara ve verem hastalýðý arasýndaki
baðlantýdan söz eden Bilgiçli, insanlarýn toplu olarak yaþadýklarý yerlerde
verem hastalýðý ve sigaranýn zararlarýna dikkat çekerek, “Sigara kendisine
verilen paradan çok, sebep olduðu
saðlýk sorunlarý dolayýsýyla dünya ülkelerinin ekonomilerine zarar veren
en kötü alýþkanlýktýr.” dedi.
Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 07.01.2010 tarihinde, Kurum kütüphanesinde Salihli
Verem Savaþ Dispanserliði Baþhekimi
Veli Demir tarafýndan Verem Savaþ
Haftasý ilgili olarak konferans verildi.
Konferansa Kurum Müdürü Kadir Avara, Kurum Ýkinci Müdürleri
Hüseyin Güngör, Murat Çiftçi, Kurum Öðretmenleri Hurþit Kayan ve

Ýmran Özten ile kadýn hükümlü ve tutuklular katýldý.
Dr. Veli Demir, Verem hastalýðýný
ve korunma yollarýný anlatarak, Verem
hastalýðýnýn artýk korkulan bir hastalýk
olmadýðýný vurgulayarak, hükümlü ve
tutuklularýn konu ile ilgili sorularýný
cevaplandýrdý. Konu ile ilgili Kurumun belirli yerlerine afiþler asýldý ve
hükümlü ve tutuklulara broþürler daðýtýldý. Konferans hükümlü ve tutuklular tarafýndan büyük bir beðeni ile
izlendi.
Yalvaç B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, tutuklu ve hükümlülere Verem hastalýðý ve korunma yollarý hakkýnda 20.01.2010 tarihinde
konferans verildi. Konferans, Ýlçe
Saðlýk Grup Baþkanlýðýnca görevlendirilen H. Osman Dülgerbaki ve
Hemþire Kamer Davutoðlu Kýlýç tarafýndan verildi.
Konferansta; Verem hastalýðýnýn
tanýmý, nedenleri, korunma yollarý, yakalandýktan sonraki tedavi þekilleri
hakkýnda bilgiler verildi.
Konferansa Kurum Müdürü Mustafa Þen, Kurum Ýkinci Müdürü Mustafa Yeþiltaþ, Kurum personeli ile tutuklu ve hükümlüler katýldý. Konferans tutuklu ve hükümlülerin sorularýnýn cevaplandýrýlmasýyla sona erdi.
Kýrýkkale F Tipi Yüksek Gü-

venlikli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Verem Savaþ Haftasý (1-7
Ocak) kapsamýnda 7 Ocak 2010 tarihinde hükümlü ve tutuklulara yönelik
olarak Kýrýkkale Ýl Saðlýk Müdürlüðü
tarafýndan görevlendirilen saðlýk personeli Verem hastalýðýnýn belirtileri,
tedavisi ve verem hastalýðýndan korunma yollarý ile ilgili bilgiler verdi.
Ayrýca hükümlü ve tutuklulara Verem hastalýðý ile ilgili el broþürleri daðýtýldý.
Antalya L Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda, Verem Savaþ
Haftasý münasebetiyle Antalya ÝI Saðlýk Müdürlüðü Verem Savaþ Dispanseri ile temasa geçilerek hükümlü ve
tutuklular ile istekli olan personele
Verem Savaþ Antalya 8.Grup Baþkanlýðý Röntgen Tarama Ekibince 07-08
Ocak 2010 tarihlerinde toplam 1194
kimiye TBC taramasý yapýlmýþtýr.
Ayrýca, Kurumda Verem Savaþ
Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Antalya Ýl Saðlýk Müdürlüðü Verem Savaþ
Dispanserinde görevli doktor Þerife
Ölçen tarafýndan 8 Ocak 2010 tarihinde hükümlü ve tutuklulara “Veremden
Korunma yollarý” konulu konferans
verildi. Kurumun giris-çýkýs kapýlarýna, revire, ziyaret kabul mahallerine ve
görüþ yerlerine veremle ilgili bilgilendirmeye yönelik afiþler asýldý.

Bayburt’ta müzik þöleni ve þiir dinletisi
Bayburt M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda 29/12/2009 tarihinmüzik,
eðlence ve belge daðýtým töreni düzenlendi.
Programa Bayburt Cumhuriyet
Baþsavcýsý Sn. Mithat Kutanoðlu,
Cumhuriyet Savcýsý Hacý Ali Bayaslan,
Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürleri, Ýdare Memuru, Kurum Öðretmeni "Psikologu ve Kurum
Personelinin yaný sýra çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý.
Programda Mahalli Sanatçý Aþýk
Süphani halk müziði konseri verdi. Ýlimiz Radyo sunucusu Mehmet Öksüzer yaptýðý þiir dinletisi ile hükümlü ve
tutuklulara duygu dolu anlar yaþattý.
Ayrýca Ceza Ýnfaz Kurumunda Halk
Oyunlarý Kursu gören hükümlü ve tutuklular yöresel oyunlar sergilediler.

Törende 1. Kademe Okuma-Yazma, Erkek Berberliði ve Satranç Kursularýný baþarýyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.
Törene katýlan Cumhuriyet Baþ-

savcýsý Mithat Kutanoðlu konuþmada
Kurumda yapýlan eðitim öðretim ve
sosyal etkinliklerin hükümlü ve tutuklularýn ýslahý ve topluma kazandýrýlmasýndaki öneminden bahsetti.

Muðla E Tipi’nde belge töreni
Muðla E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda,
01.09.2009-7.12.2009 tarihleri arasýnda açýlan "Sýcak Mutfak Aþçýlýðý Kursu"nun tamamlanmasý nedeniyle
24.12.2009 tarihinde, kurs öðretmeni ve kursiyerler tarafýndan kurs sonu yemeði hazýrlandý. Davetlilerin ve kurum personelinin hazýrlanan geniþ menüyü tatmalarýnýn
ardýndan kursu baþarý ile tamamlayan 19 kursiyere davetliler tarafýndan sertifikalarý verildi. Yemeðe ve belge daðýtým
törenine Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýbrahim Akbaþ, Cumhuriyet Savcýsý Altan Ünlü, Ýl Milli Eðitim Müdür Vekili M. Ali
Can, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý M. Ali Özbay, Muðla
Merkez Halk Eðitimi Merkezi ve ASO Müdürü Aykut Turgut, Müdür Yardýmcýlarý M. Okan Çýnar ve Zeynep Gökçe,
Kurum Müdürü Hafit Kaya, Kurum personeli ve kursiyerler katýldý.

Ankara 2 No’lu L
Tipi’nde
tiyatro gösterisi
Ankara 2 No’lu L Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda, Mamak
Belediyesiyle yapýlan görüþmeler sonucunda Mamak Belediyesine baðlý
Kent
Tiyatrosu
tarafýndan
23.12.2009 tarihinde, saat 14:30’da
"Geçmiþ Zaman Olur ki'' isimli oyun
sahnelendi.
Oyuna Ankara Çocuk ve Gençlik
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü
Nemci Acun, Ankara 2 Nolu F Tipi
Yüksek Güvenlikli Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu Müdürü Ýsmail Gül, Kurum 2. Müdürleri, Kurum Öðretmenleri, Kurum Sosyal Çalýþmacýlarý, Kurum personeli ve 400 kiþilik
hükümlü ve tutuklu oyunu izlediler.

Zonguldak’ta
sertifika sevinci
Zonguldak M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda, 27.12.2009 tarihinde Zonguldak Rotary Kulübü
desteðiyle yerel sanatçýlarýn katýlýmýyla programý gerçekleþtirildi.
Programa Cumhuriyet Baþsavcýmýz Hüseyin Özbakýr, Cumhuriyet
Savcýsý Ali Ýrfan Yýlmaz, Beycuma
Belediye Bakaný, Jandarma Karakol
Komutaný, Zonguldak Rotary Kulübü Baþkaný Meltem Gürbüz ve üyeleri, Kurum Müdürü Abdullah Demirci, Kurum Ýkinci Müdürleri ve
Kurum öðretmeni Ramazan Saðýr
ile Kurum personel ile hükümlü ve
tutuklular katýldý.
Davetiler ve hükümlü-tutuklularýn gönüllerince eðlendikleri konserin ardýndan kalorifer ateþçiliði kursunu baþarý ile bitiren 16 kursiyere
sertifika ve ödülleri Cumhuriyet
Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr ve törende hazýr bulunan davetliler tarafýndan verildi ve kursiyerler çeþitli
hediyeler ile ödüllendirildi.

Vezirköprü’de
tiyatro
Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 17.12.2009 tarihinde
Ýnsan Haklan Haftasý etkinlikleri çerçevesinde konferans ve tiyatro gösterisi
gerçekleþtirildi.
Programa Cumhuriyet Savcýsý Yaþar Adýgüzel, Kurum Müdürü Þeref
Tatlý, Kurum Ýkinci Müdürleri Süleyman Topdemir, Abdullah Baçnak, Kurum personeli ile tutuklu ve hükümlüler katýldý.
Programýn baþýnda Kurum Öðretmeni Nazan Aytaþ Merdan, Ýnsan Haklarý ve tarihsel geliþimi konulu bir konferans verdi. Kurum Müdürü Þeref
Tatlý da karakollarýn ve ceza infaz kurumlarýnýn insan haklarý konusunda
çok hassas yerler olduklarýný söyledi ve
kendilerinin suç dýþanda kalýr insan
içeri alýnýr anlayýþýyla görev yaptýklarýný
belirtti.
Konuþmalann ardýndan tutuklu ve
hükümlülerden oluþan tiyatro grubunca sahnelenen "Dünyanýn Sonunu Beklerken" isimli oyun beðeniyle izlendi.

Seslenis
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Kýrþehir E Tipi’nde müzik-eðlence programý
Kýrþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, hükümlü ve tutuklular ile
personelin moral ve motivasyonunu artýrmak amacý ile 16 Aralýk 2009 tarihinde
müzik-eðlence programý gerçekleþtirildi. Program öncesinde, açýlan kurslarda
baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara
belgeleri verildi.
Programa Vali M. Ufuk Erden, Garnizon Komutaný J. Alb. Osman Uçar, Belediye Baþkaný Yaþar Bahçeci, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çaðlayan, Baro
Baþkan Vekili Av. Mustafa Alp Aslan, Emniyet Müdürü Osman Öztürk, Cumhuriyet Savcýsý Aziz Hüküm, Ceza Ýnfaz
Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkaný Ercan
Þenyüz ve üyeleri Ýsmet Baran ve Eyüp
Temur, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðü Koro Müdürü Mahmut Bahadýr, çok
sayýda davetli, Kurum Müdürü Erdaþ
Çögür, Kurum Personeli ile hükümlü ve
tutuklular katýldý.
Program öncesinde Ceza Ýnfaz Kurumunda üretilen çini, ahþap boyama ve
tekstil atölyelerinde üretilen ürünler ile
hükümlü ve tutuklular tarafýndan hobi
atölyesinde yapýlan ürünlerden oluþan

sergi gezildi. Sergilenen ürünler Ýl protokolü, davetliler ve basýn ve yayýn kuruluþu temsilcilerinin büyük beðeni ve ilgisini topladý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet
Çaðlayan açýlýþ konuþmasýnda 2009 yýlýnda kurumda yapýlan genel ve mesleki eðitim kurslarý ile iyileþtirme programlarý
hakkýnda bilgiler verdi.
Vali M. Ufuk Erden ise konuþmasýnda; hükümlü ve tutuklularýn burada bu-

lunduklarý sürede bazý þeyleri yeniden
deðerlendirme fýrsatý bulacaklarýný, cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklularýn biran önce sevdiklerine ve ailelerine
kavuþmasýný dilediðini söyledi.
Daha sonra Ankara Devlet Türk Halk
Müziði Korosu ses sanatçýsý Mehmet
Kara ve saz sanatçýlarý sahne aldýlar.
Konser hükümlülerden gelen istek türkülerin söylenmesi ile devam etti.
Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan bilgi-

Adana’nýn kurtuluþunun 87. yýlý kutlandý
Adana E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, Adana'nýn düþman iþgalinden kurtuluþunun
87. yýlý nedeniyle kutlama programý yapýldý. 5 Ocak
2010 tarihindeki program çerçvesinde Gazeteci ve Yazar Cezmi Yurtsever tarafýndan "Adana Çevresinde
Milli Mücadele ve Kahraman Saim Bey" konulu konferans gerçekleþtirildi.
Konferansta "1900'lü yýllarýn baþýnda Adana ve
çevresinin durumu, Ermeni Olaylarý, Atatürk'ün Adana Hatýrattan, Kaç Kaç olayý, Milli Mücadelede meþhur Adanalýlar ve Kahraman Saim bey" konularýna deðinildi.
Konferans sonunda kurum Müdürü tarafýndan
Cezmi Yurtsevere teþekkür edilerek, kurumda daha

Siverek’te kiþisel
geliþim semineri

Siverek A3 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, “Kiþisel Geliþim ve Farkýndalýk” konulu konferans düzenlendi.
8 Ocak 2010 tarihinde gerçekleþtirilen konferans, bu konuda bir
çok kitaplarý yayýnlanan Þanlýurfa
Emniyet Müdürlüðü Müdür Yardýmcýsý Hasan Yýlmaz tarafýndan verildi.
Konferansa; Cumhuriyet Baþsavcýsý
Önder Yeniçeri, Ceza Ýnfaz Kurumu
Cumhuriyet Savcýsý Ýbrahim Özer,
Siverek Denetimli Serbestlik Þube
Müdürü Ejder Özyaþar, Kurum Müdürü Ali Baþekin, Kurum Ýdare Memuru M. Ekrem Gündüz, Kurum
Öðretmeni
Atilla
Dorukoðlu,
Muhasebe Yetkilisi Zülfikar Iþýk, infaz koruma baþmemur ve memurlarý
ile hükümlü ve tutuklular katýldý.

önce açýlan Ahþap Boyama kursunda yapýlan 1 adet
ahþap kutu hediye edildi.

Kýrklareli’de futbol turnuvasý
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Kýrklareli Spor Kulübünün düzenlediði ve 14 takýmýn katýldýðý turnuvada Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu tüm maçlarýný kazanýp, namaðlup olarak þampiyonluða
ulaþtý.
Final maçý Emniyet Müdürlüðü
ile Cezaevispor arasýnda yapýldý. Maçý
5-3 kazanan Cezaevispor kupayý Emniyet Müdürü Mehmet Behzat Canbazoðlu’nun elinden aldý. Ýkinci olan
Emniyet Müdürlüðüne kupasýný

Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu Müdürü Yunus Cin verdi.
Bol mücadeleli ve dostluk havasý içinde geçen final karþýlaþmasýna yaklaþýk
250-300 taraftar izledi. Maç sonrasýnda iki takým birbirlarini tebrik ederken, turnuva hem oyuncular arasýnda
hem de kurumlar arasýnda dostluk ve
kaynaþmanýn artmasýna vesile oldu.
Turnuva sonunda Kýrklareli Spor
Kulübü Baþkaný Volkan Can da tüm
takýmlarý tek tek tebrik ederek, saðlýk
ve baþarý dileklerini sundu.

Samsun E Tipi’nde müzikeðlence programý düzenlendi
Samsun E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda, Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi Eðitim
Fakültesi Müzik Öðretmenliði
Bölümü son sýnýf öðrencileri tarafýndan, 14.01.2010 tarihinde, hükümlü ve tutuklular için "Türk
Halk Müziði Konser Programý"
düzenlendi.
Programa katýlan öðrenciler
Türk Halk Müziðinin sevilen parçalarýnýn yaný sýra popüler müziklerden de eserler seslendirerek
hükümlü ve tutuklulara eðlenceli

anlar yaþattý. Programda hükümlü
ve tutuklular da seslendirdikleri
eserle dinleyicilere müzik ziyafeti
sundu.
20.01.2010 tarihinde ise Samsun Nevbahar Sanat Ekibi ve Kurumda devam etmekte olan Tiyatro Kursu öðreticisi ile hükümlü ve
tutuklular tarafýndan, 20.01.2010
tarihinde þiir - müzik dinletisi ve
tiyatro gösterisi gerçekleþtirildi.
Programda hükümlü ve tutuklular
þiirler ve kýsa öykülerin yaný sýra
beðenilen þarkýlarý seslendirdi.

sayar kursundan 12, enstrüman öðretimi
kursundan 15, tekstil kursundan 20, berberlik kursundan 11, Ýngilizce kursundan 16 olmak üzere toplam 74 hükümlü
ve tutukluya belgeleri Vali Erden ve Baþsavcý Çaðlayan baþta olmak üzere Protokol üyelerince verildi.
Daha sonra Ankara Devlet Klasik
Türk Müziði Korosu ses sanatçýsý Turgut Karadeniz ile saz sanatçýlarý birbirinden güzel þarkýlarla katýlýmcýlarý coþturdu.
Programýn sonunda Ceza Ýnfaz Kurumundaki faaliyetlere katkýlarý nedeni
ile Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Fazlý Küçük ile
Halk Eðitim Müdürü Salih Tekeli’ye plaket verildi

Hatay Adaletspor’un
basketboldaki baþarýsý
Deplasmanlý Bölgesel Basketbol Ligi J Grubunda mücadele eden Hatay Ýl temsilcisi Hatay
Adaletspor, elde ettiði baþarýlarla adýndan söz ettiriyor.
Adaletspor, 16 Aralýk 2009 Çarþamba günü,
Gaziantep deplasmanýnda rakibi Gaziantep
DAS Kulübünü 82-74 yenerek önemli bir galibiyete imza attý.
Hatay Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz
Yýldýrým ve Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Muzaffer Avcý ile Kulüp Baþkaný
Hikmet Çinçin ve Yönetim Kurulunun desteðini alan Hatay Adaletspor, Hataylýlar’a basketbol
heyecaný yaþatmaya devam ediyor.
Bayan voleybol takýmý 2. Ligi hedefliyor
Hatay Adaletspor Bayan Voleybol Þube Sorumlusu Ahmet Kara, amaçlarýnýn 2.Lige yükselmek olduðunu belirterek, “Ýyi bir kadroya sahibiz. Haftanýn beþ günü düzenli bir þekilde antrenman yapýyoruz. Hedefimiz 2. Lige yükselmek.”dedi.

Metris’te belge töreni ve
müzik þöleni
Metris 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda açýlan 1. Kademe Okuma-Yazma,
Bilgisayar Operatörlüðü, Tabldot Aþçýlýðý, Elektrikli Ev Aletleri Tamiri, Doðalgaz ve Katý Yakýt
Kalorifer Ateþçiliði kurslarýný baþarýyla tamamlayan 78 hükümlü ve tutukluya belgeleri törenle
daðýtýldý.
Kurum Ýkinci Müdürleri E. Müslim Bazan
ve Kasým Turna, Kurum personeli ile hükümlü
tutuklularýn katýldýðý program, Halk Oyunlarý
Kurs öðretmeni Ümit Uzunkaya ve konservatuarlý gençlerden oluþan müzik grubunun sunduðu konserle sona erdi.

Afyonkarahisar’da hükümlü
yakýnlarýna yardým
Afyonkarahisar E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda kalan hükümlü ve tutuklulardan
ekonomik durumlarý iyi olmayanlarýn çocuklarýna Cumhuriyet Baþsavcýsý Nihat Erol’un giriþimleriyle Ýl Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Müsüller tarafýndan 50 adet mont ve 50
adet bot yardýmý yapýldý. Mont ve botlar,
14.12.2009 tarihinde, Kurumda yapýlan
törende teslim edildi.

Seslenis

Prof. Dr. Acar’dan hükümlülere konferans
Bozok Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hasan Zafer
Acar, Yozgat E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda "Saðlýklý Yaþam" konulu bir konferans verdi. Acar, saðlýklý yaþamýn en önemli þartýnýn spor olduðunu vurgularken, bunun yanýnda dengeli beslenmenin de
önemli olduðunu, dengeli beslenmede en önemli etkenin tuzun ve þekerin hayatýmýzdan çýkarmak gerektiðini dile getirdi. Acar, ayrýca kepekli
ekmek ve suyun önemini hatýrlatýrken, stressiz, alkolsüz ve sigarasýz hayatýn saðlýklý yaþam üzerindeki etkisini anlattý. Acar, konferansa katýlan
hükümlü ve tutuklularý guatr taramasýndan geçirirken, yapýlan tarama
sonucunda bölgede yaygýn olan hastalýðýn Kurumda da yaygýn olduðu sonucuna varýldý. Acar, konferansýn ardýndan konfeksiyon atölyesini gezdi.

Kayseri’de hükümlülerden el iþi sergisi
Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularca üretilen el iþi ürünleri dönem sonu sergisinde
ziyaretçilerin beðenisine sunuldu.
21-22-23 Aralýk 2009 tarihlerinde gerçekleþtirilen sergide Ýþkur ve Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünün katkýlarýyla açýlan kurslarda elde edilen mobilya, süs eþyasý, ev tekstilinden oluþan 200 parça ürünün satýþý yapýldý.
Kayseri Adalet Sarayýndaki serginin açýlýþýna Vali Mevlüt
Bilici, Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Siyami Baþok, Ýl Emniyet
Müdürü Arif Akkale, Ýl jandarma Alay Komutaný Yusuf Kenan Topçu, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ýsmail Dalan, Hakim Ahmet Turan Doðan, ÝPEK Grup Yönetim Kurulu
Baþkaný Saffet Aslan, Cumhuriyet Savcýsý Çetin Cesur, Kurum Müdürü Elvan Çaðlayan, Kurum ikinci müdürleri,
Kurum öðretmenleri ve kurum personeli, hükümlü ve tutuklularýn yakýnlarý ve çok sayýda davetli katýldý.
Serginin açýlýþý Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Siyami Baþok’un konuþmasýnýn ardýndan kurdela kesilerek yapýldý.
Sergide maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Ýpek
Mobilya Yönetim Kurulu Baþkaný Saffet Aslan'a da plaket
takdim edildi. Protokol üyelerinin beðeniyle gezdiði sergi 3
gün açýk kaldý. Sergiye hükümlü ve tutuklu yakýnlarý baþta
olmak üzere ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.
Vali Bilici’nin ziyareti

Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, 14 Aralýk 2009 tarihinde,
Kurumu ziyaret ederek, Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Siyami
Baþok ve Kurum Müdürü Elvan Çaðlayan’dan Ceza Ýnfaz
Kurumu ve iþleyiþi hakkýnda bilgi aldý.

Kurumlarda ‘veda töreni’
Hatay E Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu personeli ve aileleri 25.12.2009 tarihinde Hatay Defay Harbiye Turistik Tesislerinde düzenlenen moral gecesinde gönüllerince eðlendiler. Piyanist Sanatçý Mehmet Bolat tarafýndan, Türk Halk Müziði ve Türk Sanat Müziðinden oluþan
þarký ve türkülerin okunduðu programda, personel ve aileleri halay çekerek, stres attýlar.
Kurum Müdürü Muzaffer Avcý
yaptýðý kýsa konuþmada programa gelen personel ve yakýnlarýna teþekkür
ederek, bu tür faaliyetlerin personelin
moralini artýrdýðýný, iþbirliði ve dayanýþmayý güçlendirdiðini söyleyerek,
bundan sonra da bu tür faaliyetlerin
sürdürüleceðini ifade etti.
Pýnarbaþý Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda görev yapmakta iken emekli olan ve baþka kurumlara naklen atamalarý yapýlan dört personel için Altýntepe Restoranda canlý sanat müziði
eþliðinde veda yemeði verildi. Yemeðe
Kurum Müdürü Niyazi Yüceöz, Ýkinci
Müdür Yaþar Kaya ve Kurumda görevli personelin tamamýna yakýný katýldý.
Veda yemeðinde Kurum Müdürü
Niyazi Yüceöz ve Ýkinci Müdür Yaþar
Kaya, emekli olan ve baþka kurumlara
tayin olan personele hizmetlerinden
dolayý teþekkür ederek, yeni görev yerlerinde ve bundan sonraki yaþamlarýnda baþarýlar dileyip, plaket verdi.
Bingöl M tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýdare Memuru olarak çalýþan Gamze Çiftçi’nin Balýkesir
L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna
ikinci mdür olarak, Kurum Kalorifercisi Sahabettin Dað’ýn ise Bozüyük
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna Ambar

Pýnarbaþý Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
personeli veda yemeðinde bir arada.

Memuru olarak tayinlerinin çýkmasý
nedeni ile veda yemeði düzenlendi.
Yemeðe Cumhuriyet Savcýsý Alper
Arýtan, Ýzleme kurulu Baþkaný Fahri
Alimoðlu, Kurum Müdürü Zeki Kerim, Kurum Karakol Komutaný Selim
Mert, Kurum Ýkinci Müdürü Mustafa
Yeþilyurt ile çok sayýda personel katýldý. Hoþça vakit geçerilen yemeðin so-

nunda konuþan Kurum Müdürü Zeki
Kerim, baþka kurumlara tayin olan
Gamze Çiftçi ve Sahabettin Dað’a Kurumda gösterdikleri çalýþmalarýndan
dolayý teþekkür ederek, yeni görevlerinde baþarýlar diledi.
Yemeðe katýlanlara teþekkür eden
Gamze Çiftçi ve Sahabettin Dað’a plaket ve hediyeleri takdim edildi.

Ünye M Tipi el iþi sergisi
Ünye M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu tutuklu ve hükümlülerinin eliþi atölyelerinde ürettikleri hobi
çalýþmalarýndan oluþan eliþi ürünleri
ile Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþyurdu
atölyelerinde üretilen ürünlerin halka
tanýtýmý ve satýþý amacýyla Ünye Ticaret Borsasý Sergi Salonunda açýlan sergide ziyaretçilerin beðenisine sunuldu.
Serginin açýlýþýna; Ünye Cumhuriyet Baþsavcýsý Cem Saðdýç, Adli Yargý
Adalet Komisyonu Baþkaný Mehmet
Eraslan, Hakim Kenan Türk, Cumhuriyet Savcýlarý Mehmet Ali Erbil, Aslan

Sanatçý Yaþar
Alptekin, Silivri 7
No’lu L Tipi’nde
konferans verdi
Sanatçý Yaþar Alptekin, Silivri 7 No'lu
L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda
"Yeniden Doðmak" konulu bir konferans
verdi.
Hükümlü ve tutuklulara hayatýndan
kesitler aktaran Alptekin, geçmiþte çok
hatalar yaptýðýný, yanlýþ davranýþlar sergilediðini, ancak hatalardan dönmenin
önemli olduðunu belirtti. Alptekin, "Ýnsan geçmiþe takýlýp kalmamalý, ileriye
bakmalý, hatalardan ders alarak hayatýna
devam etmeli " dedi.
Alptekin, program bitiminde yanýnda
getirdiði kitaplardan hükümlü ve tutuklulara hediye etti.
Konferansa Kurum Müdürü Ramiz
Atuð, Ýkinci Müdürler Nedim Doðan,
Oktay Beþaðýl ve Kurum Öðretmeni Hatice Altunkaya, Kurum Vaizi Zekeriya Abdülazizoðlu, Kurum personeli ile hükümlü tutuklular katýldý.

Ardahan’da arýcýlýk kursu
belgeleri törenle daðýtýldý
Ardahan B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlü ve tutuklularýn iþ ve
meslek eðitimleri kapsamýnda açýlan arýcýlýk kursunda baþarýlý olanlara belgeleri
yapýlan törende verildi.
Belge daðýtým törenine; Kurum Müdürü Murat Demir, Kurum Ýkinci Müdürü Nevzat Özgür, Kurum öðretmeni
Mustafa Ünal, Kurs Öðretmeni Yaþar Yalçýn Kaya, Muhasebe Yetkilisi Orhan Akçý,
Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Törende, 3 hükümlü ve tutuklu arýcýlýk kursu baþarý belgesi aldý.

Gaziantep E Tipi’ne
kitap baðýþý

Uslu ve Levent Demir, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ali Ýhsan Çetindere,
ikinci müdürler, Kurum personeli ve
basýn mensuplarý katýldý.

Gaziantep Ticaret Odasý Baþkanlýðý
tarafýndan Gaziantep E Tipi Kapalý Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna 676 adet kitap baðýþý yapýldý. Kitaplar, Ticaret
Odasý görevlileri tarafýndan 08.01.2010
Cuma günü Kurum Müdürü Kazým
Kaya'ya takdim edildi. Kitaplar, Kurum
demirbaþýna kayýt edilerek, hükümlü ve
tutuklularýn istifadesine sunuldu.

