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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Ceza infaz kurumlarýnda 'Bireyselleþtirilmiþ
Ýyileþtirme Sistemi’ne (BÝSÝS) geçiliyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce UNICEF'in teknik desteðiyle yürütülmekte olan "Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi" kapsamýnda örnek bir yönetim modeli geliþtirildi. 2008 yýlýnda baþlayan ve Mayýs 2010'da sona erecek olan
Projeyle hükümlü ve tutuklularýn eðitim
ve iyileþtirilmelerinde yeni bir döneme
geçiliyor. Yeni yönetim modelinde hükümlü ve tutuklular için bireyselleþtirilmiþ eðitim ve iyileþtirme programlarý yürütülecek.
Projenin kapanýþý nedeniyle 20 Mayýs
2010 tarihinde tören yapýldý. Törene;
UNICEF Türkiye Temsilcisi Rezza Hossaini, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Nizamettin Kalaman, Strateji Geliþtirme
Baþkaný D. Murat Cevher ve çok sayýda
davetli katýldý. 8-9’da

Yalvaç B Tipi’nde ‘Atatürk
Büstü’ açýlýþý
Yalvaç B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yapýlan Atatürk büstünün açýlýþý
16.04.2010 tarihinde törenle gerçekleþtirildi.
Açýlýþ törenine; Garnizon Komutan
Vekili J. Kd. Bçvþ. Bülent Çetintay, Belediye Baþkan Vekili Kadriye Göktekin,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ayhan Gökalp,
Cumhuriyet Savcýlarý Hüseyin Yetik ve
Kamil Ertuðrul, Emniyet Müdürü Ahmet
Öngül, Ceza Ýnfaz Kurumu Karakol Komutaný Gültekin Þen, Kurum Müdürü
Mustafa Þen, daire amirleri ile Kurum
personeli iþtirak etti.

‘Ceza Ýnfaz Kurumlarý Arasý Salon Futbol
Turnuvasý’ Ankara’da gerçekleþtirildi
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun kuruluþunun 30. yýlý münasebetiyle, Ýç Anadolu Bölgesi'nde bulunan
açýk ve kapalý ceza infaz kurumlarý arasýnda düzenlenen Salon Futbol Turnuvasý
(Futsal) 12-21 Nisan 2010 tarihlerinde,
Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde gerçekleþtirildi. Turnuvada birinci olan
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna kupasýný Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin
Kulaç verdi. 5’te

Eskipazar’da ‘çocuk parký’
ve ‘ziyaret mahalli’
törenle açýldý
Eskipazar Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, hükümlülerin yakýnlarý için yapýlan çocuk oyun
parký ve ziyaret mahallinin açýlýþý 16.04.2010 tarihinde törenle gerçekleþtirildi.
Törene; Karabük Cumhuriyet Baþsavcýsý
Fehmi Mercan, Eskipazar Hakimi Cengiz Doðan, Çerkeþ Hakimi Ýnan Moroðlu, Eskipazar
Cumhuriyet Savcýsý Seyfettin Ataþ, Eskipazar
Savcýsý Enver Baltürk, Kurum Müdürü Mahmut Okumuþ, Kurum personeli ve hükümlü yakýnlarý katýldý.
Açýlýþla birlikte çocuk parký ile ziyaret mahallini gezen Cumhuriyet Baþsavcýsý Fehmi
Mercan, iþyurdu atölyelerinde de incelemede
bulundu.

Yozgat E Tipi’nde
âþýklardan atýþma
Yozgat E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumunda, âþýklarýn katýlýmýyla atýþma
programý gerçekleþtirildi. Atýþmaya;
Yozgat Þairler ve Yazarlar Birliði Derneði, Sorgun SOYDER Ozanlar Derneði ve
Yerköy Halk Âþýklar Derneðinden aþýklar katýldý. 15’te

Afyonkarahisar E Tipi
futbol turnuvasýnda
birinci oldu
Burhaniye C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
personelinden Çanakkale Þehitliðine ziyaret

Sinop E Tipi’nde tiyatro ve
konser etkinliði

Burhaniye C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personeli, eþ ve çocuklarýyla
Çanakkale'ye ziyaret gerçekleþtirdi. Geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen gezide
Çanakkale Þehitliði, Þehitler Abidesi gibi yerler ziyaret edildi.

Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 26.03.2010 ve 06.04.2010 tarihlerinde tiyatro
ve konser etkinlikleri gerçekleþtirildi. Hükümlütutuklular, Sinop Hayaller Tiyatrosu Ekibinin
sunduðu "Kýssadan Hisseler" adlý komedi oyununu ilgiyle izlerken, Baðlama Sanatçýsý Yýlmaz
Küçük’ün sunduðu konserde doyasýya eðlendiler. Etkinlikleri; Kurum Müdürü Özer Duman,
ikinci müdürler ve Kurum personeli de izledi.

Salihli C Tipi’nde tiyatro gösterisi
Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, 16.04.2010 tarihinde Salihli Belediye Tiyatro Topluluðu tarafýndan "Ýki Kalas Bir Heves" adlý tiyatro
oyunu sahnelendi.
Tiyatro oyununu; Salihli Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Arzik, Cumhuriyet Savcýsý Bülent Canoðlu, Ýzleme

Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü Kadir Avara, Ýkinci Müdür Murat
Çiftçi, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, Kurum personeli ile hükümlü ve
tutuklular izledi. Yönetmenliðini Alpay
Erdoðmuþ'un yaptýðý, komedi ve hiciv
türündeki oyun, izleyenler tarafýndan
büyük beðeni topladý.

Afyonkarahisar Barosunun 75. kuruluþ
yýl dönümü kapsamýnda düzenlenen "Afyonkarahisar Barosu 1. halý Saha Turnuvasý"nda E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
namaðlup olarak þampiyonluða ulaþtý. 13’te

Burhaniye’de el emeði
göz nuru sergisi
Burhaniye C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu ve diðer ceza infaz kurumlarýnda kalan hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan el iþleri, yaðlýboya tablolar,
mobilya ve demirden yapýlan ürünler
Burhaniye Belediyesi Düðün Salonunda,
23-24-25 Nisan 2010 tarihleri arasýnda
ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. 6’da
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Ceza infaz kurumlarýnýn sorunlarý ile
ilgili toplantý Ankara’da gerçekleþtirildi
Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Kampüsünde, "Cezaevi hizmetlerinin ifasýnda ve cezaevi protokolünün
uygulanmasýnda karþýlaþýlan sorunlara iliþkin çalýþtay" yapýldý
Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Kampüsünde 25 Mart 2010 tarihinde
yapýlan çalýþtaya; Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Nizamettin Kalaman,
Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr, Daire Baþkanlarý Rasim Ýsa Bilgen, Burhanettin Eser, Ankara Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ahmet Berke,
Jandarma Kurmay Albay Ýzzet Çural,
Bakanlýk tetkik hakimleri, Jandarma
Yarbay Ahmet Gülleci, Saðlýk Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý, Emniyet Genel
Müdürlüðü, Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý yetkilileri, ceza infaz
kurumu müdürleri ve koruma birlik
komutanlarý katýldý.
Çalýþtayýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, ceza infaz hizmetlerinin ifasýnda karþýlaþýlan sorunlar ve bu sorunlarýn çözümüne yönelik yapýlan çalýþmalarý ile
gelecek döneme iliþkin hedefleri ifade ettiði konuþmasýna infaz kurumlarýnýn temel amacýnýn hükümlü ve
tutuklunun yeniden suç iþlemesinin
önlenmesi, eðitim ve rehabilitasyon
ile hükümlünün topluma kazandýrýlmasý olduðunu belirterek, bu alanda
yapýlan çalýþmalarýn önemini vurgulayarak devam etti.
Kalaman; son yýllarda hükümlü ve
tutuklu sayýsýndaki artýþ ile ceza infaz

kurumlarýnýn ihtiyacý karþýlayamadýðýný, yeni ceza infaz kurumlarýnýn inþa edilerek kapasitelerinin artýrýlacaðýný vurguladý. Ayrýca ceza infaz kurumlarýndaki hükümlü ve tutuklu sayýsýnýn artýþýnýn kurumlarda yürütülen iyileþtirme faaliyetlerinin istenilen seviyede yapýlmasýna da engel olduðunu kaydetti. Yeni ceza infaz kurumlarýnýn açýlmasýyla personel ihtiyacýnýn arttýðýný, var olan personel
açýðýný gidermek için 5.000 sözleþmeli personel alýndýðýný, önümüzdeki dönemde 8.000 ile 10.000 personel
alýmýnýn planlanarak personel sayýsýnda Avrupa standartlarýna yaklaþýlmaya çalýþýlacaðýný, bununla birlikte
ceza infaz kurumlarýnda çalýþma koþullarýnýn aðýr, ücretlerin yetersiz olmasý sebebi ile personel temininde
sýkýntýlar yaþandýðýný vurguladý.

Hükümlü-tutuklara yönelik saðlýk
hizmetlerinde, yaþanabilecek saðlýk
sorunlarýnýn çözümü amacýyla Saðlýk
Bakanlýðý ile protokol imzalandýðýný
belirten Kalaman, denetimli serbestlik sisteminin önemine deðinerek, Adli Kontrol sisteminde yapýlacak düzenlemeler ile ceza infaz kurumlarýnda bulunan 20.000 ila 50.000
arasýnda deðiþen sayýda hükümlü ve
tutuklunun sistem içine dahil edilebileceðini ve ceza infaz kurumlarýndaki yoðunluðun bu suretle azaltýlabileceðini ifade etti.
Kalaman, personel eðitiminin de
önemine deðinerek, mevcut dört
personel eðitim merkezine büyük
olasýlýkla Ýzmir'de bir yenisi eklenerek beþe çýkarýlacaðýný böylece personel eðitim hizmetlerinin geliþtirileceðini belirten konuþmasýný, dýþ gü-

venlik ile ilgili çalýþmalar ve yasal düzenlemelerden bilgiler vererek, tamamladý.
Jandarma Genel Komutalýðý Asayiþ Daire Baþkaný Kurmay Albay Ýzzet
Çural ise ceza ve infaz kurumlarýnýn
korunmasý ve sevk-nakiller ile ilgili
iki önemli görevlerinin olduðunu, insan merkezli çalýþmalar yaptýklarýný,
kelepçe ile ilgili uygulamalarýn standardýný yükselttiklerini, personelin
daha bilinçli, görevlerinde daha dikkatli ve mevzuata uygun hareket etmeleri ile ilgili gayretlerin her geçen
gün artýrýldýðýný dile getirerek, Adalet, Saðlýk ve Ýçiþleri Bakanlýklarýnýn
müþtereken yürüttüðü çalýþmalarla
sorunlarýn tartýþýldýðý ve ortak bir bakýþ açýsýnýn yakalanmaya çalýþýldýðýný
ifade etti.
Çural, ceza infaz kurumlarýnýn
dýþ güvenliði, sevk ve nakiller ile ilgili konularda karþýlaþýlan sorunlar ve
çözüm önerileri ile ilgili bilgiler de
verdi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Tetkik Hakimi Fatih Belviranlý, geçmiþte cezaevleri ve sorunlarý, reform süreci, fiziki yapý, bütçe,
personel durumu, ihtiyaçlar ve öneriler baþlýklý sunum gerçekleþtirdi.
Çalýþtay; Emniyet Genel Müdürlüðü, Saðlýk Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý, Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Baþkanlýðý temsilcilerinin sunumlarýnýn
ardýndan sona ererken, çalýþmalarýn
oluþturulacak bir komisyon tarafýndan yürütülmesi kararlaþtýrýldý.

Ardýç Programý ‘Ýkinci Eðitici
Eðitimi’ yapýldý
Ceza infaz kurumlarýnda çocuklarla çalýþan
psiko-sosyal servis uzmanlarý ile yönetici ve
personelin kapasitesini geliþtirmeye yönelik geliþtirilen Ardýç Programý Ýkinci Eðitici Eðitimi
Programý Genel Müdür Yardýmcýsý Hüseyin
Kulaç, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Ýsmail Kantaþ
ve Afyonkarahisar Cumhuriyet baþsavcýsý Nihat
Erol'un katýlýmý ile 01-08 Mayýs 2010 tarihleri
arasýnda Afyonkarahisar'da yapýldý.
Ceza infaz kurumlarýnda ve ceza infaz kurumlarý personel eðitim merkezlerinde (CÝK-

PEM) görev
yapan idareci,
psikolog ve sosyal çalýþmacýdan oluþan toplam 34 kiþiye program danýþmanlýðýný yürüten Yeniden Saðlýk ve Eðitim
Derneði Baþkaný Doç. Dr. Kültegin Ögel ve
Uz. Psik. Alper Aksoy ile Artý Artý Eðitim Danýþmanlýk Firmasýndan Psik. Dan. Kadir Akbulut, Psik. Erçin Kimmet, Ankara Barosundan
Av. Hatice Kaynak tarafýndan eðitimler verildi.
Bilindiði gibi Avrupa Birliðinin mali, UNICEF'in teknik desteði ile Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüðü
tarafýndan 2005-2008
yýllarý arasýnda geliþtirilen Ardýç Programýnýn ilk eðitici eðitimleri 2007 yýlýnda
yapýlmýþ ve hazýrlanan materyaller tüm
ceza infaz kurumlarý,
denetimli serbestlik
þube müdürlükleri
ve ceza infaz kurumu
personeli
eðitim
merkezlerine gönderilmiþti.

Kayseri Kapalý Ceza infaz
Kurumunda Tiyatro Sahnesinin
açýlýþý törenle yapýldý
Kayseri Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Silver A.Þ. Þirketler grubunun katkýlarýyla yapýlan Tiyatro Sahnesinin açýlýþý 24
Mart 2010 tarihinde gerçekleþtirildi. Açýlýþa; Vali Vekili Fikret
Dayýoðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Siyami Baþok, Adlî Yargý
Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baþkaný Kemal Alver, Kayseri Barosu Baþkaný Ali Aydýn, Ý1 Emniyet Müdürü,
Melikgazi Kaymakamý, Cumhuriyet savcýlarý, Silver A.Þ. yetkilileri, Ýpek Mobilya Yönetim Kurulu Baþkaný, sivil toplum
kuruluþlarýnýn temsilcileri ve Kurum personeli katýldý.
Sahnenin açýlýþý Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Siyami Baþok,
Vali Vekili Fikret Dayýoðlu ve Silver A.Þ. yetkililerin kurdele
kesimiyle yapýldý. Silver A.Þ. yetkililerin konuþmalarý ve þilt
töreniyle devam eden açýlýþ programýnda bir konuþma yapan
Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Siyami Baþok, hükümlü ve tutuklulara böyle bir sahne yaparak onlarýn eðitim ve iyileþtirilmelerine katký saðlayan Silver A.Þ. yetkililerine teþekkür etti. Ardýndan Ünlü Komedyen Fatih Altýn ( Kekeç Oðlan) bir
birinden güzel gösterileriyle izleyicileri kahkahaya boðdu.
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HASRETLÝK
Ýçimde gittikçe çýð gibi büyüyen,
Büyüdükçe gönlümü lime lime eden,
Her gün gönlümden bir parça götüren,
Ey hasretlik nedir senden çektiðim?
Yerleþtin gönlümü mekân eyledin,
Oturdun bir türlü kalkmak bilmedin;
Büyüdükçe, büyüdün, adeta çýð oldun,
Ey hasretlik nedir senden çektiðim?
Sevdiðimi ayýrdýn, kavuþturmadýn,
Canýmdan can aldýn, canlarý ayýrdýn.
Söyle neden bana bu kastýn?
Ey hasretlik nedir senden çektiðim?
Küskünüm sana gönül evinden yana,
Affetmem asla artýk ne yapsan da.
Yapamadýn bir dostluk zor anýmda,
Ey hasretlik nedir senden çektiðim?
Yaþama sevincimi yitirdim sayende;
Gülmeyi unutan yaþlý gözlerimde,
Uykudan eser yok, uzun gecelerde.
Ey hasretlik nedir senden çektiðim?
Beni anlayan yok, yalnýzým iþte;
Halimi bilen tek kiþi olsa keþke,
Yürek sýzýlarýmý bir dindiren olsa,
Ey hasretlik, nedir senden çektiðim?
Bekir Ötgün
Afyon E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
GÜN DOÐMADAN BENDE BÝTMEZ GECELER
Yine hazan çöktü ömrümün baðýna,
Dalýndan yapraðýný dökmüþ giderim.
Kadermiþ baþýma gelen bu belâ,
Çaresiz boynumu bükmüþ giderim.
Ötesi belirsiz karanlýk dünya,
Direncim kalmadý yoruldu bünyem,
Virane misali yýkýldý binam,
Tavandan temele çökmüþ giderim.
Pusula bozulmuþ göstermez yönü,
Umut çok yakýndýr bu yolun sonu
Hayat tarlasýna ektim dert tohumunu
Mevsimden önce ekmiþ giderim.
Bülent Bayraktar
Antalya E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
NE MUTLU TÜKÜM DÝYENE!
Ey millet, gittikçe büyükleþen
Milletimiz, vatanýmýz onun yapýtýdýr.
Karanlýklara paydos dedik onunla,
Tüm aydýnlýðý yaþýyoruz.
Onun açtýðý yolda gidiyoruz bu gün.
Mutluyuz insanca yaþýyoruz;
Ne mutlu bize, evet Atam, evet bayraðým,
Þaným, onurum, evet.
Ne mutlu Türküm diyene.
Ey bu mutluluðu yaþayan millet!
Hayatýnýz boyunca sürsün meþaleniz…
M. Nuri Öztoprak
Hatay E Tipi Kapalý-Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu

BÝR TANEM

BÝ’TANESÝ

SENÝ SEVÝYORUM

Bir aðaç görürsen,
Zamansýz yapraðýný dökmüþ;
Bir deniz görürsen,
Kumsalýna küsmüþ...

Güneþ oldun gönlümde
Fýrtýna oldun yüreðimde
Karlar yaðdýrdýn benliðimde
Gökte bulutum, dünyada kavgam
Dilimde bir þarký oldun sen bitanesi

Gözlerinden yaþ akarsa,
Ömrüm acýlarla dolup taþarsa,
Artýk kadere isyanýn varsa,
O zaman dönüp bak maziye.
Beni hatýrla,
Kaybolmasýn hayallerin.
Belki sen de aðlarsýn,
Sevdiðinden uzaklarda kalýp yanarsýn;
O zaman dönüp bak maziye,
Beni hatýrla.

Gündüz güneþim, gece ayým
Masmavi yýldýzým
Gönlümün en güzeli
Yüreðimin en þirini
Kalbimin tek hakimisin sen bitanesi

Sevmek; bakmak deðil, görmekse eðer,
Sevmek; yanýndayken baþýný omzuna kayabilmekse eðer,
Sevmek; yanýndayken yalnýzlýðý unutmaksa eðer,
Seni çok seviyorum.
Sevmek; seninle iken yere daha saðlam basabilmekse eðer,
Sevmek; yokluðunda seninleymiþ gibi hissetmekse eðer,
Sevmek; hayallerine seni de sokabilmekse eðer,
Seni çýlgýnca seviyorum.
Sevmek; yataða uzandýðýnda seni düþünmekse eðer,
Sevmek; sevdiðini çýðlýk çýðlýða söylemekse eðer,
Seni seviyorum.
Sevmek; el ele tutuþtuðunda kalbinde bir þeylerin
Kopmasýysa eðer,
Sevmek; göz göze geldiðinde hiç kýpýrdamadan
Bakabilmekse eðer,
Sevmek; Kalbini kalbinde hissetmekse eðer,
Seni çok, çok çok seviyorum.

Mehmet Çilimli
Merzifon A3 Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

Þimdi sensiz odamda, hayalin aklýmda;
Unutmak mümkün deðil farklýsýn dünyamda.
Annem gözlerim seni arýyor olsa da,
Sabretmeyi bileceðiz, mutluluk bizim olacak annem.
Kara gözlerime kimse senin gibi bakmadý,
Kimse senin gibi içten gönülden sarýlmadý,
Kokun tenimden içimden hâlâ kaybolmadý,
Sabretmeyi bileceðiz mutluluk bizim olacak annem.
Bir gün kapýnda olacaðým baþucunda,
Kara günler geçecek gidecek elbet sonunda.
Güneþ doðacak o gün senle bana da,
Sabretmeyi bileceðiz mutluluk bizim olacak annem.
Mesut Kuyucu
Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
BEYAZ GÜL
Seni arýyorum kalabalýk caddelerde,
Tanýmadýðým insanlar geçiyor, sen yoksun.
Periþan hayallerimin baþladýðý yerde,
Sana sesleniyorum sana duyuyor musun?
Beyaz güller açtý bahçelerde sevdiðim,
Ya þu karanfil, o baygýn kokulu çiçek.
Gel yalnýzlýk bahçeme gel, beyazlar giyin,
Anladým ki bu ömür sensiz geçmeyecek.
Odamý süsleyen ellerini uzat,
Hazzýndan dile gelsin bastýðýn halý.
Açýlsýn sevincinden perdeler kat kat,
Iþýk ve ateþ senin için yanmalý.
Sonra çevir düðmesini radyonun,
Sevdiðin musiki dolsun odama.
Dinle þarkýsýný büyük koronun,
Beni düþün, beni düþün aðlama.

ÝLK GÜN
Yýrttýðým ömrümün beyaz sayfasý,
Hayalleri hücreme sýðdýrdý bu gün.
Ellerimle yýktýðým umut dünyasý,
Geleceði yarýna hapsetti bu gün.

Yalnýz sen varsýn beyaz gülüm,
Evde caddede ve sokakta.
Bir Eylül akþamý gördüðüm,
O beyaz hayalsin uzakta.

Kaygýlanma desem de kendi kendime,
Yüreðimin aðrýsý bitmiyor bu gün.
Demirden perde çeksem de gözüme,
Dinmiyor yaþlarým akýyor bugün.

Yakýnsýn yalnýzlýk kadar,
Uzaksýn yakýnmýþ gibi.
Sensiz yaþadýðým yýllar,
Bu kadar güzel deðildi.

Unuttum sevgi dolu anlarý;
Aþkýmý kalbime hapsettim bu gün.
Ýçimden gelen tüm duygularý
Boþ bir öfkeyle yok etim bu gün.
Selçuk Yavuz
Bartýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
TEÞEKKÜR
- Çankýrý E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Rýza Güven’in “Ruh”
isimli þiiri özgün olmadýðýndan,
- Pýnarhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ali Polat’ýn “Gidiyorsun Sana
Gitmek Düþtü” isimli þiiri edebî yönden yeterli görülmediðinden,
- Isparta E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Mustafa Elmacý’nýn özlü
sözleri edebî yönden yeterli görülmediðinden,
- Urla Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Murat Korkmaz’ýn “Deli Dolu”
isimli þiiri edebî yönden yeterli görülmediðinden,
- Yozgat E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Dursun Altýndað’ýn “Ýnsan
ve Ayna” isimli þiiri edebî yönden yeterli görülmediðinden,
- Ümraniye E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Bayram Çakmak’ýn
“Seni Göremiyorum” isimli þiiri edebî yönden yeterli görülmediðinden,
- Bolvadin C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ali Özdemir’in “Özgürlük” isimli þiiri özgün olmadýðýndan,
- Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Ýsmail Keklikçi’nin özlü
sözleri ve “Caným Tuðbam” isimli þiiri edebî yönden yeterli görülmediðinden,
- Elbistan E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundan Mustafa Demir’in
“Cezaevi” ve “Ben Hep Seni Seveceðim Aþkým” isimli þiirleri edebi yönden
yeterli görülmediðinden,
Yayýmlanmaya deðer görülmemiþtir.
Katkýlarý için kendilerine teþekkür eder, yeni eserlerini bekleriz.

Ölesiye sevdiðim
Sevmekten hiç vazgeçmediðim
Canýma can oldun
Yüreðime canan oldun sen bitanesi
Yol arkadaþým
Hayat ortaðým, can yoldaþým
Hayatýmý hep özel kýlan
En güzel aþk hikayemsin sen bitanesi

Bülent Korkmaz
Bursa H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Vedat Orhan
Gümüþhane E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

MUTLULUK BÝZÝM OLACAK ANNE

Ýçimden bir ses diyor ki sabret,
Sonu gelecek bu yalnýzlýðýn.
Bütün aynalar gülecek elbet,
Açýlacak kapýlar ansýzýn.

Öfkem, hýncým ya da onurum
Sabrýma kelepçe vurdurdu bu gün.
Övgüyle göklere çýkan gururum
Kör kuyulara hapsoldu bu gün.

Sayfa 3

Yeter gel artýk yeter,
Karanfiller açtý gel.
Kýþ bahçesinde güller,
Beyaz güller açtý gel.
Aysel Akbaba
Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
KORKUYORUM
Ömrümüz su gibi ne yazýk ki,
Dur durak bilmeden akýp gidiyor.
Engel olamýyoruz bu sebepsiz akýntýya,
Kendimizi kaptýrýyoruz, hayallerimizi býrakarak.
Bazen gözyaþý bazen de tebessümle selamlýyoruz,
Her çiçek kokusunda aþký arýyoruz durmadan.
Aþýk oluyoruz, anlamakta güçlük çekiyoruz,
Ya bir gün çekip giderse diye, aþk biterse diye;
Artýk aþýk olmaktan korkuyorum.
Ömür seline bir damla gözyaþý daha,
Vermeye niyetim yok,
Seviye tahammülüm yok.
Alý Doðan
Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

BEBEK ÝLE MELEK
"U DÖNÜÞÜ" YAPMAYALIM BU YOLDA

Anne rahmine düþen bebeðe,
Melek: Yavrum dünyaya gitme sýrasý
sana geliyor,der.
Bebek: Ben gitmek istemiyorum.
Melek: Ama gitmen kesin, sýrasý gelen
gidecek.
Bebek: Ben burayý, sizleri çok seviyorum, gitmek istemiyorum.
Melek: Dünyada seni bekleyen bir
melek olacak, seninle oynayacak, sana
ninniler söyleyecek, sen gülünce gülecek,
aðlayýnca üzülecek, yemeyip yedirecek,
giymeyip giydirecek.
Bebek: Dünyada iyi insanlar olduðu
kadar, kötü insanlarýn da olduðunu söylüyorlar, ben yine de gitmek istemiyorum.
Melek: Merak etme seni dünyada
bekleyen melek seni caný pahasýna da olsa
koruyup kollayacak.
O sýrada dünyadan sesler gelir, bebeðin dünyaya gelme vakti gelmiþtir. Bir kez
daha meleðe döner ve
Bebek: Peki o halde beni dünyada
bekleyen meleðin adý ne? der.
Melek: Adýnýn hiç önemi yok yavrum,
sen onu "anne" diye çaðýracaksýn, der.
Tüm annelerin ellerinden öpüyorum.

"U Dönüþü" yapmayalým bu yolda!
Dönme! Ýþaret yok, zaten yol dar da.
Önümüzü görüp girersek yola,
“Ne yaptýk?” Cümlesi kalýr rüyada.
Üstünlük aðýrdýr, ezik hayalde,
Þekerle lokum kadife kutuda.
Üstümüz onaylar "görev" adýna…
Yanlýþ yapmasak, azýcýk sakýnsak,
Acep doðru mudur? Birazcýk sussak!
Park yerine "evet-hayýr"ý koysak,
Mantýkla iþlerimize sarýlsak,
Anlayýþlý ve zekice davransak,
Yapacaðýmýza "ah bir" inansak!
Alýnan karara tam tekmil uysak,
Lake cila, elmas gibi parlasak,
Iþýsak… Karanlýðý aydýnlatsak.
Malum yolda "U dönüþü" yapmasak…
Ahmet Sami Ustaoðlu
Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru
Ünye M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

FIKRA
TEMEL’ÝN UÇAK YOLCULUÐU
Temel birgün uçakla seyahat ediyormuþ.
Fazla yük olduðundan uçak düþecekmiþ. Pilot
uyarý yapmýþ: Bavullarý aþaðý atýyoruz. Bavullarýn atýlmasýnýn ardýndan uçakta 60 kilo fazla
yük olduðu anlaþýlýnca pilot bir uyarý daha yapmýþ: Ýçinizden birisi aþaðý atlayacak, demiþ ve
alt kapýlarý açmýþ.

Murat Öz
Zile M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Herkes üstteki askýlýklara tutunmuþ düþmemek için. Yolcular, Temel’e “Aþaðý sen atla”
demiþler. Temel, “Ben atlayacaðým ancak moral
alkýþý istiyorum” demiþ. Moral alkýþý için ellerini býrakýnca herkes aþaðý düþmüþ. Böylece Temel uçaktan sað salim inmiþ.

GÜZEL SÖZ
Bir bilgin kiþinin atýnýn ayaðýndan
sýçrayan çamur, benim için þereftir.
(Yavuz Sultan Selim)

BULMACA
SOLDAN SAÐA
1) Bucak-Boþ gezen, avare 2) Ateþ, sýcaklýk, kývýlcýmKapaklý mobilya-Bir nota. 3)
Mesnet-Piþirilen yemeklerin
yenecek kývama gelmesi. 4)
Cümleleri baðlayan (tersi)Gelgit olayýnda denizin kabarmasý (tersi)-Rütbe, mertebe.
5) Üzerine öteberi konulan yer
(tersi)-Aðýr baþlý, onurlu. 6)
Gücü bir þeye yetmeyen-davranýþlarý ile akýlsýz. 7) Alaca karanlýk-Ata-Bir haber ajansý. 8)
Ýskambilde birli-Yer-Gömlekte bulunur. 9) Bir bitki-Dolayýsýyla anlatma-Bir gýda. 10) Kocaman-Bir baðlaç-Bir tür pamuklu kumaþ. 11) Manisa'nýn
ilçesi-Parçalar arasýndaki eþit
oran.
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YUKARIDAN AÞAÐIYA
1) Seyrek, az bulunur- þahit. 2) Ýlgi-bir baston. 3) Bir
seslenme þekli-soðutma sistemi-bir nehir. 4) (Tersi) Bir
renk-Otlak. 5) Sonuç. 6) Bir kelime ile sonradan gelen kelime ile öðeler arasýnda ilgi kuran kelime-Akýllý, zekâsý
olan. 7) Yayla atýlýr-Onarma. 8) Kýrmýzý-Akýl-Amerika
Uzay Araþtýrma Enstitüsü. 9) Dalkavuk-Geniþlik. 10)
(Tersi) Pil'in sessizleri-Bir kamu kurumu. 11) Yargý organlarýna müracaat ederek açýlan iþlem-Kýþýn boyna atýlan. 12)
Çocuk bakým yeri-Meyvelerin kurutulmuþu. 13) Cama
benzeyen cila-Kýþýn giyilir.
Oðuz Alýcý
Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Geçen Sayýdaki
Bulmacanýn Çözümü
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Seslenis

Sayfa 4
USTALARDAN SEÇMELER
BAYRAM BÝLGE TOKEL

GECE, ÇOCUK VE ANNE
Dýþarýda yaðmur var duyuyor musun?
Dallarý kýrýyor rüzgâr
Korkma kadersizim
Garibim korkma
Kapýmýz sürgülü
Lambada gaz var
Böyle havada baþýný sokacak
Herkes bir yer bulur kendince
Karanlýðý giyinir yolcular
Duldalar sessizce bölüþülür
Saçaklara üþüþür kuþlar
Eþkýyalar kaya kovuklarýna
Ölüler bir daha ölür
Olan olur çobanlara
Birer birer ateþler söner
Daðýlýr gider sürü yaðmurda
Islýklar, naralar
Yýldýzlara baka baka meleþir
Elâ gözlü koyunlar
Korkma evimizi sel basmaz
Yýldýrým düþmez damýmýza
Gözlerini yum uyumana bak
Sarýl çiçekli yorganýna
Masal anlatýrým sabaha kadar
Gitmem baþucundan
Garibim korkma
Bayram Bilge TOKEL
HAYATI
1957 Yozgat doðumlu. MEB Halk Müziði
Danýþma Kurulu ve Kültür Bakanlýðý Repertuar Kurulu üyeliklerinde bulundu. 1979 yýlýnda
Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Eðitim Fakültesinden mezun oldu. Türkiye Yazarlar Birliðinde 14 yýl yönetim kurulu üyeliði, 7 yýl genel
sekreter, 4 yýl genel baþkan yardýmcýlýðý görevlerinde bulunarak yönetim kurulu þeref üyesi
oldu. Hisar dergisinde yayýnladýðý þiirlerle baþlayan sanat/edebiyat hayatý, pek çok dergide yayýnlanan edebiyat, þiir ve müziðe dair deneme,
eleþtiri türünde yazýlarla devam etti. Zaman,
Yeni Þafak, Yeni Ufuk ve Saðduyu gazetelerinde
köþe yazýsý yazdý.
1989'da Kültür Bakanlýðý tarafýndan gönderildiði ABD Maryland Üniversitesi Etnomüzikoloji bölümünde halk müziði ve baðlama dersleri verdi. Ýlk albümü ABD'de yayýnlandý. Kalan
Müzik arþiv serisinden Muharrem Ertaþ, Hacý
Taþan, Çekiç Ali, Neþet Ertaþ, Bayram Aracý,
Refik Baþaran ve Nida Tüfekçi gibi türkü ustalarýnýn albümlerini ve Kurtuluþ Savaþý ve Cephe Türküleri'ni hazýrlayýp yayýnladý. TRT televizyonunda son 15 yýldýr yayýnlanan halk müziði programlarýnýn metin yazarlýðý ve müzik danýþmanlýðýný yaptý; Bozkýrýn Tezenesi, Þen Olasýn Ürgüp adlý belgeseller hazýrladý. Kanal 7'de
Türküler Bizi Söyler ve Gönül Daðý programlarýný hazýrlayýp sundu.
Yurt içinde ve dýþýnda (ABD, Almanya, Hollanda, Fransa, Irak, KKTC, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kýrgýzistan, Türkmenistan,
Makedonya) solo konser ve resitaller verdi. Yunus Emre, Sezai Karakoç, Abdurrahim Karakoç gibi ustalarýn þiirlerinden yaptýðý besteleri
ve çok sayýda derlemeleri bulunmakta. Söz ve
müziði kendisine ait Ak Türkü adlý parçayý
AKP'ye seçim müziði olarak besteledi. Kültür
Bakanlýðý Ankara Devlet Halk Müziði Topluluðunda sanatçý ve Gazi Üniversitesinde öðretim
görevlisi olarak çalýþtý. 2004-2007 yýllarý arasýnda Kültür Bakanlýðý Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðü görevinde bulundu. Bu görevinden
2007 yýlýnda emekli oldu.
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BEN HÝÇ SENSÝZ KALMADIM KÝ

Sensiz geçen gecelerde yaðmur yaðardý ya, hemen sokaða çýkardým, senden bir þeyler getirmiþtir
diye yüzümü damlalara dönerdim, damlalar yanaklarýma dokundukça öyle sevinirdim ki damlalarýn
her dokunuþunda ellerini yanaklarýmda hissederdim. Ben hiç sensiz kalmadým ki.
Bulutlu bir sevda benimki, tutkularla hayallerin
baþ baþa yaþandýðý düþler dünyasý, sensiz sevgilerin
çiçek açtýðý bir dünya baþlarken akþamüstleri güneþ
batmaya yakýn deniz kenarýna inerdim ya martýlar da
gelirdi, sevgilerim bulut olur güneþ ufka gelir muhteþem tabloyu tamamlayan akþam serinliði çökerdi,
-içime de sana söylemek istediðim o kadar çok þey
birikirdi ki- yanýmdaymýþsýn gibi dilimden sevgi
sözcükleri dökülürdü… Ellerini avuçlarýma alýrdým,
sen konuþtukça öyle güzel olurdun ki içime sokasým
gelirdi. Nereye gitsem gölgem gibi hep benimle gelirdin… Ben hiç sensiz kalmadým ki.

Þimdilerde seninle her mevsim bahar, kokun
dolduruyor her yeri, belki bir gün bir yerlerde karþýlaþýrýz, nergis kokularýnýn yosun kokularýna karýþtýðý
aðaçlý yolu, yýllar öncesinin yuvarlak sütunlu o küçük kenti, taþ merdivenleri birlikte yürürüz belki,
nefes alýyorsam eðer, yaþamak isteðimin bir nedeni
var. Oturduðumuz kanepede baþýný omzuma koyardýn ya yýldýzlar gökyüzüne dizilirdi, öyle sýcak duygular hissederdim ki sýcaklýðýn içimi ýsýtýrdý, o günden kalanlar hala içimde, onlarla hissediyorum, yaþamýn güzelliklerini, yaþam seninle daha bir güzel
þimdilerde. Seviyorum seni ve senden gelen her þeyi, görüyorsun uzaklarda olsan da hep yanýmda gibisin ve bu esarete raðmen güzelim, ben hiç sensiz
kalmadým ki.
Kerem Yenidünya
Edirne F tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

SEVGÝLÝYE MEKTUP

SIR

ÖYLE GÝT

Hayaller ülkesindeki, hayalim olan sen.
Bir seni, bir de hayallerimde yaþayan seni özlüyorum.
Aslýnda özlemek, yavan bir kelime;
Ýki imkânsýzý özlemek delilik olsa gerek.
Her ne kadar, falýmda delilik görünse de;
Vazgeçemiyorum, ne senden, ne de seni yaþatan
Seninle dolu dolu olan hayalimden.
Hani hayalinle avunsam da kendi kendime;
Sensiz geçen en çetin kýþýmda dahi
Seni istiyorum Rabbimden doya doya, býkmadan,
usanmadan.
Kýskanma ne olur, kendi hayalini kendinden.
Asla, asla vazgeçemem yokluðunda;
Benimle olan o güzelim hayalinden
Sevgili.
Belki hayallerinden beni silip atmýþsýn,
Belki de çoktan beni unutmuþsun.
Olsun;
Hayallere yasak yok ya,
Doyasýya hayal ederim seni,
Zaman ve mekân sýnýrý olmadan.
Hani deseler ki,
Etlerini lime lime edelim,
Günyüzü görmemiþ iþkenceler edelim,
Bir daha doðsan, bir daha özgürlüðe mahrum edelim,
Bir deðil, bin defa idam edelim.
Tek kelimeyle kabul derim.
Ama senden ve seni bana veren hayalinden,
Asla, asla vazgeçmem.
Ne olur kýskanma bizi;
Yokluðunda hayalinle yaþýyorum.
Gelirken sen, giderken hayalin aldý kalbimi yerinden,
Bir sen bir de hayalin aldý aklýmý baþýmdan.
Þimdi akýlsýz baþý gövde neylesin?
Beden zindanda, gözler semadan seni dilesin.
Bunu çok iyi bilesin, bir çift dileðim var Rabbimden,
Biri sensin, diðeri yine sen… Ve sen…
Hayalin ve sen týpký bin bir çiçek balý…
Ben ise kapýnýzda aþk dilenen, aciz bir dilenci arý.
Aslýnda ikinizde benimsiniz, ben de sizin…
Sabýrsýzlýkla bekliyorum vuslatýmýzý.
Bu dünyada olmazsa, elbet mahþer zamaný,
Olacaktýr mutlak bu vuslat aný.
Kokunu alýyorum, rüyamdaki hayalinden,
Hiç ayrýlmak istemiyorum, bu tatlý rüyadan.
Bir senin kollarýnda, bir de hayallerimdeki senin kollarýnda,
Ölmek istiyorum doyasýya…
Buralarda hem yabancý, hem de sensizim.
Ýnsan hiç vatanýnda yabancý olur mu deme lütfen.
Benim vataným senin kalbindir.
Ne o yoksa þaþýrdýn mý bu sözüme?
Þaþýrma ne olur; insanýn vataný doðduðu, doyduðu yer deðil.
Mutluluðu bulduðu, mutlu olduðu yerdir vataný.
Hani,
Sen olmasan da yanýmda, inan ki hayalin hep anlatýr
seni bana,
Býkmadan, usanmadan bu yalancý dünyada…

Neler saklý etrafýnda,
Aðaçlarýn yapraðýnda,
Kuþlarýn her kanadýnda,
Uçmak sýrdýr anla dostum.

Ey gönül bahçemde nazlý güllerim,
Hep hasret türküsü söyler dillerim.
Bana gel benim ol, olma ellerin,
Aðlayan gözlerimi güldür öyle git.

Zafer Sinan Erdoðan
Silifke M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
ÖMRÜM
Umutsuzluða düþsem inan ki, yaþayamam,
Gelmesen de ömrüm ben seni beklemek zorundayým.
Þu koskoca daðlarý sýrtýmda taþýyamam,
Gelmesem de ömrüm ben seni beklemek zorundayým.
Gönlümde açýlan boþluðunu dolduramam,
Sen ömür çiçeðimsin, ben seni solduramam.
Ýçimdeki hasretini, ölsem de kaldýramam,
Gelmesen de ömrüm ben seni beklemek zorundayým.
Her an beklerim, belki bir gün çýkýp gelirsin,
Seni çok sevdiðimi, elbet sen de bilirsin.
Sen acýmasýz, zalim biri deðilsin,
Gelmesen de ömrüm ben seni beklemek zorundayým.
Susuzluktan kavrulmuþ toprak gibi yüreðim,
Gel artýk dertlerimin defterini düreyim.
Ben çok cefaný çektim, gel de sefaný da süreyim,
Gelmesen de ömrüm ben seni beklemek zorundayým.
Kürþat Saðýr
Amasya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Kâinatta ne ararsýn?
Her þey sende ne sorarsýn?
Her þey iken hiç olursun,
Hiçlik sýrdýr sorma dostum.
Dünya sensin sen yaþamak,
Dön kendi içine bir bak.
Bedenin bir avuç toprak,
Ruhun sýrdýr akla dostum.
Kaybetme sakýn ruhunu,
Yakarsýn gönül yurdunu.
Bil ki dünyanýn sonunu,
Bilmek sýrdýr sorma dostum.
Yaratýlan yaradan'dan
Her þeye kadir olandan.
Sevgiyle kutsanan insan,
Sevgi sýrdýr öðren dostum.
Tüm cevaplar yaþamakta,
Bahane üretip kaçma.
Sakýn kimseyi suçlama,
Ömür sýrdýr yakma dostum.
Galip'im eledim ömrüm,
Ben bende Rabbimi gördüm.
Hamdým piþtim sýrrým çözdüm,
Maddeden vazgeçtim dostum.
Hacý Galip Yüksek
Aydýn E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
ALTAN RENGÝNDE
Kilitli olsa da tüm kapýlar,
Bir ideal uðruna yaþamalýyýz.
Bile bile hile katmadan hiçbir
gerçeðe,
Dimdik, cesurca ayakta kalmalýyýz.
Heba olan yýllara inat,
Özgür yarýnlara umutlu,
Yaðmurlarda ýslanmaya tutkulu,
Ve sevgiliye hasret.
Bir coþkuya dönüþür,
Böylesi nefes almak,
Hýrsla, özlemle sarýlýnca,
Doðacak yeni ufuklara.
Ben ise;
Þafak sökünce,
Altan renginde,
Mahsun yüreklerin kýyýsýnda,
Bir liman olurum.
Kimi zamanda denizlerde,
Hýrçýn bir dalga.
Gül yapraðýna düþen,
Çið tanesi gibi,
Gözümün içinde saklarým,
Tüm sevdiklerimi.
Zafer Altan
Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu

Sevda yüklü ruhum olmasa eðer
Hasret dedikleri ne imiþ meðer
Seni bir kez görmek dünyaya deðer
Ýstersen idama gönder öyle git.
Çekemem bu derdi gücüm kalmadý,
Yýllardýr çile çektim hâlâ dolmadý.
Bir fýrtýna esti gökten salladý,
Tek yapraðým kaldý soldur öyle git.
Uçma yükseklerden gel, in engine,
Seninle baþlarým her yeni güne.
Çarpan yüreðimi serdim önüne,
Durma parça, parça böldür öyle git.
Bir kuþ bile ötmez oldu daðýmda,
Çýnlar oldu sesin yar, kulaðýmda.
Güllerin kokuyor gönül baðýmda,
Gel hepsini birden yolda öyle git.
Murat Yýldýz
Alaþehir M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

ÖÐRETMEN
Cahilliðe, tembelliðe karþý savaþan,
Doðruyu, iyiyi, güzeli konuþan.
Komþularý ikna edip barýþan,
Örnektir, bilgedir, mumdur öðretmen.
Tahta, kalem, kitap, tebeþir bilgin,
Özgür, berrak, düþüncede ilken,
Kültürle beslenir, yükselen ülken.
Maarif ordusu, erdir öðretmen.
Gerçek aydýn, düþüncenin taþýdýr,
Millete yön veren ýþýðýn baþýdýr.
Baþöðretmen âlimlerin eþidir,
Ferdin sevdalýsý yardýr öðretmen.
Hep ilerinin, çaðýn çizgisi,
Kütüphane, bilgisayar, fikir süngüsü.
Müreffeh yaratmak toplum ülküsü,
Cehalet düþmaný, iþte öðretmen.
24 Kasým Öðretmenler Haftasý
Gazeteler, televizyonlar övgü magmasý.
Ertesi günü unutulur davasý,
Çocuklarýn pýnarýdýr, her þeyidir öðretmen.
Ramazan Yýldýz
Elmadað Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
SENÝ
Yaðmur yaðýyor;
Ben sokakta peþinden koþan bir deliyim.
Yaðmur senin ayak izlerini siliyor,
Ah! Zalim yaðmur.
Ben seni nasýl bulsam artýk bilemiyorum.
Ama…
Hiçbir yaðmur damlasý senin ayak izlerini,
Benim kalbimdeki sokaktan silemez.
Sen yaðmurdan daha zalimsin,
Derin izler býraktýn, gittin derinden.
Parisa Etheshamnia
Bakýrköy Kadýn Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu

15 Mayýs 2010

Seslenis

Sayfa 5

‘Ceza Ýnfaz Kurumlarý Arasý Salon
Futbol Turnuvasý’ Ankara’da yapýldý

ürkiye Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonunun kuruluþunun 30. yýlý münasebetiyle, Ýç
Anadolu Bölgesi'nde bulunan açýk ve
kapalý ceza infaz kurumlarý arasýnda
düzenlenen Salon Futbol Turnuvasý
(Futsal) 12-21 Nisan 2010 tarihlerinde, Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Kampüsünde gerçekleþtirildi.
Ankara 1 No’lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun ev sahipliðinde
düzenlenen turnuvaya; Ankara 1

T

No’lu L Tipi Tipi Kapalý ve Ankara 2
No'lu L Tipi Kapalý, Ayaþ Açýk, Ankara-Sincan Açýk, Konya Açýk, Sivas
Açýk, Ankara Açýk, Kýrþehir Açýk, Niðde Açýk ve Eskiþehir Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumlarý katýldý.
Turnuvada Recep Güngör, Hakan
Kýrhan, Faruk Göksu ve Murat Zincidi hakem olarak görev yaptýlar.
21 Nisan 2010 tarihinde saat
14.00’da oynanan final maçý sonunda
Ankara 2 No’lu L tipi Kapalý Ceza Ýn-

faz Kurumunu 4-3 yenen Ankara Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu turnuva birincisi
oldu. Turnuva üçüncülüðünü geçen
senenin birincisi Ankara 1 No’lu L
Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu 53 yenen Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu elde etti.
Plaket daðýtýmý ve kupa törenine
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür
Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç, Daire Baþkanlarý Remzi Gemici ve Rasim Ýsa
Bilgen, Baþkontrolör Nazmi Yücel,
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Dýþ Ýliþkiler Sorumlusu
Abdullah Albunar, Gençlerbirliði
Spor Kulübü Yöneticisi Merdan Hürmeydan katýldý.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür
Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç, yaptýðý konuþmada; sporun barýþ, kardeþlik ve
rehabilitasyon faaliyetlerinde yardýmcý olduðunu ve bu tür faaliyetlerin devam etmesi gerektiðini ifade ederek,
turnuvaya katýlan takýmlarýn sporcularýný ve yöneticilerini emeklerinden
dolayý teþekkür etti.
Kupa töreninde; turnuva birincisi
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna

ödülünü Ceza ve Tevkif Evleri Genel
Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Kulaç,
turnuva ikincisi Ankara 2 No’lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna ödülünü Gençlerbirliði Spor Kulübü Yöneticisi Merdan Hürmeydan, turnuva
üçüncüsü Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna ödülünü Türkiye Amatör
Spor Kulüpleri Konfederasyonu Dýþ
Ýliþkiler Sorumlusu Abdullah Albunar
takdim etti.

Kurumlarda aðaçlandýrma çalýþmalarý
Foça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda
12.06.2009 tarihinde imzalanan üçlü
protokolle hayata geçen ve binlerce fidanýn dikiminin yapýldýðý aðaçlandýrma
projesi sonunda tören düzenlendi.
15.04.2010 tarihinde gerçekleþtirilen törene; Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç,
Ýþyurtlarý Daire Baþkaný Ömür Borazan,
Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýsý Emin Özler, Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcý vekilleri, Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Arslan, Ýzmir Ýl ve ilçelerinde görev yapan Cumhuriyet savcýlarý, Ýl Çevre ve Orman
Müdürü Doç. Dr. Osman Tatar, Ýl Milli
Eðitim Müdürü M. Ragýp Üye, Foça
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Halis Orhan ve çok sayýda davetli katýldý.
Foça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðü, Ýzmir Valiliði, Ýzmir Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðü, Ýzmir Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü arasýnda yapýlan
protokol çerçevesinde gerçekleþtirilen
aðaçlandýrma törenine; il çapýnda çeþitli ilköðretim okullarýndan gelen dört yüzün üzerinde ilköðretim öðrencisinin
katýlýmý renk kattý. Ayný zamanda folklor
gösterileri, müzik etkinlikleri de görül-

Sarayköy
Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu
çevresindeki
araziye çok
sayýda aðaç
dikildi.

Foça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunca yürütülen aðaçlandýrma
projesi kapsamýnda Foça ilçe sýnýrý dahilindeki arazide yapýlan aðaç dikimi öncesinde tören düzenlendi.

meye deðerdi.
Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç törende
yaptýðý konuþmada; emeði geçen tüm
kurumlara teþekkür ederken, Ýþyurtlarý
Daire Baþkaný Ömür Borazan ise aðaç
dikmenin öneminden ve bu çalýþmanýn
örnek teþkil etmesi gerektiðinden bahsetti. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýsý
Emin Özler de projede emeði geçenlere teþekkür etti.
Törende emeði geçenlere verilen
sertifikalarýn ardýndan; dikim sahasýna
geçilerek aðaç dikimi gerçekleþtirildi.
'Her öðrenciye bir fidan, her fidan
bir yaþam' kampanyasý ile hayat bulan
proje ile Foça Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
sýnýrlarý içerisindeki 1.400 dekarlýk meyilli ve makilik alan tamamen aðaçlandý-

rýldý. Proje kapsamýnda 2.000 nar, 62.000
kara selvi, 42.000 kýzýlçam, 1.440 sakýz,
2.762 badem, 400 defne, 47 ardýç, 25.000
fýstýk çamý ve 30 ceviz olmak üzere toplam 135.679 aðaç dikildi. Dikim yapýlan
sahanýn çevresine, Foça Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumu tarafýndan imal edilen demir
direk ve kafes tel kullanýlmak suretiyle
toplam 16.000 metre ihate yapýldý. Böylelikle protokoldeki taraflar, bütün taahhütlerini eksiksiz yerine getirerek çalýþmalarý tamamlamýþ oldu.
Aðaçlandýrma sahasýndaki fidanlarýn
dört yýllýk bakým çalýþmalarýný Ýzmir Ýl
Çevre ve Orman Müdürlüðü, ondan
sonraki bakýmlarýný da Foça Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu üstlendi. Kurum yöneticileri, bundan böyle bu tarz projeler
oluþturmaya devam ederek, hem Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumunun hem de yurdu-

muzun aðaçlandýrýlmasýna ve yeþillendirilmesine destek olmayý hedeflendiklerini ifade ettiler.
Sarayköy Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, gelecek nesillere yaþanabilir
bir dünya býrakmak, kuraklýðýn ve
erozyonun yeryüzünün ve insanlýðýn
kaderi olmadýðýný göstermek, hükümlülere çevre bilincini doða ve aðaç sevgisini aþýlamak amacýyla aðaç dikimi
yapýldý. 14 Nisan 2010 tarihinde gerçekleþtirilen aðaçlandýrma çalýþmasýyla Kurum bahçesinde bulunan boþ
araziye deðiþik türde meyve ve çam fidaný dikildi. Aðaç dikimine; Kurumda
denetim amacýyla bulunan Baþkontrolör Hüseyin Erdem, Kurum Müdürü
Raif Cora, Kurum Ýkinci Müdürü Erhan Kapýcý, Kurum personeli ve hükümlüler katýldý.
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Dinar’da belge daðýtým töreni
Dinar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan eðitim kurslarý ile
mesleki eðitim kurslarýnda belge almaya hak kazananlara belge ve sertifikalarý daðýtýldý.
Törene; Kaymakam Ahmet Yurtseven, Belediye Baþkaný Saffet Acar,
Garnizon Komutaný Haydar Pekdoðan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Zafer
Yýldýz, Cumhuriyet Savcýlarý Kaya
Burak Dumlu, Özlem Yaman, Hakim
Esma Okur Dumlu, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu Baþkaný Ýsmail
Atalay ve üyeleri, Milli Eðitim Müdürü Necdet Yýldýz, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Ýr-

fan Yüksel, Ýlçe Müftüsü Necdet Karabað, Yardým Sevenler Derneði Dinar Þube Baþkaný Aynur Toker, Türk
Hava Kurumu Dinar Þube Baþkaný
Fatih Karataþ, Kurum Müdürü Halil
Güneþ, Kurum Öðretmeni Kenan
Kartal, Sayman Cuma Yamalý,Kurs
Öðretmenleri Abdülmüddalip Oyan,
Rasim Yýldýz ve Abdullah Çekiçci,
infaz koruma baþmemur ve memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Tören sonrasýnda Mahalli Sanatçý Ýbrahim Bilge tarafýndan bir konser verildi. Hükümlü ve tutuklular
konser boyunca sanatçýya eþlik ederek, oyunlar oynadýlar.

Ödemiþ Huzurevine anlamlý ziyaret

Kýrþehir E
Tipi’nde
tiyatro
Kýrþehir E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yürütülmekte
olan sosyal kültürel faaliyetler kapsamýnda,
23.03.2010 tarihinde Berkan
Karasu'nun yazýp yönettiði,
okutman Mehmet Akif Alkaya'nýn koordinatörlüðünü yaptýðý "Bir Buket Aþk" isimli tiyatro
oyunu Ahi Evran Üniversitesi
Kaman Meslek Yüksek Okulu
Kültür Sanat Topluluðu tarafýn-

dan sahnelendi.
Tiyatro gösterisine; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet
Çaðlayan, Cumhuriyet Savcýlarý
Aziz Hüküm, Faruk Mert ve
Neylan Altýntepe, Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum
personeli ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý.

Siverek’te
sergi, tiyatro
belge daðýtýmý
Siverek A3 Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda,
21.04.2010 tarihinde hükümlü ve tutuklular tarafýndan hazýrlanan el iþi sergisi, kurumda açýlan ve halen devam etmekte olan boya-badana, sýhhi tesisatçýlýk-armatür montajcýlýðý ve keçecilik kurslarýnýn uygulamalý tanýtýmý, çeþitli kurslarda
baþarýlý olanlara sertifikalarýnýn daðýtýmý ile yine hükümlü ve tutuklularýn sahnelediði ''Mahpusluk Zor
Zanaat'' isimli tiyatro oyunundan
oluþan program gerçekleþtirildi.
Programa; Kaymakamý Kemal
Yýldýz, Belediye Baþkaný Ali Murat
Bucak, Adlî Yargý Adalet Komisyo-

bulunanlar ile hükümlüler birlikte gönüllerince
eðlendiler.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çil, Huzurevi sakinlerini Ceza Ýnfaz Kurumuna davet
ederek, “Büyüklerimizi Kurumumuza bekliyoruz. Yapýlacak planlama ile en kýsa zamanda bu
ziyaret gerçekleþecek.”dedi
Ziyaret, Huzurevi sakinleri ve ziyaretçilerin
toplu hatýra fotoðrafý çekilmeleriyle sona erdi.

Nihat Hatipoðlu, Eskiþehir Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumunda konferans verdi
nu Baþkaný Hüseyin Gülmez,
hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý,
avukatlar, Ýlçe Jandarma Komutaný,
Ýlçe Emniyet Müdürü ve daire
amirleri, Cezaevi Ýzleme Kurulu
üyeleri ile Kurum yöneticileri ve
personeli katýldý.
Sergi ve tiyatro gösterisinin
ardýndan, Kurumda hükümlü ve
tutuklulara yönelik olarak açýlan
kurslarda ve turnuvalarda baþarýlý
olanlara sertifika ve ödülleri daðýtýldý.

Elmalý’da
belge daðýtým
töreni
Elmalý A3 Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda
açýlan baðlama kursuna
katýlarak baþarýlý olan kursiyerlere belgeleri törenle verildi.
Törende;
31.12.200911.03.2010 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen baðlama kursunda
baþarýlý olan 11 hükümlü ve tutuklu sertifika aldý.
Törene; Elmalý Kaymakamý
Mehmet Murat Çekmen, Elmalý
Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan
Onur Dinç, Elmalý Adli Yargý
Adalet Komisyonu Baþkaný Ta-

Ödemiþ’te, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet
Çil, M Tipi Kapalý-Açýk Ceza infaz Kurumu ve
Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Müdürlüðü yönetici ve uzmanlarý ile M Tipi Ceza
Ýnfaz Kurumunun Açýk Bölümünde kalan on
hükümlüden oluþan bir heyet, Yaþlýlar Haftasý
münasebetiyle 25 Mart 2010 tarihinde Ödemiþ
Huzurevine bir ziyaret gerçekleþtirdi.
Geçtiðimiz yýl baþlatalýn Huzurevi ziyaretinde konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet
Çil, "Evlat özlemi çeken yaþlýlarýmýzla, anne ve
babasýndan ayrý olan hükümlülerimizi bir araya
getirme düþüncemizle, yaþlýlarýmýza ve onlarýn
sorunlarýna sahip çýkmak insanlýk ve yurttaþlýk
görevimizdir." dedi.
Ziyarette Huzurevi Yöneticisi Figen Özkul
ve huzurevi sakinleri ile bir süre çaylý sohbet
edildikten sonra huzurevinde kalan Öngel
Akýn'ýn verdiði keman konseri ile huzurevinde

Doçent Dr. Nihat Hatipoðlu, Eskiþehir
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 20 Mart 2010 tarihinde, hükümlülere konferans verdi.

Kitaplarýnýn imza günü için Eskiþehir'de
bulunan Doç. Dr. Nihat Hatipoðlu yapýlan davet üzerine Eskiþehir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna ziyaret etti. Kurumun Çok Amaçlý Salonununda, 20 Mart 2010 tarihinde, 17:0019:00 saatleri arasýnda Cumhuriyet Baþsavcýsý Ekrem Aydýner, Kurum yöneticileri, Kurum
öðretmeni ve 347 hükümlünün katýlýmý ile
"Ýslam Dininde Hoþgörü ve Tövbe" konulu
konferans verdi. Hatipoðlu, hükümlülerin sorularýný da cevaplandýrdý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Ekrem Aydýnýr,
sonferansýn sonunda Doç. Dr. Nihat Hatipoðlu’na teþekkür ederek, el yapýmý bir maket gemi hediye etti.

Burhaniye’de el emeði göz nuru sergisi
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

mer Keskin, Ýnfaz Hakimi Murat
Beder, Cumhuriyet Savcýlarý Kerem Arabacý, Ekrem Hocaoðlu ve
Özgür Kökten, Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Þahin, Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü Osman
Candeðer, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürü Þakir Þen, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Ersan Göktaþ,
Kurum personeli ile hükümlü ve
tutuklular katýldý.

Serginin açýlýþýna Kaymakam Ali Uslanmaz, Belediye Baþkaný Fikret Akova,
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Þafak,
Cumhuriyet Savcýsý Ersin Akdere, Kurum
Müdürü Yusuf Kafadar, Kurum Ýkinci
Müdürleri Mustafa Özçiçek ve Haydar
Zehir, Kurum personeli ve çok davetli katýldý.
Açýlýþ kurdelesini Kaymakam Ali Uslanmaz, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet
Þafak ve Belediye Baþkaný Fikret Akova
birlikte kestiler.
Sergiyi gezen Kaymakam Ali Uslanmaz, “Burhaniye Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan insanlarýn eðitilerek topluma kazandýrýlmalarý büyük
önem taþýyor. Dört duvar arasýnda olsa da

insanlarýn sanata duyarlý olduklarýný bu
gezdiðimiz sergide de görmekteyiz.”dedi.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Þafak
ise sergideki tüm ürünleri hükümlü ve tutuklularýn yaptýðýný hatýrlatarak, ceza infaz
kurumunda bulunan insanlarýn topluma
kazandýrýlmasýnda bu gibi faaliyetlerin
büyük önem taþýdýðýný söyledi.
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Kurumlarda ‘Kutlu Doðum Haftasý’ kutlamasý
Siirt E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle,
09.04.2010 tarihinde kutlama programý yapýldý.
Etkinliðe; Kurum Müdürü Naci Yýldýz,
Ýkinci Müdürler Ali Yýldýrým ve Hatemi Sevinç,
Abdullah Mihnet, Ýdare Memuru Mehmet Zekioðlu, Kurum Öðretmeni Esen Varol, Kurum
personeli ile tutuklu ve hükümlüler katýldý.
Program, Hafýz Ýbrahim Çoban'ýn Kur’aný Kerim’den sureler okumasýyla baþladý ve Ceza Ýnfaz Kurumu Vaizi Murat Nergiz’in konuþmasýyla devam etti.
Yapýlan konuþmada; Peygamberimiz
(S.A.V)’de bizler için güzel örnekler olduðu,
O'na tabi olanýn Allah tarafýndan sevilmeye nail olacaðý dile getirildi. Ýslam'dan önce Dünya
ve Arabistan’daki hayat anlatýldý. Peygamberlerle deðiþen toplumun, üstün ahlak tablolarýný
dünya sahnesinde ortaya koyduklarý anlatýlarak,
sahabelerin Peygamber sevgisi misallerle dile
getirildi. Peygamberimiz dýþýndaki Peygamberlerin kavimlere ve topluluklara gönderildiði,
Peygamberimizin ise bütün cihana gönderildiði, tek ve son peygamber olduðu vurgulandý.
Programa konuk olarak katýlan ve Kur’an-ý
Kerim’i güzel okuma yarýþmalarýnda derece
yapmýþ olan Hafiz Ýbrahim Çoban, Hafýz Mehmet Ali Ertaþ, Hafýz Þenol Tren; Türkçe Arapça ve Kürtçe Ýlahiler ve Mevlüd okudular. Program süresince hükümlü ve tutuklular yoðun
duygular yaþadýlar.
Adýyaman E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda ise 13.04.2010 tarihinde "Kutlu
Doðum Haftasý" kutlama etkinleri kapsamýnda
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Keskin konferans verdi.
Programa; Cumhuriyet Savcýsý M. Ferhat
Demir, Kurum Müdürü Nuri Güven, Ýkinci
Müdürler Fehmi Ateþ ve Muhammed Esenboða, Ýdare Memuru Nesrin Akçan, Kurum Öðretmeni Çiðdem Kubat, infaz koruma baþmemur ve memurlarý ile hükümlü-tutuklular katýldý.
Salihli C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da 15.04.2010 tarihinde, Kurum kütüphanesinde düzenlenen etkinlikle "Kutlu
Doðum" haftasý kutlandý.
Kutlamaya; Kurum Müdürü Kadir Avara,
Ýkinci Müdür Murat Çiftçi, Salihli Müftüsü
Cevdet Çelen, Kurum Öðretmeni Hurþit Kayan, Salihli Müftülüðünden Vaiz Bilal Ayaz ve
Ýmam-Hatipler Bahtiyar Karabacak ve Mehmet Þahin, infaz koruma memurlarý, hükümlü
ve tutuklular katýldý.
Salihli Müftüsü Cevdet Çelen, bilgilendirme konferansýnda günün anlam ve önemini
anlatýrken, kutlamaya katýlan Salihli Müftülüðü
Ýmam-Hatipleri Türk tasavvuf musikisinden
eserler okudular.
Hükümlü ve tutuklularýn konu hakkýndaki
sorularýný Salihli Müftüsü Cevdet Çelen cevapladý. Çelen, konferansa katýlan hükümlü ve
tutuklularýn "Kutlu Doðum Haftasýný" birer
gülle kutlarken, ayrýca onlara birer kitap hediye
etti.
Yozgat E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýl Müftülüðü personeli Bünyamin Fidan ve Hasan Basri Akdað'ýn organizasyonu ile bir dizi etkinlik gerçekleþtirildi.
Programa koðuþlara ve Kurum personeline gül,
karanfil ve Hz. Muhammed'in hayatýný anlatan
kitaplarýn daðýtýmý ile baþlandý. Ardýndan Kurumun konferans salonuna geçildi. Kurumun
konferans salonundaki program; Terminal Camii Ýmam Hatibi Þevket Uçar'ýn okuduðu
Kur'an-ý Kerim ile baþlayýp, Ýl Müftü Yardýmcýsý Metin Arcaklýoðlu'nun "Hz. Muhammed'i
Anlamak" adlý konferans ile devam etti.
Arcaklýoðlu, milletimizin Allah'ý, Peygamberini çok sevdiðini, bu yüzden çocuklarýna
Peygamberinin o güzel adýyla ayný anlama gelen Ahmet, Mahmut ve Mehmet isimlerini verdiðini söyledi. Arcaklýoðlu, konuþmalarýnýn devamýnda þunlarý söyledi: “ Yüce kitabýmýz
Kur'an-ý Kerim'de büyük bir ahlâk üzere olduÝnebolu M Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu

Elazýð Çocuk Eðitimevi

ðu bildirilen Sevgili Peygamberimiz birlikte yaþamanýn vazgeçilmez unsurlarý olan barýþý,
hoþgörüyü, affý, merhameti, þefkati kuru bir iddia olmaktan çýkarýp yaþanýlan bir gerçekliðe
dönüþtürdü. O rahmet elçisinin tertemiz yaþantýsýnda ve öðütlerinde bireysel ve toplumsal
hayatýmýzý aydýnlatacak mükemmel örnekler
buluruz. Onun hayatý dürüstlüðün, doðruluðun, erdemli davranýþlarýn, affediciliðin, insanlarýn dertlerine ortak olmanýn, insanlara sýrf insan olduklarý için sevgi ve saygý duymanýn, intikam yerine baðýþlayabilmenin, þefkat ve merhametin sýnýr tanýmayan boyutlarýný sunar. O,
kutlu sözleriyle bize insanlýðýmýzý hatýrlattý ve
kalplerimizi yumuþattý.
O bize yaratýcýmýzý tanýttý. Sadece insanlara deðil; bitkilere, hayvanlara hatta cansýz varlýklara kadar bütün yaratýlmýþlara karþý þefkat
dolu bir sineye sahip olmamýzý, çevremize sevgiyi, nezaketi ve fedakarlýðý yaymamýzý tavsiye
etti. Bize sýnýrsýz nimetleri verene nasýl þükredileceðini, güzel düþünmeyi, güzel konuþmayý
ondan öðrendik. Hayatýmýz onun güzel sözleriyle anlam kazandý. O bize iyiyi ve kötüyü, güzeli ve çirkini gösterdi. Sahte ile gerçeðin farkýný açýkladý. Bocalamaktan, bencilliðe esir düþüp erimekten kurtardý. Dünya-ahiret dengesini, varoluþun nihai anlamýný ondan öðrendik.
Onun getirdikleri sayesinde kendimizi ve Rabbimizi tanýdýk, kalýcý kurtuluþun aydýnlýk yolunu öðrendik.
O, af peygamberiydi. Hiç affedilmez gibi
gözüken davranýþlarý bile affetti. O incelik ve
zerafet peygamberiydi. Kaba davranýþlara karþý
nezaketiyle eritti yürekleri. Yaþayýþ tarzlarý, karakterleri birbirinden farklý olan insanlarýn her
birine karþý nazik ve anlayýþlý bir tavýr sergiledi.
Kendisinden kýsa ama özlü bir nasihat isteyen
bir kiþiye "öfkelenme!" tavsiyesinde bulunan;
yanýnda en son konuþaný ilk önce konuþan gibi
dikkatle dinleyen bir nezaket peygamberiydi.
Çocuklarý dikkatle dinlemek, kölelerin sofrasýna oturmak, sadaka vermeyi soyluca yapmak,
yanýndaki kiþiye dünyanýn en önemli insaný olduðunu hissettirecek derecede hürmet göstermek onun nezaket sanatýnýn ürünlerindendi.
Çaðýn getirdiði sýkýntýlarla bunalan ruhlara, manevi hayatýn ihmaliyle daralan kalplere
onun kutlu mesajlarý þifa olacaktýr. Efendimizin insanlýðýn huzur ve mutluluðu için yaptýðý
çaðrýya ve yol göstericiliðine her zamankinden
daha fazla muhtacýz. Onun örnek aile hayatý,
kin, nefret ve intikam duygularýný sevgi ve þefkate dönüþtüren rahmet ve barýþ yüklü mesajýný tam anlamýyla kavradýðýmýzda dil, din, cins
ve ýrk gibi aidiyetlerimizden kaynaklanan yapay
ayrýlýklar ve çatýþmalar yerini birbirimizi anlamaya, sevgi ve saygýya býrakacaktýr.
Yüce kitabýmýzýn ve Hz. Muhammed'in
kendimize güveni, sevgi ve saygýyý, kardeþliði,
paylaþma ve yardýmlaþma kültürünü öðütleyen
sesine kulak verelim. Efendimiz'in getirdiði
deðerlerin ve yol gösterici öðütlerinin farkýna
varmak ve onlarý bir davranýþ bilincine dönüþtürmek dindarlýðýmýzýn olgunlaþmasý açýsýndan temel hedefimiz olsun. Hayatýn karmaþasý
içinde gözden kaçýrdýðýmýz güzelliklerin farkýna varalým. Ayný coðrafyayý ve ayný deðerleri
paylaþan bireyler olarak korku ve düþmanlýðý
sevgiye, kavgayý barýþa, bencilliði fedakarlýða,
haksýzlýðý adalete, kibri alçak gönüllülüðe, küçümseme ve dýþlamayý ötekine saygýya dönüþtürelim. Peygamberimizin örnek hayatýyla kendi hayatýmýz arasýnda saðlam bilgiye dayalý bir

köprü kurmak için o kutlu elçinin insanlýðýn
huzur ve mutluluðu için yaptýðý çaðrý ve öðretileri etrafýnda gönüllerimizi birleþtirelim.
Ýl Müftü Yardýmcýsý Metin Arcaklýoðlu'nun
konuþmalarýnýn ardýndan Ýl Müftülüðü Korosunda yer alan Ahmet Türkel, Mesut Erkoç,
Þakir Doðru, Eyüp Yiðit, Murat Karaduman,
Þevki Uçar, Orhan Oðuz ve Adem Ýpek’ten oluþan ekip tarafýndan Peygamber aþkýný dile getiren ilahiler seslendirdi.
Ayrýca Ýl Müftülüðü bayan personeli Zuha
Döndü Seven, Fatma Özel ve Emine Nazlý
Kumbetli ile Kur'an Kursu öðrencilerinden
Emine Aksoy ve Zeynep Çimen bayan koðuþlarýna ve bayan personele gül, karanfil ve Hz.
Muhammed'in hayatýný anlatan kitaplarýn daðýtýmýný yaparken, Hz. Muhammed'in hayatýndan çeþitli örnekler vererek sohbet havasýnda
bir vaazda bulundular.
Ordu E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu

Ordu E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 16.04.2010 Cuma günü saat
14:00'da Perþembe Müftülüðü tarafýndan düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý kutlama programý Perþembe Müftüsü Cemal Uzun ve
Ýmam Hatipler Mehmet Bahtiyar, Rüþan Ýþbakan, Ali Aydýn, Osman Kýlýç, Abdulkadir Öney,
Hikmet Kýlýç, Hayati Eren, Ýsa Ulu ve Recep
Yýlmaz’ýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Müftü
Cemal Uzun’un konuþmasýnýn ardýndan,
Kur'an-ý Kerim ve Ýlahiler okunarak program
sona erdi.
Ýlgi ve beðeniyle izlenen programa; Kurum
Müdürü Mustafa Yaþar, Ýkinci Müdürler Emine Kocamemik ve Hüseyin Köse, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Konferansýn sonunda katýlýmcýlara “Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed ile Bir Saat Konuþmak” adlý kitap ve gül hediye edildi.
Ýnebolu M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýslam Peygamberi Hz. Muhammed'in doðum yýl dönümü münasebetiyle kutlanan, bu
Adýyaman E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu

yýl 14-20 Nisan tarihleri arasýnda yapýlan "Kutlu Doðum Haftasý Kutlama Etkinlileri" çerçevesinde kutlama etkinliði gerçekleþtirildi.
22 Nisan 2010 perþembe günü, saat
14:00’da Ceza Ýnfaz Kurumu konferans salonunda, Ýnebolu Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ve
Ýnebolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinin hazýrladýðý etkinlik sunuldu. Programa; Kurum
Müdürü Mehmet Öcal, Ýkinci Müdür Bekir
Yeþilyurt, Ýnebolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü
Mehmet Kösem, Kurum Öðretmeni Nurettin
Himyeri, infaz koruma baþmemur ve memurlarý ile çok sayýda hükümlü ve tutuklu katýldý.
Peygamber efendimizin örnek ahlâkýnýn ve
evrensel mesajýnýn anlatýldýðý programda; öðrenciler okuduklarý þiir ve ilahilerle, yaptýklarý
konuþmalarla, milletimizin peygamber sevgisini izleyenlere bir kez daha yaþattýlar. Otuza yakýn öðrencinin görev aldýðý programda okunan
ilahiler ve özenle hazýrlanmýþ skeçler hükümlü
ve tutuklulardan alkýþ aldý. Kuran-ý Kerim tilaveti ve ney dinletisinin de gerçekleþtirildiði
program, izleyenlerin alkýþlarý ile sona erdi.
Elazýð Çocuk Eðitimevinde Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle çeþitli etkinlikler
yapýldý.
20.04.2010 tarihinde Fýrat Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Yard.
Doç.Dr. Sýddýk Ünalan tarafýndan " Hz. Muhammed'in Güzel Ahlâký" konulu bir konferans düzenlendi.
Yard. Doç. Dr. Sýddýk Ünalan, Hz. Muhammed'in doðumu, çocukluðu, gençliði ve yaþadýðý dönemin güçlükleri ile alemlere rahmet
olan güzel ahlâký vb. konularda detaylý bir sunum yaptý.
Konferansa; Ýkinci Müdür Mustafa Dede,
Kurum öðretmenleri, Kurum personeli ve çocuklar katýldý.
Konferansýn sonunda Yard. Doç. Dr. Sýddýk Ünalan çocuklarýn sorularýný cevapladý.
Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, 26.04.2010 Pazartesi günü saat
14:00'da Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle
düzenlenen program Burdur Ýl Müftülüðünde
görevli Ýmam Hatipler Bünyamin Özdaþ, Ahmet Candan, Müezzin Kayyým ve Adem Þenel’in katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
Etkinlikte Kur'an-ý Kerim, ilahi ve kasideler okundu ve Ýl Müftülüðünce programa katýlan hükümlü ve tutuklulara günün anlam ve
önemini belirten "Hz. Peygamberin Örnek Hayatý ve Ýbadetlerini Öðreniyorum" adlý kitap hediye edildi.
Gümüþhane E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda 14.04.2010 tarihinde
Gümüþhane Ýl Müftülüðünce Kutlu Doðum
Haftasý nedeni ile Ýl Müftüsü Cüneyt Kavþut,
Müftü Yardýmcýsý E. Hilmi Kalafat ve Köse Ýlçe Müftüsü Hayrullah Balta’nýn konuþmacý
olarak katýldýðý “Kutlu Doðum Haftasý” konulu konferans düzenlendi.
Konferansa; Kurum Müdürü Metin Erkýlýç, Kurum Ýkinci müdürleri, Kurum personeli
ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Konferansta, Ýl Müftüsü Cüneyt Kavþut,
Kutlu Doðum Haftasýnýn önemi üzerine bir
konuþma yaptý. Daha sonra Ýl Müftü Yardýmcýsý E. Hilmi Kalafat ve Köse Ýlçe Müftüsü Hayrullah Balta tarafýndan Hz.Muhammed'in Ahlaký ile ilgili konuþmalar yapýldý.
Not: Sayfa kýsýtlýlýðý nedeniyle Gazetede
diðer ceza infaz kurumlarýnýn kutlama etkinliklerine iliþkin haberlerine yer verilememiþtir.
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Ceza infaz kurumlarýn
'Bireyselleþtirilmiþ
Ýyileþtirme Sistemi’n
(BÝSÝS) geçiliyor
eza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce
UNICEF'in teknik desteðiyle yürütülmekte
olan "Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi" kapsamýnda örnek bir yönetim modeli geliþtirildi. 2008
yýlýnda baþlayan ve Mayýs 2010'da sona erecek olan
Projeyle hükümlü ve tutuklularýn eðitim ve iyileþtirilmelerinde yeni bir döneme geçiliyor. Yeni yönetim
modelinde hükümlü ve tutuklular için bireyselleþtirilmiþ eðitim ve iyileþtirme programlarý yürütülecek.
Projenin kapanýþý nedeniyle 20 Mayýs 2010 tarihinde tören yapýldý. Törene; UNICEF Türkiye
Temsilcisi Rezza Hossaini, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman, Strateji Geliþtirme Baþkaný D. Murat Cevher, Millî Eðitim Bakanlýðý Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim Müdür Yardýmcýsý Sadrettin Gönültaþ, Kanunlar Genel Müdür Yardýmcýsý
Yusuf Solmaz Balo, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýlarý Cengiz Güler, Ekrem Bakýr ve Hüseyin Kulaç, Personelden Sorumlu Daire Baþkaný
Remzi Gemici, Kontrolörler Kurulu Baþkaný Yusuf
Kenan Çaðlar, Tetkik Hâkimleri Fahrettin Kýrbýyýk,
Faruk Saðlam, Yýlmaz Çiftçi, Mustafa Yapýcý, Ýlyas
Kuvel, Ýbrahim Usta, Burhan Alýcý ve Adnan Korkmaz, Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýðýndan Tetkik
Hâkimi, Eðitim Dairesi Baþkanlýðýndan Tetkik
Hâkimi Figen Benek, Emniyet Genel Müdürlüðünden Çocuk Büro Amiri Erdal Kýlýnç, Proje Danýþmaný Doç. Dr. Kültegin Ögel, Projenin pilot olarak uygulandýðý Ankara Çocuk Eðitimevi ile Ankara Çocuk
ve Gençlik, Maltepe Çocuk ve Gençlik ve Antalya L
Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýndan müdür ve
uzman personel katýldý.
UNICEF Türkiye Temsilcisi Rezza Hossaini, törende yaptýðý konuþmada; UNICEF'in desteðiyle
sürdürülen projeden övgüyle bahsederek, yapýlan
çalýþmalara dikkat çekti. Hossaini, "Uluslar arasý
standartlara ve mevzuata uygun, Türkiye için geliþtirilmiþ bu model dünya için de örnek teþkil eden
mükemmel bir çalýþma hayata geçirildi. 2003 yýlýnda
iþ birliði içinde yaptýðýmýz Ardýç Programý kendi
kendine varlýðýný sürdüren bir program oldu. Yapýlan
bu uyulama Avrupa standartlarýna uygun bir çalýþmadýr. Özgürlüðünden yoksun býrakýlmýþ çocuklar
için geliþtirilen bu program çocuklarýn ihtiyaçlarýna
yönelik gerekli standardý da saðlamaktadýr." dedi.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin
Kalaman ise söz konusu proje kapsamýnda yapýlan
çalýþmalarla geliþtirilen etkin hükümlü yönetimi
modeli ile 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 de-

C

ðerlendirilmesine yönelik bir izleme ve deðerlendirme sisteminin kurulduðunu söyledi.
Kalaman, 'Etkin hükümlü yönetimi' olarak adlandýrýlan yeni yönetim modelinin çocuklarýn barýndýrýldýðý Ankara Çocuk Eðitimevi, Ankara ve Maltepe
Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile
Antalya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda pilot
olarak uygulanmaya baþlandýðýný hatýrlatarak, bu yeni modelin yetiþkin hükümlü ve tutuklulara uyarlanmasý çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade etti. Kalaman, Proje ile oluþturulan yeni yönetim modelinde,
çocuklarýn kaldýðý ceza infaz kurumlarýnda "Bireyselleþtirilmiþ Ýyileþtirme Programlarý"nýn uygulanacaðýný hatýrlatýrken, bunun yanýnda çocuklara yönelik müstakil ceza infaz kurumu inþa edileceðini ifade etti. Kalaman, çocuklara yönelik Ankara, Ýstanbul
ve Ýzmir'de eðitimevi, Tarsus'da ceza infaz kurumu
inþa edileceðini kaydetti.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý
Hüseyin Kulaç da 2008 yýlýnda baþlayan projenin çalýþmalarýna bizzat katýldýðýný belirterek, büyük bir
özveriyle yapýlan çalýþmalar neticesinde örnek yönetim modelinin oluþturulduðunu vurguladý. Yeni model ile hükümlü ve tutuklularýn eðitim ve iyileþtirilmelerinin daha etkin bir þekilde sürdürüleceðine
dikkat çeken Kulaç, projede emeði geçen herkese
teþekkür etti.

Kontrolörler Kurulu Baþkaný Yusuf Kenan Çaðlar ise "Etkin Hükümlü Yönetimi" olarak adlandýrýlan çalýþmanýn; her hükümlü için ayrý bir durum
saptamasýnýn yapýlýp, ceza infaz kurumunda yürütülecek iyileþtirme sürecinin planlandýðý ve uygulandýðý, hükümlüye özel programýn yürütülmesi için gerekli iyileþtirici ortamýn oluþturulduðu, sürekli ölçme ve deðerlendirme ile kendisini denetleyen bir
model olduðunu ifade etti.
Proje Danýþmaný Kültegin Ögel yaptýðý sunumda; yeni yönetim modeli ile ilgili bilgi verdi.
Törende, yeni yönetim modelinin pilot olarak uygulandýðý ceza infaz kurumlarýndaki çalýþmalar katýlýmcýlarla paylaþýldý. Pilot uygulamalarla ilgili olarak
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Necmi Acun, Ankara Çocuk Eðitimevi
Sosyal Çalýþmacýsý Güner Irmak, Maltepe Çocuk ve
Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Psikologu Gülçin Þenyuva ve Antalya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Bayram Zengin,
yaptýklarý çalýþmalarla ilgili deneyimlerini paylaþtýlar.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Tetkik
Hâkimi Fahrettin Kýrbýyýk ise ‘Etkin Hükümlü Yönetimi Projesi’nin yaygýnlaþtýrýlmasý için yeni bir
proje hazýrlandýðýndan bahsederek, “Çocuklar Ýçin
Adalet” Projesi ile BÝSÝS’in UYAP’a uyarlanacaðýný
ve yaygýnlaþtýrýlacaðýný söyledi.
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Bireyselleþtirilmiþ Ýyileþtirme Sistemi (BÝSÝS) Þemasý

BÝREYSELLEÞTÝRÝLMÝÞ ÝYÝLEÞTÝRME SÝSTEMÝ ( BÝSÝS)
Bireyselleþtirilmiþ Ýyileþtirme Sistemi, her hükümlü için ayrý bir durum saptamasýnýn yapýlýp, cezaevinde yürütülecek iyileþtirme sürecinin plânlandýðý ve uygulandýðý, hükümlüye özel programýn yürütülmesi için gerekli iyileþtirici ortamýn oluþturulduðu, sürekli ölçme ve deðerlendirme ile kendini denetleyen bir modeldir.
Özellikleri

- Bu sistemin uygulanmasýnda mevcut imkânlar ve kaynaklar kullanýlmaktadýr,
- Risk, ihtiyaç ve uygunluk modeline dayanýr,
- Bireyselleþtirilmiþ etkinlikleri içerir,
- Yapýlandýrýlmýþ bir programdýr,
- Ölçe ve deðerlendirmeye dayanýr.
Bileþenleri

- Araþtýrma / Deðerlendirme / Plânlama,
- Bireyselleþtirilmiþ Ýyileþtirme Programý,
- Ýyileþtirici Ortam.
Yararlarý

- Her hükümlüye özgü bir program geliþtirilebilecek,
- Etkinliklere hükümlülerin katýlýmý takip edilebilecek,
- Kurumlarýn iþ yükü azalacak,
- Kurum içi aktiviteler izlenebilecek,
- Personel ve hükümlü-tutuklu iletiþimini artýrarak olasý riskler önceden tespit edilebilecek,
- Tekrar suç iþlenme riski tahmin edilebilecek,
- Ulusal raporlama yapýlabilecek,
- Þartlý salýverilmenin deðerlendirilmesine yönelik somut veri saðlayacak.
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Midyat Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi
Þube Müdürlüðü yeni hizmet binasý törenle açýldý
Bir süredir artan faaliyetleri ile daha geniþ fiziki alan
ihtiyacý hisseden Midyat Denetimli Serbestlik ve Yardým
Merkezi Þube Müdürlüðünün görüþme odalarý, her türlü bilgisayar teknolojisinin yer aldýðý biliþim teknolojileri
sýnýfý, geniþ seminer salonun bulunduðu modern ve çaðdaþ bir donaným ile desteklenen yeni hizmet binasýnýn
açýlýþý 07.05.2010 tarihinde törenle yapýldý.
Açýlýþa; Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Ýsmail Kantaþ, AB Yerleþik
Eþleþtirme Danýþmaný Mary Anne McFarlane, Midyat
Kaymakamý Fatih Akkaya, Midyat Cumhuriyet Baþsavcýsý Yavuz Temizel, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Emin
Kürþat Demiralay, Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu,
çok sayýda hakim ve Cumhuriyet savcýsý, daire amirleri ile
sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýldý. Yeni
hizmet binasýnda, denetimli serbestlik sisteminin vizyon
ve misyonuna uygun çalýþmalar yaparak bir yandan eski
hükümlülerin rehabilitasyonunun saðlanarak mesleki yeterliliklerini artýrýlmasý diðer yandan da mahkemelerce
verilmiþ denetimli serbestlik kararlarýnýn infazý çalýþmalarýna ara vermeden devam edileceði belirtildi.
Açýlýþta konuþan Denetimli Serbestlik ve Yardým
Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Ýsmail Kantaþ,
"Midyat'ta yeni denetimli serbestlik binasý açýlýþý, denetimli serbestliðe verilen önemi ve ilgiyi gösteriyor. Bu
bölgede denetimli serbestlik hizmetlerinin çok þevkle ve

heyecanla yürütüldüðünü, kýsa sürede halk tarafýndan
benimsendiðini ve bu umut verici olduðunu görüyoruz.
Ýleride daha iyi geliþmeler saðlanacak. Suça sürüklenen
çocuklar ve maðdurlara yönelik hizmetlerin geliþtirilmesi projesi adý altýnda bir proje yürütüyoruz. Çok hassas
bir konu olan çocuklarýmýzý daha önemle ele almak hem
de geri planda kalan maðdurlarýmýza yardým konusunu
gündeme taþýmak istiyoruz." dedi.
AB Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný Mary Anne
McFarlane ise Türk denetimli serbestlik sisteminin geleceðinden ümitli olduðunu vurgularken, "40 yýldýr bu
görevde bulundum. Þunu özellikle söylemeliyim ki bizim
40 yýlda baþardýðýmýzýn epeyce bir kýsmýný Türkiye 5 yýlda baþardý. Midyat'ta yapýlan faaliyetler de denetimli serbestlik sisteminin kýsa süre içerisinde ulaþtýðý baþarýyý
göstermektedir. Gerek fiziki alanýn modernize edilmesi
gerekse faaliyetlerin geniþ bir alana yayýlarak sürdürül-

Afyonkarahisar’da eski hükümlüye
‘kendi iþini kurma desteði’
Afyonkarahisar Koruma Kurulu Baþkanlýðýna maddî yardým talebiyle baþvuran eski hükümlü M.Ç. için Þube Müdürlüðü tarafýndan
11.000.TL. maliyetli kendi iþ yerini kurma gelir
getirici bireysel projesi hazýrlanarak, Afyonkarahisar Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Vakfý Baþkanlýðýnýn maddi fonlarýndan yararlanýlmak suretiyle iþ yeri açýldý.
Esnaf ve Sanatkarlarý Odalarý Birliði Baþkanlýðýnda gerçekleþtirilirken Koruma Kurulu
Baþkanlýðýnýn Mayýs ayý olaðan
toplantýsýnýn ardýndan Afyonkarahisar Koruma Kurulu Baþkaný Cumhuriyet Baþsavcýsý Nihat
Erol, Denetimli Serbestlikten
Sorumlu Cumhuriyet Savcýsý
Ekrem Akkuþ, Adalet Komisyonu Üyesi Hâkim Elvan Kaplan,
Denetimli Serbestlik Þube Müdürü Fatih Akkaya, Belediye

Baþkan Yardýmcýsý Ayfer Örten, Sosyal Yardýmlaþma Vakfý Müdürü Mehmet Bayram, Ýþkur Ýl
Müdürü Kadir Hamikli, Ticaret Borsa Baþkaný
Mehmet Mühsürler, Esnaf ve Sanatkarlarý Odalar Birliði Baþkaný Abdülkadir Konak ile diðer
Koruma Kurulu üyeleri ve basýn mensuplarýnýn
katýlýmý ile yapýlan iþ yeri ziyaretinde; Afyonkarahisar merkezde ýzgara ve
çorba çeþitleri ile yemek sektöründe faaliyet gösteren eski
hükümlü M.Ç.ye ait iþ yerinin
açýlýþý gerçekleþtirildi. Ayrýca
açýlýþta Esnaf ve Sanatkârlarý
Odalarý Birliði Baþkanlýðý tarafýndan açýlýþý gerçekleþtirilen iþ yerinde eski hükümlüye
maddi ve manevi destek olmasý olmak amacýyla açýlýþý
katýlan koruma kurulu üyelerine ve basýn mensuplarýna
yemek verildi.

Kýrýkkale’de eski hükümlülere yönelik
bilgisayar iþletmenliði kursu açýldý
Kýrýkkale Koruma Kurulunun eski hükümlülere yönelik gerçekleþtirdiði çalýþma kapsamýnda; ceza infaz kurumlarýndan salýverilen eski hükümlülere eðitim olanaðý saðlanarak topluma kazandýrmak ve istihdamý olan mesleklerde
mesleki kurslar ile iþ sahibi olmalarýna katkýda
bulunmak amacýyla Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, Kýrýkkale Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Baþkanlýðý,

Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü, Ýþ Kurumu
Kýrýkkale Ýl Müdürlüðü iþbirliði ile Kýrýkkale
Halk Eðitim Merkezinde Bilgisayar Ýþletmenliði
Kursu düzenlendi.
Koruma Kuruluna baþvuran 15 eski hükümlüye 44 gün boyunca günlük 4 ders saat olmak
üzere toplam 176 saat ders verilecek olup, kursu
baþarýyla tamamlayanlara Bilgisayar Ýþletmenliði
Belgesi takdim edilecek.

mesi sistemin geleceði açýsýndan da umut vaat etmektedir" þeklinde konuþtu.
Midyat Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu ise "Denetimli serbestlik þubesinin Midyat'ta oldukça önemli faaliyetlerine þahit olmaktayýz. Gerek mesleki faaliyetleri
gerekse suça bulaþan kiþileri hem tedavi edip hem de rehabilitasyona tabi tutmalarý toplumun devamlýlýðý ve düzeni için oldukça yararlýdýr" dedi.
Midyat Cumhuriyet Baþsavcýsý Yavuz Temizel, adliye
sarayýndaki hizmet binasýnýn oldukça yetersiz olduðu
için Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünü ayrý bir binada hizmete açtýklarýný belirterek
bu konuda yardýmcý olan herkese teþekkür etti. Açýlýþ töreninin ardýndan katýlýmcýlara þube müdürlüðünün faaliyetleri hakkýnda Sosyolog Tekin Karaçam tarafýndan bir
sunum yapýlarak ileriye dönük planlanan faaliyetler hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verildi.

Niðde Koruma Kurulu toplantýsý
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda yapýldý
Niðde Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu Baþkanlýðý
eski hükümlülerin, suçtan zarar görenlerin koruma kuruluna
yapmýþ olduklarý müracaatlarý görüþmek ve haklarýnda denetimli
serbestlik kararý verilmiþ çocuklara yönelik, Denetimli Serbestlik
Þube Müdürlüðünce hazýrlanan kiþisel geliþim ve sosyal destek
eðitimi projesini karara baðlamak üzere Mayýs ayý olaðan toplantýsýný 11.05.2010 tarihinde Niðde Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda
Cumhuriyet Baþsavcýsý ve Koruma Kurulu Baþkaný Alaettin Soylu baþkanlýðýnda gerçekleþtirdi.
Niðde Cumhuriyet Baþsavcýsý Alaettin Soylu'nun açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan gündeme geçildi. Gündemin görüþülmesinden sonra Denetimli Serbestlik Þube Müdürü Mustafa Erçin'in tanýtým sunumunun akabinde Niðde Cumhuriyet Baþsavcýsý Alaettin Soylu, Cumhuriyet Savcýsý Tamer Ünüvar ve Koruma Kurulu üyelerinin de katýlýmýyla, Niðde Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren mobilya atölyesi, kaynak atölyesi, besi çiftlikleri, birinci sýnýf kesimhane ve tarým alanlarý kurul üyelerine gezdirildikten sonra birlikte öðle yemeði yenildi.
Katýlýmcýlar ceza infaz kurumunda gerçekleþtirilen faaliyetlerden
dolayý Baþsavcý Soylu'ya teþekkür ederek düzenlenen program
nedeniyle duyduklarý memnuniyeti ifade ettiler.
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Diyarbakýr ve Mardin’de ‘denetimli
serbestlik’ tanýtým semineri düzenlendi
"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 5 Mayýs
2010 tarihinde Diyarbakýr’da, 6 Mayýs
2010 tarihinde ise Mardin’de seminer
gerçekleþtirildi.
Diyarbakýr’da bilgilendirme
semineri
Diyarbakýr Adalet Sarayý toplantý
salonunda düzenlenen bilgilendirme
toplantýsý öncesinde Daire Baþkaný
Ýsmail Kantaþ ve Yerleþik Eþleþtirme
Danýþmaný Mary Anne McFarlane,
Diyarbakýr Adalet Sarayý ve Denetimli
Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube
Müdürlüðünde incelemelerde bulundu.
Bilgilendirme toplantýsýna; Cumhuriyet Baþsavcýsý Durdu Kavak, Adlî
Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Abdurrahman Kavun, Denetimli Serbestlik ve Ýnfazdan Sorumlu Cumhuriyet Savcýsý Ahmet Dönmez, Çocuk
Aðýr Ceza Mahkemesi Hakimi Cengiz
Dökünlü, 1. Çocuk Mahkemesi Hakimi Ömer Yýldýrým, 2. Çocuk Mahkemesi Hakimi Murat Yalçýnkaya, Cumhuriyet Savcýsý Recep Erdem, E Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðü, Diyarbakýr Barosu, Dicle Üniversitesi, Ýþ Kur Ýl Müdürlüðü, Büyükþehir Belediyesi, Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðý, Ticaret
Borsasý Baþkanlýðý ve Ýl Saðlýk Mü-

Diyarbakýr Adalet Sarayýnda 5 Mayýs 2010 tarihinde
denetimli serbestlik tanýtým semineri gerçekleþtirildi.

dürlüðü temsilcileri katýldý.
Toplantýda; Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Durdu Kavak'ýn açýlýþ
konuþmasýnýn ardýndan Denetimli
Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden
Sorumlu Daire Baþkaný Ýsmail Kantaþ
ve Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný
Mary Anne McFarlane katýlýmcýlara
Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde çocuklar ve maðdurlarla ilgili
çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.
Toplantýda, karþýlýklý bilgi alýþ ve-

Mardin Adalet Sarayýnda 6 Mayýs 2010 tarihinde
denetimli serbestlik tanýtým semineri gerçekleþtirildi.

Ünye Koruma Kurulundan aile eðitimi
Ünye Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu tarafýndan
yürütülen "Eðitim yolu ile þiddetin azaltýlmasý ve suçun önlenmesi için anne-baba eðitimi seferberliði" projesi kapsamda anne
baba eðitimleri 2009 yýlýnda olduðu gibi 2010 yýlýnda da devam
ediyor. Ayný zamanda projede görevli öðretmenler, çeþitli üniversitelerden akademisyenlerin katýldýðý "Eðiticinin Eðitimi" programlarýna tabi tutuluyor.
Eðiticinin Eðitimi Programlarý kapsamýnda, projede gönüllü
olarak görev alan 58 öðretmene, Cumhuriyet Baþsavcýsý Koruma
Kurulu Baþkaný Cem Saðdýç, Cumhuriyet Savcýsý Ozan Kaya ve
Ünye Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü
personelinin de katýldýðý 2 günlük bir eðitim verildi.
Eðitimci olarak davet edilen Ankara Üniversitesi Çocuk ve
Ergen Ruh Saðlýðý Ana Bilim Dalý Öðretim üyeliðinden emekli
Prof. Dr. Ayþe Yalýn katýlýmcýlara, 05/04/2010 tarihinde "çocuklarýn cinsel istismarý", 06/04/2010 tarihinde ise "kadýna yönelik
þiddet ve maðdurla görüþme teknikleri" konularýnda seminer
verdi.

riþinde bulunularak daha önce gerçekleþtirilen uygulamalar ile devam
etmekte olan projelerden alýnan sonuçlar ve kurumlar arasý iþbirliði konularý görüþüldü.
Mardin’de bilgilendirme semineri
Mardin’de, Adalet Sarayýnda gerçekleþtirilen bilgilendirme toplantýsýna; Denetimli Serbestlik ve Yardým
Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Ýsmail Kantaþ, AB Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný Mary Anne McFarlane Cumhuriyet Baþsavcýsý Fehmi
Yýlmaz, Vali Yardýmcýsý Yavuz Selim
Süzer, Koruma Kurullarý Baþkaný
Cumhuriyet Savcýsý Semra Duran,
Mardin 2. Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ahmet Ömeroðlu, Cumhuriyet
savcýlarý ve hâkimler, Ýl Emniyet Müdürlüðünden ve Ýl Jandarma Komutanlýðýndan üst düzey yöneticiler, Koruma Kurulu üyeleri ve sivil toplum
kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý.
Mardin Cumhuriyet Baþsavcýsý
Fehmi Yýlmaz’ýn açýlýþ konuþmasý ile
baþlayan toplantýda; Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Ýsmail Kantaþ
konuþmasýnda; 2005 yýlýnda mevzuat-

ta yapýlan deðiþiklikler kapsamýnda
Ýngiltere ile Türkiye arasýnda eþleþtirme projesi hazýrlanarak ülkemizde
hapis cezasýna alternatif tedbirler getiren denetimli serbestlik sisteminin
kurulduðunu belirterek, Türkiye'de
sayýlarý her geçen gün artan suça sürüklenen çocuklarýn toplumla bütünleþtirilerek rehabilitasyonunun saðlanmasýna yönelik çalýþmalar yapýlmasýnýn önemini vurguladý.
AB Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný
Mary Anne McFarlane ise konuþmasýnda; söz konusu projenin amacýnýn
denetimli serbestlik hizmetlerinin
güçlendirilmesi, suçtan zarar görenlerin rehabilitasyonu ve suça sürüklenen çocuklarýn yeniden suç iþlemesinin önlenmesi olduðunu, ayrýca Türkiye'nin dünyada denetimli serbestlik
hizmetleri kapsamýnda maðdurlara
yönelik ulusal müdahale hizmeti geliþtiren ve saðlayan tek ülke olduðuna
deðinerek, kurumlar arasý iþbirliðinin
önemini vurguladýktan sonra proje
kapsamýnda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.
Toplantý katýlýmcýlarýn sorularýnýn
cevaplanmasý ile sona erdi.

Hatay Denetimli Serbestlik Þube Müdürlüðü ‘madde
baðýmlýlýðý’ konusunda seminer ve tiyatro düzenledi
Hatay Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, Kýrýkhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
ve Antakya Hüseyin Özbuðday Anadolu Lisesi iþ birliði ile "Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele" konulu seminer düzenledi. Seminerde Hatay Denetimli Serbestlik
Þube Müdürlüðü Denetim Görevlisi Yusuf Kýlboz tarafýndan sunum gerçekleþtirildi. Sunumun ardýndan
uyuþturucu maddelerin zararlarýný anlatan bir tiyatro
oyunu sahnelendi.
Sabah Kýrýkhan Öðretmenevi Konferans Salonunda, öðleden sonra ise Naim Atakaþ Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleþtirilen etkinliðe Kýrýkhan'daki tüm lise öðrencileri katýlým gösterdi. Etkinlikler sonrasý Kýrýkhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hanifi
Kavak tarafýndan Hatay Denetimli Serbestlik ve Yar-

dým Merkezi Þube Müdürlüðüne verdikleri seminer ve
Antakya Hüseyin Özbuðday Anadolu Lisesi Öðretmen
ve öðrencilerine sergiledikleri tiyatro oyunu için teþekkür belgesi sundu.
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CEZA ÝNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERÝ KAVRAMI
Ýnfaz mevzuatýmýzda gerekli düzenlemeler yapýlmýþ olmasýna raðmen, bazý durumlarda ceza infaz kurumlarý kavramýnýn
geniþ þekilde yorumlandýðý ve genel bir
kavram olarak kullanýldýðý görülmekte, bazen de sistemde mevcut bulunan kurumlar, bu kavram içerisinde gösterilmeyerek,
sistem dýþýndaymýþ gibi algýlanmasýna neden olunmaktadýr.
Aslýnda ceza infaz kurumlarý kavramýndan anlaþýlmasý gerekenin ne olduðu ve
tutukevlerinin bu kurumlar içerisinde bulunup bulunmadýðý hususu, hem personelimiz arasýnda hem de bu konuyla ilgili
olanlar arasýnda tam olarak ortaya konulamamakta ve birbiriyle çeliþen ifadelere yer
verilmektedir.
Öncelikli olarak sistemi tanýmladýðýmýzda, iki ayrý yapýnýn mevcut bulunduðunu ve ceza infaz kurumlarý ile tutukevlerinin birbirlerinden ayrý teþkilatlanmalar olduðunu görmemiz gerekir.
Bu durum, 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'da
ayrýntýlý olarak gösterilmiþ olup, 8 inci
maddenin birinci fýkrasýnda; "Kurumlar;
kapalý, yüksek güvenlikli kapalý, kadýn kapalý, çocuk kapalý, gençlik kapalý, gözlem ve sýnýflandýrma merkezleri ile açýk ceza infaz kurumlarý ve
çocuk eðitimevleridir." þeklinde sayýlýrken, ayný Kanun'un 111 inci maddesinde,
tutukevleriyle ilgili aþaðýdaki düzenleme
yapýlmýþtýr.
"Tutuklama kararýnýn yerine getirildiði kurumlar
Madde 111- (1) Tutuklular, iç ve dýþ
güvenlik görevlisi bulunan, firara karþý teknik, mekanik, elektronik veya fizikî engelleri olan, 34 üncü maddede
sayýlan hâller dýþýnda oda ve koridor
kapýlarý sürekli olarak kapalý tutulan
ve yasal zorunluluklar ayrýk, dýþarýyla
irtibat ve haberleþme olanaðý bulunmayan normal güvenlik esasýna dayalý tutukevlerinde veya maddî olanak
bulunmadýðý hâllerde diðer kapalý ceza infaz kurumlarýnýn bu amaca ayrýlmýþ bölümlerinde tutulurlar.
(2) Eylem ve davranýþlarý ile 9 uncu madde kapsamýna giren tutuklular,
yüksek güvenlikli tutukevlerinde veya buna olanak bulunmadýðý hâllerde
yüksek güvenlikli kapalý ceza infaz
kurumlarýnýn tutuklulara ayrýlan bölümlerinde barýndýrýlýrlar.
(3) Kadýn, çocuk ve gençlik tutukevleri müstakil olarak kurulabilir.
Tutuklular, tutukevlerinde veya
maddî olanak bulunmadýðý hâllerde
kapalý ceza infaz kurumlarýnýn tutuklulara ayrýlan bölümlerinde, büyükler, kadýnlar, gençler, çocuklar olmak
üzere ve suç türleri de gözetilerek ayrý yerlerde barýndýrýlýrlar."
Kanunun ilgili düzenlemeleri dikkate
alýndýðýnda, ceza infaz kurumlarý kavramý
içerisinde tutukevlerinin bulunmadýðý anlaþýlmakta ve birbirlerinden ayrý olan bu iki

yapýnýn, ayrý birer teþkilat olarak infaz sistemimiz içerisinde yer aldýðý görülmektedir.
Aslýnda bu ayrýmda esas alýnan kýstas,
hükümlü ve tutuklu kavramlarýnýn taþýdýðý
anlamdýr.
Haklarýn kullanýmý bakýmýndan büyük
farklýlýklar gösteren bu iki durum, kurumlarýn farklý teþkilatlanmasýný da zorunlu kýlmaktadýr.
Sonuç olarak;
Hükümlü ve tutuklu ayrýmý dikkate alýnarak kurulan sistemde, ceza infaz kurumlarý ve tutukevlerinin ayrý birer kurum olduðu gerçeðinden hareketle, ayný ortamda
tutulsalar bile, bu farklý iki yapý korunmalý,
hükümlü ve tutuklularýn ayrý mekanlarda
barýndýrýlmalarý saðlanmalý ve bu durumdaki kurumlar ceza infaz kurumu ve tutukevi olarak adlandýrýlmalýdýrlar.
Bu ayrýma dikkat çektikten sonra, 5275
sayýlý Kanun'un 8 inci maddesinin birinci
fýkrasýnda sayýlan ceza infaz kurumlarýndan birisi olan gözlem ve sýnýflandýrma
merkezlerinin sistem içerisindeki yeri ve
bu merkezlerin görmezden gelinmesinin
nedenleri konusunun da açýklýða kavuþturulmasý yerinde olacaktýr.
Gözlem ve sýnýflandýrma merkezlerinin, ceza infaz kurumlarýndan birisi olduðu, 5275 sayýlý Kanun'un 8 inci maddesinde belirtildikten sonra, bu merkezlerle ilgili düzenlemeler, yine ayný Kanun'un 13 ve
23 üncü maddelerinde yapýlmýþtýr.
Gözlem ve sýnýflandýrma merkezleri
Madde 13- (1) Hükümlülerin durumlarýna uygun kurumlara ayrýmý,
23 üncü maddede belirtilen gözlem ve
sýnýflandýrma merkezlerince yapýlýr.
(2) Gözlem ve sýnýflandýrma merkezlerinin kuruluþ, görev, çalýþma
esas ve usûlleri yönetmelikte gösterilir.
Hükümlülerin gözlem ve sýnýflandýrýlmasý
Madde 23- (1) Hükümlülerin gözlem ve sýnýflandýrýlmasý aþaðýdaki
esaslara göre yapýlýr:
a) Hükümlülerin kiþisel özellikleri, bedensel, aklî ve saðlýk durumlarý,
suç iþlemeden önceki yaþamlarý, sosyal çevre ve iliþkileri, sanat ve meslek
faaliyetleri, ahlâkî eðilimleri, suça bakýþ açýlarý, hükümlülük süreleri ve
suç türleri belirlenerek, durumlarýna
uygun infaz kurumlarýna ayrýlmalarý
ve bunlara göre saptanacak infaz ve
iyileþtirme rejimi; gözlem, inceleme
ve deðerlendirme yöntemiyle çalýþan
gözlem ve sýnýflandýrma merkezlerinde veya kapalý ceza infaz kurumlarýnýn bu hizmete ayrýlan bölümlerinde yapýlýr. Hükümlüler, iþledikleri
suç tiplerine, gösterdikleri eðilimlere,
tutum ve davranýþlarý nedeniyle sýký
gözetim ve denetim altýnda bulundurulmalarý gerekip gerekmediðine göre
yüksek güvenlikli ceza infaz kurum-

Pozantý M Tipi’nde
moral konseri
Pozantý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan çocuk tutuklularýn moral ve
motivasyonunu yükseltmek amacýyla Atatürk Ýlköðretim Okulu Öðretmeni Zeynel Meþe ve Pozantý Çok Programlý Lisesi Öðrencileri ile Pozantý Þehit Zafer Sabancý Lisesi öðrencilerinden oluþan saz ve müzik ekibi tarafýndan moral
konseri verildi.
1 Mart 2010 tarihinde gerçekleþtirilen konsere; Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Naci Tel,
ikinci müdürler, sosyal çalýþmacý, Kurum öðretmeni ve Kurul personeli ile çocuklar katýldý.
3 saat süren ve oldukça eðlenceli geçen
programda, çocuk tutuklular söylenen þarký ve
türkülere eþlik ederek gönüllerince eðlendiler.

larýna veya normal güvenlikli ceza infaz kurumlarýna veya açýk ceza infaz
kurumlarýna gönderilirler.
b) Bu merkezlerde; mümkün olduðunca kriminoloji, penoloji, davranýþ bilimleri, adalet psikolojisi veya
ceza hukuku alanýnda bilgi ve deneyime sahip yöneticiler, psikiyatri uzmaný, hekim, adlî týp uzmaný, psikolog,
pedagog, çocuk geliþimcisi, sosyal çalýþmacý, psikolojik danýþman, rehberlik uzmaný ve öðretmen gibi uzman
görevliler ile diðer kurum görevlileri
bulundurulur.
c) Kadýn, çocuk ve genç hükümlüler ile ilgili gözlem ve sýnýflandýrma,
gerekli görülen yer veya bölgelerdeki
ayrý gözlem ve sýnýflandýrma merkezlerinde veya bunlarýn noksanlýðý
hâlinde kadýn, çocuk ve kadýn ve erkek gençlik kapalý ceza infaz kurumlarýnýn bu hizmete ayrýlan bölümlerinde yerine getirilir.
d) Hükümlülerin gözlemleri, gözlem kurulunca kuruma kabul tarihinden baþlayarak tek kiþilik odalarda
yapýlýr. Ancak kurumun tek kiþilik
odasý bulunmamasý veya kýsýtlý sayýda
olmasý durumunda tahsis edilmiþ özel
bölümlerinde de yapýlabilir.
e) Aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis ve
müebbet hapis cezalarýna veya iki yýldan fazla süreli hapis cezasýna
mahkûm olanlar, haklarýnda uygulanacak rejimi ve gönderilmeleri gereken infaz kurumunu ve bu maksatla
kiþisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için Kanunda gösterilen esaslar
uyarýnca gözleme tâbi tutulurlar.
Gözlem süresi altmýþ günü geçemez.
f) Hükümlü; kiþiliðine, sair hâllerine, suçun iþlenmesindeki özelliklere
göre gerektiðinde gözleme tâbi tutulmayabilir.
g) Gözlem sonunda, gözlem merkezi hükümlüye ait dosyayý görüþü ile
birlikte Adalet Bakanlýðýna gönderir.
Gözlem sonucuna göre hükümlünün
gönderileceði infaz kurumu Bakanlýkça belirlenir. (Ek cümle: 25/5/20055351/2 md.) Ancak, yapýlan gözlem ve
sýnýflandýrma sonunda idare ve gözlem kurulunca ayný ceza infaz kurumunda veya o yer Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna baðlý diðer ceza infaz kurumlarýnda kalmasý uygun bulunan
hükümlülerin dosyalarý Bakanlýða
gönderilmez ve cezalarýnýn infazýna,
bulunduklarý veya Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca gönderilecekleri baðlý ceza infaz kurumlarýnda devam olunur.
(2) Hükümlülerin gözleme tâbi tutulmasýna ve cezaevlerinin sýnýflandýrýlmasýna dair hükümler, askerî cezaevleri ve buralarda cezalarý infaz olunan hükümlüler hakkýnda uygulanmaz.
(3) Kýsa süreli hapis cezalarý, Kanunda gösterilen esaslara göre infaz
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Yusuf Kenan
ÇAÐLAR
Kontrolörler
Kurulu Baþkaný

olunur. (Mülga ikinci cümle:
25/5/2005-5351/2 md.)
Yukarýdaki düzenlemeleri dikkate aldýðýmýzda, hükümlü olan bir kiþinin, ceza infaz kurumlarýyla ilk iliþkisini "Gözlem ve
Sýnýflandýrma Merkezleri" olarak adlandýrýlan kurumlar vasýtasýyla kurduðu ve bu
merkezlerin, sistemin temel kurumlarý
arasýnda yer aldýðý anlaþýlmaktadýr.
Daha açýk bir ifadeyle, hükmün infazýna baþlanabilmesi için bu merkezler tarafýndan yapýlacak deðerlendirmelere mutlaka ihtiyaç bulunmaktadýr.
Konuyu bu yönüyle ele aldýðýmýzda, bu
merkezleri yok sayarak yapýlacak bir uygulamanýn tamamen mevzuata aykýrý olacaðý
unutulmamalýdýr.
Gözlem ve sýnýflandýrma merkezlerinin sistem içerisindeki yeri bu kadar
önemli olmasýna raðmen, bir çok uygulayýcý tarafýndan bilinmemesi veya gereken
önemle yaklaþýlmamasý hususunu irdelediðimizde; müstakil bir "Gözlem ve Sýnýflandýrma Merkezi" nin yurdumuzda kurulmamýþ olmasýnýn, bu izlenimin edinilmesindeki en önemli etken olduðunu söyleyebiliriz.
Sistemi incelediðimizde, müstakil olarak kurulmuþ onlarca gözlem ve sýnýflandýrma merkezine ihtiyaç olduðu anlaþýlsa
da, hem ülkemizin fiziki büyüklüðü hem
de bunun getireceði maliyetler düþünüldüðünde, þimdilik bu yapýlanmaya geçmenin
imkanýnýn bulunmadýðý görülmektedir.
Bu nedenle;
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü'nün 22/01/2007 tarih ve 45/1 sayýlý Genelgesi'nin, "Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn
Türlerine Göre Tahsisi" baþlýklý Birinci
Bölümünün ( F ) maddesinde; "Müstakil
gözlem ve sýnýflandýrma merkezleri
kuruluncaya kadar, açýk ceza infaz
kurumlarý ve çocuk eðitimevleri dýþýnda kalan tüm ceza infaz kurumlarýnýn bir bölümü gözlem ve sýnýflandýrma merkezi olarak tahsis edilmiþtir." ifadesine yer verilmiþ ve sistemin en
önemli ayaðýnýn teþkilatlanmasý saðlanmýþtýr.
Bu açýklamalardan sonra, ceza infaz
kurumlarý dediðimizde, bu kavram içerisinde yer alan ve herkes tarafýndan bilinen
kurumlar dýþýnda, bir de "Gözlem ve Sýnýflandýrma Merkezi" olarak adlandýrýlan kurum bulunduðu ve açýk ceza infaz kurumlarý ile çocuk eðitimevleri dýþýnda kalan
tüm ceza infaz kurumlarýnýn, ayný zamanda birer "Gözlem ve Sýnýflandýrma Merkezi" olduðu unutulmamalýdýr.
Bu tespitten hareketle, belirtilen kurumlarýn uygun birer bölümü, gözlem ve
sýnýflandýrma merkezi olarak ayrýlmalý ve
mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak
hizmet vermek üzerde hazýrlanmalýdýr.

Açýk Görüþ Gençlik ve Spor Kulübü Derneði
Sporcusu Ýlhan Koç, Trabzon Maratonu’nda
Bursa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personeli tarafýndan kurulan Açýk
Görüþ Gençlik ve Spor Kulübü Derneði
faaliyetlerine atletizm branþýný da ilave
etti. 21 Þubat 2010 tarihinde Trabzon'da
yapýlan Yarý Maraton'a katýlan Kulüp atleti Ýlhan Koç, Kulübü baþarýyla temsil
etti.
Atletizmin yaný sýra basketbol ve
badminton dalýnda faaliyet gösteren
Kulüp, yeni branþlarýn açýlmasý için çalýþmalarýný sürdürüyor. Dernek Baþkaný
Abdulkadir Öztüfekçi, yakýnda masa tenisi branþýnda da faaliyet göstereceklerini söyledi.

Seslenis
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Ali Suat ERTOSUN
Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulu
Üyesi

SEVGÝYÝ ÖÐRENMEK
Babalar ve Oðullar romanýnýn yazarý Turgenyev soðuk bir kýþ günü
evine giderken, karþýsýna çýkan ve
kendisinden para isteyen bir dilenciye yardýmcý olmak istemiþ. Ceplerini kurcalamýþ, para bulamamýþ.
Bunun üzerine dilencinin uzattýðý
ellerini avuçlarý içine alýp ovuþturarak ýsýttýktan sonra "Kusura bakma,
sana verecek bir þeyim yok kardeþim" deyince; dilenci "Bana çok þey
verdiniz, ellerimi ýsýttýnýz ve kardeþim dediniz" demiþ.
Bu kýsa öykü ne zaman aklýma
gelecek olsa; sevgiyi anýmsar; sevginin enginliðini, derinlik ve boyutlarýný düþünürüm.
*
*
*
Bazý insanlar vardýr. Çevrelerine
pozitif enerji verir; gülüþleri, davranýþlarý ve konuþmalarýyla güven aþýlarlar. Onlarý gördüðümüzde içimize bir sevinç dolar, rahatlar; görmeyince özler ve ararýz.
Bu kiþiler sevecendirler ve her-

kesin yardýmýna koþarlar. Sadece insanlarý deðil; hayvanlarý, bitkileri,
her þeyi severler. Küçük þeylerden
mutluluk duyarlar. Onlar büyümemiþ çocuk gibidirler.
Baþka insanlarý severken, þüphesiz ki önce kendilerini severler. Esasen, kendini sevmeyen bir insanýn
baþkalarýný sevmesi de mümkün deðildir.
Yüreðinde sevgi taþýmayan bir
insan baþkalarýna sevgi veremez ve
zaten bu türden insanlara yaþýyor da
denemez.
Onlar herkesle barýþýktýrlar, fedakâr ve cömerttirler. Emeðe saygýlýdýrlar ve paylaþmayý severler. Bilirler ki sevgileri paylaþtýkça çoðalacaktýr.
Bazen düþünürüm. Bu kiþiler
doðuþtan mý böyledirler? Yoksa sevgiyi öðrenmiþler midir?
Erich Fromm "Her þey gibi sevgi
de öðrenilir" der.
Onlar ailelerinde, okullarýnda
sevgiyi öðrenmiþlerdir.
Bugünü yaþarken, yarýný da düþünürler. Hakça ve eþitçe yaþanýlasý
bir dünya için çalýþýrlar.
Çalýþkandýrlar. Yükselmek için
kimsenin sýrtýna basmaz; baþarýnýn,
çalýþmaktan geçtiðini bilirler.
Sorumluluk duygularý geliþmiþ-

tir. Okurlar, araþtýrýrlar, danýþýrlar;
sorun deðil, çözüm üretirler.
Mücadeleden kaçmazlar. Her
günün yeni bir baþlangýç olduðunu
bilir, hayattan korkmazlar.
Yaþamdan hergün yeni þeyler öðrenirler.
Düþünmede sýnýr tanýmaz; hayal
güçlerini sonuna kadar kullanýrlar.
Merhametli, alçak gönüllü, hoþgörülü ve kusur baðýþlayýcýdýrlar.
Karþýsýndakini üzmemek için
kýzgýnlýklarýný saklar, içlerine atarlar.
Dost ve sevgilidirler. Sohbetlerine doyum olmaz.
Sadece kendi çocuklarýný deðil,
tüm çocuklarý severler. Onlar sevginin en büyük besin kaynaðý olduðunu bilirler ve onu hiç kimseden esirgemeden cömertçe daðýtýrlar.
Ýyimserdirler ve geleceðe umutla
bakarlar.
Doðayý, sanatý ve sanatçýlarý severler. Geçmiþe saygýlýdýrlar.
Sadece kendi ülkesi ve insanýný
deðil, tüm insanlýðý düþünürler.
Haklarýnýn bilincindedirler ve
haksýzlýða karþý çýkarlar.
Çaðdaþlýk onlarýn varoluþ nedeni
ve dünya görüþüdür. Bundan ödün
vermezler.

Sayfa 13
*

*

*

Halk arasýnda "Peygamber gibi
adam" diye bir deyim vardýr. Acaba
çaðýmýzda tüm bu özellikleri üzerinde taþýyan böyle bir kimse var mýdýr? Yoksa Yaþar Kemal'in dediði gibi "O güzel insanlar, o güzel atlara
binip gittiler" mi?
Yaþamýn bir anlamý varsa ve onu
arýyorsak, bunun yolunun önce sevgiyi öðrenmekten geçtiðini bilmeliyiz. Sevgi uzakta deðil, çok yakýnýmýzda duruyor. Ancak biz onu göremiyoruz. Yýlmayalým. Aramaya devam edelim. Sevgiyi bulursak, gerisi
gelecektir.
GÜZEL SÖZLER
Sevgiden, tortulu-bulanýk sular
arý-duru bir hâle gelir. Sevgiden,
dertler þifa bulur. Sevgiden ölüler
dirilir. Sevgiden padiþahlar kul olur.
Bu sevgi de bilgi neticesidir.
Mevlâna
Hayatta en zor þey, amaçsýz insanlarla yaþama zorunluluðudur.
Cenap Þahabettin
Ya ümitsizsiniz, ya da ümit sizsiniz. Ya çaresizsiniz, ya da çare sizsiniz. Behçet Necatigil
Suya düþtüðünüz için deðil, sudan çýkamadýðýnýz için boðulursunuz. Edwin Louis Cole

Afyonkarahisar Barosu 1. Halý Saha Turnuvasýnda,
E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu birinci oldu
Afyonkarahisar Barosunun 75.
kuruluþ yýl dönümü etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen "Afyonkarahisar Barosu 1. halý Saha Turnuvasý" 6
Þubat - 2 Nisan 2010 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi.
Afyonkarahisar Ýl ve ilçelerinden
toplam 13 takýmýn katýldýðý turnuvada; Afyonkarahisar E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu namaðlup olarak þampiyonluða ulaþtý.
Final maçýnda muhteþem bir seyirci desteðini de arkasýna alan Ceza

Yýl: 9

Sayý: 98
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YAYIN KURULU
Cengiz GÜLER
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý
(Yayýn Kurulu Baþkaný)
Ýsmail KANTAÞ
Fahrettin KIRBIYIK
Denetimli Ser. ve Yar.
Tetkik Hâkimi
Hiz. Sorumlu Dai. Baþk.
Tülay ÇELEBÝ
Þube Md. (Psikolog)

Ýnfaz Kurumu futbol takýmý, Afyonkarahisar Barosu 03 Real Baro ile
karþýlaþýrken, muhteþem bir oyun
sonucunda 7-2 gibi net bir skorla
maçý kazanýp Afyonkarahisar Barosu
1. Halý Saha Futbol Turnuvasý þampiyonu oldu.
Oynadýðý güzel futbolla izleyenlerin takdirini toplayan Ceza Ýnfaz
Kurumu Futbol takýmý; Kaptan Celalettin Ulu, Adnan Þen, Menderes
Kahveci, Muhammet Uluýþýk, Nurettin Atacan, Bayram Demirci, Vedat Durmuþ, Ahmet Oruç, Sadettin
Yeþil ve Arif Bölük’ten oluþtu.
3 Nisan 2010 tarihinde, Afyonkarahisar Barosunun kuruluþunun
75.yýlý münasebetiyle Ýkbal Termal
Otelde düzenlenen yemekte ödül töreni yapýldý. Törende; þampiyonluk
kupasýný Ceza Ýnfaz Kurumu Futbol
Takýmý adýna takým kaptaný Celalet-

tin Ulu aldý. Ayrýca, ayný takýmda forvet olarak görev yapan ve turnuvada
27 gol atarak gol kralý olan Muhammet Uluýþýk’a da kupa verildi.
Cumhuriyet Savcýsý Sayýn Ekrem
Akkuþ ve Kurum Müdürü Nevzat

Kara, Kurumu en iyi þekilde temsil
ederek, büyük bir baþaraya imza atan
oyuncularý turnuvada gösterdikleri
baþarý ve gösterdikleri centilmenlikten dolayý tebrik ederek, baþarýlarýnýn devamýný dilediler.

Habil KANOÐLU
Þube Md. (Psikolog)

Özlem ÞAHÝNKOL
Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.)
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü
Naci BÝLMEZ
Recai YILDIZ
Öðretmen
Öðretmen
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna
Sahibi
Ali Turan KARADAÐ
Kurum Müdürü
Dizgi: Hasan KORKMAZ - Ýsa KÝBAROÐLU
Baský: Þeref KARAAÐAÇ - Hüseyin CENGÝZ
Montaj: Zafer KARAKAYA
Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Ýstanbul Yolu 15. Km Hava Müzesi Karþýsý
Þaþmaz/Ankara Tel: (0312) 278 76 10 Faks: 278 25 68
Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý
Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli
Basým Tarihi: 15 Mayýs 2010

Adýyaman E Tipi’nde tiyatro gösterisi
Adýyaman E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, 09.04.2010 tarihinde Adýyaman Belediyesi Tiyatro Ekibi tarafýndan 'Yediyaman' adlý tiyatro oyunu sahnelendi.
Tiyatro gösterisini; Cumhuriyet
Baþsavcýsý Orhan Çetingül, Cumhuriyet Savcýsý M. Ferhat Demir, Kurum
Müdürü Nuri Güven, Ýkinci Müdürler
Fehmi Ateþ ve Muhammed Esenboða,
Ýdare Memuru Nesrin Akçan, Kurum

Öðretmenleri Okan Kubat ve Çiðdem
Kubat, infaz koruma baþmemur ve
memurlarý ile hükümlü ve tutuklular
izledi.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Orhan Çetingül, hükümlü ve tutuklularýn sosyal
ve kültürel yönden geliþimlerine katkýda bulunduklarý için oyuncu ve katýlýmcýlara teþekkür etti. Ayrýca oyunculara hükümlü ve tutuklularýn el emeklerinden oluþan hediyeler takdim etti.

Mersin E Tipi’nde tiyatro
Mersin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, 9 Nisan 2010 tarihinde
Anadolu Oyuncularý Tiyatro Grubu
tarafýndan "Her Þeyin Bir Yolu Var"
adlý tiyatro oyunu sahnelendi.
Oyunu; Kurum Müdürü Kemal
Kargacýer, Ýkinci Müdürler Haþim Ekmekçi ve Nihat Þahin, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular izledi.
Oyunun sonunda Kurum Müdürü Kemal Kargacýer, Anadolu Oyuncularý Tiyatro Grubu kurucusu ve
Yönetmeni Ali Mansuoðlu'na çiçek
vererek oyunculara teþekkür etti.

Seslenis
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Kurumlarda veda yemeði ve moral etkinliði
Nevþehir E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda emekliye ayrýlan
ve atamasý baþka illere yapýlan personel ile Saðlýk Bakanlýðýna geçen Diþ
Tabibi Seyit Ýnal için Kurum personeli tarafýndan Nevþehir Konaðýnda
görkemli bir veda yemeði düzenlendi.
Veda yemeðine; Kurum Müdürü Hamit Karslýoðlu, Ýkinci Müdürler Hüryan Telli ve Musa Erkan Tokcan, Kurum öðretmenleri, Sayman ve çok sayýda personel katýldý.
Duygusal anlarýn yaþandýðý veda
yemeði sonunda Kurum Müdürü Hamit Karslýoðlu, özverili çalýþmalarýyla
Kuruma önemli katkýlarda bulunan
personele teþekkür ederek yeni görevilerinde baþarýlar diledi. Emekli olan
personele bundan sonraki hayatlarýnda mutluluk ve saðlýk temennisinde
bulundu. Karslýoðlu, bu tür etkinliklerin personel arasýndaki birlik ve beraberliði, moral ve motivasyonu artýrmasýnda çok önemli yerinin olduðunu vurguladý.
Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda emekli olan
Ýnfaz Koruma Baþmemurlarý Ilyas
Ulu, Üzeyir Akpýnar, Selahattin Arslan ve Kurtça Demir için 17 Nisan
2010 tarihinde veda yemeði yapýldý.
Veda yemeðine; Cumhuriyet Baþsavcýsý Yaþar Boyraz, Cumhuriyet

zenlendi.
Geceye; Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ömür Topaç, Cumhuriyet Savcýsý
Nuri Gül, Kurum Müdürü Özer Duman, ikinci müdürler ve 150 personel
katýldý.
Emekliye ayrýlan Ýnfaz ve Koruma
Baþmemuru Bahri Altýntepe’ye plaket veren Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ömür Topaç yaptýðý konuþmada;
emekli olan personele kurumdaki özverili gayret ve çalýþmalarýndan dolayý
teþekkür ederek, bundan sonraki yaþamlarýnda saðlýk ve mutluluk temennisinde bulundu. Kurum Müdürü Özer Duman ise konuþmasýnda
2010 yýlý ve bundan sonraki yýllar için
zikli eðlence düzenlendi. Halaylarýn hedeflerini anlattý. Çalýþan personelçekilip, türkülerin söylendiði gecede den daha etkin verim alýnabilmesi
herkes gönlünce eðlendi. Kurumdan için buna benzer etkinliklerin devam
emekli olan Yasin Alp’e Kurum Ýkin- edeceðini, 2010 yýlýnýn Sinop E Tipi
ci Müdürü Ali Gökçe plâket vererek Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu için eðitim, kültürel ve sportif faaliyetlerle
çalýþmalarýndan ötürü teþekkür etti.
Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýn- dolu bir yýl olacaðýna deðindi.
Gecede ayrýca Sinop Endüstri
faz Kurumunda 16.04.2010 Cuma
günü, personelin birlik beraberlik ve Meslek Lisesi Folklor Ekibinin sundayanýþmasý amacýyla Meliha Kasým duðu Artvin yöresi halk oyunu gösteOtelinde moral ve eðlence gecesi dü- risi büyük ilgi gördü.
Giresun E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda
Giresun E Tipi kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunun veda yemeði.
ise
Psiko-Sosyal
Servis
görevlisi
Sosyal Çalýþmacý
Emine Aslan’ýn organize ettiði moral
gecesi düzenlendi.
Giresun TÝBOR
sosyal tesislerinde
gerçekleþtirilen
moral, motivasyon
ve kaynaþma amaçlý
geceye;
Kurum
Müdürü, ikinci müdürler, personel ve
eþleri katýldý.
Müzik eþliðinde
yenen yemekte katýlýmcýlar hoþ sohbetlerin yaný sýra, müzikle doyasýya eðlenerek moral depolayýp, kaynaþma fýrsaSinop E Tipi kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunun veda yemeði.
tý buldular.
Nevþehir E Tipi kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunun veda yemeði.

Savcýlarý Yaþar Adýgüzel ve Ekrem
Güven, Kurum Müdürü Þeref Tatlý,
Kurum Ýkinci Müdürleri Abdülselam
Aþan ve Süleyman Topdemir, Kurum
Öðretmeni Vedat Gülþen ile Kurum
personeli katýldý.
Yemekte emekliliðe ayrýlan personele plaketlerinin verilmesinin ardýndan Mahalli Sanatçý Mümin Üstün
söylediði türküler ile programa renk
kattý.
Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalý
Kurumunda emekli olan Ýnfaz ve
Koruma Memuru Yasin Alp için veda,
Kuruma yeni baþlayan personelin
birbirleriyle kaynaþmasý ve moral
amacý ile 22.01.2010 tarihinde mü-

Silivri 5 No’lu kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu personeli
veda ve kaynaþma programýnda eðlenirken.

Silivri 4 No’lu L Tipi’nde tiyatro gösterisi
Silivri 4 No'lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, hükümlü ve tutuklulara yönelik
olarak 30.03.2010 tarihinde Silivri Belediyesi
Kültür Evi Tiyatro Topluluðu tarafýndan "Acil
Servis" isimli tiyatro gösterisi gerçekleþtirildi.
Ceza Ýnfaz Kurumunun çok amaçlý salonunda sahnelenen oyunu; Silivri Cumhuriyet
Savcýsý Mehmet Kurt, Silivri Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Abdullah Yýldýrým ve Elif Uzun,

Kurum Müdürü Ýsmail Aydýn ve Silivri Ceza
Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yer alan
kurumlarýn müdürleri, Silivri Kültür Evi Sorumlusu Ayfer Köylü, Kurum ikinci müdürleri, uzman personel, Kurum personeli ile birlikte 120 hükümlü ve tutuklu izledi.
Ara bölümünde izleyicilere ikramlarda bulunulan tiyatro gösteriminin sonunda Silivri
Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Kurt tiyatro topluluðunu temsilen Silivri
TOKÝ Cumhuriyet Lisesi öðrencisi
Cem Terzi ile Silivri Belediyesi Kültür Evi sorumlusu Ayfer Köylü’ye,
hükümlü ve tutuklular tarafýndan yapýlan bakýr kabartma tablo ve hasýr
örgülü ayna hediye ederek, teþekkürlerini iletti.
Ýzleyiciler, oyunu beðeniyle
karþýlarken, tiyatro topluluðu oyuncularýný ayakta alkýþladýlar.

Burdur E Tipi’nde
tiyatro gösterisi
Burdur E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda,
09.04.2010 tarihinde Dalaman Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Tiyatro Ekibi tarafýndan "Kamyon" adlý tiyatro oyunu sahnelendi.
Oyun sonunda bir konuþma yapan Sosyal Çalýþmacý Yusuf Aksoy, Kurumda kalan hükümlü ve tutuklularýn motivasyonunun artýrýlmasýnda, sosyal ve kültürel
yönden geliþimlerine katkýda bulunduklarý için emeði
geçen tiyatro ekibi ve personeline teþekkür ederek, bu
konudaki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

Seslenis
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Metris’te belge daðýtýmý ve müzik þöleni
Metris 1 ve 2 No'lu T Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda açýlan iþ ve meslek
kurslarýnýn sertifikalarý törenle daðýtýldý.
Geçtiðimiz ay yapýlan törende; 2. kademe okuma-yazma kursunu tamamlayan 16
kiþiye sertifikalarýný Bakýrköy Cumhuriyet
Savcýsý Cevdet Doðan, bilgisayar kursunu
tamamlayan 22 hükümlü ve tutukluya sertifikalarýný ise Kurum Müdürü Zeki Uzun,
katý yakýt ve doðalgaz kalorifer ateþçiliði
kursunu baþarýyla tamamlayan 14 hükümlü ve tutuklunun belgelerini de Kurum
Gözetim Servisi Amiri Ýnfaz Koruma Baþmemuru Gürbüz Akçelik, sosyal-kültürel
ve sportif yönden geliþim saðlamak amacýyla açýlan satranç ve masa tenisi kurslarýný baþarýyla tamamlayan hükümlü ve tutuklularýn belgelerini de Ýnfaz Koruma
Baþmemurlarý Mehmet Çiçek ve Yakup
Aydoðan verdi.
Programýn son bölümünde hükümlü ve
tutuklulara müzik ziyafeti sunuldu. Protokol üyeleri ile hükümlü ve tutuklular Ses
Sanatçýlarý Özgür Ata, Murat Korkmaz ve
Burcu Özçelik’in sunduðu konserlerle
moral buldu.

Yozgat E Tipi’nde
‘aþýklardan atýþma’
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Gümüþhane E Tipinde "Uyuþturucu ve Madde
Baðýmlýlýðý" konulu konferans gerçekleþtirildi
Gümüþhane E Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumunda, 01.04.2010 tarihinde Gümüþhane Rehberlik ve Araþtýrma Müdürü Onur Aydýn, Gümüþhane Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk Þube Müdürlüðünden Polis Memuru Muhammed Kondu'nun konuþmacý olarak
katýldýðý “Uyuþturucu ve Madde Baðýmlýlýðý” konulu konferans düzenlendi.
Konferansa; Cumhuriyet Savcýsý

Utku Salih Dinçer, Kurum Müdürü
Metin Erkýlýç, ikinci müdürler, Kurum
personeli ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Rehberlik ve Araþtýrma Müdürü
Onur Aydýn’ýn uyuþturucu ve madde
baðýmlýlýðý ile ilgili konuþmasýnýn ardýndan hükümlü ve tutuklulara Kaçakçýlýk Þube Müdürlüðünce hazýrlanan sinevizyon gösterisi sunuldu.

Ýskenderun’da el sanatlarý sergisi

Ýskenderun M Tipi kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, el Sanatlarý ve hobi
çalýþmalarýndan elde edilen ürünler ile
Ýþ Kur Projesi kapsamýnda açýlan
LED'li Aydýnlatma Sistemleri Kursunda elde edilen ürünler 29-30 Mart
2010 tarihlerinde Ýskenderun Halk
Eðitim Merkezi Müdürlüðü Sergi Salonunda sergilendi.
Serginin açýlýþýnda konuþan Kurum Müdürü Ramazan Fidanoðlu,
Ceza infaz Kurumunda yapýlan eðitim-öðretim, iþ meslek eðitimi ve sos-

Vezirköprü’de
konser coþkusu
Vezirköprü M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda, Mahallî Sanatçýlar Mümin
Üstün ile Gazi Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu Öðretmenleri Kenan Yýlmaz, M. Mesut
Aydoðdu ve Zeynep Baþar 30-31 Mart 2010
tarihinde konser verdiler.
Konserlere; Kurum Müdürü Þeref Tatlý, Kurum Ýkinci Müdürü Abdülselam Aþan,
Abdullah Baçnak ve Süleyman Topdemir,
Gazi Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu Müdür
Yardýmcýsý Hüseyin Akkaþ, Kurum Öðretmenleri Nazan Aytaþ Merdan ve Vedat Gülþen, Kurum personeli ile tutuklu ve hükümlüler katýldý.
Konser çerçevesinde, Kurumda yapýlan
bilgi yarýþmasý, münazara ve satranç turnuvasýnda dereceye girenlere hediyeleri verildi.

yal-kültürel faaliyetler hakkýnda kýsa
bilgi verdi. Fidanoðlu, Kurumda yeni
faaliyete geçen LED atölyesinde üretilen LED lambalarýn kurum ve kuruluþlardan büyük ilgi gördüðünü ve
þimdiden çok sayýda sipariþ aldýklarýný
söyledi.
Serginin açýlýþýný Ýskenderun Kaymakamý Cemil Aksak, Cumhuriyet
Baþsavcýsý Mustafa Ercan, Aðýr Ceza
Mahkemesi Baþkaný Mahmut Ege,
Deniz Üs Komutaný Tuðamiral Turgay Erdað ve Ýzleme Kurulu Baþkaný

Yýlmaz Kendi birlikte yaptýlar. Açýlýþ
törenine; Ýskenderun Adalet Sarayý
hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Ýlçe
Milli Eðitim Müdürü, Mesleki Eðitim
Merkezi Müdürü, Halk Eðitimi Merkezi Müdürü, Sosyal Hizmetler Müdürü, Ýþkur Müdürü, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü,
TEDAÞ Müdürü, Oda Baþkanlarý,
dernek temsilcileri, Kurum yöneticileri ve personeli, hükümlü tutuklu aileleri ile Ýskenderun halký katýldý.
Sergiyi gezerek ürünleri inceleyen
Ýskenderun Kaymakamý Cemil Aksak,
bu güzel eserlere hayran kaldýðýný belirterek, yeni açýlacak kurslara kaymakamlýk olarak destek vereceklerini belirtti. Hükümlü ve tutuklularýn meslek
sahibi olmalarýnda emeði geçen Kurum yöneticilerine, öðretmenlerine ve
personeline teþekkür etti.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa
Ercan ise Kurumda sürdürülmekte
olan eðitim-öðretim, iþ ve meslek eðitimi ve sosyal-kültürel etkinliklerin
hükümlü ve tutuklularýn topluma yeniden kazandýrýlmasýndaki önemine
vurgu yaptý.

Sincan’da aðaçlandýrma çalýþmasý
Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Kampüsünde aðaçlandýrma çalýþmasý yapýldý. Kampüste, Sincan Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu çevresindeki
arazide gerçekleþtirilen aðaç dikimine, Kampüsteki ceza infaz kurumlarýnda denetim yapmakta olan baþkontrolör ve kontrolörler de destek
verdi.
16.03.2010 tarihinde gerçekleþtirilen ve 150 çam fidanýnýn dikildiði
aðaçlandýrma çalýþmasýna; Baþkontrolörler Hüseyin Erdem, Vural Sarýömeroðlu, Cafer Küçük, Abdullah

Cangül, Vedat Erkal ve Hulusi Yücedað ve Kontrolör Ahmet Bozdað ile
Kampüste bulunan kurumlarýn müdürleri, personeli ile hükümlüler katýldý.

Ceza Ýnfaz Kurumunu konferans
salonunda düzenlenen programa Kurum yöneticileri, çok sayýda personel,
hükümlü ve tutuklular ile yerel ve ulusal basýnýn temsilcileri izledi.
Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Kurum Öðretmeni Þükrü Bilgiç,
Yozgatlý ozanlarý, âþýklarý hükümlü ve
tutuklularla buluþturmanýn mutluluðunu yaþýdýklarýný belirterek, âþýklarýn
Türk kültüründeki yerine dikkat çekti.
Bilgiç, “Zira âþýklar Türk kültürünün
sahalarýnda karþýmýza çýkan, en özel ve
parlak sanatçý topluluklarýndan birisidir. Genel olarak sazlarý eþliðinde söz
ve þiir söylemek üzere yetiþen âþýklar,
bulunduklarý toplumun tüm sosyal
olaylarýný dile getiren ve tarihe not düþen sanatçýlardýr.”dedi.
Bilgiç'in konuþmasýnýn ardýndan
ozanlar ve þairler çeþitli seslendirmeler
yaptýlar. Son olarak da saz ve söz ehli
dört âþýk atýþtýlar. Ýki saat on beþ dakika
süren program büyük beðeni topladý.
Programýn sonunda Saç Bakýmý ve Yapýmý Kursunda baþarýlý olan kursiyerlere sertifikalarý daðýtýldý.

Adýyaman E Tipi’nden
el iþi sergisi
Adýyaman’da E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü-tutuklularýn el iþleri ve atölye çalýþmalarý, 46.
Kütüphane Haftasý etkinlikleri kapsamýnda Adýyaman Ýlk Halk Kütüphanesi sergi salonunda ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. 29 Mart 2001 tarihindeki serginin açýlýþýný Vali Ramazan Sodan ve Cumhuriyet Baþsavcýsý
Orhan Çetingül yaptý.
Açýlýþa; Cumhuriyet Savcýsý M.
Ferhat Demir, Kurum Müdürü Nuri
Güven, Ýkinci Müdürler Fehmi Ateþ
ve Ebuzeyd Atýlgan, Ýdare Memuru
Nesrin Akçan, Kurum Öðretmenleri
Çiðdem Kubat ve Okan Kubat ile infaz koruma memurlarý katýldý.

Batman M Tipi ve
Gümüþhane E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn
‘acý kaybý’
Batman M Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda Ýnfaz ve
Koruma Memuru olarak görev yapan Murat Tiryaki, senelik
iznini geçirdiði Diyarbakýr/Ergani’de 22.03.2010 tarihinde vefat etti.
Elazýð, Balýkesir, Kozluk ve
son olarak Batman’da toplam 17
yýl görev yapan Tiryaki’nin ani
ölümü camiada derin üzüntü yarattý. Tiryaki 42 yaþýnda evli ve iki
çocuk babasýydý.
Gümüþhane E Tipi
Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu Ýnfaz ve
Koruma Memuru Ahmet
Turan
ise
06.04.2010 tarihinde
tedavi gördüðü hastanede vefat etti.
Tiryaki ve Turan’a Allah'tan
rahmet; kederli ailelerine ve çalýþma arkadaþlarýna baþ saðlýðý
dileriz.
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Manisa E Tipi’nden ‘Mesir Festivali’nde sergi
Bu yýl 470'incisi düzenlenen Uluslararasý Geleneksel Manisa Mesir Festivali, Cumhuriyet Meydanýndaki
açýlýþ töreniyle baþladý. 22-28/04/2010 tarihleri arasýnda,
çeþitli etkinliklerle gerçekleþtirilen festivale protokol
üyelerinin yaný sýra yerli ve yabancý konuklar ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Her yýl olduðu gibi bu yýl da Manisa
E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürlüðü
Eðitim Birimi, Festivalde stand açarak hükümlü ve tutuklularýn el ürünlerini sergiledi. Sergiyi gezen vatandaþlar ürünleri satýn alarak beðenilerini ifade ettiler.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramý coþkuyla kutlandý
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramý münasebetiyle
kutlama programý gerçekleþtirildi.
Kutlama etkinlikleri Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk ve þehitler
için bir dakikalýk saygý duruþunun ardýndan Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþladý.
Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz
günün anlam ve önemine iliþkin konuþmasýnda; "Bugün öyle anlamlý,
öyle önemli bir gündür ki, asýrlardan
beri dünya üzerinde baðýmsýz yaþamýþ bir yüce milletin artýk yenildi, daðýldý, esir oldu sanýldýðý ve gerçekten
çok zor þartlar altýnda olduðu bir dönemde, yeniden teþkilâtlanarak þaha
kalktýðý, bütün dünyaya meydan okuyup, ‘Ben ölmedim, buradayým!’ dediði gündür bugün" diyerek, bu anlamlý bayramla, Türk Milletinin egemenliðinden ve baðýmsýzlýðýndan taviz vermeden, tüm dünya milletleriyle dost ve kardeþçe yaþayabileceklerini gösterdiðini anlattý.
Konuþmanýn ardýndan program
þiirler okunarak devam etti. Kurum
çalýþanlarý ile hükümlülerin katýldýðý

bol karþýlaþmasý baþladý.
Ýnfaz ve Koruma Memuru Ahmet
Söyler’in hakemliðinde 30'ar dakikalýk iki devre halinde yapýlan karþýlaþma, gayet çekiþmeli ve heyecanlý olarak geçti. Karþýlaþma karþýlýklý olarak
atýlan 8'er gol ile berabere bitti. Seyirci olarak katýlan çocuk hükümlü ve
tutuklar büyük bir coþku ve heyecanla takýmlarýna destek verdiler.
Etkinliðe; Kurum Müdürü Naci
Yýldýz, Kurum Ýkinci Müdürü Ali Yýldýrým, Ýdare Memuru Mehmet Zekioðlu, Kurum personeli, çocuk hükümlü ve tutuklu seyirci olarak katýldýlar.
Böyle bir etkinliðin düzenlenmesinin kendileri üzerinde olumlu etki
býraktýðýný ve eðlenceli anlar yaþadýklarýný söyleyen çocuk hükümlü ve tutuklular bu gibi etkinlerin daha da artýrýlmasý temennilerinde bulundular.
Bergama M Tipi kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklu çocuklarýn topluma yeniden kazandýrýlmasý, kurumda kaldýklarý süreyi en iyi þekilde deðerlendirerek yapýcý, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiþmelerini, eðitim ve
Siirt E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu

programýn sonunda Matbaa Baský
Montaj ile Yiyecek Ýçecek Hizmetleri
Balýk Piþirme Kurslarýný baþarýyla tamamlayan hükümlülere belgeleri daðýtýldý. Daha sonra Türkiye Büyük
Millet Meclisinin açýlýþýna iliþkin sinevizyon gösterisi izlendi.
Siirt E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda ise, 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramý münasebetiyle 22.04.2010 tarihinde Kurumun halý sahasýnda Kurum personeli ile çocuk hükümlü ve tutuklular
arasýnda futbol maçý yapýldý.
Maçtan önce Kurum Müdürü
Naci Yýldýz tarafýndan günün anlam
ve öneminiyle ilgili yapýlan kýsa bir
konuþmadan sonra tertip edilen fut-

öðretim faaliyetlerine katýlýmlarýný
saðlamak ve iyileþtirme çalýþmalarýný
en iyi þekilde desteklemek amacý ile
yapýlan çalýþmalar sürüyor.
Kurumun Eðitim Birimi tarafýndan Bergama Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ile iþ birliðinde 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý
kutlama etkinlikleri kapsamýnda, hükümlü ve tutuklulara, Kurum personeline günün önemini anlatan bir
konferans verildi.
22.04.2010 tarihinde saat 14:00'da
100.Yýl Ýlköðretim Okulu Sosyal Bilgiler Öðretmeni Murat Karaman’ýn
verdiði konferansta tutuklu çocuklar
kutlama programý çerçevesinde hazýrladýklarý þiirlerini okudular. Kon-

Düzce B Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu

feransýn sonunda, Bergama Halk
Eðitim Merkezi ve Mesleki Eðitim
Merkezi iþ birliðiyle gerçekleþtirilen
kurslarý baþarýyla bitiren tutuklu çocuklara sertifikalarý daðýtýldý.
Düzce B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da 22.04.2010 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramý kutlama programý düzenlendi.
Programa; Cumhuriyet Savcýsý
Musa Serdar, Kurum Müdürü Mehmet Evin, Kurum Ýkinci Müdürü
Remzi Atýcý, Karakol Komutaný Sinan Çetintaþ, Halk Eðitim Merkezi
yiyecek hizmetleri öðretmeni Nazmiye Çalýþkan, personel ile hükümlü ve
tutuklular katýldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn
okunmasýndan sonra Kurum Öðretmeni Gülsüm Erdoðmuþ'un açýlýþ
konuþmasý ile baþlayan program, Kurum Müdürü Mehmet Evin’in günün
anlam ve önemini belirten konuþmasýyla devam etti. Kurum Müdürü
Mehmet Evin, “Cumhuriyetimizin
en önemli kuruluþ felsefesi olan
'Egemenlik Kayýtsýz Þartsýz Milletindir' sözünün anlam ve önemini çok
iyi kavramýþ bir millet olarak, gelecek
nesillerimize daha modern bir TürBergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

kiye býrakmakla yükümlüyüz. Her
kuþak kendisinden sonraki kuþaklara
daha iyi bir ülke býrakmak durumunda ve sorumluluðundadýr. Bu, ülkemize ve yarýnýn büyükleri çocuklarýmýza olan en temel görevimizdir.”
dedi. Evin, Kurumda bulunan çocuklarýn bayramýný kutlayarak konuþmasýný tamamladý.
Konu ile ilgili slayt gösterilerinin
ardýndan tutuklu çocuklar, bayramla
ile ilgili þiirleri büyük bir coþku içerisinde okudular.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla Sosyal Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan çocuklara çeþitli giysi hediye edildi. Ayrýca,
Kurum bünyesinde açýlan Aþçý Yetiþtirme Kursunda görev alan Öðretmen Nazmiye Çalýþkan’a Cumhuriyet Savcýsý Musa Serdar teþekkür belgesi ile hediye verdi.
Mahalli Halk Müziði Sanatçýsý Yaþar Aslan’ýn konser verdiði programda, hükümlü ve tutuklular þarký ve
türküleri hep birlikte söyleyerek, halay çektiler.
Not: Sayfa kýsýtlýlýðý nedeniyle
Gazetede diðer ceza infaz kurumlarýnýn kutlama etkinliklerine iliþkin haberlerine yer verilememiþtir.

