
Cezaevi Çalışmaları  

 

Anadolu Kültür 2005 – 2006 yılları arasında Bandırma ve Kars Ceza İnfaz Kurumlarında 18 

ay boyunca toplam 105 etkinlik programı gerçekleştirmiştir. Bunlar sanatsal aktivite resim, 

heykel, karikatür, sinema atölyeleri ve kütüphane iyileştirme çalışmalarıdır.  

 

Bu çalışmalar sonrasında Cezaevleri Genel Müdürlüğü’yle yapılan değerlendirmeler 

sonrasında Tekirdağ 1 No’lu F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 2007 

Mayıs ayında çalışmalar başlamıştır. 

 

Anadolu Kültür tarafından hazırlanan ve Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği 

(CISST)  ile işbirliği içinde yürütülen bu program ile F Tipi cezaevlerinde ortak alanların 

kullanımına yönelik, uygulanabilirliği olan öneriler oluşturulması amaçlanmıştır. 

 

Tekirdağ 1 No’lu F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda halen kalmakta 

olan toplam 356 tutuklu ve hükümlü,  projenin ana hedef kitlesi olmuştur. Proje kapsamında 

ayrıca söz konusu cezaevindeki yönetim, infaz koruma memurları, sosyal hizmet uzmanı, 

psikolog, öğretmen ve diğer görevlilerle de yakın çalışma imkanı bulunmuştur. 

 

Resim, heykel ebru, karikatür, ahşap,  seramik boyama ve tiyatro atölyeleri, film gösterimleri 

gerçekleştirilmiştir. Edebiyat ve felsefe söyleşileri yapılmış, cezaevi kütüphanesi 

desteklenmiştir. Bu çalışma süresince cezaevindeki uygulamaları değerlendirme imkanı da 

bulunmuştur.   

Projenin sonunda, 3 Nisan 2008 tarihinde, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü ve 

yardımcıları, 13 F Tipi müdürü ve önemli sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte bir 

çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Aşağıda ifade ettiğimiz tespit ve öneriler tüm bu 

çalışmalardan kaynaklanmıştır.  

Sohbet hakkı 

 

Tekirdağ 1.No’lu F. Tipi Cezaevinde sohbet sürelerinde değişiklikler olduğunu gözlemledik. 

Sohbet süreleri haftada 6 saate kadar çıkmasına rağmen, bu, tüm mahkumların 

faydalanabildiği bir imkan haline gelmemiştir.  Örneğin DHKP-C’den hüküm giymiş 



mahkumların 6 saate kadar sohbet ettikleri durumlarda, diğer bazı mahkumlar bu haktan daha 

az faydalanmış, tersi durumlarda ile bu süre uzamıştır.  

 

3 Nisan 2008 tarihindeki toplantıda, sohbet sürelerinin diğer cezaevlerinde de, ağırlıkla mekan 

ve personel sorunları yüzünden, haftada 10 saati bulmadığı anlaşılmaktadır.  

 

Bazı müdürler mahkumların sohbet yerine eğitimi tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. 

Cezaevindeki mahkumların eğitim- öğretim seviyelerine ve siyasi ilişkilerine göre sohbet ya 

da atölye çalışması arasındaki tercihlerde değişiklik olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Cezaevlerinde sohbet odalarının bulunmaması ciddi bir sıkıntı yaratmakta bu amaçla açık 

görüş, atölye odaları ve kütüphane kullanılmakta, bu da başka sorunlara yol açmaktadır. 

 

Yer ve personel eksikliği dışında, farklı gurupların bulunduğu cezaevlerinde güvenlik 

nedeniyle sohbet uygulaması zorlaşmakta, çoğunluğu aynı gruptan mahkumların oluşturduğu 

cezaevlerinde ise kolaylaşmaktadır. 

 

Bir cezaevi müdürü, sohbet sırasında siyasi propaganda yapıldığından dolayı kısıtlamaya 

gidildiğini belirtmiş, başka bir cezaevi müdürü ise bu tür propagandaları ciddiye almadığını 

belirtmiştir.   

 

Bazı müdürlerin pratik soruları aşarak sohbet ya da atölye çalışmalarını gerçekleştirdikleri 

gözlemlenmiştir.  

 

Bu konuda Anadolu Kültür ve CISST Derneği olarak önerilerimiz şunlardır: 

 

1.      Haftalık 10 saat sohbet hakkı, bazı düzenlemelerle gerçekleşmesi mümkün bir taleptir.  

Cezaevleri yönetimi ve personeli, sohbet hakkının önemine inandıkları zaman yaratıcı 

çözümler bulabilmektedirler.  

 

2.      Personel artışı acil bir ihtiyaçtır.  

 

3.      Bazı küçük tadilatlarla, örneğin F tiplerinin üst katlarındaki koridorların sonlarında 

eklemelerle veya atölye alanları bölünerek,  yeni sohbet odaları yapılabilir. 



 

4.      Sohbetlerde siyasi/ideolojik propaganda yapılması ihmal edilebilir bir risk sayılmalıdır. 

Bu nedenle sohbetlerin kısıtlanması hak ihlali olarak algılanacaktır. Aynı şekilde Kürtçe 

konuşmanın da sohbet hakkını engellememesi gerekir.  

 

5.      Bazı cezaevlerinde yapıldığı gibi,  sohbet hakkının günde 2 saatten fazla tutularak 

haftada daha az gün uygulanması sakıncalıdır, sohbetin düzenli olması önemlidir.   

 

6.      Cezaevlerinde sohbet, atölye çalışmaları, eğitim öğretim kültürel faaliyet gibi etkinlikler 

arasında tercihler yapılması gerektiğinde mutlaka bu sürece mahkumların dahil edilmesi, 

anketler ya da mahkumlarla düzenlenecek sohbetlerle onların tercihlerinin belirlenmesi 

gereklidir. Böylelikle mahkumların kendi yaşamları hakkında karar verebilme haklarını 

kullanmaları ve etkinliklere katılımın arttırılması gerçekleşecektir.   

 

Atölye/ Eğitim Çalışmaları 

 

1.      Bu çalışmalarda bir tanım sorunu gözlemledik. ‘Tretman’ ifadesi farklı bağlamlarda 

kullanılmaktadır. Bu etkinliklerin  ‘sosyal- kültürel etkinlikler’ olarak anılmaları yararlı 

olacaktır. 

 

2.      Sanat atölyelerinde temel eksen gelir getirici zanaat kazanmaya yönelik uzmanlaşma 

doğrultusundadır. Bu faydalıdır, ama sosyal alanların ‘risksiz’ ve yetenekli mahkumlar 

tarafından kullanımı sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Halbuki, sanatsal faaliyetler aynı 

zamanda en geniş kesimin katılması amaçlanan, mahkuma psikolojik ve zihinsel açıdan 

yarar sağlayıcı faaliyetler olmalıdır. Sanat atölyelerinin planlama ve uygulama 

safhalarında bu amacı gözeterek, uzman sivil kuruluşlarla işbirliğiyle düzenlenmeleri 

faydalı olacaktır.  

 

3.      Sosyal-kültürel etkinliklerin organizasyonunda sivil toplum kuruluşları ile işbirliği, 

personelde moralin yükselmesine, mahkumlarla ilişki kurma anlayışının gelişmesine 

yardımcı olacaktır. Tekirdağ 1 No. lu cezaevinde uygulanan proje sırasında bunun 

örnekleri görülmüştür. 

 



4.      İnfaz memurları belli bir eğitimden sonra sanat atölyelerinden sorumlu olabilirler. 

 

Odalar  

 

1.      Atölyelerdeki eğitimin sürekliliği ve ayrıca zamanın olumlu bir şekilde 

değerlendirilebilmesi için mahkumların odalarında da resim çalışması yapabilmeleri 

faydalı olacaktır. Bunun için kantinde malzeme bulundurulması gerekir.  Bu konuda 

kısıtlamaların kaldırılması için odalarda resim çalışmasına izin verildiğinin cezaevleri 

idarelerine aktarılması gerekmektedir. 

 

2.      Cezaevi televizyonundan kültür sanat etkinlikleri ( tiyatro, dans, vb) ile ilgili filmlerin 

gösterilmesi faydalı olacaktır.  

 

Kütüphane  

 

Kütüphaneler okuma alanları olarak değil, kitap bulundurulan yerler olarak çalışmaktadır. 

Mahkum liste üzerinden kitap sipariş etmekte, kitabı odasında okumaktadır. Bu uygulama 

kantinden yiyecek malzemesi siparişinden farksızdır. Halbuki, F tipi cezaevlerinde geniş, 

ferah kütüphaneler bulunmaktadır. Kütüphanede kitapları incelemek ve kütüphanede 

okumak, kendi başına önemli bir kültürel faaliyettir. Bunun da, kütüphanecilerin 

desteğiyle ayrı bir program olarak yürütülmesi çok yararlı olacaktır.  

 

Psiko- sosyal servis 

 

1.      Cezaevlerinde, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen ve doktor, sivil dünyayla 

cezaevi arasındaki halkalardır. Bu yüzden cezaevlerinin şartlarını göz önüne olmakla 

birlikte, mesleklerinin hakkını verebilmeleri önemlidir. Bu kadroların zaman zaman 

cezaevi personeli gibi, güvenlik meselesini çok fazla ön plana çıkartan bir anlayışla 

çalıştıklarını gözlemledik. Aslında bütün cezaevi personelinin, güvenlik anlayışını, sosyal, 

kültürel ihtiyaçlarla bütünleşmiş halde düşünmeleri amaçlanmadır. Nitekim uluslararası 

standartlar, Avrupa Cezaevi Kuralları, sosyalleşme ve cezaevlerindeki hayatın mümkün 

olduğunca normalleşmesine vurgu yapar. Bu konuda psiko-sosyal kadrolar özellikle 

hassas olmalıdırlar.   



 

2.      Psiko-sosyal personelin, cezaevi idaresi yanısıra, genel müdürlükte bir birim tarafından, 

sadece eğitim amaçlı değil, tüm çalışmaları sırasında doğrudan izlenmeleri, sorunların 

çözümünde desteklenmeleri gerekir. Dışarıdan uzman hocaların bu personelle düzenli 

görüşmeleri hem bu personelin yönlendirilmesi hem de moral takviyesi bakımından 

faydalı olacaktır.   

  

Sivil Toplum İşbirliği  

 

Bütün F-tipi cezaevlerini ziyaret edip eksiklikleri tespit edecek, sorunların çözümüne 

destek verebilecek sivil toplum uzmanlarından oluşan bir grubun ulusal düzeyde 

oluşturulması da bu çalışmaların sürdürülebilirliği, şeffaflık ve STK-kamu işbirliği 

açısından yararlı olacaktır.  
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