11. GELENEKSEL İŞYURTLARI FUARI ANKARA’ DA AÇILDI
Ankara’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve hükümlülerin el emeği göz nuru ürünlerinin
ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu “11. Ürün ve El Sanatları Fuarı” bu yıl kapılarını Atatürk Kültür
Merkezinde (AKM) açtı. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu
tarafından düzenlenen fuarın açılışı, 25 Aralık 2014 tarihinde yapıldı.
Açılışa; Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Hasan ERBİL, Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri Sayın Fahri KASIRGA, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekili Sayın Metin YANDIRMAZ,
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kenan İPEK, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcıları Sayın Mustafa EROL ve
Basri BAĞCI, Yargıtay Daire Başkanları, Yargıtay ve Danıştay Genel Sekreterleri, Yargıtay Üyeleri, Adalet
Bakanlığı’nda görevli Genel Müdürler, Müstakil Daire Başkanları, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve
hakimler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Hüseyin ÇINAR, Ankara ve Sincan
Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ve hakimleri, Ankara ve Sincan Adliyesinde görevli
hakim ve Cumhuriyet savcıları ile ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli
müdürler ve personel katıldı.
Ulusal ve yabancı basın tarafından takip edilen açılış programı, Kültür Bakanlığı Halk Dansları Topluluğunun
gösterisiyle başladı ve ceza infaz kurumlarında görev yapan Yunus KARA ve Melis ERDOĞAN tarafından okunan
“İşyurtları Destanı” isimli şiir ile devam etti. Programın açılış konuşmaları Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ ile
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz YILDIRIM tarafından yapıldı.
Konuşmasına Profesör Doktor Faruk EREM‘in “Suçluyu kazı altından insan çıkar” sözüyle başlayan Adalet Bakanı
Sayın Bekir BOZDAĞ, hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve toplum içerisine faydalı birey olarak
dönmelerinin önemine dikkat çekerek, ceza infaz sistemlerinin temel amacının cezalandırmaktan ziyade
topluma kazandırma, ıslah etme olduğunu söyledi. Bakan Bozdağ, hükümlüleri ceza infaz kurumundan
salıverildikten sonra topluma kazandıracak bir infaz sisteminin oluşturulmasının önemli bulunduğunu belirterek,
bu kapsamda gerçekleştirdikleri çalışma nedeniyle Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile ceza infaz
kurumlarında çalışan personeli kutladı ve personelin bu felsefe içerisinde hizmetlerini yürüttüğünü ifade etti.
Salıverilen hükümlüler iş hayatında yerini almalı
Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin iş hayatında yerini almasının önemini vurgulayan Bakan
Bozdağ, onların sosyal hayatta, daha geniş bir ifade ile hayatın her alanında olması ve toplumun da bu kişelere
kucak açması gerektiğini ifade etti. Toplumun ve iş dünyasının, ceza infaz kurumundan salıverilenlere
kucaklarını açmaması halinde bu kişilerin topluma kazandırılması için yapılan bütün emeklerin boşa gideceğini
belirten Bakan Bozdağ, toplumsal barış, kamu düzeni, huzur ve güven için kapıların herkese açılması ve ceza
infaz kurumundan salıverilenlere iş ve aş imkanı verilmesi için iş dünyasına, sivil toplum örgütlerine ve
toplumun her kesimine çağrıda bulunurak, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülere ayrı bir gözle
bakılmaması gerektiğini, bu kişilere başta iş dünyasında ve diğer alanlarda yeni fırsatlar verilmesi gerektiğini
söyledi.
Fuarda, hükümlülerin hayallerini, düşüncelerini, hasret ve özlemlerini nakış nakış işlediği ürünler sergilendi
Adalet Bakanı Bozdağ, işyurtlarının ceza infaz kurumlarında bulunan insanlara bir meslek veya sanat öğreterek
salıverildikten sonra toplum içinde bu kişilerin becerileri, bilgileri ve sanatıyla hem kendisine hem ailesine hem
topluma hem ülkesine faydalı olma noktasında büyük bir misyon ifa ettiğini hatırlatarak, bugün açılışı yapılan bu
Fuarda diğer fuarlardan farklı olarak sevdiklerinden ve hürriyetinden yoksun insanların hayallerini,
düşüncelerini, hasret ve özlemlerini nakış nakış işleyerek ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin Ankaralılar’ın

beğenisine sunulduğunu ifade etti.
Bakan Bozdağ, bu yıl 11’incisi gerçekleştirilen fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve birbirinden güzel
ürünlerin ortaya çıkmasında emeklerini esirgemeyen hükümlü ve tutuklulara teşekkür etti.
Suça sürüklenmiş kişilerin rehabilitasyonu için programlar geliştirildi
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz Yıldırım da açılış konuşmasında; çağdaş devlet anlayışının,
suç konusunda bireyin bir yandan suç işlemesini önlemeye yönelik tedbirler alması, diğer yandan suça bir
şekilde sürüklenmiş bireylerin rehabilitasyonu için çalışmalar yapması ve bu doğrultuda programlar geliştirmesi
gerektirdiğini, Ülkemizin de bu alanda uluslararası uygulamalara örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini, bu
kapsamda öncelikle suça sürüklenmiş kişilerin rehabilitasyonu ve sosyal hayata hazırlanmaları amacıyla
hükümlü ve tutuklulara okuma yazma kurslarından lisans ve lisansüstü eğitime kadar her kademe eğitim
imkânın sağlandığını, istihdam alanları dikkate alınarak mesleki eğitim kurslarının açıldığını, madde
bağımlılığından kurtulma, öfke kontrolü gibi birçok psiko-sosyal program uygulandığını vurgulayarak, 2013
yılında gerek ÖSYM gerek MEB tarafından yürütülen sınavlara 25.149 hükümlü ve tutuklu katıldığını, yine
okuma yazma eğitiminden doktora programına kadar yaklaşık 36.000 hükümlü ve tutuklunun değişik eğitim
faaliyetlerinde yer aldığını belirtti.
Ceza infaz kurumlarında bulunan 16.000 hükümlü ve tutuklunun aile eğitiminden öfke kontrol programına
kadar farklı pek çok psiko-sosyal müdahale programlarına katıldığını ve psikolog ve sosyal hizmet uzmanları
tarafından ceza infaz kurumlarında yılda yaklaşık 220.000 bireysel görüşme gerçekleştirildiğini ifade eden Genel
Müdür Yıldırım, bu rakamların ceza infaz kurumlarının birer eğitim ve rehabilitasyon merkezi olduğunu
gösterdiğini ifade etti.
İşyurtlarında 31 bin 500 hükümlü çalışıyor
Genel Müdür Yıldırım, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin önemli bir parçası haline gelen işyurtları sisteminin
1997 yılında hükümlülere meslek edindirmek veya var olan mesleklerini geliştirmek amacıyla kurulduğunu
hatırlatarak, bu yıl itibariyle işyurdu sayısının 249’a ulaştığını, çalışan hükümlü sayısının ise yaklaşık 31.500
olduğunu söyledi ve yapılan protokollerle kamu kurumlarında 1.800 hükümlüye, özel sektörle yapılan
işbirlikleriyle de 1.450 hükümlüye çeşitli işkollarında çalışma imkanı sağlandığını bildirdi.
Bu yıl 102 ceza infaz kurumu katıldı
Genel Müdür Yıldırım, bu yıl 102 ceza infaz kurumunun katıldığı fuarda, kurumlarda bulunan işyurtlarında
çalışan hükümlülerin el emeği ve göz nuruyla ürettikleri tekstilden mobilyaya, gıdadan hediyelik eşyaya kadar
geniş bir yelpazede yüzlerce çeşit ürünün bulunduğuna dikkat çekerek, bu fuarın ceza infaz kurumlarında
yürütülen meslek eğitimi ve iyileştirme faaliyetlerinin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini vurguladı.
Fuar bu yıl kapılarını AKM’de açtı
Uzun yıllardır Zafer Çarşı’sında sergi olarak teşhir edilen ürünlerin, bu yıl Atatürk Kültür Merkezinde (AKM)
Ankaralılar’ın beğenisine sunulduğunu dile getiren Genel Müdür Yıldırım, önceki yıllara göre çeşitlilik, nitelik ve
sayı olarak zengin bir fuarı oluşturacak düzeye gelmiş olmasının önemli olduğunu, bu fuarla kurumların
kapılarını Dünyaya açtığını söyledi. Genel Müdür Yıldırım, Fuarda sergilenen ürünlerin bir yandan kaliteyi ve
estetiği gösterdiğini, diğer yandan da hükümlülerin çalışma heyecanı ve disiplinini bizlere yaşattığına dikkat
çekerek, kuruluşundan bu yana işyurtları sisteminin bu seviyeye gelmesinde emeği geçenleri minnetle andığını
belirtti.

Açılış konuşmalarından ardından verilen kokteylde, Fuar süresince ceza infaz kurumlarında görev yapan
personelden oluşan “Grup CTE” şarkılarıyla dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Fuarda; “Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu”, “Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu” ve “Niğde Açık Ceza İnfaz
Kurumu” tarafından hazırlanan yemekler ziyaretçiler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.
Fuarda sosyal sorumluluk projesi kapsamında “kitap bağışı” ve “hükümlü ve tutuklu annesi yanında kalan
çocuklar için oyuncak toplama” kampanyaları düzenlendi.
Ayrıca, ziyaretçilere memnuniyet anketi uygulanarak fuara katılanlarla röportaj yapıldı. Fuarı, ilk dört günde
61.000 den fazla kişi ziyaret etti.

