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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı

KALECİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İNCELEME RAPORU
1.OLAY
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Zafer ÜSKÜL, 28
Mayıs 2008 tarihinde Ankara Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda, önceden ceza infaz kurumu
yetkililerine haber vermeden incelemelerde bulunmuştur.
2. AMAÇ
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 14. maddesine göre; açık ceza
infaz kurumları, hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine
öncelik verilen kurumlardır.
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iyileştirilmelerine ilişkin faaliyetleri ve ceza infaz kurumu koşulları hakkında tespitlerde
bulunmayı amaç edinmiştir.
3.GÖRÜŞMELER ve İNCELEMELER
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer ÜSKÜL, ilk olarak Ceza İnfaz
Kurumu İkinci Müdürü Cemal ASLAN ile görüşmüş, kurum müdürü ile yaptığı görüşmeden
sonra ise; ceza infaz kurumunun işletmelerini ve yaşam koşullarını incelemiştir.
3.1. Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İle Yapılan Görüşme
Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Cemal ASLAN , ceza infaz kurumunda
70 hükümlünün cezasının infaz edildiğini, ceza infaz kurumuna ait 10 dönümlük alanda süt ve süt

K–Q
TSE-ISO-EN
9000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı
ürünleri ile yumurta üretimi yaptıklarını ve üzüm yetiştirdiklerini belirterek, hükümlülere çeşitli
kurslar verildiği bilgisini vermiştir.
Kurum Müdürü, hükümlülerin sağlık uzmanlarının kontrolünde günde 5 ton süt işleyerek
Kalecik markası altında beyaz peynir, yoğurt, tereyağı ve pastörize süt üretimi yaptıklarını,
üretilen ürünlerin değişik ceza infaz kurumlarına, askeri birliklere, devlet hastanelerine ve
marketlere satıldığını belirterek ürünleri hakkında şikayet almadıklarını ifade etmiştir.
Sayın ASLAN, ayrıca ceza infaz kurumunda 9500 tavuğun bulunduğu çiftliğe sahip
olduklarını belirterek, tavuk çiftliğinden günde 9 bin yumurta elde ettiklerini ve yumurtaların
çevre illere satıldığını bildirmiştir.
İlçe Tarım Müdürlüğü’nün katkılarıyla ceza infaz kurumu bahçesindeki 5 dönümlük alana
Kalecik Karası cinsi üzüm fidanı dikildiğini kaydeden ASLAN, hükümlülerin buradan şaraplık
üzüm ürettiklerini ve ürünlerin satışa çıkarıldığını belirtmiştir.
Sözlerinin devamında ASLAN, 2006 yılında ceza infaz kurumunda üretilen ürünlerden
1.246.198 YTL’lik satış yaptıkları ve bu satışlardan 336.878 YTL kar elde ettikleri bilgisini
vermiştir.
ASLAN ayrıca; Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlülere yönelik mandıracılık,
yoğurtçuluk, sıhhi tesisatçılık, konfeksiyon makinelerini kullanma, berberlik, et ızgaracılığı, PVC
atölyesi, karo, fayans, boya ve badana ustası yetiştirme gibi kursların düzenlendiğini açıklamıştır.
Kurslar sayesinde ceza infaz kurumundaki hükümlülerin birden fazla meslek öğrendiklerini
belirten ASLAN, hükümlülerin kurslar sayesinde tahliye olduktan sonra daha kolay iş
bulabileceklerini ifade etmiştir.
3.2 Ceza İnfaz Kurumunda Yapılan İncelemeler
Kurum müdürüyle yapılan görüşmeden sonra ÜSKÜL ceza infaz kurumunda incelemeler
yapmıştır.
Ceza infaz kurumunda süt ürünlerini işleme işletmesi, civciv üretme yumurta tavukçuluğu
işletmesi, Kalecik Karası üzümü yetiştiren bir bağcılık işletmesi bulunmaktadır.
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İşletmelerde, tereyağı, peynir, yumurta ve üzüm üretilmekte, üzüm dışındaki ürünler
kamu kurumlarına ve çevredeki kapalı ceza infaz kurumlarına pazarlanmaktadır. Üzüm ise; şarap
fabrikalarına verilmektedir.
İşletmelerin temiz, modern üretim tesisleri olduğu, aynı zamanda okul görevi gördüğü
tespit edilmiştir. Hükümlüler, işletmelerde modern üretim yöntemlerini öğrenmekte, sertifika
almakta, böylece tahliye olduktan sonra daha kolay iş bulma olanağı elde etmektedirler.
Hükümlülerin kaldıkları koğuşlar, kütüphane, yemekhane, banyo..vb. ceza infaz kurumu
yaşama alanları incelenmiş ve yaşam alanlarının durumlarının memnuniyet verici olduğu
gözlemlenmiştir.
Hükümlülerin şikayeti olmadığı görülmüş, ceza infaz kurumu personeli ise; özlük
haklarının iyileştirilmesini talep etmiştir.
4.

SONUÇ

Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yapılan inceleme görüşmeler neticesinde, Kalecik
Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 14.
maddesinde amaçlandığı şekilde hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek
edindirilmelerine öncelik verilen bir

kurum olduğu, hükümlülerin iyileştirilmesi ve meslek

edinmelere yönelik üretim faaliyetlerinin ve kursların hükümlülerin açısında yararlı olduğu, ceza
infaz kurumu yaşam koşullarının oldukça iyi olduğu tespit edilmiştir.

Mehmet Zafer ÜSKÜL,
Mersin Milletvekili
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