Protokol Đmza Töreni
Kırklareli, Mart 2016

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan
'Kırklar Huzurlu Yaşam Protokolü' nün imza töreni 3 Mart 2016 Perşembe günü Kırklareli Đl Özel
Đdaresi Đl Genel Meclisi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.
Đmza törenine; Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Đlyas YAVUZ, Kırklareli Adalet
Komisyonu başkanı Sayın Hakan TÜRKÖN, Adalet Bakanlığı Başkontrolörü Fuat ŞEN, Kırklareli
Belediye Başkanvekili Sayın Ayşen KÖSEGĐL, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa
AYKAÇ, Kırklareli Baro Başkanı Sayın Av. Harun SAYGILI, Kırklareli Đl Özel Đdare Genel Sekreteri
Sayın Ziya ESER, Kırklareli Cumhuriyet Savcımız Sayın Mustafa KAPICI, Adalet Bakanlığı
Kontrolörü Sayın Seçkin ŞEN, Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürü Sayın Mustafa GÜDAY ile
protokol kapsamında yer alan ilçe ve belde belediye başkanları, kurum amirleri, ticaret ve sanayi
odası başkanları, borsa başkanları, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği başkanvekili, sivil toplum
kuruluşu başkanları ve başkanvekilleri, ziraat odası başkanı ve yönetim kurulu üyesi, esnaf ve
sanatkârlar kredi kefalet kooperatifi yönetim kurulu başkanı katılmışlardır.
''Suçluyu kazıyın altından insan çıkar” temel mantığımızdır şeklinde açılış konuşmalarına
başlayan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Đlyas YAVUZ; 'Bizim mesleğimizde ne zulüm ne
merhamet yalnızca adalet gerekiyor, bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmaktır. Protokol
kapsamında yaptığımız çalışmalarda yükümlülere rol model olacak 143 tane gönüllü belirledik. Bu
gönüllü arkadaşları Kırklareli Üniversitesinin katkılarıyla eğiteceğiz. Daha sonra ise biz bu gönüllü
arkadaşları suçtan zarar görmüş kişilerle veya denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan
yükümlüler ile eşleştireceğiz. Türkiye'de bir ilk olan bu protokolün hazırlanma sürecinde gerek
koruma kurulu üyesi olan gerekse koruma kurulu üyesi olmayan toplam 45 kurum ve kuruluşa
protokole desteklerini esirgemedikleri için ve ayrıca bu protokolü birlikte tasarladığımız, yaklaşık 6
aydır protokol üzerinde çalışan Sayın Denetimli Serbestlik Müdürüne teşekkür ediyorum.' diyerek
konuşmasını sonlandırmıştır.
Adalet Bakanlığı Başkontrolörü Sayın Fuat ŞEN, kısa bir konuşmanın ardından kendilerini
protokol törenine misafir olarak davet eden Sayın Cumhuriyet başsavcısı ve Kırklareli Açık Ceza
Đnfaz Kurumuna gelerek protokolü anlatan, heyecanını, azmini takdir ettiği denetimli serbestlik
müdürüne teşekkürlerini ifade etmişlerdir.
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ, toplumumuzda kötülük
yönünde atılan adımların çok hızlı ve kendiliğinden yayıldığını, kurumlar olarak hep birlikte el ele
vererek başarılı olunabileceğini, bu protokolün de en güzel yanının hem kurum ve kuruluşlar hem
yerel yönetimler hem de sivil toplum kuruluşları olarak bir araya gelinmesi olduğunu ifade etmişler
ve protokolün bu noktaya gelmesinde başta Sayın Cumhuriyet başsavcısı, denetimli serbestlik
müdürü ve emeği geçen herkese çok teşekkür etmişlerdir.
Kırklareli Belediye Başkanvekili Sayın Ayşen KÖSEGĐL, protokolün toplum için çok önem
arz edeceğini belirterek, belediye olarak da bu protokole destekleyici kurum olarak gereken
katkıları vereceklerini ifade etmişlerdir.
Kırklareli Barosu Başkanı Sayın Av. Harun SAYGILI, Kırklareli Barosu olarak bu protokolde
yer almalarının memnuniyet verici olduğunu, destekleyici kurum olarak protokol kapsamında
gerekli destekleri vermekten mutluluk duyacaklarını belirtmişler, sayın Cumhuriyet başsavcısı ve

sayın denetimli serbestlik müdürüne teşekkürlerini ifade etmişlerdir.

