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CİSST/TCPS'in Haziran Ayı 

Haziran ayı içerisinde bir yandan mektuplaşmak, insan hakları başvuruları
yapmak gibi rutin çalışmaları sürdürürken diğer yandan toplantılara katılım
sağlayıp yayın faaliyetlerine devam ettik.

Haziran ayı hapishanelerden aldığımız sevindirici haberlere de tanıklık etti.
Girişimlerimiz sonucu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda
tutulmakta olan çocuk mahpuslar ücretsiz mektuplaşmaya başladı ve
kendilerinden daha önce alınan mektup ücretleri de geri ödendi. 
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Haziran 2018

-Girişimlerimiz sonucunda Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz

Kurumu'nda tutulmakta olan çocuk mahpuslar ücretsiz

mektuplaşmaya başladı ve kendilerinden alınan posta ücretleri

kendilerine geri ödendi.

1 Haziran

TCPS Araştırma Fonu başvuru sonuçları açıklandı.

4 Haziran

Mahpusların zorla sevk edilmelerine ve sonuçlarına dair kaynaklık

ettiğimiz haber Evrensel gazetesinde yayınlandı.

Girişimlerimiz sonucunda Bakırköy Kadın Kapalı Ceza

İnfaz Kurumu'nda tutulmakta olan çocuk mahpuslar

ücretsiz mektuplaşma hakkından yararlanmaya

başladılar.

https://mailchi.mp/09dc8214ff55/cssttcps-e-blten-haziran-2018?e=d7f8d59720
http://www.tcps.org.tr/?q=content/tcps-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-fonu-ba%C5%9Fvuru-sonu%C3%A7lar%C4%B1-a%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1-0
https://www.evrensel.net/haber/354016/sekiz-ayda-3-farkli-cezaevine-sevk


6 Haziran

- CİSST/TCPS, çalışmalarının farklı dillere çevirisi için gönüllülük

çağrısı yayınladı.

- CİSST/TCPS'ten İdil Aydınoğlu, Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin

ile hapishanelerde kimlerin oy kullanıp kullanamayacağına ilişkin

bir röportaj yaptı.

13 Haziran 

-CİSST/TCPS'ten Hilal Başak Demirbaş ve Mustafa Eren, Ankara

Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi'nin düzenlemiş olduğu

toplantıya katıldı.27 Haziran

26. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında Hapiste LGBTİ+

Ağı'nın düzenlemiş olduğu panel ile LGBTİ+ mahpusların son

dönemde yaşadıkları hak ihlalleri, ayrımcılıklar ve tecrit

KADAV'dan Beyza Bilal'in moderasyonunda, CİSST/TCPS'ten

Hilal Başak Demirbaş ve eski mahpuslar Loren Elva ve Coşkun

Yanat'ın aktarımlarıyla konuşuldu ve sonrasında mahpus

mektupları okundu.

27 Haziran

Türkiye'de LGBTİ Mahpus Olmak kitabımız ikinci baskısını yaptı.

CİSST/TCPS, çalışmalarının farklı dillere çevirisi için

gönüllülük çağrısı yayınladı.

Türkiye'de LGBTİ Mahpus Olmak kitabımız ikinci

baskısını yaptı. 
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Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği - CİSST
Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi (Turkey's Center for Prison Studies) - TCPS

Katip Mustafa Çelebi Mah. Billurcu Sok. No:5/2 Beyoğlu/İstanbul/Türkiye
Tel/Faks: 0212 293 69 82
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