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CİSST/TCPS'�n Temmuz Ayı 

Temmuz ayı �çer�s�nde b�r yandan mektuplaşmak, �nsan hakları başvuruları
yapmak g�b� rut�n çalışmaları sürdürürken d�ğer yandan yıl sonuna doğru
gerçekleşecek atölye ve konferans çalışmalarının hazırlıklarına devam ett�k. 

Hapsetmen�n alternat�fler� konusu son yıllarda Türk�ye'de çok d�le get�r�lse de
altını doldurmak o kadar kolay olamıyordu. Bu eks�kl�ğ� g�dereb�lmek �ç�n b�r
adım atab�lmek amacıyla 24-25 Kasım 2018 tar�hler�nde Hapsetmen�n
Alternat�fler� konulu uluslararası b�r konferansımız olacak. Bu konferans �ç�n
tebl�ğ ve poster sunum başvurularını almaya başladık.

1-31 Temmuz 2018 Faal�yetler�m�z:

Temmuz 

CİSST/TCPS, 24-25 Kasım 2018 tar�hler�nde

düzenleyeceğ� hapsetmen�n alternat�fler� konulu

uluslararası konferans �ç�n tebl�ğ ve poster sunum

başvurularını almaya başladı.

19 Temmuz

CİSST/TCPS'ten  Cansu Şekerc� ve H�lal Başak

Dem�rbaş  B�lg� Ün�vers�tes� İnsan Hakları Hukuku Yaz

Okulu ders�ne konuk oldu. Derneğ�n çalışma

alanlarının, �şley�ş�n�n, mahpusların �ht�yaçlarının ve

karşılaştıkları problemler�n aktarıldığı derste

öğrenc�lerle b�rl�kte başvuru mekan�zmaları ve

hap�shaneler alanında çalışmanın zorlukları tartışıldı. 

20 Temmuz

CİSST/TCPS'ten Cansu Şekerc� Türk Kadınlar B�rl�ğ�

Gençl�k Mecl�s�'n�n mahpus çocuklar sem�ner�nde

B�r mahpusun derneğ�m�ze �l�şk�n duygu ve

düşünceler�:

https://mailchi.mp/bd99ec288cbe/cssttcps-e-blten-temmuz-2018?e=d7f8d59720


Türk�ye'de çocuk mahpus olmayı anlattı.

25 Temmuz

CİSST/TCPS'�n g�r�ş�mler�yle trans mahpus E.A.'nın

hap�shanede c�ns�yet geç�ş sürec�n� anlattığı haber

Cansu P�şk�n �mzasıyla Evrensel gazetes�nde

yayınlandı.

26 Temmuz 

- CİSST / TCPS tecr�tte tutulduğunu �fade eden

mahpus Nurullah Semo'nun mektubunu basınla

paylaştı.

27 Temmuz

- CİSST/ TCPS hasta ve ağırlaştırılmış müebbet

hükümlüsü mahpus Koçer Özdal’ın mektubunu

basınla paylaştı.

CİSST/TCPS, 24-25 Kasım 2018 tar�h�nde

düzenleyeceğ� konferans �ç�n tebl�ğ ve poster

sunum çağrısı yayınladı. 

"Tüm özgürlüğünden yoksun olanlar g�b� ben

de değer verd�kler�me mektup yazıyorum.

Değer verd�kler�mden b�r� de s�zlers�n�z.

'Neden' d�ye soracak olursanız, ben de cevap

hakkımı kullanmak �st�yorum :) S�z �çerdek�

mağdurların dışarıdak� ses�s�n�z. Yardım el�

uzatan s�zs�n�z. Ayrımcılık yapmayan s�zs�n�z.

Her �nsana eş�t bakan gözlers�n�z. Zor

olduğunu b�le b�le başarma umudu olan

s�zlers�n�z... S�zlere tüm çalışmalarınızdan

dolayı teşekkür ed�yoruz. Başarılar d�l�yoruz.

Hep�n�z�n emeğ�ne sağlık..."
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