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CİSST/TCPS'�n Eylül Ayı 

Eylül ayı, derneğ�m�z�n gündel�k çalışmalarından kazanımlar elde ett�ğ� b�r ay
oldu. Eylül ayında derneğ�m�z�n tak�p ett�ğ�, başvurularını yaptığı b�r trans
mahpusun meme büyütme amel�yatını �lk kez bakanlık karşılıyor. Bu kazanımın
tüm trans mahpusların mücadeles�n� olumlu anlamda etk�lemes�n� d�ler�z. B�zler�
sev�nd�ren b�r d�ğer kazanım, Kamu Denetç�l�ğ� Kurumu'na engell� mahpusun
engell� aylığı alab�lmes� �ç�n verd�ğ� olumlu karar ve �dar� uygulama değ�ş�kl�ğ�n�n
gerçekleşmes� oldu.  
 
Bu kazanımların yanı sıra, hap�shanelerdek� öğrenc� mahpusların açık öğret�m
harçlarının bakanlık tarafından ödend�ğ� protokolün yen�lenmes� �le �lg�l�
mücadelem�z sürüyor.  
 
Derneğ�m�z�n her yıl gerçekleşt�rd�ğ� temat�k atölyeler�n pek çoğunu ek�m ayında
gerçekleşt�receğ�z.  
 

1-30 Eylül 2018 Faal�yetler�m�z: 
10 Eylül 

- CİSST/TCPS gönüllüler�nden Mehmet Dem�ryay'ın

katkılarıyla, ABD’dek� mahpusların başlatmış olduğu

”modern kölel�ğe hayır” grev�ne da�r Democrasy Now

tarafından yayınlanan habere a�t v�deoya Türkçe alt

yazı çev�r�s� eklenerek paylaşıldı.     

14 Eylül 

- CİSST/TCPS,Hap�ste Öğrenc� Ağı Tems�lc�s� Nurşen

Gezer Duvar Gazetes�nden Hacı B�şk�n'e öğrenc�

mahpusların sorunlarını aktardığı röportaj "61 b�n 301

mahpus öğrenc� harç kıskacında" başlığıyla

yayınlandı.  

CİSST/TCPS ve B�anet'�n �ş b�rl�ğ� �le

hap�shanelerde �fade özgürlüğüne konu alan

çalıştay gerçekleşt�r�ld�. 

file:///C:/Users/C%C4%B0SST-MEDYA/Downloads/*%7CARCHIVE%7C*
https://www.youtube.com/watch?v=XM5NVfjyPC8&fbclid=IwAR0Khg3PRuVMXsxDow7YOtKPHeYcVmYRSYoiWtDhGjHd3jYFAtPTkftYTM8
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/09/14/69-bin-301-mahpus-ogrenci-harc-kiskacinda/


19 Eylül 

- CİSST/TCPS LGBTİ+ Mahpuslar Ağı Tems�lc�s� H�lal

Başak Dem�rbaş'ın, Kocael�-Gebze Kadın

Cezaev�’nde tutulan b�r trans mahpusun meme

büyütme amel�yatı Bakanlık tarafından

karşılanmasıyla �lg�l� B�anet'ten Ç�çek Tah�nc�oğlu �le

yaptığı röportaj "Trans Mahpusun Meme

Operasyonunu Bakanlık Karşılayacak" başlığıyla

yayınlandı.  

27 Eylül 

- CİSST/TCPS ve B�anet'�n �ş b�rl�ğ� �le hap�shanelerde

�fade özgürlüğüne konu alan çalıştay gerçekleşt�r�ld�.  

- CİSST/TCPS LGBTİ+ Mahpuslar Ağı Tems�lc�s� H�lal

Başak Dem�rbaş'ın, Habertürk'ten Caner Aktan'a

anlattığı Türk�ye'de b�r �lk olan trans mahpusun meme

büyütme operasyonuna başvuru sürec�n� ve

hap�shanede c�ns�yet uyum sürec�ne �l�şk�n güncel

durumuna �l�şk�n röportaj "Trans b�rey�n göğüs

büyütme amel�yatını bakanlık karşılayacak" başlığıyla

yayınlandı.  

- CİSST/TCPS'n�n katkılarıyla engell� mahpusların

engell� aylığı alab�lmes� adına Kamu Denetç�l�ğ�

Kurumu'ndan emsal karar ve �dar� uygulama

değ�ş�kl�ğ� gerçekleşt�. 
 

CİSST/TCPS'n�n katkılarıyla engell�

mahpusların engell� aylığı alab�lmes� adına

Kamu Denetç�l�ğ� Kurumu'ndan emsal karar ve

�dar� uygulama değ�ş�kl�ğ� gerçekleşt�.

Ek�m ayında gerçekleşecek atölyeler�m�z�n

programı
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