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CİSST/TCPS'�n Ocak Ayı 

Yen� yılın �lk ayında Ceza İnfaz S�stem�nde S�v�l Toplum Derneğ�/Türk�ye
Hap�shane Çalışmaları Merkez� olarak 2018 Ocak �t�bar�yle başlattığımız 
belgesel/f�lm göster�m ve söyleş�ler�m�z�n beş�nc�s�n� düzenled�k. Yönetmen
Üm�t Elç�n'�n Su Damlasına Sığdırılan Yaşam belgesel göster�m�n�n ardından
belgesel ek�b�nden konuk Sem�ha Köz �le söyleş� gerçekleşt�rd�k. 
Ocak ayında b�z� sev�nd�ren b�r gel�şme oldu. B�r süred�r sürec�n� tak�p ett�ğ�m�z
görme engell� mahpus yönlend�rmeler�m�z ve başvurularımız sonucunda
Esk�şeh�r hap�shanes�nde sesl� k�taba er�şeb�ld�.

 
 

1-31 Ocak 2019 Faal�yetler�m�z: 
 
5 Ocak 2019 
- Ceza İnfaz S�stem�nde S�v�l Toplum
Derneğ�/Türk�ye Hap�shane
Çalışmaları Merkez� olarak 2018
Ocak �t�bar�yle başlattığımız
belgesel/f�lm göster�m ve
söyleş�ler�m�z�n beş�nc�s� Su
Damlasına Sığdırılan Yaşam
Belgesel� göster�m�n� düzenlend�k.
Göster�m�n ardından belgesel
ek�b�nden konuğumuz Sem�ha Köz
belgesel üzer�nden Türk�ye'dek�
hap�shaneler hakkında söyleş�
gerçekleşt�rd�k. 
10 Ocak 2019 
-  CİSST/TCPS'ten İd�l Aydınoğlu'nun

CİSST/TCPS'e bağlı Hap�shane Çalışmaları

Kütüphanes� belgesel ve f�lm göster�mler�ne
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hazırladığı ve SGDD-ASAM'ın katkı 
sunduğu yabancı mahpusların
Türk�ye hap�shaneler�ndek� haklarına 
�l�şk�n el k�tabı, hap�shanelerde en
çok konuşulan 5 d�le çev�r�lerek 
�nternet s�tem�zde yayınlandı.  
Çalışmada, yabancı mahpusların
hap�shaneye g�r�şler� 
�t�bar�yle karşılaşacağı uygulamalar,
yaşayab�leceğ� sorunlar, başvuru 
ve ş�kayet mekan�zmaları �le tehl�ke
altındak� sığınmacıların 
başvurab�leceğ� koruma
mekan�zmaları hakkında b�lg�ler
bulab�l�rs�n�z. 
Yayınlanan k�taplarımıza of�s�m�zden
veya �nternet s�tem�zden tem�n
edeb�l�rs�n�z. Aynı zamanda yayından
faydalanacağını 
düşündüğünüz mahpuslara
göndermem�z� de talep edeb�l�rs�n�z.  
24 Ocak 2019 
- Ceza İnfaz S�stem�nde S�v�l Toplum
Derneğ� olarak b�r süred�r sürec�n� 
tak�p ett�ğ�m�z görme engell� mahpus
yönlend�rmeler�m�z ve 
başvurularımız sonucunda Esk�şeh�r
hap�shanes�nde sesl� k�taba 
er�şeb�ld�. 
 
25 Ocak 2019 
-  Hap�ste çocuk ağından Cansu
Şekerc� STGM’n�n web�nar
üzer�nden düzenled�ğ� “S�v�l Toplum
Örgütler� İç�n Çocuk Hakları Temell�
Yaklaşım” sem�ner�ne katıldı. S�v�l
toplum örgütler�n�n çocuklarla
doğrudan veya dolaylı olarak
gerçekleşt�rd�kler� çalışmalarda
çocuk hakları temell� b�r yaklaşımın
ben�msenmes�ne destek olmak

konuğumuz Sem�ha Köz 'ün katılımıyla Su

Damalasına Sığdırılan Yaşam belgesel� �le devam

ed�yor!

B�r süred�r sürec�n� 
tak�p ett�ğ�m�z görme engell� mahpus
yönlend�rmeler�m�z ve 
başvurularımız sonucunda Esk�şeh�r
hap�shanes�nde sesl� k�taba 
er�şeb�ld�.
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hedef�yle düzenlenen web�narda,
çocuk ve çocuk hakları kavramlarının
ney� �fade ett�ğ�, doğrudan çocuklara
yönel�k faal�yet yürütmeyenler de
dah�l olmak üzere tüm örgütler�n
neden çocuk hakları temell� b�r
perspekt�f gel�şt�rmes� gerekt�ğ�
üzer�ne konuşuldu. Web�narda
örgütler�n çalışmalarında çocuk
haklarına �l�şk�n dayanak
alab�lecekler� sözleşmeler ve
mevzuat hakkında da b�lg� ver�ld�. 
 
31 Ocak 2019 
- Gerçekleşt�rd�ğ�m�z  sosyal medya
toplantımızda almış olduğumuz
kararlar sonucu�let�ş�m stratej�m�z�
oluşturmaya başladık. Bununla
b�rl�kte yen� tw�tter hesabımızı açtık. 
 
Dernek faal�yetler�m�z� tw�tterdan ve
d�ğer sosyal medya araçlarımızı
tak�p edeb�l�rs�n�z. 
Tw�tter 
Youtube 
Facebook 
V�meo

https://tr-
tr.facebook.com/tcps.org.tr/

https://tw�tter.com/c�sstsoc�al

�nfo@tcps.org.tr
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Tel/Faks: 0212 293 69 82  
Danışma Hattı: 0212 252 53 11 

�nfo@tcps.org.tr 
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