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CİSST/TCPS'�n Eylül Ayı 

Eylül ayı derneğ�m�z�n hap�shanelerdek� hak �hlaller�ne �l�şk�n �nsan hakları
başvuruları yapmak, mahpuslarla mektuplaşmak, hap�shaneler avukat
z�yaretler� yapılması g�b� rut�n �şler�n�n yanı sıra toplantılara katıldığı,
kamuoyunda görünür olduğu b�r ay oldu. 
 
Hap�shaneler ve �nsan hakları alanında yapılan çalışmaları arttırmak,
derneğ�m�z�n bünyes�ne yen� arkadaşlarımızı katmak amacıyla duyurduğumuz
gönüllü çağrısını yoğun �lg� sebeb�yle durdurmak, yen� döneme alımları
kaydırmak zorunda kaldık. İlg�n�z �ç�n teşekkürler.
 
Posta Gazetes�ne verm�ş olduğumuz �lan �le açık ve kapalı b�rçok
hap�shaneden mahpuslar ve mahpus yakınları tarafından arandık, b�lg�ler verd�k
ve yönlend�rme yaptık.
 

Eylül 2019 Faal�yetler�m�z:

3 Eylül
- Ceza İnfaz S�stem�nde S�v�l Toplum Derneğ�’nden
(CİSST) Hap�ste LGBTİ+ Ağı Tems�lc�s� H�lal Başak
Dem�rbaş, DW Türkçe'ye LGBTİ+ mahpusların
durumlarını, açılması planlanan LGBTİ
hap�shanes�n� ve mahpusların talepler�n� aktardı. 
Haber �ç�n tıklayınız
Haber�n İng�l�zces� �ç�n tıklayınız

https://mailchi.mp/1aa893900491/csst-tcps-eyll-2019-e-blten?e=[UNIQID]
https://lgbthapiste.wordpress.com/2019/09/03/cezaevinde-lgbti-olmak-her-gun-ayri-mucadele/
https://lgbthapiste.wordpress.com/2019/09/03/cezaevinde-lgbti-olmak-her-gun-ayri-mucadele/
https://www.dw.com/en/lgbt-in-turkeys-prisons-a-double-punishment/a-50345186?maca=en-Twitter-sharing
https://bianet.org/bianet/lgbti/212791-trans-mahpus-miray-55-gundur-aclik-grevinde-tek-istedigi-kogusa-gecmek


9 Eylül
- CİSST'ten Hap�ste LGBTİ+ Ağı Tems�lc�s� H�lal Başak Dem�rbaş Alanya L T�p�
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tekl� hücrede tutulan LGBTİ+ mahpusların uzun
zamandır yaşadıkları sorunları B�anet’ten Evr�m Kepenek’e anlattı.
Haber �ç�n tıklayınız

19 Eylül
- CİSST olarak AB Türk�ye Delegasyonu tarafından f�nanse ed�len ve Hafıza Merkez�
�le He�nr�ch Böll St�ftung tarafından yürütülen “İnsan Haklarının Güçlend�r�lmes� ve
Dayanıklılığının Arttırılması: Türk�ye’de İnsan Haklarını Destekleme Mekan�zması”
h�be projes� kapsamında b�r alt-h�be uygulaması olarak yürütülen "Haklara Destek
İnsan Hakları �ç�n Kurumsal Destek Programı" �ç�n b�lg�lend�rme toplantısına katıldık.

24 Eylül
 
- Türk�ye İnsan Hakları Vakfı’nın (THİV) düzenled�ğ� ve Türk�ye İnsan Hakları ve

https://bianet.org/bianet/lgbti/212791-trans-mahpus-miray-55-gundur-aclik-grevinde-tek-istedigi-kogusa-gecmek
https://bianet.org/bianet/lgbti/212791-trans-mahpus-miray-55-gundur-aclik-grevinde-tek-istedigi-kogusa-gecmek


Eş�tl�k Kurumu (TİHEK) ve Kamu Denetç�l�ğ� Kurumu’ndan görevl�ler�n de katıldığı
Ulusal Önleme Mekan�zması toplantısına CİSST’ten Ber�van Korkut katıldı.
Toplantıda BM İşkence Önleme Alt Kom�tes� başkan yardımcısı ve BM İşkence
Karşıtı Kom�te Başkanının yapmış olduğu konuşmalar sonrasında hap�shaneler�n
genel durumunu aktardık ve öner�ler�m�z� paylaştık. 

28 Eylül
 - CİSST olarak Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı’nın 25. Kuruluş yıldönümü
etk�nl�ğ�ne katıldık.

* Mahpuslar ve mahpus yakınları �ç�n açmış olduğumuz danışma hattımızın daha çok
hap�shaneye ulaşması �ç�n Posta Gazetes�'ne verm�ş olduğumuz �lanı �nceleyeb�l�r,
mahpusların yaşadıkları sorunları asgar�ye �nd�rmek �ç�n �lanımızı
yaygınlaştırab�l�rs�n�z.

* CİSST olarak staj/gönüllülük yapma şartlarını sağlayan k�ş�lere staj/gönüllülük
yapma olanakları sunduğumuzu, bu kapsamda eylül ayında çağrısına çıktığımız
gönüllü/stajyer duyurusuna gelen yoğun �lg� ve başvuru net�ces�nde bu dönem
gönüllü/stajyer alımını dondurduğumuzu, b�z�mle çalışmak �steyen arkadaşların yen�



dönem başvurularını hesaplarımızdan tak�p edeb�leceğ�n� ve başvuru
yapab�lecekler�n� duyurmak �ster�z.  

* K�taplarımıza ve güncel yayınlarımıza bakmak �ç�n s�tem�z� �nceleyeb�l�rs�n�z. 

Ceza İnfaz S�stem�nde S�v�l Toplum Derneğ� - CİSST
Türk�ye Hap�shane Çalışmaları Merkez� (Turkey's Center for Pr�son Stud�es) - TCPS

Kat�p Mustafa Çeleb� Mah. B�llurcu Sok. No:5/2 Beyoğlu/İstanbul/Türk�ye
Tel/Faks: 0212 293 69 82 

Danışma Hattı: 0212 252 53 11
�nfo@c�sst.org.tr

www.tcps.org.tr  www.c�sst.org.tr   basvururehber�.tcps.org.tr
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