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- Tüm çalışmalarını, hapsedilmiş kişilerin insan haklarını ve insan onurunu koruma 

amacı ekseninde sürdürür. 

- Çalışmalarında, yalnızca mahpusların değil, hapishane çalışanlarının da insan 

haklarını gözetir.  

- CİSST, mahpuslar adına yaptığı tüm işlemlerde zarar vermeme ve gizlilik ilkelerini 

esas alır. Ayrıca tüm işlemlerden önce mahpusu kendi sınırları ve olası 

olumlu/olumsuz sonuçlar hakkında bilgilendirir.  

Açıklamalar: Mahpusların bilgilerini anonimleştirmeden paylaşmak, haber yapmak, 

kamuoyu oluşturmak, yayınlarda yer vermek ve onlar adına insan hakları başvurusu 

yapmak için mahpusun onayı alınır. Mahpusla iletişim kurulamayan hallerde yasal 

vasi, avukat veya mahpusun görüşçüleri ile iletişime geçer. Bilgiyi anonimleştirerek 

paylaşırken mahpusun kimliğine dair ipucu verebilecek her türlü bilgiyi çıkarır; bu 

mümkün değil ise onay olmadığı müddetçe paylaşmaz. 

- CİSST, mahpuslardan gelen bilgilerde kişilerin beyanlarını esas alır. Mahpusun 

ihtiyaçlarına yönelik herhangi bir karar vermez.  

Açıklamalar: CİSST, hak ihlali iddiası taşıyan ya da sevk taleplerine ilişkin mahpus 

başvurularında, mahpusun beyanı ve talebine uygun olarak işlem yapar. Mahpusa bilgi 

desteği verir, uygulamaya ilişkin gözlemlerini sunar, yapabileceği işlemlerle ilgili bilgi 

verir ve yapılacak işlemlerle ilgili kararı mahpusa bırakır. 

- CİSST, vakaları incelerken ve raporlarken objektif olma ilkesini benimser. Kendisine 

iletilen ya da başka araçlarla öğrendiği vakaya ilişkin farklı kaynaklardan bilgi 

toplamayı hedefler.  

Açıklamalar: Genel hapishane durumuna ilişkin başvurularda (mümkün olduğu 

oranda) diğer mahpus mektuplarıyla iddiayı teyit eder.  

Bireysel ihlal iddialarında insan hakları başvurularını vakayı izlemek için kullanılır. 

Gerekli görülen durumlarda avukat ziyaretleri ile süreç takip edilir.  

Daha hızlı hareket etmek gereken durumlarda olası tüm yerel aktörlerle iletişime 

geçmeye çalışır. 

Ancak ağır hak ihlallerinin yaşanmasının öngörüldüğü durumlarda iddiaları, 

mahpusların onayını alarak, konuyu kamuoyuna taşıyabilir. 

- CİSST, misilleme riski bulunduğu belirtilen ya da öngörülen başvurularda, vakanın 

sona ermesinden sonra da mahpusun durumunu periyodik olarak takip eder. 

Açıklamalar: Başvuruyu alan CİSST uzmanı, kendi değerlendirmesi ya da mahpusun 

beyanı sonucu misilleme riski olduğuna kanaat getirirse, süresini ve periyotlarını 

kendisi belirlemek kaydıyla mahpus ile kontak kurmayı sürdürür. Bu durum, 

mahpusun talebi ya da uzmanın yeterli görmesi üzere sona erebilir. Bu süre zarfında 

da mahpusa zarar vermeme ve gizlilik ilkeleri belirleyici olur ve iletişim buna göre 

kurulur. 

- CİSST, mahpus ve CİSST uzmanı arasındaki mektuplaşma ilişkisinde hem mahpusun 

ihtiyaçları hem de uzmanın psikolojik durumunu gözeten bir perspektifle hareket eder.  



Açıklamalar: Mahpus ve uzman arasında kişisel ve duygusal bağ kurulmaması 

önceliklidir. Mahpusun ya da uzmanın, bu iletişim sürecinden zarar görme riski 

doğması halinde, önce mahpusla yazışan uzman değiştirilir ve mahpusa açıklanır. Bu 

aşamadan sonra mahpusla CİSST adına yazışma sürdürülür. Durumun devamı halinde 

mahpus başka kurumlara yönlendirilebilir. 

 

CİSST, her başvuruda tüm tarafların masumiyet karinesini esas alır.  

Açıklamalar: Gelen bilgi kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanmıyor ise bilginin 

paylaşılması halinde iddia niteliğinde olduğu belirtilir.  

 

 

 

 
 
 

 


