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CİSST/TCPS'in Mart Ayı 

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği olarak mart ayında koronavirüs kaynaklı
aldığımız önlemler sebebiyle derneğin faaliyetlerini evden sürdürmeye başladık. Bu
süre zarfında mahpuslar ve mahpus yakınlarına danışmanlık vermeye,
hapishanelerde yaşanacak olası salgın risklerine ilişkin basın metinleri hazırlamaya,
gelen şikayetleri raporlamaya, röportajlar vermeye, dünyada hapishanelerde
yaşanan salgınlarda ne gibi önlemler alındığına ilişkin haber çevirileri yapmaya
devam ettik. Tüm bu çalışmalarımızı web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan
takip edebilirsiniz. 

Mart 2020 Faaliyetlerimiz:

01 Mart
- Hapiste Kadın Ağı Temsilcimiz Mine Akarsu
01.03.2020 tarihinde Bodrum’da düzenlenen
“Hapiste Kadın” isimli Muğla HDK etkinliğine
katılarak kadın mahpusların sorunlarını anlattı.

https://mailchi.mp/497fbe1946ba/csst-tcps-mart-2020-e-blten?e=[UNIQID]
https://lgbthapiste.wordpress.com/2020/02/05/buse-icin-hazirlanan-ses-terapisi-videolarina-online-erisim/
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08 Mart
-  Bahar dönemi stajyer/gönüllü oryantasyonunun ilkini gerçekleştirdik. Derneğin
çalışmalarını,  gönüllülerin sorumluluklarını ve birlikte neler yapabileceğimizi
konuştuk.
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09 Mart
- 09.03.2020 CİSST/TCPS gönüllülerinden Emrah Karakuş “Erkekler
Hapishanesinde Tutulan Mısırlı Trans Kadın için Endişeleniliyor” haberini Türkçeye
çevirdi.

Okumak için tıklayınız. 

09  Mart
- İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri "Sosyal Hizmet
Alanlarında İnceleme" dersleri kapsamında derneğimizi ziyaret ettiler. Derneğimizin
çalışmalarını anlattık ve hapishanelerde sosyal hizmet çalışmaları üzerine neler
yapılabileceği üzerine tartıştık.

https://lgbthapiste.wordpress.com/2020/03/09/erkekler-hapishanesinde-tutulan-misirli-trans-kadin-icin-endiseleniliyor/
https://lgbthapiste.wordpress.com/2020/03/09/erkekler-hapishanesinde-tutulan-misirli-trans-kadin-icin-endiseleniliyor/
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11  Mart
- CİSST/TCPS Savunuculuk Koordinatörü Berivan Korkut Bianet’e hapishanelerde
COVID-19'a karşı alınması gereken önlemleri anlattı. 

Okumak için tıklayınız.

11  Mart
- Marmara Üniversitesi İnsan Hakları Kulübü, Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Hakları
Kulübü ve Okan Üniversitesi İnsan Hakları Topluluğunun düzenlemiş olduğu 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konferansı’nda CİSST/TCPS’ten Mine Akarsu ve Hilal
Başak Demirbaş kadın ve LGBTİ+ mahpusların durumlarını anlattılar.

http://bianet.org/bianet/saglik/221229-avukatlar-tedbirler-alinmazsa-sonuclari-agir-olur?fbclid=IwAR3wI6lUO0ns2iJMGyjNtdHydfwTGEiDejD0zNElND6TsAhucpz1QG62JTY
http://bianet.org/bianet/saglik/221229-avukatlar-tedbirler-alinmazsa-sonuclari-agir-olur?fbclid=IwAR3wI6lUO0ns2iJMGyjNtdHydfwTGEiDejD0zNElND6TsAhucpz1QG62JTY
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14  Mart
- Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, sivil toplum kuruluşları ve sağlık
meslek odalarının birlikte hazırlamış olduğu “Koronavirüs Salgınına Karşı
Hapishanelerde Acil Önlemler Alınmalıdır” basın metni yayınlandı. 

Okumak için tıklayınız.

14  Mart
- CİSST/TCPS’e Akhisar hapishanesinde gelen şikayetlere ilişkin Duvar
Gazetesinden Hacı Bişkin'in yaptığı habere linkten ulaşabilirsiniz.    

http://cisst.org.tr/basin_duyurulari/covid-19-salgini-ve-hapishanelerde-acilen-alinmasi-gereken-onlemler/
http://cisst.org.tr/basin_duyurulari/covid-19-salgini-ve-hapishanelerde-acilen-alinmasi-gereken-onlemler/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/14/iskenceye-karsi-cikti-iskencecisinin-takibinden-kurtulamadi/?fbclid=IwAR2-ix_UDtAALo1iiPg4SLJwp4re9e4HOEnRmOKxgiaXp5m2DxYXFQNqA_M
https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/14/iskenceye-karsi-cikti-iskencecisinin-takibinden-kurtulamadi/?fbclid=IwAR2-ix_UDtAALo1iiPg4SLJwp4re9e4HOEnRmOKxgiaXp5m2DxYXFQNqA_M
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16  Mart
- CİSST/TCPS'ten Berivan Korkut “Bu Arada” programında Musa Özuğurlu'nun
konuğu oldu. Koronavirüs salgınına karşı bakanlığın, hapishane idarelerinin
hapishane çalışanlarına ve mahpuslara yönelik alması gereken önlemleri anlattı.
Programın tamamını izlemek için tıklayınız.     

16  Mart
- Penal Reform International’ın hazırlamış olduğu “Coronavirus: Healthcare and
Human Rights of People in Prison” metnini gönüllülerimizden Ata Mert Binicioğulları
ve Muratcan Işıldak çevirdiler. “Koronavirüs: Hapiste Sağlık Hizmeti ve İnsan Hakları”
metnini linkten okuyabilirsiniz
  

19 Şubat

https://www.youtube.com/watch?v=DWXIsiFXb8M
https://www.youtube.com/watch?v=DWXIsiFXb8M
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/PRI-Coronavirus-Briefing-TURKISH.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/03/PRI-Coronavirus-Briefing-TURKISH.pdf
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- İnfaz Kanununun 16. Maddesi uyarınca sağlık sebebiyle infaz ertelemeye dair başvuru

mekanizmaları hakkında hazırladığımız bilgi metnini bu linkten okuyabilirsiniz.

20 Şubat

- “COVID-19 Salgını ve Hapishanelerde Acilen Alınması Gereken Önlemler” başlıklı basın metni

güncellenerek CİSST/TCPS’in de içinde olduğu insan hakları örgütlerinin imzasıyla kamuoyu ile

tekrar paylaşıldı. 

Okumak için tıklayınız.

20  Mart
- CİSST/TCPS Savunuculuk Koordinatörü Berivan Korkut Artı TV’nin konuğu oldu.
Koronavirüs salgını sebebiyle alınması gereken önlemleri, risk grubunda olan, hasta
ve yaşlı mahpusların durumunu anlattı.
Yayının tamamını izlemek için tıklayınız. 
  

21  Mart
- Mahpus ve mahpus yakınlarının derneğimizin danışma hattına ulaşmaları ve
şikayetlerini aktarabilmeleri için Posta ve Cumhuriyet Gazetelerine ilan verdik. 
  

22 Mart

https://hapistesaglik.com/2020/03/19/agir-hasta-mahpuslarda-infaz-erteleme/?fbclid=IwAR03_AJ9B2UYu-LSrFVjwalZEqrMq_828CqYzx-IEkeNc5k2nuQj_FOFacs
http://cisst.org.tr/basin_duyurulari/covid-19-salgini-ve-hapishanelerde-acilen-alinmasi-gereken-onlemler/
https://www.youtube.com/watch?v=-s9He3WF9oA
https://www.youtube.com/watch?v=-s9He3WF9oA
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- CİSST/TCPS Savunuculuk Koordinatörü Berivan Korkut, Duvar’dan Hacı Bişkin’e koronavirüs

önlemleri kapsamında hapishanelerdeki tahliye gündemini, hapishanelerin doluluk sebebiyle

virüsün bulaşma riskini ve hasta mahpusların durumunu anlattı. 

Okumak için tıklayınız.

23 Mart

- “Özge Erdoğan Yeşilırmak ile Bu Sabah” programına Savunuculuk Koordinatörümüz
Berivan Korkut konuk oldu. Salgın sürecinde hapishanelerin son durumunu, alınması
gereken tedbirleri ve infaz paketini değerlendirdi.

İzlemek için tıklayınız.

25 Mart

- CİSST/TCPS Hapiste Çocuk Ekibi COVID-19 karşısında hapishanedeki çocukların durumunu

değerlendirdiği “Salgın Hastalıklar ve Hapishanedeki Çocuklar: COVID-19” bilgi notunu paylaştı.

Okumak için tıklayınız.

https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/03/22/cezaevi-cagrisi-mahpuslar-arasinda-ayrim-yapilamaz/?fbclid=IwAR0RMrY2Yla5hQYR2Wn-IyhMiM6p7ij9FvFLf0BsWW6vdwxBAs0QALTmSmg
https://www.youtube.com/watch?v=ng0Z9TuCbHY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ng0Z9TuCbHY&t=2s
http://cisst.org.tr/basin_duyurulari/salgin-hastaliklar-ve-hapishanedeki-cocuklar-covid-19/


4/14/2020 CİSST / TCPS Mart 2020 E-Bülten

https://mailchi.mp/497fbe1946ba/csst-tcps-mart-2020-e-blten 9/11

27 Mart

- CİSST/TCPS'ten Berivan Korkut, Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin (STGM) konuğu oldu.
Hapishanelerin güncel durumunu, salgının hapishanelerde hangi boyutlarla tartışılması
gerektiğini anlattı.

Röportajın tamamı dinlemek için tıklayınız.

27 Mart

- CİSST/TCPS olarak mahpuslar arasında ayrım gözetmeyen bir genel af düzenlemesi olmasına

ilişkin kaleme aldığımız “İnfaz Düzenlemesi Basın Duyurusu” metnimizi bu linkten okuyabilirsiniz.

20 - 31 Mart

- CİSST/TCPS olarak danışma hattı ve mektuplar aracılığıyla mahpus ve mahpus yakınlarından

gelen korona virüs şikayetlerini raporladık. Mart ayı raporlarını aşağıda paylaştığımız linklerden

okuyabilirsiniz. 

 

- 20-25.03.2020 Hapishanelerden Gelen Koronavirüs (COVID-19) Kaynaklı Şikayetleri okumak

için tıklayınız.

- 26-31.03.2020 Hapishanelerden Gelen Koronavirüs (COVID-19) Kaynaklı Şikayetleri okumak

için tıklayınız.

 

HABER ÇEVİRİLERİ

Gönüllülerimizden Ata Mert Binicioğulları, Muratcan Işıldak ve Viyan Kınalı diğer ülke

hapishanelerinde koronavirüs salgınlarına ilişkin güncel durumu ve hapishanelere ilişkin önerileri

https://www.youtube.com/watch?v=U_m__VPrYjE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U_m__VPrYjE&feature=youtu.be
http://cisst.org.tr/basin_duyurulari/infaz-duzenlemesi-basin-duyurusu/
http://cisst.org.tr/raporlar/hapishanelerden-gelen-korona-virus-covid-19-kaynakli-sikayetler-20-25-mart/
http://cisst.org.tr/raporlar/hapishanelerden-gelen-korona-virus-covid-19-kaynakli-sikayetler-26-31-mart/
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anlatan haberleri Türkçeye çevirdiler. Bu haberleri okumak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz:  

- 16.03.2020 “Mahpusların geceleri çalıştırıldığı Hong Kong’da ‘kölelik’ iddiaları reddedildi”.

Okumak için tıklayınız.

- 17.03.2020 “Lübnan'ın aşırı kalabalık hapishanelerinde korona virüsü endişesi ile isyanlar

çıkıyor”. Okumak için tıklayınız.

- 17.03.2020 “Sert bir darbeye maruz kalan İran, koronavirüs salgını hızlıca artması ile daha fazla

mahpusu serbest bıraktı”. Okumak için tıklayınız.

- 19.03.2020 Ağır Hasta mahpuslarda “İnfaz Erteleme”. Okumak için tıklayınız.

- 23.03.2020 “İtalya hapishanesinde korona virüsü ayaklanması sonucu 12 kişi hayatını

kaybetti”. Okumak için tıklayınız.

- 23.03.2020 “Koronavirüs sebebiyle yurtdışındaki bazı hapishanelerde mahpuslar tahliye edildi;

Rikers ve diğer ABD hapishaneleri de bunu değerlendirmeli”. Okumak için tıklayınız.

- 23.03.2020 “Uzmanlar Avustralya’nın aşırı kalabalık hapishanelerinin koronavirüs ile baş

etmekte güçlük çekeceği konusunda uyarıyor”. Okumak için tıklayınız.

- 30.03.2020 “Filistinli Mahpuslar Komisyonu mahpusların serbest bırakılması çağrısında

bulundu”. Okumak için tıklayınız.

- 31.03.2020 “Koronavirüs İngiltere hapishaneleri için bir felaket. Zararsız olanları şimdi bırakmak

hayat kurtaracak”. Okumak için tıklayınız.

- 31.03.2020 “Rikers’da Tutsak: Yetkililer tahliyelere yavaşça onay verirken hapishaneler

koronavirüs felaketiyle karşı karşıya”. Okumak için tıklayınız.

 

Instagram hesabımızı gördünüz mü?
https://www.instagram.com/cisst.tcps/

Hapishane Haberleri blog hesabını takip ediyor musunuz?
https://hapishanehaberleri.wordpress.com/

https://hapisteisci.wordpress.com/2020/03/16/mahpuslarin-geceleri-calistirildigi-hong-kongda-kolelik-iddialari-reddedildi/
https://hapishanehaberleri.wordpress.com/2020/03/23/lubnanin-asiri-kalabalik-hapishanelerinde-korona-virusu-endisesi-ile-isyanlar-cikiyor/
https://hapishanehaberleri.wordpress.com/2020/03/23/sert-bir-darbeye-maruz-kalan-iran-koronavirus-salgini-hizlica-artmasi-ile-daha-fazla-mahpusu-serbest-birakti/
https://hapistesaglik.com/2020/03/19/agir-hasta-mahpuslarda-infaz-erteleme/?fbclid=IwAR3zJEwmtqagImq4LXTb-Dg-Mz77MRvTWQysSVBKhICNOMh_GQV7WGvai6Q
https://hapishanehaberleri.wordpress.com/2020/03/23/italya-hapishanesinde-korona-virusu-ayaklanmasi-sonucu-12-kisi-hayatini-kaybetti/
https://hapishanehaberleri.wordpress.com/2020/03/23/korona-virus-sebebiyle-yurtdisindaki-bazi-hapishanelerde-mahpuslar-tahliye-edildi-rikers-ve-diger-a-b-d-hapishaneleri-de-bunu-degerlendirmeli/
https://hapishanehaberleri.wordpress.com/2020/03/23/uzmanlar-avustralyanin-asiri-kalabalik-hapishanelerinin-koronavirus-ile-bas-etmekte-gucluk-cekecegi-konusunda-uyariyor/
https://hapishanehaberleri.wordpress.com/2020/03/30/filistinli-mahpuslar-komisyonu-mahpuslarin-serbest-birakilmasi-cagrisinda-bulundu/
https://hapishanehaberleri.wordpress.com/2020/03/31/koronavirus-ingiltere-hapishaneleri-icin-bir-felaket-zararsiz-olanlari-simdi-birakmak-hayat-kurtaracak/
https://hapishanehaberleri.wordpress.com/2020/03/31/rikersda-tutsak-yetkililer-tahliyelere-yavasca-onay-verirken-hapishaneler-koronavirus-felaketiyle-karsi-karsiya/
https://www.instagram.com/cisst.tcps/
https://hapishanehaberleri.wordpress.com/
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Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği - CİSST
Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi (Turkey's Center for Prison Studies) - TCPS

Katip Mustafa Çelebi Mah. Billurcu Sok. No:5/2 Beyoğlu/İstanbul/Türkiye
Tel/Faks: 0212 293 69 82 

Danışma Hattı: 0212 252 53 11
info@cisst.org.tr

www.tcps.org.tr  www.cisst.org.tr   basvururehberi.tcps.org.tr

https://twitter.com/cisstsocial
https://www.facebook.com/T%C3%BCrkiye-Hapishane-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1-Merkezi-TCPS-1610233175891653/?fref=ts
https://mailchi.mp/497fbe1946ba/tcps.org.tr
mailto:info@tcps.org.tr

