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olan hapishanelerde, mahpusların hak ve özgürlüklerini korumak; haklar, koşullar ve uygulamalar bağlamında hapishanelerin 

uluslararası insan hakları standartlarına ve insan onuruna uygun hale getirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. 
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sorumlu olup rapor, herhangi bir şekilde İsveç Büyükelçiliği, Sida’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.
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yansıtmamaktadır.
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Mahpus: Arapça “mahbūs” kelimesinden türetilmiştir ve “kapatılmış, hapse-

dilmiş (kimse)” anlamındadır. Derneğimiz tarafından kullanılmasının sebebi, 

mahkûm, hükümlü, vb. gibi kavramların aksine, kişiyi ceza ile ilişkilendirme-

den doğrudan hapsetme ve kapatılma durumlarının kendisiyle ilişkilendir-

mesidir. 

Hapishane: Arapça “habs” kökünden türetilmiştir. Türkçedeki çevirisi “bir 

yere kapatma, salıvermeme”dir. Dernek olarak ceza infaz kurumu veya ce-

zaevi kavramı yerine hapishane kavramını kullanmaktayız. 

Tutuklu: Hukuki bir terimdir. Hakkında mahkeme tarafından tutuklama ka-

rarı olmasına rağmen, davası devam eden ancak “suçu” kesinleşmemiş kişi-

ler için kullanılır.  

Hükümlü: Tutuklu gibi hükümlü de hukuki bir terimdir. Yargılama süreci ne-

ticesinde hakkında verilen mahkûmiyet hükmü kesinleşen kişidir. 

Hükümözlü/Hükümlü tutuklu: Yargılaması sonuçlanmış, hakkında mahkû-

miyet kararı verilmiş ancak kararla ilgili üst mahkemeye başvuru süresi dol-

mamış veya üst mahkemeye başvurmuş ve sonucunu bekleyen, henüz “ce-

zası” onaylanmamış mahpuslara “hükümözlü” ya da “hükmen tutuklu”denir. 

İnfaz koruma memuru: 3687 sayılı Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’te infaz koruma me-

murunun görevi şu şekilde tanımlanmaktadır: “İnfaz ve koruma memuru, 

kurumun güvenlik, düzen ve disiplininin sağlanması, hükümlülerin kurum 

içindeki hareketlerinin takip ve kontrolü ile gözetimi ve kurumun temiz tu-

tulması ile hükümlülerin iç yönetmeliklere uygun surette hareket etmeleri-

ni sağlamakla görevli olup, müdür ve ikinci müdür veya bunların bulunmadı-

ğı yerlerde idare memuru ile infaz ve koruma başmemuru tarafından verilen 

görevleri yapar”. 
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Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpus: Türkiye’de idam cezasının kaldırıl-

masının ardından ortaya çıkan statüdür. Türkiye’deki ağırlaştırılmış müebbet hü-

kümlüsü mahpusları “tahliye umudu olanlar” ve “tahliye umudu olmayanlar” olarak 

ikiye ayırabiliriz. İlk kategori adli mahpuslar için geçerli olup kanunen koşullu salı-

verilmeye başvurma hakkı en az 30 yıldır. Siyasi mahpuslar için böyle bir ihtimalden 

bahsetmek mümkün değildir.  

Kadın mahpus: Nüfus cüzdanı, pasaport gibi kimlik tanımlayan resmi belgelerde 

cinsiyet bölümünde kadın yazan mahpuslardır. 

Çocuk mahpus: 12-18 yaş arası olan ve kendi yargılamalarından dolayı hapsedilen 

çocuklardır. 

Engelli mahpus: 9463 Sayılı Engelliler Hakkında Kanuna’a göre engelli olarak ta-

nımlanan mahpuslardır. 

LGBTİ+ mahpus: Lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel ve interseks mahpuslardır. 

İşçi mahpus: Kapalı ve açık hapishanelerde; kurum içi veya dışında; işyurtları, kamu 

ve özel sektör işbirliği kapsamında veya hapishanedeki günlük temizlik, çay ocağı 

servisi, yemek yapım ve dağıtımı gibi işlerde çalışan tüm mahpusları işaret eden 

mahpus grubudur. 

Öğrenci mahpus: Tutuklanmadan önce aktif bir şekilde örgün eğitime katılan ve/

ya hapishaneye girdikten sonra yaygın eğitime devam eden mahpuslardır.  

Yabancı mahpus: Yabancı uyruklu mahpuslar en genel tanımıyla hapishanesinde 

tutuldukları ülkenin vatandaşı olmayan kişilerdir. O ülkede yaşayan, dili ve kültürü 

bilen kişiler olabilecekleri gibi ülkede turizm, öğrenim gibi sebeplerle kısa süreliği-

ne ya da yalnızca bir geçiş noktası olduğu için bulunan kişiler de olabilirler. 

FAALİYET RAPORU 2020
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2020 yılı herkes için olduğu gibi bizim için de zorluk ve 

yeniliklerle doluydu. Dünyanın Koronavirüs (COVID-19) 

pandemisinin etkisi altına girmesinin ardından Mart ayı 

itibariyle faaliyetlerimizi, dijital ortama taşıyarak çalış-

malarımızı evden sürdürmeye başladık. Bu süre zarfında 

mahpuslar ve mahpus yakınlarına danışmanlık vermeye, 

hapishanelerde yaşanacak olası salgın risklerine ilişkin 

basın metinleri hazırlamaya, gelen şikayetleri raporla-

maya, yaşanan sorunlara ve gelişmelere ilişkin röportaj-

lar vermeye, hapishanelerde yaşanan salgınlarda dünya 

genelinde ne gibi önlemler alındığına dair haber çevi-

rileri yapmaya devam ettik. Uzaktan çalışma sistemine 

geçmemizle birlikte stajyer ve gönüllü çağrılarımızı askı-

ya almak zorunda kaldık. 

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen yerlerden biri 

de şüphesiz hapishaneler oldu. Koronavirüs (COVID-19) 

ile ilgili bütün kaynaklarda virüsün yayılmasını engelle-

mek için kişisel hijyenin ve sosyal mesafenin önemine 

dikkat çekilmektedir. Toplu şekilde yaşamın en yoğun 

olduğu ortamlardan biri olan hapishanelerde özellikle 

sosyal mesafenin sağlanmasının zor olduğu somut bir 

gerçekliktir. Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının görüldü-

ğü Mart ayıyla birlikte mahpuslardan gelen mektuplar 

ve danışma hattı aracılığıyla hapishanelerden gelen CO-

VID-19 şikayetlerini düzenli olarak raporlamaya ve bu 

raporları kamuoyuyla paylaşmaya başladık. 2020 yılı bo-

yunca 20 adet COVID-19 raporu hazırladık, 2021 yılında 

da hapishanelerden gelen şikayetleri raporlaştırmaya 

devam edeceğiz. 

COVID-19 salgınının pandemi halini almasıyla birlikte 

tüm dünyada kişisel hijyene verilen önem artmaya baş-

ladı. Olası hastalıkları ya da salgınları önlemek amacıy-

la, mahpusların ekonomik durumlarını da göz önünde 

bulundurularak kişisel hijyen için gerekenlere düzenli 

erişim hedefiyle Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı 

tarafından desteklenen, koordinasyonunu Çağdaş Hu-

kukçular Derneği, Hak İnisiyatifi, İstanbul Diş Hekimleri 

Odası, İstanbul Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği, Öz-

gürlük İçin Hukukçular Derneği, Sağlık ve Sosyal Hiz-

met Emekçileri Sendikası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve 

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı ile birlikte üstlen-

diğimiz  “Hapishanelerde Ücretsiz Temizlik Kiti” kam-

panyasını Aralık ayında sivil toplum örgütleri ve meslek 

odalarının imzasına açarak başlattık. 

2020 bizim için, zorlukları ve yeniliklerinin yanı sıra eki-

bimizin de genişlediği bir yıl oldu. Kaynak Geliştirme ve 

Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Mali ve İdari İşler Sorum-

lusu, Danışma Hattı Sorumlusu, Engelli Tematik Alan 

Temsilcisi, LGBTİ+ Alan Temsilcisi, Öğrenci Tematik Alan 

Temsilcisi, İletişim Sorumlusu, Hukuk Sorumlusu pozis-

yonlarında çalışacak arkadaşlarımız 2020 yılında aramı-

za katıldı. 

2020 yılı CİSST faaliyetlerine dair bilgiler içeren bu rapor, 

CİSST’in her yıl düzenli şekilde çıkarmayı hedeflediği ra-

porların ilkidir. Bir yıl boyunca yürüttüğümüz faaliyetle-

re, gerçekleştirdiğimiz etkinliklere, kampanyalarımıza, 

hazırladığımız yayınlara dair detaylı bilgiye bu rapordan 

ulaşabilirsiniz. 

cisst.org.tr

FAALİYET RAPORU 2020
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Amaçlarımız   

• Mahpusların haklarının ve özgürlüklerinin korunma-

sı, bu hak ve özgürlüklerin insan onuruyla ve evren-

sel değerlerle bağdaşır duruma gelmesinin sağlan-

ması; 

• Türkiye’deki hapishanelerin şartlarının uluslararası 

insan hakları standartlarıyla uyumlu, insan onuruna 

olabildiğince uygun olması için yerel ve uluslararası 

sivil toplum katkısının mobilize edilmesi; 

• Hapishanelerin şeffaflaştırılması, sivil toplumla 

bağlarının güçlendirilmesi; 

• LGBTİ+, engelli, yaşlı, yabancı uyruklu, kadın, çocuk, 

ağırlaştırılmış müebbet, hasta, işçi, öğrenci gibi “de-

zavantajlı”, “hassas” veya “kırılgan” olarak da adlan-

dırılan “özel ihtiyaç sahibi” mahpus gruplarına iliş-

kin farkındalığın artırılmasının yanı sıra, bu mahpus 

gruplarının haklarının korunması ve ihtiyaçlarının 

karşılanması için özel çalışmalar yürütülmesi; 

• Ceza infaz sistemi üzerine akademik veya profesyo-

nel faaliyet gösterecek/gösteren kişilerin deneyim-

lerini artırmak için yerel ve uluslararası gönüllülerle 

birlikte çalışılması; 

• Yazılı-görsel medya, sosyal medya ve internetin et-

kin kullanımı yoluyla hapishaneler konusunda far-

kındalık ve hassasiyet yaratılması; 

• Hapishanelere ilişkin uluslararası standartları içeren 

belge ve kaynakların Türkçeye çevrilerek basılma-

sının sağlanması ve bu yolla hapishaneler alanında 

çalışan kişi, kurum ve kuruluşlara başvuru kaynağı 

yaratılması; 

• Mağdurların da durumu dikkate alınarak hapset-

meye alternatif, onarıcı, sosyal entegrasyonu teşvik 

eden yaptırımların uygulanmasına katkıda bulunul-

ması, suçu önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması ve 

bu sayede hapishanelerin kullanımının azaltılması 

için destek olunmasıdır. 

 

İlkelerimiz 

• Tüm çalışmalarında insan haklarını ve insan onurunu 

temel alır ve hak temelli mücadeleye katkıda bulun-

mayı hedefler. 

• Her türlü şiddeti ve ayrımcılığı reddeder. 

• İnsan haklarının bütüncül olduğunu savunur ve hak-

lar arasında hiyerarşi kurmaz. 

• Ceza infaz sistemi ile ilgili sorunların toplumun so-

runları olduğunu kabul eder ve toplumun bu konuda 

sorumluluk üstlenmesi gerektiğine inanır. 

• Tarafsız ve kapsayıcıdır. Gerek çalışmalarındaki part-

nerlerini belirlerken gerek mahpus gruplarıyla ilgi-

lenirken gerekse de çalışmalarını yürütürken taraf 

gözetmez. 

• Mahpusların sadece “suçlu” olarak kodlanmasını ve 

nesneleştirilmesini reddeder ve onları hak özneleri 

olarak görür. 

• Şeffaftır. Çalışmalarını raporlar ve çıktılar aracılığıy-

la kamuoyuyla paylaşır. 

• Enternasyonalisttir. Uluslararası çalışmalar gerçek-

leştirmenin önemine inanır ve uluslararası çalışma-

lar yürütüp yapılan çalışmaları destekler. 

• Kolektiviteye ve demokrasiye inanır. Çalışmaların 

ekip içerisinde demokratik ve şeffaf olarak yürütül-

mesini destekler. 

• Zarar vermeme ve gizlilik açısından sorumluluk il-

kelerini benimser. Yaptığı çalışmaların mahpuslara 

olumsuz geri dönüşleri olmamasına özen gösterir. 

Bulgulara ilişkin raporlarını kamuoyuyla paylaşırken 

mahpusların özel hayatlarını deşifre etmez. 

• Bağımsızdır. Devlet veya fon veren herhangi bir ku-

ruluşla bağımsızlığını zedeleyecek bir ilişki geliştir-

mez. Çalışmalarını destekleyen kuruluşların çalışma-

ların içeriğine ve çıktılarına müdahalesini reddeder. 

 

cisst.org.tr

FAALİYET RAPORU 2020
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HAKKIMIZDA

Vizyonumuz 

Türkiye’nin özelde mahpus hakları olmak üzere tüm in-

san haklarının hayata geçirildiği ve garanti altına alındı-

ğı, hapishane koşullarının ve mahpus haklarının insan 

hakları ve evrensel değerlerle bağdaşır hale geldiği bir 

ülke haline gelmesidir. 

Misyonumuz 

Türkiye’de mahpus haklarının yerleşmesi, mahpusların 

hak özneleri olarak tanımlanması ve hapishane koşulla-

rının iyileştirilmesi için izleme değerlendirme ve savu-

nuculuk çalışmaları yapmaktır. 

 

Organizasyon  Yapısı

2006 
 Kuruluş 

TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ 

DESTEKLEME KURULU

KAPASİTE GELİŞME
 KOORDİNATÖRÜ

ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER VE 

KAYNAK 
GELİŞTİRME

İLETİŞİM VE 
KAMPANYA

DANIŞMA
HATTI

MALİ VE İDARİ 
İŞLER

HUKUK 

İZLEME 
DEĞERLENDİRME
 KOORDİNATÖRÜ

SAVUNUCULUK
 KOORDİNATÖRÜ

FİNANS
 KOORDİNATÖRÜ

ETİK KURUL
DENETLEME 

KURULU

AKADEMİK DANIŞMA
KURULU

KOORDİNASYON KURULU

UZMANLAR

YÖNETİM KURULU

ÇOCUK KADINLGBTİ +

ENGELLİYABANCI İŞÇİ

SAĞLIK

ÖĞRENCİ

GENEL AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

TEMATİK ALAN 
TEMSİLCİLERİ

TEMATİK ALAN TEMSİLCİLERİ



13

FAALİYET RAPORU 2020

cisst.org.tr

Dünden bugüne CİSST  

2006 
 Kuruluş 

2007 
Ceza İnfaz Sistemi ve Sivil Toplum Konferansı 

2009 

 Tematik alanlar oluşturulması 

2015 

Tematik alan bloglarının açılması 

Mahpus Hakları El Kitabı  

Hapishanelerde Ücretsiz Ped İstiyoruz   
Kampanyası 

Hapishanede Engelli, Yabancı, LGBTİ   
Olmak Konferansı 2016 

 “Hapiste Genç Var” Belgeseli  

 Türkiye’de Mahpus Olmak - 1 Konferansı 

 Türkiye’de Mahpus Olmak - 2 Konferansı 

2017 

Hapishane Çalışmaları Kütüphanesi kuruldu 

Başvuru Rehberi sitesi açıldı 

“Bir Hasta Mahpus Anlatıyor” Kısa Filmi 

2018 

 Mahpus Danışma Hattı’nın açılması  

 Hapsetmenin Alternatifleri Konferansı 

“Hapishaneler Hakkında 

Bilmediklerimiz” Kısa Filmi 
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Türkiye Hapishane Çalışmaları 
Merkezi (Turkey’s Center for Prison 
Studies-TCPS) 2015 yılında, CİSST 
tarafından kurulmuştur. 

TCPS, üniversiteler ve akademisyenlerle yakın ilişkiler kurarak Türkiye 

hapishaneleri üzerine yapılan çalışmaları artırmayı ve geliştirmeyi hedefler. 

2017’de açılan Hapishane Çalışmaları Kütüphanesi de, hapishaneler üzerine 

Türkçe ve İngilizce yayınlardan oluşan geniş bir literatürü araştırmacıların 

ilgisine sunmuştur. Proje sona ermiş olsa da güncel durumda CİSST rapor ve 

yayınları TCPS Yayınları adına basılmaktadır. 



15

Kitaplar 
Mahpus Hakları El 
Kitabı
Son yasa ve yönetmelik de-

ğişikliklerini de dikkate ala-

rak güncellenen “Mahpus 

Hakları El Kitabı”nı Norveç 

Büyükelçiliği desteğiyle ya-

yınlandı.  

2020 yılına kadar 
TCPS yayınlarından 

basılmış 34 kitap, 
10 çeviri, 16 araştırma, 

40 rapor, 2 yazı 
bulunmaktadır. 

FAALİYET RAPORU 2020

Çeviriler 
CİSST, insan hakları perspektifiyle hapishaneleri 

odağına alan üç uluslararası yayını Etkiniz desteğiyle 

Türkçeye çevirdi. CİSST’in çevirisini üstlendiği bel-

geler sırasıyla hapishanelerde toplumsal cinsiyete 

dayalı izleme, hücre hapsi ve Kosova’da alıkonulma 

yerlerinde insan hakları konularına odaklanıyor. 

• Hücre Hapsi Üzerine Bir Kitap - Sharon 
Shalev 

• Alıkonulma Yerlerinde Kadınlar:    
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı İzleme İçin 
Bir Rehber 

• Kosova’daki Alıkonulma Yerlerinde   
İnsan Hakları İzleme Raporu 2018 

Yazılar 

• FORUM #Pride2020 – Viyan Kınalı          
 – İnsan Hakları Perspektifinden Türkiye’de Trans Mahpuslar 

• Elazığ Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporunun Değerlendirilmesi 

• Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Raporu Hakkında 

https://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/mahpus_haklari_elkitabi_2020_internet.pdf
https://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/mahpus_haklari_elkitabi_2020_internet.pdf
https://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2020/08/hucre-hapsi-unitelerinin-izlenmesi-ve-denetlenmesi.pdf
https://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2020/08/hucre-hapsi-unitelerinin-izlenmesi-ve-denetlenmesi.pdf
https://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2020/08/alikonulma-yerlerinde-kadinlar-toplumsal-cinsiyete-duyarli-izleme-icin-bir-rehber.pdf
https://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2020/08/alikonulma-yerlerinde-kadinlar-toplumsal-cinsiyete-duyarli-izleme-icin-bir-rehber.pdf
https://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2020/08/alikonulma-yerlerinde-kadinlar-toplumsal-cinsiyete-duyarli-izleme-icin-bir-rehber.pdf
https://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2020/08/kosovadaki-alikonulma-yerlerinde-insan-haklari.pdf
https://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2020/08/kosovadaki-alikonulma-yerlerinde-insan-haklari.pdf
https://cisst.org.tr/yazilar/forum-pride2020-viyan-kinali-insan-haklari-perspektifinden-turkiyede-trans-mahpuslar/
https://cisst.org.tr/yazilar/forum-pride2020-viyan-kinali-insan-haklari-perspektifinden-turkiyede-trans-mahpuslar/
https://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/elazig-ceza-infaz-kurumlari-inceleme-raporunun-degerlendirmesi-cisst.pdf
https://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/bakirkoy-kadin-k-rapor.pdf
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TÜRKİYE HAPİSHANE ÇALIŞMALARI MERKEZİ

Raporlar 

• COVID-19 Raporları 
31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (CO-

VID-19), kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılmış ve küresel bir salgın ha-

line gelmiştir. Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının açıklandığı tarih olan 11 Mart 

2020’den itibaren Danışma Hattı ve mektuplar aracılığıyla mahpuslardan ve 

mahpus yakınlarından gelen koronavirüs şikayetlerini düzenli periyotlarla ra-

porlamaya başladık. 2020 yılı boyunca 48’i açık, 82’si kapalı hapishanelerden 

olmak üzere toplamda 130 farklı hapishaneden gelen şikayetleri hapishane-

lerin ve mahpusların bilgilerini gizli tutarak 20 adet Hapishanelerden Gelen 

koronavirüs (COVID-19) Kaynaklı Şikayetler Raporu hazırladık. Hapishaneler-

den Gelen koronavirüs (COVID-19) Kaynaklı Şikayetler Raporlarını 2021 yılın-

da da hazırlamaya devam ediyoruz. 

Tematik Alan Raporları 

• Hapiste Çocuk - Pandemi Döneminde Çocuk Mahpuslar ve Mahpus Anneleriyle Tutulan Çocuklar 

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı’nın bir üyesi olarak pandemi döneminde çocuk mahpusların ve an-

neleriyle hapishanelerde tutulan çocukların durumunu değerlendirdiğimiz bu raporu hazırladık.  

https://cisst.org.tr/tcps-yayinlari/raporlar/covid-19-raporlari/
https://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2020/11/cocuk-mahpuslar-ve-mahpus-anneleriyle-tutulan-cocuklar.pdf
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İzleme Kurulu Raporları 

• İnsan Hakları İhlalleri Başvuru Cevapları Raporu 

Derneğimizin izleme ve savunuculuk çalışmaları kapsamında mahpuslardan ulaşan 

talep ve şikayetler çerçevesinde, 01.01.2016 ile 31.12.2019 tarihleri arasında Adalet 

Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), Cumhurbaşkanlığı İletişim 

Merkezi (CİMER), Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu (MİHİK), Türkiye İnsan 

Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurul-

ları ile il ve ilçe insan hakları kurullarına  derneğimiz tarafından yapılan başvurular 

ve bu başvurulara verilen cevapların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan “İnsan 

Hakları İhlalleri Başvuru Cevapları Raporu”  yayınlandı. 

Yıllık rapor 
CİSST tarafından Hollanda Büyükelçiliği’nin fon desteği ile yürütülen “İzleme, Ra-

porlama ve Savunuculuk Faaliyetlerinin Niteliğinin Artırılması Projesi” kapsamında 

Türkiye hapishanelerinin ve özel ihtiyacı olan mahpusların durumunu anlattığımız 

“CİSST 2019 Yıllık Raporu” yayınlandı. 

FAALİYET RAPORU 2020

https://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2020/06/insan_haklari_basvuru_raporu.pdf
https://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2020/11/cisst_yillik_rapor_2019_TR-1.pdf
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Destek Merkezi 
Mahpusların çoğu, özellikle adli mahpuslar, hakları ve bunları talep edebilecek-

leri yollar hakkında bilgi sahibi değildir. Bu sebeple, hak ihlali yaşadıklarında ya 

sessizlikle durumu kabullenme yoluna giderler ya da durumdan şikayet etseler 

de bunu değiştirmelerine imkân verecek mekanizma ve araçlara erişemezler. 

Ayrıca, yasal prosedürler ve mevzuat çok sayıda hukuki terim içeren, herkesin 

kolaylıkla anlayamayacağı karmaşık metinlerdir. Bu nedenle, CİSST hak mücade-

lelerinin güçlenmesi için mahpus ve yakınlarını bilgilendirir, onlarla birlikte/onlar 

adına başvurular yapar ve başvuru mekanizmalarına erişim konusunda destek 

verir. Destek Merkezi altında yürütülen faaliyetler şunlardır: CİSST Danışma 

Hattı, mektuplaşma faaliyetleri, mahpus yakınlarına yüz yüze görüşmeler veya 

e-mail yoluyla danışmanlık sağlanması, başvuru kolaylaştırıcılığı, Mahpus Hakla-

rı El Kitabı & Mahpuslar için Haklarım Başvuru Kılavuzu’na erişimin sağlanması, 

avukat ziyaretleri, stratejik davalama ve başvuru rehberi. 

• Danışma hattı 
CİSST Danışma Hattı, mahpus haklarına dair bilgi almak isteyen, kendisinin ya da 

hapishanedeki yakınlarının hak ihlaline uğradığını düşünen, ceza infaz sistemi-

ne ilişkin soruları veya sorunları olan mahpus veya mahpus yakınlarının bilgi ve 

destek almaları için oluşturulmuş bir telefon hattıdır. Hat, hafta içi 10.30-18.00 

saatleri arasında hizmet vermektedir. 

• Mektuplaşma 
CİSST, mahpuslar ve mahpus yakınlarıyla mektup, danışma hattı ve gerekli hal-

lerde gerçekleştirilen avukat ziyaretleri aracılığıyla da iletişim kurar ve hapisha-

nelerde yaşanan sorunlar ya da hak ihlallerine ilişkin aktarılan şikayetleri kay-

deder. Bu iletişim, bir uzman tarafından yürütülür ve mahpuslara hakları ve hak 

arama yolları konusunda bilgi vermenin yanı sıra; ilgili idari kurumlara başvuru 

yapmayı kapsayan şekilde vaka takibi de yapılır. 

• Veri tabanı 
CİSST Veritabanı, mektup, danışma hattı ve avukat görüşleri aracılığıyla hapis-

hanelerden gelen bilgilerin sınıflandırılması ve bu veriler üzerinden hazırlanan 

karşılaştırmalı raporların sunulması amacıyla geliştirilen bir yazılımdır. Sistem, 

temelde hapishanelere dair CİSST’in elindeki verilerin, hak ihlalleri iddialarının 

izlenmesi için hazırlanan göstergeler aracılığıyla sınıflandırılmasına dayalıdır. Bu 

sistem ile CİSST, mahpusların durumunu takip etme, hapishanelerin koşullarını 

ve hapishanelere özgü sorunları ortaya çıkarma, mahpusların yaşadıkları ihlalle-

ri görebilme imkânına sahip olur. Ayrıca, ihlaller için hazırlanan idari başvurular 

ve bu başvurulara idari kurumlardan gelen cevaplar da sistem içinde kategorize 

edilir.  
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CİSST, veritabanı ile mahpusların bireysel durumlarını 

takip edebildiği gibi, koşullarındaki değişimleri de takip 

etme şansına sahiptir. Bu yolla özel ihtiyaç sahibi mahpus 

grubunda öne çıkan sorunlar ayrı ayrı tespit edilebilir ve 

hangi şikâyetlerin hangi hapishanelerde yoğunlaştığı, 

süreç içerisinde bu şikâyetlerde nasıl değişimler olduğu 

görülebilir. Yine bu veri tabanı ile CİSST’in ihlallere yö-

nelik yaptığı insan hakları başvurularının nasıl sonuçlan-

dığı, bu başvuruların hangi durumlarda sonuçsuz kaldığı 

izlenebilir. Bu sayede, benzer durumlarla karşılaşmamak 

adına alınacak önlemlere dair yöntemlerin tartışılması 

da mümkün hale gelir. 

• Avukat ziyaretleri 
       Gönüllü avukat ağı 

CİSST uzmanları, mahpus mektupları ya da danışma 

hattı aracılığıyla iletilen avukat ziyareti taleplerinin 

karşılanması için organize edilen gönüllü avukatlar-

dan oluşturulmuş bir avukat ağı bulunmaktadır. Ağa 

katılmak istediğini ifade eden kişilere ağa ilişkin tüm 

evraklar—CİSST etik tutum belgesi, etik ilkeler, avukat 

ağı sunumu, görüşme ve raporlama yol haritası, bilgi-

lendirme ve gizlilik formu—mail aracılığıyla gönderilir. 

Aynı mailde avukatın faaliyet ili ve deneyimi ile ilgili de 

kendisinden bilgi istenir. Ardından kişi Whatsapp ve 

mail grubuna eklenir ve bilgileri Excel dosyasına kay-

dedilir. Avukat ziyareti ihtiyacı doğduğunda mevcut 

iletişim kanalları kullanılarak gönüllü avukata ulaşılır 

ve kendisine aktarımı yapacak olan CİSST uzmanı ile 

iletişim kurması sağlanır. Yönlendirme sırasında mah-

pusun yaşı, cinsiyet kimliği, cinsel yönelimi, sağlık duru-

mu gibi hususlar da dikkate alınarak ihtiyaç duyulması 

halinde avukata iletişim ve davranış konusunda gerekli 

bilgilendirmeler yapılır. Ziyaret kapsamında yapılan yol 

ve harcırah masraflarının faturalanması gerektiği gö-

nüllü avukata hatırlatılır. Görüşten sonra avukattan bir 

rapor hazırlaması beklenir. Rapor CİSST uzmanına ulaş-

tıktan sonra şikayetler, ihlal edilen veya tehdit altında 

bulunan haklar ve ziyaret kapsamında edinilen bilgiler 

avukat ağı raporuna işlenir. 

• Mahpuslara Bilgi Notları ve Başvuru Rehberi  
CİSST uzmanları, iletişimde olduğu mahpuslara hakları 

konusunda bilgilendirici kaynakları iletirler. Mahpuslara, 

şikayetlerine yönelik hakları, hak arama yolları ve pratik 

bilgiler içeren bilgi notlarının yanı sıra, Mahpus Hakları 

El Kitabı, Haklarım Başvuru Kılavuzu ve Yabancı Mahpus-

lar için Haklar El Kitabı isimli yayınlar gönderilir. Bu sa-

yede mahpusların kendi haklarını korumaları konusunda 

güçlenmeleri sağlanır. 

•  Başvurular 
CİSST, mahpuslar ve mahpus yakınlarıyla mektup, da-

nışma hattı ve gerekli hallerde gerçekleştirilen avukat 

ziyaretleri aracılığıyla iletişim kurar ve hapishanelerde 

yaşanan sorunlar ya da hak ihlallerine ilişkin aktarılan 

şikayetleri kaydeder.  

Bu süreçte hak ihlalinin ortadan kalkması ve mahpusun 

koşullarının iyileştirilmesi için birebir iletişim sürdürülür 

ve süreç sonuçlanana kadar takip edilir. Hapishanelerin 

yaklaşık %60’ı ile iletişimde olan CİSST, sahip olduğu bu 

ağ sayesinde Türkiye hapishanelerindeki insan hakları 

koşulları hakkındaki en kapsamlı ve içerik açısından en 

çeşitli bilgi ve verileri toplayabilmektedir. CİSST’in edin-

diği bilgiler bir bütün olarak analiz edilir ve Türkiye ha-

pishanelerindeki insan hakları durumuna ilişkin genel ve 

tematik raporlar sayesinde yerel ve uluslararası muha-

tapların harekete geçmesi hedeflenir. 

Bu veriler, ilgili sivil toplum aktörleri ve akademinin de 

katılımıyla, yapısal çözüm önerileri oluşturulması için 

kullanılır. Bu şekilde geliştirilen sorun tespitleri ve çö-

züm önerileri, basın duyuruları, kampanyalar, politika 

belgeleri ve yayınlar aracılığıyla devleti gerekli düzen-

lemeler ve uygulamalar konusunda harekete geçirmeyi 

hedefler. 

 

FAALİYET RAPORU 2020
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Tematik alanlar 

CİSST, sivil toplumu mobilize etme hedefiyle bağlantılı 

olarak alan kurma ve bu alanları geliştirme çalışmaları 

da yürütür. Bu genel ve tematik ağların amacı sivil top-

lumun konuyla ilgili bilgisini artırmak, onları bu alanda 

çalışmaya teşvik etmek, kendi çalıştıkları alana hapisha-

neleri eklemelerini sağlamak, spesifik konular etrafında 

ortak etkinlikler (basın duyuruları, kampanyalar gibi) 

gerçekleştirmektir. Tematik alan temsilcileri, her yıl en 

az bir kere gerçekleştirilen atölyeler ile bir araya gele-

rek ilgili mahpus grubunun güncel sorunları hakkında 

bilgi alışverişinde bulunur. Tematik alanlar, CİSST’in sa-

vunuculuk ve izleme faaliyetlerinin merkezinde yer al-

maktadır. Özel ihtiyaçları olan mahpus gruplarını ve bu 

ihtiyaçları görünür kılmak amacıyla oluşturulan tematik 

alanlar, farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerini 

de hapishane alanında mobilize etmektedir. Mevcut du-

rumda, dernek bünyesinde 9 tematik alan bulunmakta-

dır. Bu tematik alanlar ağırlaştırılmış müebbet, çocuk, 

engelli, genel, LGBTİ+, kadın, öğrenci, sağlık, yabancıdır.  

• Hapiste Ağırlaştırılmış Müebbet 
Hapiste Ağırlaştırılmış Müebbet Teması, 

ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mah-

puslar özelinde izleme ve değerlendirme, 

insan hakları savunuculuğu, kamuoyunda 

farkındalık yaratma ve ilgili sivil toplum 

örgütlerini harekete geçirme amaçlarını gütmektedir.  

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Türkiye’de idam 

cezasının kaldırıldığı 2002 yılında bu cezanın yerine 

getirilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bir 

kişiye verilebilecek en ağır ceza haline gelmiştir. Türki-

ye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre infaz 

koşulları ağır insan hakları ihlalleri içeren bu ceza, kamu-

oyunda kendisine çok sınırlı olarak yer bulabilmektedir.  

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü-

ğü’nün 2014 yılında açıkladığı istatistiklere göre “terör 

ve örgütlü suçlardan 126, adli suçlardan 1327 olmak 

üzere toplamda 1453 hükümlü” bulunmaktaydı. Bu ta-

rihten itibaren ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mah-

pus sayısının kaça ulaştığı bilinmemektedir. 

Hapiste Ağırlaştırılmış Müebbet Ağı, 2015 yılında, CİSST 

tarafından bu alanda çalışma yürüten kişi ve kurumları 

bir araya getirmek, bilgi ve deneyim paylaşımını sağla-

mak, ortak bir hareket zemini oluşturmak amacıyla ku-

rulan bir platformdur. 

• Hapiste Çocuk 
Hapiste Çocuk Teması kapsamında, ceza 

infaz sistemine yönelik araştırmalarını 

12-18 yaş arasında olup kendi yargılan-

dıkları dosyalardan veya 0-6 yaş arasında 

olup annelerinin yargılandıkları dosya-

lardan dolayı hapsedilen çocuklar için çalışmalar yürü-

tülmektedir. Uluslararası sözleşmelerle güvence altına 

alınan çocuk haklarının, mevzuatın düzenlenmesinde ve 

uygulanmasında dayanak olması gerektiğini savunmak-

tadır.  

En temelde, adalet sistemi içerisinde onarıcı yönünün 

olmadığı kabulüyle çocuk hapishanelerinin kapatılma-

sını, çocukların psikososyal durum ve ihtiyaçları doğrul-

tusunda kapatılma yerine alternatif önlemler alınmasını 

hedefler. Bu asli hedefe ulaşana kadar infaz sisteminde 

çocuğun çocuk olmaktan gelen hakları ve ihtiyaçları gö-

zetilmeksizin yapılan düzenlemelere iyileştirici öneriler 

getirmekte ve fiili ihlal durumlarında insan hakları baş-

vuruları yapmaktadır. 

CİSST çocuk mahpusların yaşadığı hak ihlallerini duyur-

mak ve bunlara çözüm bulmak amacıyla Hapiste Çocuk 

Tematik Alanı isimli, içerisinde farklı sivil toplum örgüt-

lerinin bulunduğu bir platform oluşturmuştur. Bu tema-

tik alan, dayanışma içerisinde olduğu diğer platformlar-

la birlikte disiplinlerarası tartışmaların yanı sıra, infaz 

sistemindeki çocukları temel alan hak temelli savunucu-

luk faaliyetleri yürütmektedir. 

FAALİYETLER
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CİSST, Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı ve 

Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi’nin de birer üyesi-

dir. 

•  Hapiste Engelli 
Hapiste Engelli Teması, sosyal hayata ka-

tılımları kapatılma alanları dışında dahi 

oldukça zorlaştırılmış olan engelli birey-

lerin, hapishanelerde karşılaştığı engel 

ve zorlukları olabildiğince aza indirgeme-

yi, engellilik dolayısıyla var olan ihtiyaçların karşılanma-

sını ve yaşanan hak ihlallerinin duyurulmasını amaçla-

maktadır. 

Bu çerçevede Hapiste Engelli Teması, engelli mahpus-

ların sosyal haklara erişimlerinin temel bir insan hakkı 

olduğu ilkesiyle, hapishane ortamlarının engelli mah-

puslar için erişilebilir kılınması ve engelli mahpusların 

karşılaştığı hak ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla iz-

leme, raporlama ve savunuculuk faaliyetleri yürütür. 

Hapiste Engelli Teması bu faaliyetler kapsamında, mah-

puslarla mektuplaşma, engelli dostu kurum, kuruluş ve 

derneklerle işbirliği; soru önergeleri verme ve mevzuat 

değişikliği talebinde bulunma gibi yolların yanı sıra, lobi-

cilik, röportaj yapmak ve hapiste engelliliği içeren haber 

kaynaklarını kendi blogunda yayınlamak gibi yöntemleri 

kullanarak engelliliğe dair farkındalığı artırmayı hedef-

lemektedir. 

CİSST engelli mahpusların yaşadığı hak ihlallerini duyur-

mak ve bunlara çözüm bulmak amacıyla Hapiste Engelli 

Tematik Alanı isimli, içerisinde farklı sivil toplum örgüt-

lerinin bulunduğu bir platform oluşturmuştur. 

• Hapiste Kadın 
Hapishane sistemi içinde bulunan mah-

pusların çoğunluğunu her zaman erkek-

lerin oluşturması, kadınların cinsiyetleri-

ne özgü ihtiyaçlarının genel olarak ihmal 

edilmesine yol açmaktadır. Bu sebepten kadın mahpus-

ların toplum içerisinde halihazırda maruz kaldıkları ay-

rımcılık, hapsedilmeleriyle birlikte yoğunlaşarak devam 

etmekte ve bu yoğunlaşmanın yansımaları tahliye son-

rasında da görünmektedir. 

Hapiste Kadın Teması yürüttüğü mektuplaşma, insan 

hakları başvuruları, haber taramaları, soru önergeleri ve 

mevzuat değişikliği için yürüttüğü lobicilik çalışmalarıy-

la infaz sisteminin toplumsal cinsiyete duyarlı bir yakla-

şım kazanabilmesini amaçlamaktadır. 

CİSST kadın mahpusların yaşadığı hak ihlallerini duyur-

mak ve bunlara çözüm bulmak amacıyla Hapiste Kadın 

Tematik Alanı isimli, içerisinde farklı sivil toplum örgüt-

lerinin bulunduğu bir platform oluşturmuştur. Hapis-

te Kadın Tematik Alanı’nın faaliyetlerine örnek olarak 

“Hapiste Ücretsiz Ped Kampanyası” verilebilir. Kadın 

örgütlerini de içerisine alan bir imza metni ile birlikte 

yürütülen kampanya sonucunda fiili olarak pek çok ha-

pishanede kadınların pede erişimi sağlanmıştır. 

• Hapiste LGBTİ+ 
Hapiste LGBTİ+ Tematik Alanı, hapishane-

lerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği se-

bebiyle ayrımcılığa uğrayan, hak ihlaline 

maruz kalan bireylerin yaşadıkları prob-

lemleri asgariye indirmeyi, ihtiyaçlarını ve 

taleplerini öne çıkararak bu talepleri farklı yöntemler-

le çözmeyi, cinsiyet geçiş süreci, hormon kullanımı gibi 

farklı konularda bilgilendirme ve yönlendirme yapmayı, 

LGBTİ+ mahpuslarla dayanışmayı ve kampanyalar aracılı-

ğıyla kazanımlar elde etmeyi amaçlamaktadır. 

Bu çalışma alanı, LGBTİ+ mahpusların durumunu mek-

tuplaşma, danışma hattı ve avukatlar aracılığıyla takip 

eder, hak temelli izleme ve raporlama yapar, savunucu-

luk faaliyeti yürütür. 
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CİSST LGBTİ+’ların sorunlarını görünür kılmak, yaşadık-

ları ihlalleri duyurmak ve kamu kurumlarının dikkatine 

sunmak amacıyla Hapiste LGBTİ+ Tematik Alanı isimli, 

içerisinde farklı sivil toplum örgütlerinin bulunduğu bir 

platform oluşturmuştur. Hapiste LGBTİ+ Tematik Alanı, 

LGBTİ+ mahpuslara dair güncel verileri, bu kapsamda 

çıkan haberleri ve mahpusların derneklere ilettikleri ta-

lepleri kamuoyuna duyurmaktadır. Her yıl, tematik ala-

nın üyeleri (akademisyenler, öğrenciler, aktivistler) bir 

araya gelerek LGBTİ+ mahpusların güncel durumunu ve 

ihtiyaçlarını tartışıp eylem planları oluşturur. 

• Hapiste Öğrenci 
Hapiste Öğrenci Tematik Alanı, hapis-

hanelerde tutuklu ya da hükümlü ola-

rak bulunan ve herhangi bir kademede 

kesmek zorunda kaldıkları öğrenimle-

rine devam etmek isteyen bireylerin 

seslerini duyurmayı, öğrenim haklarına 

erişmek için ihtiyaç duydukları kanalları açmayı amaçla-

maktadır. 

Türkiye’de öğrenciyken tutuklanan ve öğrenimine de-

vam etmek isteyen kişilerin yanı sıra, öğrenimini hapis-

hanede sürdüren, girdiği sınavlar sonucunda üniversite-

yi kazanan mahpuslar da ciddi sorunlar yaşamaktadır. 

Hiçbir imkânı olmayan bu insanlardan öğrenim bedeline 

ve kırtasiye ihtiyaçlarına ek olarak, bağlı bulundukları 

okullarda girmeleri gereken sınavlara gidebilmeleri için 

yol parası dahi talep edilmektedir. Yürütülen çalışma bir 

yandan mahpusların öğrenim hakkının elde edilmesini 

amaçlarken diğer yandan mahpusların hak arama bilin-

cini geliştirmeyi ve kendi haklarını kendilerinin arayabi-

leceği kanalları yaratmayı hedeflemektedir. 

CİSST her bir mahpusun öğrenim hakkına eşit şekilde 

ulaşmasını sağlamak amacıyla Hapiste Öğrenci Tematik 

Alanı isimli, içerisinde farklı sivil toplum örgütlerinin bu-

lunduğu bir platform oluşturmuştur. 

• Hapiste Sağlık 
Hapiste Sağlık Tematik Alanı hasta 

mahpusların yaşadıkları hak ihlalleri-

nin araştırılıp görünür kılınmasını sağ-

lamakta, mevcut sorunlara ve ihlallere 

yönelik kamuoyuna bilgi vermektedir. 

Hasta mahpuslarla iletişim kurarak taleplerine, ihtiyaç-

larına, şikayetlerine yanıt bulabilmeyi, sağlık alanında 

sahip oldukları haklara ilişkin bilgilendirme yaparak 

yaşadıkları sorun ve problemleri aza indirmeyi amaçla-

maktadır. 

İnsan Hakları bağlamında hiçbir ayrım gözetmeksizin iz-

leme, raporlama ve savunuculuk yapan bu çalışma ala-

nı, mahpuslara dair güncel verileri, bu kapsamda çıkan 

haberleri ve mahpusların derneklere ilettikleri talepleri 

kamuoyuna duyurmaktadır. 

CİSST her bir mahpusun sağlık hakkına eşit şekilde ulaş-

masını sağlamak amacıyla Hapiste Sağlık Tematik Alanı 

isimli, içerisinde farklı sivil toplum örgütlerinin bulundu-

ğu bir platform oluşturmuştur. 

• Hapiste Yabancı 
Hapiste Yabancı Tematik alanı, göç-

men, koruma belgesi olan ya da va-

tansız; her türlü statü belgesine sahip 

olan veya bunların hiçbirisine sahip 

olmayan mahpusların hapishanedeki 

hakları ve yükümlülüklerine dair bil-

gilendirme yapar. İnsan hakları başvuruları yoluyla hak 

savunuculuğu, kamuoyunu bilgilendirme ve raporlama 

faaliyetleriyle mahpus grupları özelinde yoğunlaşmış 

sorunları duyurmayı ve bu sorunlara çözüm bulmayı 

amaçlamaktadır. Bu çalışma alanı Türkiye Hapishanele-

rinde kalan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan 

herkesi kapsamaktadır. 
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Türkiye’nin son yıllarda büyük oranda göç almasının bir 

sonucu olarak yabancı mahpusların sayısındaki yıllar için-

de yaşanan artış yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarmıştır. 2018 

yılının Kasım ayı verilerine göre 7897 yabancı uyruklu 

mahpus bulunurken bunların 3102’si Suriyelidir. Yabancı 

mahpuslar, tercüman eksikliğinden kaynaklı olarak ada-

lete erişimde, sağlık hizmetinde aksaklıklar yaşamakta; 

anadilde mektuplaşmak istediklerinde engellerle karşı-

laşmakta ve anadillerinde görsel, işitsel yayına ulaşmak-

ta güçlük çekmektedirler. Mahpusların görüş haklarını 

kullanabilmesi için başka bir ülkede yaşayan ailelerinin 

Türkiye’de hiç tanımadıkları bir şehre gelip şehir dışında 

bulunan hapishanede görüş gerçekleştirmeleri gerekir 

ki, bu da görüşlerin yasal olarak bir saatle sınırlandığı 

düşünüldüğünde mahpusun görüş hakkını kullanması-

nın fiili olarak imkânsız hale geldiği anlamına gelir. CİSST, 

yabancı mahpusların hapishanedeki haklarına ulaşmala-

rı ihtiyacı doğrultusunda hapishanede en çok konuşulan 

beş dilde kitaplar hazırlamıştır. Şimdilik Arapça, Darice, 

Farsça, İngilizce ve Kürtçe olan kitapları mahpuslara ve 

yakınlarına ulaştırma çabası devam etmektedir. 

CİSST yabancı mahpusların yaşadığı hak ihlallerini du-

yurmak ve bunlara çözüm bulmak amacıyla Hapiste Ya-

bancı Tematik Alanı isimli bir platform oluşturmuştur. 

Sağlık

430

Engelli

79

Kadın

118

Ağırlaştırılmış 
Müebbet 

153

LGBTİ+

105

Öğrenci

25

Yabancı

74

Diğer*

887

Danışma Hattı

354

Tematik alanlara göre görülen vaka sayıları

Toplam

2.225
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• Hapishanelerde Ücretsiz Temizlik 
Kiti Kampanyası 

Hapishanelerdeki tutulma koşullarına dayalı olarak or-

taya çıkan hak ihlalleri pandemi döneminde gittikçe 

artmaktadır. Hapishanelerin fiziki koşulları, insan sağlığı 

üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Mahpusların 

infaz süresince içinde bulundukları fiziksel koşullar se-

bebiyle imkanlara erişmede yaşadıkları zorluklara pan-

deminin getirdiği kısıtlamalar da eklenince mahpuslar 

hijyen şartlarını kendi olanakları elverdiğince sağlamak 

durumunda kalmıştır. Yaşadığımız pandemi sürecin-

de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Covid-19 ile 

mücadele önlemleri arasında sıraladığı “Tüm tutuklu 

ve hükümlülere yeteri kadar ücretsiz temizlik ve hij-

yen malzemesi dağıtılması” maddesi de bu ihtiyacın bir 

göstergesidir. Her ne kadar ücretsiz temizlik ve hijyen 

malzemesi dağıtılacağı belirtilmiş olsa da bu temizlik-

malzemelerinin hangileri olduğu; kimlere ve ne sıklık-

la dağıtılacağı belirtilmemiştir. Bu durum hapishane 

idarelerine çok geniş bir hareket alanı sağlamakta ve 

mahpusların ihtiyaçları doğrultusunda temizlik malze-

mesine erişmesini engellemektedir. Bu ihtiyaçtan yola 

çıkarak Aralık ayında “Hapishanelerde Ücretsiz Temizlik 

Kiti” kampanyasını Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı 

desteğiyle, koordinasyonunu Çağdaş Hukukçular Der-

neği, Hak İnisiyatifi, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstan-

bul Tabip Odası, İnsan Hakları Derneği, Özgürlük İçin 

Hukukçular Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 

Sendikası, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Toplum ve Hu-

kuk Araştırmaları Vakfı ile üstlenerek başlattık. “Hapis-

hanelerde Ücretsiz Temizlik Kiti” kampanyası, hapisha-

nelerde temizlik malzemelerine ücretsiz erişim talebini 

içeren bir bildiri ile 10.12.2020 tarihinde diğer sivil top-

lum örgütleri ve meslek odalarının imzasına açıldı ve 88 

sivil toplum örgütü imzacı oldu. Kampanyayı 2021’de de 

sürdürmeye devam ediyoruz. 

2020’de neler yaptık?
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• Tematik Alanlar
 - Bloglar
Mahpuslarla iletişimi sürdüren uzmanlar, konuyla ilgili 

yayınlanmış gazete haberlerini ve içeriklerini kendi bilgi 

ya da gözlemlerine dayanarak oluşturdukları haberleri 

bloglar aracılığıyla yaygınlaştırır. Bu sayede hapishane-

lerle ilgili güncel bilgilerin, gelişmelerin ve mahpusların 

yaşadıkları sorunların kamuoyu tarafından takip edilebi-

leceği bir kaynak oluşturulur.

2020 yılı boyunca aktif olarak kullanılan CİSST blogların-

da hapishanelerle ilgili 652 adet habere yer verilmiştir. 

 - Atölyeler
2020 uzaktan çalışmayı öğrendiğimiz bir yıl oldu. Yüz 

yüze gerçekleştirdiğimiz atölyelerimizi pandemiyle bir-

likte çevrimiçi platformlara taşıdık. 

  

o CİSST Hapiste Kadın Tematik Alanı Atölyesi, 5. Kadın 

Mahpuslar Atölyesini düzenledi. 

o CİSST Hapiste Engelli Tematik Alanı Atölyesi engelli 

hakları aktivistleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılı-

mıyla gerçekleştirildi.

o Hapiste Öğrenci Tematik Alanı tarafından Öğrenci 

Mahpuslar Atölyesi düzenlendi.

o CİSST Hapiste Çocuk Tematik Alanı, hapishanedeki ço-

cukların güncel durumlarının aktarıldığı ve izleme yön-

temlerinin tartışıldığı bir atölye gerçekleştirdi. 

Etkinlik türü

Tematik atölye

Tematik atölye

Tematik atölye

Tematik atölye

Tematik atölye

Tematik atölye

Tematik atölye

Genel/Tematik

Tematik atölye

Başlık

Engelli Ağı atölyesi

Öğrenci Mahpuslar atölyesi

Çocuk Mahpus Atölye

Kadın Mahpuslar Aötlyesi

Hapiste Sağlık II. Toplantı

Hapiste Sağlık III. Toplantı

Hapiste Sağlık IV. Toplantı

Hapiste Genel-Sağlık Toplantısı

Sağlık Ağı

Yüzyüze/Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Yüzyüze

Zoom

Zoom

Zoom

Zoom

Yüzyüze

Toplam

Alan

Engelli

Öğrenci

Çocuk

Kadın

Sağlık

Sağlık

Sağlık

Sağlık

Katılımcı sayısı

13

9

14

6

8

7

7

8

18

90

Düzenlediğimiz Etkinlikler
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Katıldığımız Etkinlikler

Etkinlik türü

Panel

Atölye

Çalıştay

Söyleşi

Konferans

Seminer

Webinar

Etkinlik

Toplantı

Eğitim

Adet

1

2

2

2

3

4

6

10

12

15

Toplam

57
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İnsan Hakları Başvuruları

Bilgi Edinme Başvuruları

Kurum

Türk Tabipler Birliği

Tabip Odası

Büyükelçilik / Konsolosluk

Baro

Büyükelçilik / Konsolosluk

Sağlık Bakanlığı

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu

İl / İlçe İnsan Hakları Kurulu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi

Cezaevi İzleme Kurulu

Meclis İnsan Hakları Komisyonu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Adalet Bakanlığı

Adet

1

2

4

5

12

18

121

368

418

402

412

433

434

459

Kurum

Adalet Bakanlığı

Barolar/TBB

CİMER

Adet

23

6

10

Toplam

3089

Toplam

39
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•  Basın Duyurularımız

Basında CİSST 

Derneğimiz tarafından 
2020 yılı içerisinde 6’sı 
dernek imzası, 12’si ortak 
imzalı olmak üzere 18 basın 
duyurusu yayınlanmıştır. 
27’si uluslararası, 67’si 
Türkiye’de bulunan STÖ ile 
94 ortak basın duyurusuna 
imzacı olunmuştur.
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•  Basında Biz

2020 yılında 92 farklı 
medya kuruluşu toplam 
280 kez haberlerinde 
CİSST’e yer verdi. 
Bu haberlerin 251’i 
Türkçe, 23’i İngilizce, 
4’ü Almanca ve 2 tanesi 
diğer dillerdeydi.

Bu haberlerin 17 tanesi Hapiste Çocuk tematik 
alanıyla, 3 tanesi Hapiste Ağırlaştırılmış Müebbet 
tematik alanıyla ve 8 tanesi de hapiste LGBTİ+ 
tematik alanıyla ilgili idi.        
 

TÜRKÇE

251

İNGİLİZCE

23

ALMANCA

4

DİĞER

2

Tematik Alan

Basın Duyurusu

Genel

Çocuk

Ağırlaştırılmış Müebbet

LGBTİ +

Rapor

Sağlık

Kadın

İş İlanı

Adet

5

149

17

3

8

90

1

1

5



Çalışmalarımızda bize yardımcı 
olmuş; Yönetim kurulumuza, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 
Destekleme Kurulumuza, 
Denetleme Kurulumuza, 
Akademik Danışma Kurulumuza 
ve Etik Kurulumuza, çeviri 
gönüllülerimize, gönüllü 
avukatlarımıza, stajyerlerimize 
ve üyelerimize desteklerinden 
ötürü teşekkür ederiz.
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CEZA 
İNFAZ
SİSTEMİNDE
SİVİL 
TOPLUM
DERNEĞİ


