Tutuklular İçin Yol Gösterme Hizmeti Bilgi Sayfası
BİZ KİMİZ?
PAS bağımsız bir, kayıtlı yardım derneğidir. Bağımsızlığımızı etkiliyebileceği için İçişleri
Bakanlığı’ndan ve Hapishane Hizmetleri’nden para kabul etmiyoruz. Fonun büyük bir kısmını
yardım severlik vakıflarından ve kurumlarından alıyoruz.
Çalışanlarımız: kıdemli bir Avukat, üç Yasal Yardım Uzmanı (kadın tutuklular ve ırk ayrımı
uzmanları da dahil olmak üzere), bir Telefon/İdare memuru ve bir Geliştirme Müdürü.
NE YAPIYORUZ?
• PAS İngiltere ve Galler’deki tutuklulara, hakları ile, Hapishane Kuralları ile ve hapislik şartları ile
ilgili hukuki danışma ve bilgi sağlar.
• PAS tutuklulara yapılan muamelelerle ilgili şikâyetleri tek tek ve gizlilik içinde, ücretsiz danışma
ve yardım sağlayarak ele alır ve gerektiği yerde yasal işleme başvurur.
• PAS üç ayda bir Prisoners’ Rights (Tutuklular İçin Haklar) adlı bülteni yayınlayan Prisoners’
Legal Rights (Tutuklular İçin Yasal Haklar) grubunu yönetir. Bu grubun üyelerine tutuklular,
avukatlar, savunma avukatları, akademisyenler ve sivil toplum örgütleri de dahildir.
Size Hapishane Kuralları’nın ne anlama geldiğini ve sizi nasıl etkileyeceğini açıklayabiliriz ve sizin
olayınızda yanlış olarak uygulanıyorsa size akıl verebiliriz. Size edilen muamele konusunda
şikâyetiniz
varsa
danışmak
için
bizimle
temas
kurabilirsiniz.
Aynı
zamanda,
kanadınızda/biriminizde bulunan istek/şikâyet formu göndermeniz de yardımcı olabilir.
Ya şikâyetinizi nasıl daha ileriye götüreceğiniz konusunda size akıl vereceğiz, meselenizi ele
alacağız ve hapishane ve Hapishane Servisi ile sizin adınıza yazışmaya gireceğiz veya daha fazla
yardım için temas kurabileceğiniz, ilgili hukuki alanla uğraşan avukatlık firmalarının ayrıntılarını
sağlayacağız.
Akıl verebildiğimiz meselelerden örnekler : Şartlı Olarak Mahkûmun Tahliyesi – Geçici Tahliye
– Müebbet Hapis Cezası – Sınıflandırma – Anne ve Bebek Birimleri – Mahkeme Hükümleri –
Mahkumiyet Hesabı – Şartlı Tahliye/Geri Çağırma
Broşür sağladığımız konular: Transferler – Mülkiyet Talebi – Zorunlu Uyuşturucu Testi –
Sınıflandırma – Evden Dışarı Çıkma Yasağı – Teşvikler ve Kazanılmış Ayrıcalıklar Plânı – Yabancı
Tutuklulara Muamele – Irkçı Muamele Hakkında Şikâyetler
Neler yapabildiğimiz konusunda kuşkunuz varsa bize sorunuz. İşimizin çoğu mektuplarla veya
telefonlarla yapılır. Bir tutuklu için yasal işleme girişmedikçe genellikle hapishane ziyaretleri
yapmayız.
Hapishane yasası ile ilgili bir meselede yardım edemezsek, size, havale yapılacak avukatların
listesini vereceğiz.
NASIL YAPIYORUZ?
Bizi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 09.30’dan 17.30’a kadar 020 7253 3323 veya 0845
430 8923 telefon numaralarından arayabilirsiniz. Diğer zamanlarda telesekreter mevcuttur – lütfen
mesaj bırakın. Bize PO BOX 46199, London EC1M 4XA adresine yazabilirsiniz.
LÜTFEN HATIRLAYIN
• Eğer yardım etmemizi istiyorsanız, izninize ihtiyacımız vardır, bundan dolayı doğrudan bizimle
temasa geçiniz. Ondan sonra arzu ederseniz ailenizin fertleri ile konuşabiliriz.
• Bir başka avukatın üzerinde çalıştığı bir mesele ile ilgilenemeyiz, fakat avukatınıza hapishane
yasası ile ilgili tavsiye ve bilgi verebiliriz.
• Hukuki danışma için bize gizlilik içinde yazmak hakkınızdır. Zarfın dışına ‘Rule 39 applies’
yazınız ve zarfı yapıştırınız. “Rule 39” gizli yasal yazışmalarla ilgili Hapishane Kuralıdır ve
sadece mahkemeye veya yasal danışmana yazılan mektuplarda kullanmak içindir.
• Bize İngilizce’den başka dillerde yazabilirsiniz ve mektupları tercüme etmeye ve size, bize
yazdığınız dilde cevap vermeye gayret edeceğiz; bununla birlikte lütfen şunu biliniz ki bu, idari
gecikmeye yol açabilir.
(Turkish)

