Cezaevi Müdürleri ve
Politika Yapýcýlar için

Kadýnlar ve Hapsedilme
Üzerine El Kitabý

CEZA ADALETÝ EL KÝTAPLARI SERÝSÝ

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER UYUÞTURUCU MADDELER VE SUÇ OFÝSÝ
Viyana

Cezaevi Müdürleri ve Politika Yapýcýlar için
Kadýnlar ve Hapsedilme Üzerine
El Kitabý
CEZA ADALETÝ EL KÝTAPLARI SERÝSÝ

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER
New York, 2008

Ceza Ýnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneði (CÝSST) bu el kitabýnýn Türkçe olarak yayýma hazýrlanmasýnda emeði
geçen baþta derneðin kurucu üyelerinden Tomris Atabay olmak üzere aþaðýdaki isimlere teþekkür eder:
Çeviri: Binnur Aloðlu
Dizgi: Þengül Ertürk
Redaksiyon: Baþak Deniz Özdoðan, Aras Akanaras, Özgür B.Serdengeçti
Katkýda bulunanlar: Zafer Kýraç, Gökhan Deniz, Gamze Hýzlý, Kubilay Özmen, Nesra Gürbüz

BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER YAYINIDIR
Orijinal versiyonunun:
Satýþ no. E. 08.IV.4
ISBN 978-92-1-130267-7
Türkçe versiyonunun:
ISBN 978-9944-0751-1-4

Orjinal belgenin resmi redaksiyonu yapýlmamýþtýr.
Bu Birleþmiþ Milletlerin resmi çevirisi deðildir.
This document has not been formally edited.
This document is not an official UN translation.
Bu el kitabýnýn çevirisi Hollanda Ýstanbul Baþkonsolosluðunun mali desteði ile Ceza Ýnfaz Sisteminde Sivil Toplum
Derneði (CÝSST) tarafýndan saðlanmýþtýr.
The translation of this handbook was facilitated by Civil Society in the Penal System (CSPS), with the financial
support of Consulate General of the Netherlands, Ýstanbul.

Teþekkürler
Bu el kitabý, Birleþmiþ Milletler Uyuþturucu Maddeler ve Suç Ofisi (UNODC) için ceza adaleti
meseleleri üzerine Türkiyeden danýþmanlýk yapan Tomris Atabay tarafýndan hazýrlanmýþtýr.
UNODC, el kitabýnýn hazýrlýk aþamasýnda oynadýðý önemli rol nedeniyle Quaker BM Ofisine
(Cenevre) teþekkür eder.
UNODC, ayný zamanda el kitabýný gözden geçirip yorum ve geri bildirimde bulunmayý nezaketle
kabul eden aþaðýdaki uzmanlara deðerli katkýlarý için teþekkür eder:
Jan van den Brand,
Genel Yönetici, Koordinatör, Dýþ Ýþleri, Hollanda Cezaevi Servisi
Rachel Brett,
Temsilci (Ýnsan Haklarý ve Mülteciler), Quaker BM ofisi, Cenevre
Dr. Andrew Fraser,
Saðlýk ve Bakým Yöneticisi, Ýskoç Cezaevi Servisi
Dr. Alex Gatherer,
WHO Avrupa Danýþmaný, Cezaevlerinde Saðlýk Projesi
Tom Heydeman,
Avrupa Ýþleri için Quaker Konseyi
Nicholas McGeorge,
Danýþma için Quaker Dünya Dostlar Komitesi (Quakers)
Matt Loffman,
Avrupa Ýþleri için Quaker Konseyi
Dr. Nicolien du Preez,
Hukuk Koleji, Cezaevi Yönetim Bilimi Departmaný, Güney Afrika Üniversitesi
Oliver Robertson,
Quaker BM Ofisi, Cenevre
Gita Sahgal,
Cinsiyet Birimi Yöneticisi, Uluslararasý Af Örgütü, Uluslararasý Sekretarya
Stephanie Schlitt,
Araþtýrmacý, Cinsiyet Birimi, Uluslararasý Af Örgütü, Uluslararasý Sekretarya
Liz Scurfield,
Ortak Temsilci / Ofis Yöneticisi, Quaker Avrupa Ýþleri Konseyi
Rani Shankardass,
Uluslararasý Cezai Reform (PRI) Örgütü Baþkaný ve Cezai Reform ve Adalet Örgütü (PRAJA)
Direktörü, Hindistan

iii

Vera Tkachenko,
Cezai Reform Danýþmaný, Kazakistan
Ayrýca, el kitabýnýn ortaya çýkma sürecinde, UNODCtan Ricarda Amberg, Fabienne Hariga, Mia
Spolander ve Marion Demmer katkýda bulunmuþtur.
UNODC, Kanada, Ýsveç, Yeni Zelanda ve Norveç hükümetlerine el kitabýnýn hazýrlanmasýnda
verdikleri destek sebebiyle ayrýca teþekkür eder.

ÝV

ÝÇÝNDEKÝLER
Giriþ
1.

1
Kadýn Mahpuslarýn Özel Ýhtiyaçlarý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.

3.

Adalete eriþimde karþýlaþýlan güçlükler
Savunmasýz býrakýlma tarihi ve akýl saðlýðý ihtiyaçlarý
Cinsiyete özgü saðlýk ihtiyaçlarý
Cezaevlerinde güvenlik
Cezaevinde yerleþim ve aile ile baðlantý
Hamilelik ve çocuklu kadýnlar
Tahliye sonrasý topluma yeniden uyum süreci

7
7
8
10
14
15
17
22

Kadýn Cezaevlerinin Yönetimi

25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

25
28
30
33
42
52
58
60
63
66
72

Cinsiyete duyarlý cezaevi yönetimi
Personel
Deðerlendirme ve sýnýflandýrma
Emniyet ve güvenlik
Mahpus etkinlikleri ve programlarý
Saðlýk
Hukuki desteðe eriþim
Dýþ dünyayla iletiþim
Tahliyeye hazýrlýk ve tahliye sonrasý destek
Cezaevindeki hamile ve çocuklu kadýnlar
Özel kategoriler

Yasa ve Uygulama Deðiþiklikleriyle Kadýn Cezaevi Nüfusunun
Azaltýlmasý: Tavsiye Edilen Tedbirler

81

1.
2.
3.
4.
5.
6.

83
84
85
88
95
99

Tutukluluk esnasýnda yasal destek
Cezai takibattan ayýrma
Mahkeme öncesi tutukluluk
Hüküm verme
Ayrýmcý yasalar ve mahkeme prosedürleri
Yabancý uyruklu kadýnlar

Kadýn Cezaevlerinin Yönetimi: Temel öneriler

103

Kadýn Mahpus Nüfusunun Azaltýlmasý: Temel Öneriler

111

Referanslar

115
ÝV

ÝV

Giriþ

Bu El Kitabý Kimin Ýçindir?
Bu el kitabý, Birleþmiþ Milletler Uyuþturucu ve Suçlar Ofisi tarafýndan, ülkelerde
hukukun üstünlüðü ilkesinin uygulanmasý ve ceza adaleti reformunun geliþtirilmesine destek olmak amacýyla hazýrlanmýþ bir serinin parçasýdýr. Politikacýlar,
kanun yapýcýlar, cezaevi müdürleri, cezaevi görevlileri, sivil toplum kuruluþlarý
çalýþanlarý veya ceza adaleti ve cezaevi reformuyla ilgilenen ya da süreçte aktif
olarak yer alan bireyler gibi ceza adaleti sisteminde yer alan tüm aktörler tarafýndan
kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Hem bir referans belge hem de eðitim aracý
olmak üzere geniþ bir çerçevede kullanýlabilir.

El Kitabýnýn Ýçeriði Nedir?
El kitabýnýn temel odaðý kadýn mahpuslardýr.1 Cezaevi idarelerinde, kadýn mahpuslarýn hapishanede bulunan kadýnlar olarak sahip olduklarý tipik altyapý ve özel ihtiyaçlarý göz önünde bulundurularak cinsiyete duyarlý yaklaþýmlar oluþturulmasýna
rehberlik etmek üzere hazýrlanmýþtýr (bölüm 1 ve 2).
El kitabýnýn bu kýsmýna kadýn mahpuslarýn iki özel kategorisi dahil edilmiþtir:
Yargýlama öncesi tutuklular ve yabancý uyruklu kadýnlar (bölüm 2, baþlýk 11.1 ve
11.2). Bu iki grup, kýrýlganlýklarý ve özel ihtiyaçlarý, içinde bulunduklarý durum ve
cinsiyetlerinin yarattýðý toplam etkiler yüzünden daha da çoðaldýðý için seçildi.
Diðer gruplar için, örneðin etnik ve ýrksal azýnlýk gruplarýndan kadýn mahpuslar,
yerliler, yaþlý kadýn mahpuslar, engelli kadýnlar ve ölüm cezasýyla karþý karþýya
olan kadýnlar için, okuyucu UNODC Özel Ýhtiyaçlarý Olan Mahpuslar El Kitabý'na
baþvurmalýdýr. Bahsi geçen el kitabý kadýn ve erkek böyle mahpuslarýn ihtiyaçlarýna
göre hazýrlanmýþtýr ve bu kategorideki kadýn mahpuslarla ilgilenirken iki el kitabýn1 "Mahpus" terimiyle yargýlama öncesi veya yargý sýrasýnda bir suç dâhilinde tutuklanmýþ ve hapsedilmiþ kimselerle birlikte,
suçlu bulunmuþ ve cezalandýrýlmýþ tüm kiþiler de kastedilmektedir.
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dan da yararlanýlmalýdýr. Elinizdeki el kitabý öte yandan hapishanedeki genç
kýzlarla ilgili kýsa bir bölüm haricinde, hukukla sorunu olan genç kadýnlarla ilgili
meseleleri kapsamamaktadýr. Bunun nedeni gençler için adaletin, yetiþkin ceza
adaletinden ayrýlma zorunluluðudur ve genç kýzlarýn kýrýlgan bir grup olarak
hapishanedeki ihtiyaçlarý yetiþkin kadýnlarýnkinden farklýdýr. Dünya çapýnda birçok
ülkede kadýnlarýn hapis oranlarýndaki belirgin artýþ düþünüldüðünde, bu el kitabý
ayný zamanda kadýn mahpus nüfusunun azaltýlmasý yönünde önlemlerin bir özetini
de içermektedir (bölüm 3). Kadýnlarýn hapsedilmesine yol açan temel suçlarý ve
kadýn faillerin büyük bir kesiminin sosyal uyumu üzerine hapsedilmenin yarattýðý
olumsuz etkileri hesaba katarak bazý öneriler öne sürmektedir. Burada vurgulanmasý
gereken bir þey var; el kitabýnýn bu kýsmý deðiþik bölgeler ve ülkelerde kadýnlarýn
artan hapis oranlarýnýn sonuçlarý üzerine derinlikli bir deðerlendirme içermemektedir;
ya da farklý baðlamlarda bu sorunun nasýl aþýlacaðýna dair ayrýntýlý yol haritalarý
çizmez. Veya kadýnlarýn hapsedilmesinin çocuklarý üzerine etkileriyle ilgili detaylý
bir araþtýrma içermemektedir; yine de bu konu el kitabý boyunca sýklýkla vurgulanan
temel kaygýlardan biridir. El kitabý, 'kadýnlarýn artan hapsedilmeleri konusunda'
öne çýkan bazý meseleleri içerir ve adalet veya sosyal uyum amaçlarý için çalýþmadýðý
zaman, kadýnlarýn artan oranlarda hapsedilmelerini azaltacak bir takým önlemleri
de ortaya koyar. Bu bölüm, bazý temel meselelere dikkat çekerek dünya çapýnda
farklý bölgeler ve ülkelerde kadýn mahpus sayýsýný azaltmak için politika ve strateji
araþtýrýlmasý ve geliþtirilmesini teþvik amacý taþýmaktadýr. Bu baðlamda okuyucu
daha fazla pratik rehberlik almak için ayný zamanda UNODC Mahpusluða Alternatif
Temel Prensipler ve Umut Verici Pratikler El Kitabý ve UNODC Onarýcý Adalet
Programlarý El Kitabý'ndan yararlanabilir.
Bu el kitabý, kadýnlarý da içeren tüm mahpuslarýn durumlarýna uyarlanabilecek
bir cezaevi yönetiminin tüm yönleri hakkýnda rehberlik yapmamaktadýr.2 Dolayýsýyla
tüm mahpuslara muameleyi içeren genel cezaevi yönetimi el kitaplarý ve ilgili
uluslararasý araçlarla bir arada kullanýlmalýdýr.3

Neden Bir El Kitabý?
Kadýnlar halen dünya çapýnda tüm cezaevi nüfusunun küçük bir kesimini
oluþturmaktadýr.4 Ancak, birçok ülkede artan cezaevi nüfusuyla birlikte sayýlarý
artmakta, ayný zamanda bazý ülkelerdeki araþtýrmalara göre erkek mahpus sayýsýna
oranla daha hýzlý bir oranda artmaktadýr. Örneðin, Birleþik Devletler'de bir yýldan
2 "Mahpus" terimiyle, yargýlama öncesi veya yargý sýrasýnda bir suç dâhilinde tutuklanmýþ ve hapsedilmiþ kimselerle birlikte,
suçlu bulunmuþ ve cezalandýrýlmýþ tüm kiþiler de kastedilmektedir.
3 Örneðin, el kitabý diðer pek çok konuyla birlikte; personel eðitimi, cezaevlerinde güvenlik ve emniyetin temini, mahpuslar
dýþ dünyayla iletiþim kurarken uygulanacak prensipler veya cezaevlerindeki saðlýk bakýmýný ilgilendiren prensipler ve uygulamalar
hakkýnda genel ilkeleri saðlamaz. Örn: Özellikle, Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar (SMR),
Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kiþilerin Korunmasý için Prensipler Bütünü ve Tutuklulara Uygulanacak
Muameleler için Temel Ýlkeler'den yararlanýlmalýdýr.
4 Kadýnlar genellikle bir ülkedeki toplam cezaevi nüfusunun yüzde 2'si ile 9'u arasýnda bir kesimini oluþtururlar, ancak olaðan
dýþý hallerde bu yüzde daha yüksek olabilir. Bakýnýz Walmsley, R., Dünya Kadýn Hapsedilmeleri Listesi 2006, Cezaevi Çalýþmalarý
Uluslararasý Merkezi, www.prisonstudies.org
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fazla cezasý bulunan kadýn sayýsý 1977 ve 2004 yýllarý arasýnda yüzde 757 artmýþtýr.
Bu rakam yüzde 338'lik artýþ oranýndaki erkek mahpus sayýsýnýn neredeyse iki
katýdýr.5 Ýngiltere ve Galler'de erkek mahpus sayýsý toplamýn yarýsý kadar artýþ
gösterirken cezaevlerindeki kadýn sayýsý geçtiðimiz on yýl süresince iki katýna
çýkmýþtýr.6 1984 ve 2003 yýllarý arasýnda Avustralya'da erkek mahpus sayýsý yüzde
75 oranýnda artarken kadýnlarda bu rakam yüzde 209'a çýkmýþtýr. Benzer eðilimler
1994 ve 2004 yýllarý arasýnda Meksika, Bolivya, Kolombiya, Kenya, Yeni Zelanda,
Kýrgýzistan8 ve Avrupa'da Kýbrýs, Estonya, Finlandiya, Yunanistan ve Hollanda9
gibi ülkelerde de gözlemlenmiþtir.
Dünya çapýnda cezai hukuk sisteminin sertleþmesi küçük suçlar nedeniyle hapsedilen
kadýn sayýsýnda da artýþa yol açmýþtýr. Bazý ülkelerde uyuþturucuyla ilgili suçlara
dair konan katý yasalar, hapishanedeki kadýn sayýsýndaki artýþa direkt olarak etki
etmektedir. Hukukun 'dini kanunlarýn' belirli yorumlarýný içerdiði bazý ülkelerde
kadýnlar, ahlaki suç denilen suçlarla ayrýmcýlýða uðruyor ve hapsediliyorlar.
Kýrýlgan ve ekonomik olarak dezavantajlý olarak kadýnlar kefalet veya avukat
ödemelerini yapamadýklarý için artan oranlarda yargýlama öncesi gözaltýna maruz
kalýyorlar. Birçok ülkede yargýlama öncesi gözaltýnda tutulan kadýn sayýsý neredeyse
hüküm giymiþ toplam kadýn sayýsýyla eþit veya bu sayýdan fazla. Bazý ülkelerde
yargýlama öncesi gözaltýna alýnan kadýn sayýsýnýn erkek sayýsýndan daha hýzlý bir
þekilde arttýðýný görüyoruz; hâlbuki uluslararasý sözleþmelerde belirtildiði üzere
"dava öncesi gözaltýnda tutma, ayný zamanda, iddia edilen suçun soruþturulmasý
ve toplumun ve maðdurun korunmasýna özen göstererek ceza muhakemesinde son
çare olarak uygulanmalýdýr."10
Bu kadýnlarýn çok büyük bir kesiminin cezaevinde bulunmasý bile gerekmiyor.
Büyük çoðunluðu küçük çaplý, þiddet içermeyen suçlara karýþmýþlar ve toplum için
bir tehdit oluþturmuyorlar. Çoðu yoksulluklarý nedeniyle cezalarý ödeyemedikleri
için hapsediliyorlar. Büyük bir kesimin ihtiyacý olan þey, toplumdan izole edilmek
yerine akýl hastalýklarý11 ya da madde baðýmlýlýðý için tedavi edilmek. Pek çoðu
kendileri kurban olmalarýna karþýn ayrýmcý kanunlar ve pratikler nedeniyle hapis
tutuluyorlar. Toplumsal yaptýrýmlar ve tedbirler, çoðunluðun topluma yeniden
5 Frost, N.A. ve arkadaþlarý, Cezalandýrýcýlýk Raporu, Büyük Zarar: Kadýnlarýn Hapsedilme Oranlarýnda Artýþ, 1977-2004,
Kadýnlar ve Ceza Adaleti Enstitüsü, Mayýs 2006, s.9
6 Cezaevi Reformu Vakfý, Bromley Brifingleri Üzerine Cezaevi Dosyasý, Nisan 2006, s.4

7 Bastick, M., Cezaevinde Kadýnlar: Mahpuslarýn Islahý için Asgari Standart Kurallar üzerine bir yorum, Tartýþma taslaðý,
Quaker Birleþmiþ Milletler Ofisi, Cenevre, Temmuz 2005, s.3
8 a.y., s.3

9 Cezaevinde Kadýnlar, Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerde Var Olan Koþullarýn Bir Deðerlendirmesi, Avrupa Ýþleri için Quaker
Konseyi, Þubat 2007, s.25
10 Birleþmiþ Milletler Hapis Dýþý Önlemlerle Ýlgili Asgari Standart Kurallar (Tokyo Kurallarý), 14 Aralýk 1990 tarihli ve 45/110
sayýlý Genel Kurul kararý, Kural 6.1.
11 "Akýl hastalýklarý" baþlýðýnda toplanan kapsayýcý kavramla þizofreni ve bipolar bozukluk gibi aðýr psikiyatrik hastalýklar;

hafif endiþe bozukluklarý gibi genellikle psiko-sosyal bozukluk olarak da adlandýrýlan daha hafif akýl saðlýðý problemleri ve
entelektüel engeller kastedilmektedir. Bu kullanýmla Özel Raportör'ün, herkesin fiziksel ve akýl saðlýðýnda ulaþýlabilecek en
yüksek standartlara eriþim hakký üzerine kullandýðý terminoloji takip edilmektedir. (Bkz: Özel Raportör'ün Herkesin Fiziksel
ve Akýl Saðlýðýnda Ulaþýlabilecek En Yüksek Standartlara Eriþim Hakký Üzerine Raporu, Paul Hunt, Ýnsan Haklarý Komisyonu,
61. Oturum, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar, BM Doc. E/CN.4/2005/51, 11Þubat 2005, parag.19). Bu el kitabýnda akýl
hastalýklarý kavramý aðýrlýklý olarak psiko-sosyal bozukluklara gönderme yapmaktadýr.
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entegrasyonu için hapisten daha etkili bir rol oynayabilir.
Yapýlan araþtýrmalar, cezaevinin kadýnlar üzerinde býraktýðý 'özellikle' zararlý
etkileri ortaya çýkarmak konusunda hemfikirken, kadýnlarýn hapis esnasýndaki
özel ihtiyaçlarý nadiren dikkate alýnmaktadýr. Cezaevi sisteminde erkek mahpuslarýn
kadýn mahpuslardan her zaman daha fazla olmasý nedeniyle kadýnlarýn cinsiyetlerine
özgü ihtiyaçlarý genel olarak ihmal edilmekte, ayný zamanda erkek mahpuslarýn
yararlanabildikleri birçok servis ve olanaklar kadýn mahpuslara tanýnmamaktadýr.
Cezaevi sürecinin kadýnlarýn suç iþlemeleri altýnda yatan nedenleri çözmeye
çalýþmamasý, bazý ülkelerde istatistiklere kadýnlarýn yeniden suç iþlemelerinde
artan oranlar olarak yansýmaktadýr. Cezaevi nüfusunun daðýlýmýndaki deðiþiklik,
neredeyse tüm cezaevi sistemlerinde kadýn mahpuslarýn cinsiyetlerine özgü
ihtiyaçlarýný karþýlama yönündeki eksiklikleri gözler önüne serdi.
Bu baðlamda düþünülmesi gereken iki anahtar mesele var:
Mahpuslara nasýl davranýlmasý gerektiðine iliþkin temel uluslararasý esaslar,
örneðin Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar;
Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kiþilerin Korunmasý için Prensipler
Bütünü ya da Tutuklulara Uygulanacak Muameleler için Temel Ýlkeler, tüm
mahpuslara ayrým gözetilmeksizin uygulanmalýdýr. Ancak pratik uygulamalar
gösteriyor ki az sayýda olmalarý nedeniyle kadýn mahpuslar pek çok þekilde
ayrýmcýlýða uðramakta ve yine uygulamaya dair nedenler öne sürülerek bu esaslarýn
içerdiði kurallar tüm vakalara uygulanamamaktadýr. Dolayýsýyla, idari pratiklerin
deðiþtirilmesi ve kadýn mahpuslarýn özel ihtiyaçlarýnýn cevaplandýrýlabilmesi için
var olan yetersiz tesis ve kaynaklarý telafi edecek önlemlerin alýnmasý gibi, bu
ayrýmcýlýðýn azaltýlmasý ve önlenmesinde kullanýlabilecek yöntemlere dair rehberlik
gerekmektedir.
Buna ek olarak, yukarýda sözü geçen esaslar ayrým gözetilmeksizin tüm mahpuslara
uygulanmalýdýr. Dolayýsýyla kadýn mahpuslarýn özel ihtiyaçlarýnýn uygulamada
giderilmesi gerektiði yalnýzca ima edilir, bu ihtiyaçlar ayrýca vurgulanmaz. Tüm
dünyada kadýn mahpus sayýsýndaki artýþla birlikte, kadýn mahpuslara yaklaþýmda
göz önünde bulundurulmasý gereken özel durumlarýn netleþtirilmesi ve cezaevi
uygulamalarýnda ne tür yöntemler kullanýlabileceði konusu özel önem ve aciliyet
kazanmýþtýr.
Kadýn faillerin durumlarýnýn ne þekilde ele alýnacaðýna dair artan ihtiyaç Birleþmiþ
Milletler tarafýndan da pek çok baðlamda vurgulanmýþtýr. Örneðin, 1980'de Suçun
Önlenmesi ve Faillere Muamele ile Ýlgili 6. Birleþmiþ Milletler Kongresi'nde kadýn
mahpuslarýn özel ihtiyaçlarýna yönelik bir önerge kabul edilmiþtir.12 Buna göre;
(a) Suçun Önlenmesi ve Faillere Muamele ile Ýlgili 6. Birleþmiþ Milletler Kongresi
12 Suçun Önlenmesi ve Faillere Muamele ile Ýlgili 6. Birleþmiþ Milletler Kongresi, Caracas, Venezüella, 25 Aðustos-5 Eylül
1980, A/CONF.87/14/Rev.1, Karar 9, s.12-13

GÝRÝÞ

5

kararlarýnýn uygulamasýnda, kadýn mahpuslarýn özel problemleri tanýnmalý ve
çözümleri için araçlar saðlanmalýdýr; (b) Henüz böyle bir uygulamanýn olmadýðý
ülkelerde cezaevine alternatif programlar ve servisler erkek faillerle eþit bir þekilde
kadýn faillere de sunulmalýdýr; (c) Birleþmiþ Milletler, danýþmanlýk statüsündeki
kurumlar veya sivil toplum kuruluþlarý ve tüm diðer uluslararasý örgütler kadýn
faillerin tutuklama, yargýlama, cezalandýrma ve hapis süreçlerinde eþit ve adil
muamele görmeleri için çabalarýný sürdürmeli; özellikle de hamilelik ve çocuk
bakýmý gibi kadýn mahpuslarýn karþýlaþacaðý özel problemlere ilgi göstermelidirler.
"Suç ve Adalet Üzerine Viyana Deklarasyonu: 21. Yüzyýlýn Zorluklarýna Hazýrlýk",
Birleþmiþ Milletler Suçun Önlenmesi ve Faillere Muamele 10. Kongresi'nde kabul
edilerek, 4 Aralýk 2000 tarihli ve 55/59 sayýlý Genel Kurul Kararý ile onaylandýðýnda,13
Birleþmiþ Milletler üye devletleri þu kurallarý gerçekleþtirmeyi taahhüt ettiler: (a)
Birleþmiþ Milletler Suçu Önleme ve Ceza Adaleti Programý dâhilinde ve ayný
zamanda ulusal suçu engelleme ve ceza adaleti stratejilerinde, programlarýn ve
politikalarýn kadýnlar ve erkekler üzerine ayrýmcý etkileri olup olmadýðý konusunu
dikkate almak ve deðerlendirmek; (b) Mahpus ve fail olarak kadýnlarýn özel
ihtiyaçlarý üzerine eyleme dönük politika önerileri geliþtirmek.
Adaletin uygulanmasýnda insan haklarý üzerine 22 Aralýk 2003'te kabul edilen
Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu kararý, cezaevlerindeki kadýnlarýn durumuna
daha fazla ilgi gösterilmesini ve cezaevinde tutulan kadýnlar için (çocuklarýný da
kapsayacak þekilde), temel sorunlar ve çözüm olacak yöntemlerin tespit edilmesini
talep etmektedir.14
Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu'nun 19 Aralýk 2006 tarihli ve 61/143 sayýlý kararý
uyarýnca kadýnlara yönelik her türlü þiddetin ortadan kaldýrýlmasý çabalarýnýn
yoðunlaþtýrýlmasý karara baðlandý. Burada vurgulanan "'kadýna yönelik þiddet'
kadýnlar üzerinde fiziksel, seksüel ya da psikolojik zarar ve eziyet ile sonuçlanan
veya sonuçlanabilecek cinsiyet temelli her türlü þiddet olayýdýr, buna kamusal alan
ya da özel yaþamda gerçekleþebilecek kadýnlarýn özgürlüklerini zorla kýsýtlayan
hareketler de dâhildir". Devletler her þeyden önce "kadýnlarý ayrýmcýlýða tabi tutan
ya da kadýnlar üzerinde ayrýmcý etkileri olan tüm kanun, yasa, politika, uygulama
ve geleneklerini gözden geçirip uygun yerlerde deðiþiklik, düzeltmeler yapmalý ya
da iptale gitmelidir ve çoklu hukuk sistemlerinin var olduðu yerlerde, kanunlarýn
ayrýmcýlýðý önleme dâhil olmak üzere uluslararasý insan haklarý yükümlülükleri,
taahhütleri ve prensiplerine uygunluklarýný temin etmelidir." Ayrýca "kadýnlara
yönelik þiddetin yapýsal nedenlerini bulmak üzere pozitif önlemler almalý, ayrýmcý
uygulamalar veya toplumsal normlarý önleyici çabalarý güçlendirmeli; bu durum
hastanelerdekiler veya gözaltýndakiler gibi özel ilgiye ihtiyaç duyan kadýnlarý da
kapsamalý" ve cinsiyet eþitliði ve kadýn haklarý konularýnda özellikle ceza infaz
13 Genel Kurul, karar A/RES/55/59, Suç ve Adalet Üzerine Viyana Deklarasyonu: 21. Yüzyýlýn Zorluklarýna Hazýrlýk, 17 Ocak
2001
14 Genel Kurul, karar A/RES/58/183, Adaletin Uygulanmasýnda Ýnsan Haklarý, 18 Mart 2004, parag. 15.
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personeline ve hukukçulara eðitim ve kapasite geliþtirme saðlamalýdýr.15
Bu el kitabý; kanun koyucular, politikacýlar, cezaevi müdürleri, personel ve sivil
toplum örgütlerine, kadýn mahpuslarýn cinsiyetlerine özgü ihtiyaçlarýný karþýlamalarý
yönünde Birleþmiþ Milletler'in ortaya koyduðu kararlarý ve önerileri uygulamalarý
konusunda destek olmayý amaçlamaktadýr. Ayný zamanda, kadýn faillerin profiline
dair bilinci artýrmaya çalýþýr. Böylelikle, yasama ve ceza adaleti politikalarýný
rasyonelleþtirerek ve ceza adaleti sisteminin her aþamasýnda hapsedilmeye çok
çeþitli alternatifler sunarak, gereksiz hapsedilmeleri azaltmak için yöntemler ortaya
koymayý hedeflemektedir.

15 Genel Kurul, karar A/RES/61/143, Kadýnlara yönelik her türlü þiddetin tasfiye edilmesi çabalarýnýn yoðunlaþtýrýlmasý, 30 Ocak
2007, madde 3,8 (c), (f) ve (m).

1.

Kadýn Mahpuslarýn Özel
Ýhtiyaçlarý

Kadýnlar cinsiyetleri nedeniyle hapishanelerde kýrýlgan bir grup oluþturmaktadýrlar.
Farklý ülkelerde durumlarýna dair göz ardý edilemeyecek farklýlýklar gözlenmekle
birlikte, kýrýlganlýklarýnýn nedenleri, þiddeti ve takip eden ihtiyaçlarý üzerine
çoðunun sahip olduðu ortak noktalardan bahsetmek mümkündür.
Bunlar:
Çoðu ülkede erkeklerle eþit þekilde adalete eriþimde yaþadýklarý zorluklar;
Hapsedilmeden önce birçoðunun cinsel veya fiziksel istismara maruz kalmalarý;
Çoðunlukla aile içi þiddet ve cinsel istismar görmüþ olduklarý için yüksek oranda
psikiyatrik desteðe ihtiyaç duymalarý;
Yüksek oranda uyuþturucu ve alkol baðýmlýlýðý;
Hapsedilmenin kadýnlar üzerinde yarattýðý aþýrý kaygý akýl saðlýðý sorunlarýna
yol açmakta veya hâlihazýrda var olan saðlýk problemlerini açýða çýkarmaktadýr;
Hapishanelerde kadýnlara yönelik cinsel istismar ve þiddet;
Çocuklarý, aileleri veya baþkalarýnýn bakýmýyla yükümlü olmalarý;
Yeterince giderilemeyen cinsiyetlerine özgü saðlýk bakýmý ihtiyaçlarý;
Tahliye sonrasý aileleri tarafýndan kurbanlaþtýrýlma, damgalanma ve terk edilme

1. Adalete Eriþimde Karþýlaþýlan Güçlükler
Dünya çapýnda birçok ülkede yoksulluk içinde yaþamlarýný sürdürmekte olan
bireylerin tümü adalete eriþimde ciddi zorluklarla karþýlaþmaktadýr. Kadýnlarýn
karþýlaþtýðý zorluklar ise direkt olarak cinsiyetlerine baðlý faktörler tarafýndan
pekiþtirilmektedir. Bu el kitabýnýn kapsamý, hayatýn tüm alanlarýnda kadýnlarýn
karþýlaþtýklarý, doðrudan veya dolaylý olarak ceza adaleti sistemiyle iliþkilenmelerini
saðlayan ya da bu sistem içindeki aþýrý kýrýlganlýklarýna yol açan ayrýmcýlýðý katman
katman incelemeye fýrsat tanýmaz. Bu nedenle, tüm diðerlerinin yanýnda kadýnlarýn
7
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eðitim, iþ, evlilik, boþanma, doðurganlýk haklarý ve hareketlilik alanlarýnda uðradýklarý ayrýmcýlýklara bu el kitabýnda deðinilmemektedir.
Bu kitabýn kapsamý dâhilinde not edilmesi gereken temel faktörler, ceza adaleti
sistemi içindeki çoðu kadýnýn toplumlarýn yoksul ve dýþlanmýþ kesimlerine dâhil
olduðu veya toplumdaki din, gelenek ya da kadýnýn rolüne dair kalýplaþmýþ algýlar
yüzünden kadýn cinsine empoze edilen rol modelleri dolayýsýyla, kadýnlar için
eðitimin uygun görülmediði toplumlardan gelmekte olduklarýdýr. Dolayýsýyla,
tutuklanan kadýnlarýn büyük bir kesimi avukat tutmak için yeterli maddi kaynaklara
sahip deðildir; öte yandan çoðunlukla okuma yazma bilmezler ve yasal haklarýndan
habersizdirler. Bu onlarý özellikle savunmasýz kýlar, ciddi adli sonuçlar doðurabilecek
tutanaklarý imzalayabilir ve tehditlere maruz kalabilirler. En azýndan, hukuki
temsilin eksikliði ceza adaleti sürecinde çok büyük ertelemelere ve sanýklarýn,
örneðin kadýnlarýn çocuklarý ve diðerlerine bakma sorumluluklarý göz önünde
bulundurularak, kefaletle salýverilmeleri olasýlýðýnýn düþmesine yol açabilir.
Kadýnlar ayný zamanda tutukluluklarý sýrasýnda cinsel suistimal ve diðer þiddet
çeþitlerine karþý da savunmasýzdýr; iþlemedikleri suçlarý itiraf etmelerini saðlamak
için bu tür yöntemler kullanýlabilir. Bazý toplumlarda, o zamana kadar tanýmadýklarý
erkeklerle çok kýsýtlý iletiþimi olmuþ kadýnlarý korkutmak, sindirmek amacýyla
sorgulamayý erkekler yapmaktadýr. Bu durum ayrýca, böyle bir tehdit gerçekleþsin
ya da gerçekleþmesin cinsel suistimal tehdidi de içerir. Sayýsýz örnekte, okuma
yazmasý olmayan yoksul kadýnlarýn (çoðunlukla parmak basma yöntemiyle)
içeriklerini anlamadýklarý ifadeleri imzaladýklarý raporlanmýþtýr. Ýtirafýn kanýt
olarak deðerine çok inanýlan bazý sistemlerde, suçlama için doðruluðu kanýtlanmamýþ
itiraflar temel oluþturabilmektedir.
Yerleþik olmayan yabancý uyruklu kadýnlar tüm bu süreç boyunca özellikle
savunmasýzdýr; dil problemleri yaþarlar. Çoðu vakada kendilerine destek olabilecek
sosyal baðlantýlarý yoktur. Yabancý ülkedeki hukuki haklarýndan habersiz ve
suistimale karþý aþýrý savunmasýzdýrlar.

2. Savunmasýz Býrakýlma Tarihi ve Akýl Saðlýðý Ýhtiyaçlarý
Birleþik Devletler'de Kadýn Mahpuslar
Yapýlan bir araþtýrmaya göre, 1991 yýlýnda hapsedilmeden önce kadýn mahpuslarýn %43'ü
fiziksel veya cinsel suistimale maruz kalmýþtýr (bu oran erkeklerde yalnýzca %12'dir)(a). Bir
baþka rapora göre ise kadýn mahpuslarýn %85'i hayatlarýnýn bir kesiminde fiziksel veya cinsel
istismara uðruyor (b).
Devlet cezaevlerinde tutulan kadýnlarýn %50'si kendilerini günlük uyuþturucu kullanýcýsý olarak
tanýmlýyor. %25'i suçu iþlediklerinde uyuþturucunun etkisi altýnda bulunuyor. %30'dan fazlasý
cezaevine kapatýlmalarýna neden olan suçu uyuþturucu parasý bulmak üzere iþlediklerini
söylüyor (1998) (c).
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2002 ve 2004 yýllarýnda Adalet Bürosu tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre
cezaevlerinde akýl saðlýðý problemleri kadýnlarda erkeklere nazaran çok daha fazla
görülüyor. Devlet cezaevlerindeki kadýnlarýn %73'ü ve erkeklerin %55'i; federal
kurumlarda tutulan kadýnlarýn %61'i ve erkeklerin %44'ü; tutukevlerindeki kadýnlarýn
%75'i ve erkeklerin %63'ü akýl saðlýðý problemleri yaþýyor (d).
Kanada'daki Kadýn Mahpuslar (e)
Kadýn Cezaevlerinde araþtýrmaya katýlan 102 kadýndan %82'sinin ve eyalet
cezaevlerinde araþtýrmaya katýlan 68 kadýndan %72'sinin fiziksel ve cinsel istismara
maruz kaldýklarý belirtiliyor.
Federal olarak hüküm giyen kadýnlarýn üçte ikisinin çocuklarý var. Bu kadýnlarýn
çoðunun bir ya da daha fazla çocuðun velayetini kaybetme korkularý var ve kiþisel
saðlýklarý için yaþlarý ne olursa olsun çocuklarýyla iletiþim halinde olmalarýnýn
gereðini ifade ediyorlar.
Birleþik Krallýk'da Kadýn Mahpuslar
Kadýn mahpuslarýn %80'i teþhis konulabilir akýl saðlýðý rahatsýzlýklarý yaþamaktadýrlar (f).
%66'sý uyuþturucu baðýmlýsýdýr ya da tehlikeli miktarlarda alkol alýyorlardýr (g).
%50'si aile içi þiddet görmüþtür (h).
%33'ü cinsel saldýrýya maruz kalmýþtýr (i).
Kadýn mahpuslarýn neredeyse üçte biri cezaevinde kaldýklarý süre içinde evlerini ve
mallarýný yitirmiþlerdir (j).
%37'si hayatlarýnýn bir döneminde intihara kalkýþtýklarýný söylemektedir (k).
Avrupa'da Kadýn Mahpuslar
Tahminlere göre 2002 yýlýnda Avrupa cezaevlerine giren kadýnlarýn %75'i uyuþturucu
ve alkolle problemleri olan kadýnlar (l). Var olan araþtýrmalar da gösteriyor ki
kadýn mahpuslarýn erkek mahpuslara göre aðýr uyuþturuculara baðýmlý olma
ihtimalleri daha yüksek (m).
(a) Birleþik Devletler Adalet Ýstatistikleri Bürosu'nun 1991 yýlý için hazýrladýðý eyalet cezaevi mahpuslarý araþtýrmasý, National
Institute of Justice Research in Brief, Aðustos 1998, s.1
(b) New York Eyaleti Valiliði'nden alýnan bilgi, Kadýna Yönelik Þiddet, Nedenleri ve Sonuçlarý Raportörü Radhika
Coomsaraswamy'nin Raporu'ndan alýntý, Ýnsan Haklarý Komisyonu 1997/44 sayýlý kararý uyarýnca Amerika Birleþik Devletleri'ndeki
eyalet ve federal cezaevlerinde kadýnlara yönelik þiddeti araþtýran heyetin raporu, Birleþmiþ Devletler Belgesi,
E/CN.4/1999/68/Add.2, 4 Ocak 1999, parag. 16.
(c) Adalet Ýstatistikleri Bürosu, Özel Rapor "Kadýn Failler", Aralýk 1999, gözden geçirilmiþ 10.3.2000, s.9
(d) Sniffen, M.J, Birleþik Medya Raporu, 7 Eylül 2006
(e) Islah ve Þartlý Tahliye Yasasý, 5 Yýllýk Deðerlendirme, "Kadýn Faille" Þubat 1998, 1990'da yapýlan bir araþtýrmayý alýntýlýyor.
(f) Cezai Reform için Howard Birliði, Basýn Açýklamasý, 20 Haziran 2006
(g) a.y.
(h) a.y.
(i) a.y.
(j) Cezaevi Reformu Vakfý, Bromley Toplantýlarý Cezaevi Durum Dosyasý, Nisan 2006, s.16
(k) a.y.
(l) Cezaevinde Kadýnlar, Avrupa Konseyi Üye Ülkelerindeki Durumun Özeti, a.g.y., s.12, "Cezaevindeki Kadýnlarýn Saðlýk
Ýhtiyaçlarý: Politikalar ve Uygulamalar Arasýndaki Ayrým", MacDonald M.'in "Kadýn Faillerle Hangi Yöntemler Ýþler" sunumundan
alýntýlýyor.
(m) a.y.
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Dünya çapýnda, kadýnlara yönelik yaygýn aile içi þiddet ve hapsedilme öncesi cinsel
istismar vakalarý kaydedilmiþtir. Cezaevine giren kadýnlar, çoðunlukla maruz kaldýklarý aile içi þiddet, fiziksel ve cinsel istismar sonucu, erkeklere oranla daha fazla
akýl saðlýðý sorunlarý yaþamaktadýr.
Hapsedilmek yeni akýl saðlýðý problemlerine yol açmakta veya var olanlarý tetikle
mektedir. Çoðu toplumda kadýnlar ailelerini çekip çevirendir, bu koruyucu rolün
aniden 'suçlu'ya dönüþmesi ve sevdiklerinden ayrý kalmalarý akýl saðlýklarýna ciddi
zararlar vermektedir.
Sonuç olarak, bazý ülkelerde yürütülen çalýþmalar gösteriyor ki kadýn mahpuslar
arasýnda akýl hastalýklarý erkek mahpuslara göre çok daha fazla görülüyor. Kadýnlarýn erkeklere göre kendilerine zarar verme veya intihara eðilimleri daha fazla
ve bu durum kadýn faillerin cinsiyetlerine özgü ihtiyaçlarýna cevap verebilecek
uygun akýl saðlýðý servislerinin sunulmasý ihtiyacýnýn altýný çiziyor.16 Aþýrý kalabalýk,
uygun deðerlendirmelerle kadýnlarýn birbirinden ayrýlmadýðý ve mahpus programlarýnýn bulunmadýðý veya kadýnlarýn özel ihtiyaçlarýna cevap vermekten aciz
kaldýðý cezaevi ortamlarýnda, kadýnlarýn akýl saðlýðýnýn daha kötüye gitmesi olasýdýr.
Kadýnlar kendilerini güvende hissetmediklerinde, erkek personel tarafýndan
denetlendiklerinde ve daha fazla suistimal riski taþýdýklarýný hissettiklerinde akýl
saðlýklarý üzerindeki olumsuz etkiler de artmaktadýr.

3. Cinsiyete Özgü Saðlýk Ýhtiyaçlarý
Genellikle ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlý gruplara mensup kadýn mahpuslar
ve düþük gelirli ülkelerden pek çok kadýn, yaþadýklarý toplulukta tedavi edilemeyen
saðlýk sorunlarýndan muzdarip olabilirler. Birçok ülkede kadýnlar sýrf cinsiyetlerinden
ötürü daha fazla ayrýmcýlýða uðrar ve yeterli saðlýk hizmetlerine eriþimde engellerle
karþýlaþýr. Dolayýsýyla, erkeklere nazaran kadýnlarýn temel saðlýk bakýmý ihtiyacý
daha fazladýr.17 Saðlýk durumlarý, cezaevlerindeki yetersiz saðlýk bakýmý, hijyen
eksikliði, yetersiz beslenme ve kalabalýk yüzünden daha da kötüleþebilir. Ek olarak,
tüm kadýnlarýn cinsiyetlerine özel saðlýk ihtiyaçlarý vardýr ve kadýn saðlýðý konusunda
uzmanlara düzenli olarak danýþabilmelidirler.
Birçok ülkedeki kadýn cezaevlerinde saðlýk bakýmý, anneleriyle kalan çok sayýda
çocuðun bakýmýný ve ayný zamanda çoðu cezaevinde yeterli donanýmý bulunmayan
hamile ve bebekli kadýnlar için saðlýk desteðini de kapsar (Bakýnýz, baþlýk 6, "Hamile
ve çocuklu kadýnlar")
16 Örneðin bakýnýz, Laishes, J., "Kadýn Failler için Akýl Saðlýðý Stratejileri" 2002, Kanada Islah Servisi, 2002, s.6-7 (http://www.cscscc.gc.ca/text/prgrm/fsw/mhealth/toc_e.shtml); Ross, H., Glaser, F.,ve Stiasny, S. (1998); Alkol ve uyuþturucu baðýmlýlýðý olan
hastalardaki psikiyatrik rahatsýzlýklarýn yaygýnlýðýnda cinsiyet farklýlýklarý, Ýngiliz Baðýmlýlýklar Dergisi, 83, 1170-1192; Cezaevi
Reformu Durum Dosyasý, s.16, Cezaevi Servisi'nden bilgilerle birlikte (Haziran 2004) Daha Güvenli Gözaltý Haberleri, Londra,
Cezaevi Servisi; Rickford, D., "Huzursuz Ýçerisi: Cezaevindeki Kadýnlarýn Akýl Saðlýðý Ýhtiyaçlarýna Yanýt Verme" Cezaevi Reformu
Vakfý, 2003, s4 ve 17
17 Moller, L., Stöver, H., Jürgens, R., Gatherer, A. And Nikogasian, H., ed., Cezaevlerinde Saðlýk, Cezaevi saðlýðý için temel
unsurlar üzerine bir WHO rehberi, WHO Avrupa (2007), s.27.
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Cezaevi saðlýk hizmetleri genellikle donanýmsýzdýr. Yeterli personele sahip deðildir,
kaynaklarý yetersizdir ve diðer ulusal saðlýk servislerinden izole edilmiþtir.18 Pek
çok ülkede kadýnlara yeterli temel saðlýk servislerini saðlamak konusunda büyük
zorluklar çekilmektedir. Kadýnlarýn ihtiyaç duyduðu cinsiyetlerine özgü saðlýk
bakýmýný sunmak konusunda ise var olan servisler bundan daha da yetersizdir.

3.1 Cinsel Saðlýk ve Doðurganlýða Dair Saðlýk Sorunlarý
Kadýnlara yönelik þiddet, özellikle cinsel þiddet, maðdurlar için kýsa ya da uzun
süreli cinsel saðlýk ve doðurganlýk sorunlarýna neden olmaktadýr. Bu nedenle, kadýn mahpuslar kanserin de dâhil olduðu cinsel saðlýk ve doðurganlýkla ilgili hastalýklar için yüksek risk grubunu oluþtururlar.
Kadýnlar HIV'e karþý özellikle savunmasýzdýr. Araþtýrmalar göstermektedir ki
kadýnlara cinsel iliþki yoluyla HIV bulaþma oraný erkeklerin iki katýdýr. Daha evvel
cinsel iliþki yoluyla bulaþan bir hastalýk (CÝYBH) geçirmiþ olmak HIV'e yakalanma
riskini artýrmaktadýr.19 Kadýn mahpuslarýn þýrýngalý uyuþturucu kullanýmý, cinsel
tacize veya þiddete uðramýþ olmak, seks iþçiliði ve güvenli olmayan cinsel pratikleri
de kapsayabilen tipik geçmiþleri göz önüne alýndýðýnda, cezaevine girdiklerinde
kadýnlarýn büyük bir çoðunluðu HIV ve hepatiti de kapsayan CÝYBH'ye yakalanmýþ
oluyor. Dolayýsýyla, CÝYBH'ye yakalanmýþ kadýn mahpus sayýsý görece olarak çok
fazladýr.20
Tüberkülozun yaygýn olduðu bazý ülkelerde, bu kadýnlar ayný zamanda yüksek
oranda tüberküloza yakalanma riski taþýmaktadýrlar.
Rusya Federasyonu'nda Kadýn Mahpuslar ve Saðlýk Durumlarý
Rusya Federasyonu'ndaki kadýn mahpuslara dair bir araþtýrmaya göre, cezaevlerine getirilen kadýnlarýn
üçte biri ile yarýsý arasýnda bir kýsmý CÝYBH, özellikle de frengi taþýmaktadýr. Kadýn mahpuslarýn
%5'ten fazlasý HIV pozitiftir. HIV'e çoðunlukla hepatit C eþlik etmektedir. Kadýnlarýn %3-5'i tüberkülozun
aktif formlarýndan muzdariptir. Diðer genel saðlýk sorunlarý alkolizm, madde baðýmlýlýðý, kardiyovasküler
veya jinekolojik hastalýklar gibi somatik hastalýklar olarak ortaya çýkmaktadýr (a).
Güney Afrika'da Kadýn Mahpuslar ve Saðlýk Durumlarý (b)
Güney Afrika'da hapsedilmiþ kadýnlarýn klasik saðlýk ihtiyaçlarý yanýnda sýklýkla tüberküloz, cinsel
yolla bulaþan hastalýklar, hepatit B ve C ve ayný zamanda HIV/AIDS'e yakalanmýþ olma riskleri vardýr.
HIV/AIDS için test zorunluluðu bulunmayan Güney Afrika kadýn cezaevlerinde hastalýðý taþýyan kaç
kadýn olduðu bilgisini, var olan istatistiklerden elde etmek mümkün deðildir. Ancak Güney Afrika'daki
genel mahpus nüfusu içerisinde doðal nedenlere baðlý ölümler 1990'da %0.09'dan 2003/4'te %3.73'e
çýkmýþtýr (c).
18 Bakýnýz WHO Avrupa, "Halk Saðlýðýnýn Bir Parçasý Olarak Cezaevi Saðlýðý Üzerine Deklarasyon", Moskova 24 Ekim 2003.
19 "Cezaevi Ortamýnda Kadýnlar ve HIV", HIV/AIDS Birimi, UNODC, s.3 www.unodc.org/unodc/en/drug_demand_hiv_aids.html
20 a.y.
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Avustralya'da Kadýn Mahpuslar ve Hepatit C
Avustralya'da hapsedilen ebeveynlerin saðlýklarýný deðerlendiren bir araþtýrmaya göre cezaevlerinde
bulunan babalarýn %42'si hepatit taþýrken annelerin %68'i hepatit C taþýmaktadýr (d).
Birleþik Devletler'de Kadýn Mahpuslar ve HIV
Birleþik Devletler'de 2004 yýlýnda hapsedilmiþ erkeklerde HIV'in yayýlým oraný %1.7 iken kadýnlarda
bu oran %2.4 olarak saptanmýþtýr. Ancak New York gibi bazý eyaletlerde HIV taþýyanlarýn oraný
kadýnlarda %14.2 ve erkeklerde ise %6.7'yi bulmaktadýr (e).
Brezilya'da Kadýn Mahpuslar ve HIV
1997'de Sao Paolo'daki Kadýn Cezaevi'nde AIDS virüsü için test edilen kadýn mahpuslarýn %20'sinin
HIV pozitif olduðu anlaþýlmýþtýr. Bu kadýnlarýn büyük kýsmýnýn HIV'i, bu topluluktaki yüksek oranlý
uyuþturucu kullanýmýna baðlý olarak, paylaþýlan enjektörler aracýlýðýyla kaptýðý sanýlmaktadýr (f).
Moldova'da Kadýn Mahpuslar ve HIV
2006'da Moldova'da cezaevindeki kadýnlarda HIV yaygýnlýðý oraný %3'tür, erkeklerde bu oran %2
olarak görülmektedir (g).
(a ) "Rusya'da Kadýnlar ve Ceza Adaleti Sistemi: 2000-2002" (Çalýþmada rakamlarýn tahmini olduðu belirtilmektedir, zira Rusya'daki kadýn mahpuslarýn
rahatsýzlýklarýyla ilgili net veriler yoktur)
(b) Dr. Nicolien du Preez, Hukuk Koleji, Cezaevi Yönetim Bilimleri Bölümü, Güney Afrika Üniversitesi, kiþisel görüþme.
(c) W.F.M Luyt, Cezaevlerinde HIV/AIDS'e dair Dublin Deklarasyonu çerçevesinde Güney Afrika cezaevlerindeki HIV/AIDS gerçeðine eleþtirel bir bakýþ,
2005, s.71-89
(d) Cezaevinde Kadýnlar: Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar Üstüne Bir Yorum, a.g.y., s.51, alýntýladýðý kaynak NSW Cezaevleri Saðlýk
Hizmetleri; Mahpus Saðlýðý Araþtýrmalarý Raporu; 2003.
(e) "Cezaevi Ortamýnda Kadýnlar ve HIV", HIV/AIDS Birimi, UNODC, s.3, referans gösterilen kaynak Birleþik Devletler Adalet Bakanlýðý, Adalet Programlarý
Ofisi, Adalet Ýstatistikleri Bürosu Cezaevlerinde HIV Bülteni, 2004, Kasým 2006, NJC 213897
(f) Human Rights Watch, Brezilya'da Demir Parmaklýklar Ardýnda, Bölüm XI Kadýn Mahpuslar, 1998 (www.hrw.org/reports98/brazil/Brazil-12.htm
adresinden eþilebilir.)
(g) Cezaevi Ortamýnda Kadýnlar ve HIV, a.g.y. s.3, referans gösterilen kaynak Pintelei L., 2007, Communication IHRC, Varþova

Kürtajýn yasak olduðu bazý ülkelerde ölü doðum yapan kadýnlar, çocuðun doðum
veya ölümünü bildirmemiþlerse, düþük yapmýþlarsa veya yasal olmayan yollardan
kürtaja baþvurmuþlarsa, çocuk doðumunu gizleme, çocuk öldürme ve cinayetle
suçlanýp tutuklanýr ya da hapsedilebilirler. Örneðin, Dünya Saðlýk Örgütü 2002'deki
yasa deðiþikliði öncesi Nepal'de tahmini olarak kadýnlarýn %20'sinin kürtaj ve
çocuk ölümüyle baðlantýlý olarak hapsedildiklerini rapor etmiþtir.21 Düþük ya da
ölü doðum yapan ya da kürtaja teþvik eden birçok kadýn, çocuk ölümüne sebebiyet
vermek suçundan hapsediliyorlar. Bazý ülkelerde, kadýn ve genç kýzlar düþük
yapma, bebek ölümü veya yasal olmayan kürtajlar nedeniyle çocuk ölümüne
sebebiyet, doðumun gizlenmesi veya cinayete iþtirakten hapsediliyorlar. Bu kadýnlar
ölüm cezasýyla da karþýlaþabiliyor.

21 David A. Grimes, Janie Benson, Susheela Singh, Mariana Romero, Bela Ganatra, Friday E. Okonofua, Iqbal H. Shah,
"Güvenli Olmayan Kürtaj", "Dünya Saðlýk Örgütü'nde Önlenebilir Salgýn", "Cinsel Saðlýk ve Doðurganlýk Saðlýðý", 4, Dergi
makalesi, Güvenli Olmayan Kürtaj, Önlenebilir Saðlýk, s.6
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Durumlarýnýn suç olarak algýlanmasý nedeniyle, bu kadýnlarýn doðum, ölü doðum
veya kürtajdan kaynaklanan týbbi ve psikolojik saðlýk ihtiyaçlarýnýn cezaevinde
karþýlanmayacaðý ortadadýr. Bu kadýnlar özellikle kürtaj veya sorunlu doðum
sonrasý hemen kapatýldýklarý ve yargýlanmayý bekledikleri gözaltý dönemlerinde,
ciddi saðlýk problemleriyle karþý karþýyadýrlar. Yeni doðum yapmýþ kadýnlarýn
doðum sonrasý bakýma ihtiyaçlarý vardýr, ancak çoðu ülkede eðer bir tedavi
programlarý varsa dahi ona dâhil edilmezler. Ayrýca bakýnýz, baþlýk 6.2, "Hamile
ve çocuklu kadýnlar"

3.2. Madde Baðýmlýlýðý
Tüm dünyada kadýn mahpuslarýn büyük çoðunluðu madde baðýmlýlýðý için tedavi
ihtiyacýndadýr, ancak yalnýzca küçük bir kýsým tedavi programlarýna dâhil olabilmek
tedir. Buna ek olarak, kadýnlarýn madde baðýmlýlýðý tedavisi sýrasýnda farklý
ihtiyaçlarý öne çýkmaktadýr, ancak çok az program onlara özellikli bir servis sunar.
Madde baðýmlýlýðý cezaevinde tedavi edilmezse, genellikle baðýmlýlýðý finanse etmek
üzere yeniden suç iþleme olasýlýðý; uyuþturucuyla ilgili suçlar, hýrsýzlýk veya seks
iþçiliði üzerinden artmaktadýr.
Araþtýrmalara göre madde baðýmlýlýðý olan kadýnlarýn erkeklere oranla daha fazla
fiziksel ve/veya cinsel tacize maruz kalmýþ olduklarý görülmektedir.22 Geçmiþte
yaþanmýþ þiddet içerikli bir saldýrý madde kullanýmý, travma sonrasý stres bozukluðu
veya diðer akýl saðlýðý problemleri riskini artýrmaktadýr. Raporlara göre madde
baðýmlýlýðý tedavisi gören kadýnlarda travma sonrasý stres bozukluðu yüzde 30 ile
yüzde 59 arasýnda görülmektedir.23 Bazý bulgulara göre ise hâlihazýrda akýl
hastalýklarý olan kadýnlarýn tahliye olduktan sonraki 12 ay içinde cezaevine dönme
riskleri sadece madde baðýmlýlýðý sorunu olan kadýnlara oranla yüzde 58 daha
fazladýr (erkeklerdeki yüzde 40 oranýna kýyasla).24
Uyuþturucu baðýmlýsý olan eski mahpuslarýn doz aþýmýndan ölmeleri riski genel
nüfusa oranla daha fazladýr. Örnek olarak; Birleþik Krallýk'ta yürütülen bir
araþtýrmaya göre, tahliyeyi takip eden haftada mahpuslarýn ölme olasýlýðý genel
nüfusa oranla 40 kez daha fazladýr. Bu dönemde, yani hemen tahliye sonrasýnda
gerçekleþen ölümlerden çoðu (%90'ýn üzerinde) uyuþturucuya baðlý nedenlerledir.25
Avustralya'da genel nüfusa oranla eski mahpuslarýn ölüm oraný on kat fazla iken,
bu ölümlerin yarýdan fazlasý eroin kaynaklýdýr ve özellikle kadýnlarda daha yaygýndýr.
Genel toplumdaki hemcinslerine göre eski mahpuslarýn ölüm riski kadýnlarda 27
kat fazladýr.26
22 "UNODC Uyuþturucu Baðýmlýlýðý Tedavisi El Kitabý, Kadýnlar için uyuþturucu baðýmlýlýðý tedavisi ve bakýmý: Vaka analizleri
ve alýnan dersler", Birleþmiþ Milletler, New York, 2004, s.9
23 a.y., s.10

24 Messina, N., Cezaevi merkezli tedavi sonuçlarý: Erkek ve kadýn katýlýmcýlarýn karþýlaþtýrýlmasý, Amerika Uyuþturucu ve
Alkol Baðýmlýlýðý Dergisi, Þubat 2006
25 Singleton, N., Pendry, E., Taylor, C., Farrel, M. and Marsden, J., Yeni tahliye edilen mahpuslarda uyuþturucuya baðlý ölümler, Ýç Ýþleri, Araþtýrma, Kalkýnma ve Ýstatistik Direktörlüðü, Londra, 2003, s.1
26 "Kadýn mahpuslara tahliye sonrasý destek-psikolojik ve sosyal deðiþim süreçleri", ARC Linkage Project LP056398
(www.criminology.unimelb.edu.au/research/arc_grants/mentoringwomenprisoners), Graham A., 2003 alýntýlýyor.
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Araþtýrma bulgularý madde baðýmlýsý kadýn faillerin özel ihtiyaçlarý için daha fazla
araþtýrmaya ve uyumlu programlarýn27 tasarlanmasýna ihtiyaç olduðunu göstermektedir. Bölüm 2 baþlýk 6.6'da bahsedilen cinsiyet ve madde baðýmlýlýðý ile ilgili
çalýþma UNODC tarafýndan yürütülmektedir. Araþtýrmalar, cinsiyetleri ayrýlmadan
tüm mahpuslarýn uygun tedavi sonrasý bakýmý almalarýna daha fazla vurgu yapýlmasýnýn gerekliliðini ortaya koymuþtur.
Madde baðýmlýsý kadýn mahpuslarýn sayýsal çokluðu ortadadýr. Cinsiyete özgü ya
da en azýndan standart bakým programlarýnýn yokluðunda, tahliye sonrasý karþýlaþtýklarý zorluklarla bu alýþkanlýklarý birleþince kadýnlarýn yeniden suç iþleme riski
artmakta, madde baðýmlýlýklarý da çoðunlukla sebep olduðu trajik sonuçlarýyla
sürmektedir.

4. Cezaevlerinde Güvenlik
Çoðu ülkede kadýnlar, cezaevleri de dâhil olmak üzere, yasa uygulayýcýlarýn cinsel
istismarýna ve tacizlerine maruz kalýrlar. Bu tür bir kötü muamele, küçük düþürmeden tecavüze kadar çeþitlenebilir. Küçük düþürme; sözlü taciz, aramalar sýrasýnda
uygunsuz dokunma, duþlarda ve yaþam alanlarýnda gereksiz ve sýklýkla arama ve
gözetleme yapmayý da içerebilir. Tecavüz ise malzeme ve ayrýcalýklara eriþim için
ya da en temel insani haklarýndan yararlanabilmeleri için kadýn mahpuslarýn
seksüel hizmete zorlanmasý þeklinde ortaya çýkabilir. Kadýnlarýn erkek mahpuslar
tarafýndan istismar edilmeleri, cezaevi görevlileri iþbirliðinde gerçekleþebilir.
Ahlaka aykýrý davranýþtan suçlanmýþ veya cezalandýrýlmýþ kadýnlar, lezbiyen,
biseksüel veya transseksüel kadýnlar özellikle risk altýndadýr. (UNODC Özel Ýhtiyaç
Sahibi Mahpuslar El Kitabý'nýn "lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel (LGBT)
mahpuslar" bölümüne bakýnýz.)
Kadýnlarýn cinsel istismara karþý savunmasýz olduklarýný bilen Birleþmiþ Milletler
Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar, kadýn cezaevlerinde erkek personelin görevlendirilmesini yasaklamýþtýr.
Ancak bu kural çoðu ülkede, bazen kadýn cezaevlerindeki personel yetersizliðinden
-baþka örneklerde eþit çalýþma hakký kaygýlarý nedeniyle- ve bazý örneklerde de
karýþýk cezaevi personeli cezaevi yaþantýsýnýn normalleþmesi için bir kriter sayýldýðý
için uygulanmamaktadýr. Ne yazýk ki bu politika, özellikle de erkek personele kadýn
mahpuslarý doðrudan gözetleyebildiði sorumluluklar yüklenmiþse kadýn mahpuslar
için yüksek oranda riski de beraberinde getirmektedir.
Uzmanlar tarafýndan belirtildiði üzere, ortada açýk bir cinsel istismar söz konusu
olmasa bile "erkek yetkililer kadýnlara kaba davrandýklarýnda, bu, kadýn görevlilerin
27 Messina, N., "Cezaevi merkezli tedavi sonuçlarý: Erkek ve kadýn katýlýmcýlarýn karþýlaþtýrýlmasý", Amerika Uyuþturucu ve
Alkol Baðýmlýlýðý Dergisi, Þubat 2006.
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kaba davranmalarýndan farklý bir etki yaratmaktadýr. Erkek görevliler tarafýndan
kadýn mahpuslara yöneltilen kabalýklar içerik ya da ima olarak cinsel olmaya
eðilimlidir ve erkekler tarafýndan uðradýklarý cinsel suistimal yüzünden travma
geçirmiþ kadýnlarda yeni travmalara yol açabilirler. [ ] Kadýnlarýn tuvalet, duþ
gibi ihtiyaçlarýný giderdikleri, soyunup giyindikleri ve uyuduklarý yaþam alanlarýnda
erkek görevlilerin varlýðý dahi bir travmanýn yeniden nüksetmesine neden olabilir.
Bu durumda, hapsedilmenin parçasý olan mahrem alanýn kaybý hapsin temel
amaçlarýný aþan bir kayýp haline gelir. Daha önce travma yaþamýþ ve güvenli bir
alan yaratmak adýna erkeklerin bakýþlarýndan bile kaçan kadýnlar, erkek görevlilerin
her daim mevcut olduðu ve en özel ve kiþisel etkinliklerine karýþabildiði bir durumda
yaþamaya zorlanýrlar. Kadýnlar bu durumda genel bir korku geliþtirebilir, bu
belirtileri ve rahatsýzlýklarý kötüleþebilir ve uzun bir sürece yayýlabilir."28
Tutuklandýktan sonra mahpuslar gözaltýndayken iþkence ve suistimal cezaevi döneminde olduðundan çok daha yaygýndýr. Mahpuslarýn yargýlama öncesi tutukluluklarýný polis gözetiminde geçirdikleri bazý ülkelerde bu savunmasýz dönem
uzamaktadýr. Bu dönemde kadýnlar özellikle tecavüze kadar varan cinsel istismar
tehlikesiyle karþý karþýyadýr. Bu saldýrýlar onlarý baský altýna almak, kontrol etmek
ve itiraf etmeye zorlamak için araç olarak kullanýlmaktadýr. Dolayýsýyla, bu tür
pratiklerin yaygýn olduðu ülkelerde kadýnlar cezaevine girdiklerinde hem daha
önce baþlarýna gelmiþ bir saldýrýdan hem de polis gözetiminde yaþadýklarý travmadan
dolayý acý çekiyor olabilirler.
Bu tip durumlarda cezaevi yetkilileri genellikle bakýmlarý altýndaki mahpuslarýn
insan haklarýný korumakta aciz kalýyor, gözaltý sýrasýnda yaþadýklarý cinsel tacizle
ilgili kadýn faillerin þikâyetlerine tepkisiz kalýyor, gerekli týbbi tetkikleri yapmýyor29
ve kadýnlarýn ihtiyaç duyduðu hukuki ve psikolojik desteði saðlamýyor. Cinsel
istismar ve diðer þiddet formlarýna dair þikâyetler dikkate alýnmadýðýnda, gözaltý
sýrasýnda kullanýlan ve yetkililer tarafýndan takip edilmeyen þiddet artmaktadýr,
bu da böyle bir þiddetin kurbaný olmuþ kadýnlarýn cezaevinde korunmalarý konusun
daki yetersizliði büyütür.
Tecavüz ve diðer cinsel þiddet türlerinin kurbanlar üzerinde yýkýcý etkileri vardýr
ve uluslararasý hukuk tarafýndan yasaklanmýþtýr. Bu tür yaklaþýmlar iþkenceye
girer30 ve cinsel istismara uðradýklarý ve kendilerini güvende hissetmedikleri
cezaevlerinde kadýn faillerin sosyal yaþama uyum saðlamalarý beklenemez.

28 Terry Kupers'in tanýklýðýndan bir bölüm, M.D., M.S.P., Emerson'a karþý Michigan Islah Departmaný davasý (vaka no.0073133, 16 Þubat 2001, ABD Bölge Mahkemesi, Michigan E. District, Hakim Sn. Avern Cohn) (alýntýlar çýkarýldý), "New York'ta
Kýz Çocuklarý Ýçin Cezaevlerinde Gözaltý ve Kontrol, Hapsedilme Koþullarý", Human Rights Watch, Amerika Sivil Özgürlükler
Birliði, Eylül 2006, s.70
29 Burada týbbi tetkiklere yapýlan referans, bekâret testleriyle karýþtýrýlmamalýdýr. Bekaret testleri bazý ülkelerde çoðunlukla
ilgili kadýnlarýn rýzasý alýnmadan yapýlan ve tecavüzün gerçekleþip gerçekleþmediðini ispatlayamayacak testlerdir. Genel olarak,
týbbi muayene için kadýnlarýn rýzasý alýnmalý ancak alýnmadýðý takdirde dahi yapmýþ olduðu þikâyet ihmal edilmemeli ve dikkate
alýnmalýdýr.
30 Ýþkence Karþýtý Komite Raporu, A/51/44.
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5. Cezaevinde Yerleþim ve Aile ile Baðlantý
Tüm dünyada kadýn mahpus nüfusunun azlýðý ve kadýnlarýn evlerine yakýn
olmalarýný saðlayacak yeterli kadýn cezaevleri inþa edebilmek için kaynak
bulunmamasý nedeniyle kadýnlar ya yaþadýklarý yere yakýn erkek cezaevlerindeki
ek binalara ya da evlerinden çok uzaktaki kadýn cezaevlerine yerleþtiriliyor. Erkek
cezaevlerine ek olarak yerleþtirilmiþ olmalarý kadýnlar için güvenlik riski yaratabilir.
Bu ayný zamanda kadýn mahpuslarýn özel ihtiyaçlarýnýn dikkate alýnmamasý
demektir, zira cezaevi rejimi çoðunluk olan erkek mahpuslarýn ihtiyaçlarýna göre
belirlenmektedir. Çoðu devlet, kadýn cezaevleri ile birlikte erkek cezaevlerinde
kadýnlar için ayrý bölüme sahiptir. Bu durum kadýnlarýn pratikte evlerinden çok
uzakta kalmalarý anlamýna gelebilmekte ve aileleriyle baðlantý kurma þanslarýný
düþürmektedir.
Bu durum büyük ülkelerde özellikle problem yaratmaktadýr; kadýn cezaevlerine
eriþim için çok uzun yollarý aþmak gerekebilmektedir. Örneðin, Rusya Federasy
onu'nda kadýnlar için sadece 40 tane ve kýz çocuklarý için sadece 3 adet ceza kolonisi
vardýr. Bu da kadýnlarýn genellikle evlerinden çok uzaklarda hapsedilmesi anlamýna
gelmektedir. Cezalarý belirlendikten sonra kadýn mahpuslar hapishanelere
ulaþabilmek için binlerce kilometrelik seyahatler yapmak zorunda kalabilirler.
Bazen cezaevine ulaþým, yol üzerinde bulunan cezaevlerinde transit kalýþlarla
(örneðin, bölgesel mahkemeler öncesi gözaltý merkezlerinin toplandýðý istasyonlarda)
iki ay kadar sürebilir, buralarda mahpus bir hafta ya da daha uzun kalabilir.31
Aileler bu yolu daha kýsa sürelerde alabilseler de, uzaklýk ve masraflar düzenli
ziyaretlere halen büyük engel olmaktadýr. Özellikle Asya, Afrika, Latin Amerika
ve Birleþik Devletler'de görülmekle birlikte benzer problemler birçok yerde
yaþanmaktadýr.32
Doðu Avrupa ve Orta Asya'da, ziyaretçilerin, ziyaretleri için cezaevi yetkililerine
maddi katkýlarda bulunmalarý zorunluluðu gibi yaygýn pratikler rapor edilmektedir.
Bu uygulama ülkeden ülkeye deðiþmektedir. Bazý bölgelerde ödeme hem kýsa hem
de uzun süreli ziyaretler için geçerli33 iken diðerlerinde yalnýzca uzun ziyaretlerde
günlük kiþi baþý olarak ödeme gerekmektedir.34 Baþka bölgelerde de ziyaretler için
ödemeler rapor edilmektedir.35 Bu zorunlu finansal katkýlar, yol için de para ödemek
31 Alpern, L., "Rusya'da Kadýnlar ve Ceza Adaleti Sistemi: 2000-2002",www.mhg.ru/english/1F4FF6D.
32 Örneðin Ekim 2007'de yayýnlanan bir rapora gore; Hawaii, 2027 kadar mahpusu Arizona ve Kentucky'deki özel cezaevlerinde,
ailelerinden binlerce kilometre uzakta tutuyor. Bu rakam Kentucky'de özel bir cezaevinde kalan 175 hüküm giymiþ kadýn mahpusu
da kapsýyor. Ekimde onlarý Hawaii'ye geri getirmek üzere tartýþmalar baþlatýldý. Kailua'daki Kadýn Islahevi'nde yer olmadýðý
için O'ahu'daki Federal Tutukevi'nde tutulmalarý öngörülüyordu. Ancak raporlar gösterdi ki onlarý Hawaii'de tutmak, Kentucky'de
tutmaktan iki kat pahalýya mal olacak, bu da evlerinden uzakta tutulmalarý arkasýndaki temel neden. Cezaevi reformu savunucularý
çoðu kadýnýn þiddet içermeyen hafif suçlardan hüküm giydiðini ve yalnýz anne olduklarýný iddia ediyordu. Bazý kadýn mahpuslar
cezaevine gönderilmeden önce çocuklarýnýn bakýmýndan tek baþlarýna sorumluydular. Kanun yapýcýlar ve diðerleri, ziyaret olmadan
uzun ayrýlýklar yaþamanýn Hawaii'de kalan çocuklar ve aileler üzerindeki etkilerini sorguladýlar. (Bakýnýz, Kevin Dayton, AdvertiserBig Ýsland Bürosu, The Honolulu Advertiser,17 Ekim 2007
(http://the.honoluluadvertise.com/article/2007/Oct/17/In/hawaii710170413.html)
33 Doðu Avrupa ve Orta Asya ülkelerindeki cezaevlerinde genellikle iki çeþit ziyarete izin verilir: Kýsa ziyaretler, yani gece
kalmayý içermeyen olaðan ziyaretler veya özellikle bu amaç için ayrýlmýþ bölümlerde mahpuslarýn ziyarete gelen aileleriyle bir
veya daha fazla gece geçirebildikleri uzun ziyaretler.
34 Örneðin Kazakistan'da gecelik/günlük oranýnýn 3$ civarýnda olduðu bildirilmektedir.
35 "Sudan Omdurman Kadýn Cezaevinde Cezaevi Koþullarý Üzerine Yýllýk Rapor", Kousti, Al Fashir, Marawi, Sudan Ýþkence
Karþýtý Örgüt (SOAT), 2003, s.11
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zorunda kalan ailelere ekstra yüktür, kadýn ya da erkek cezaevindeki akrabalarýný
ziyaret etmelerini maddi olarak daha da güçleþtirmektedir. Kadýn mahpuslarýn
ailelerinden uzakta bir yere yerleþtirilmeleri büyük olasýlýktýr, dolayýsýyla bu ek
masraflar ziyaretin bedelini ödemeyi imkânsýz hale getirir ve ailelerinden ayrý
düþtüklerinde özellikle zorlanan kadýn mahpuslar üzerindeki etkileri büyüktür.
"Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar"a (özellikle
Kural 37 ve 79) göre ziyaret, tüm mahpuslarýn yararlanmasý gereken bir ayrýcalýk
deðil bir haktýr ve cezaevi kurallarýnýn da bu anlayýþa dayanýlarak hazýrlanmasý
genel olarak kabullenilmelidir.
Tüm kadýnlar, ancak özellikle ahlaka aykýrý suçlar iþledikleri iddiasýyla yargýlanmýþ
ve cezalandýrýlmýþ olanlar, aileleri tarafýndan terk edilme tehlikesiyle karþý
karþýyadýr. Bu da demek oluyor ki, cezaevinde kaldýklarý dönemde ya da tahliyeleri
sonrasýnda hayati aile desteðinden yoksun kalabilirler. Aile baðlarýnýn kopmasýnýn
kadýn mahpuslar üzerinde aþýrý zararlarý olan duygusal etkileri vardýr; özellikle
de anne iseler hayatlarýný yeniden düzene sokma ihtimalleri ciddi biçimde sekteye
uðrar.
Yabancý uyruklu mahpuslarýn aileleriyle kurduklarý iliþki ile ilgili spesifik zorluklar
için bölüm 2'de baþlýk 11.2'ye bakýnýz.

6. Hamilelik ve Çocuklu Kadýnlar
6.1. Cezaevinde Anneler
Pek çok ülkede yapýlan araþtýrmalar gösteriyor ki baba hapsedildiði zaman genellikle
çocuðun bakýmýyla ilgilenmeye anne devam ediyor. Ancak, hapsedilen kiþi anne
olduðunda aileler çoðunlukla daðýlýyor36 veya anneler ailenin tek ve öncelikli
ilgileneni olduðu için devletin refah hizmetlerinin/kurumlarýnýn da dâhil olduðu
alternatif bakýcýlar bulmak gerekebiliyor. Bu durum da çok sayýda çocuðun devlet
bakýmý altýna alýnmasýyla sonuçlanýyor. Araþtýrmalar ayrýca, aile bireyleri hapsedilmiþ
çocuklarýn ileride cezaevine düþme risklerinin arttýðýný ortaya koymaktadýr.37
Örneðin Birleþik Krallýk'ta tahminlere göre anne veya babasýndan biri cezaevinde
olan 150.000 çocuktan %75'i suç iþleyemeye meyillidir.38 Birçok örnekte bu durum
üzücü bir þekilde süregelen bakýmevleri döngüsünün bir parçasý haline gelir, zira
cezaevlerindeki annelerin de çocukluklarýnýn büyük kýsmýný devlet bakýmý altýnda
geçirmiþ olma ihtimalleri yüksektir. Örneðin, bir araþtýrma gösteriyor ki Birleþik
Krallýk'ta "kadýnlarýn [mahpuslarýn]dörtte birinden çoðu çocukluðunu bakýmevinde
geçirmiþtir."39
36 Danýþma Ýçin Dünya Dostlar Komitesi (Quakers) tarafýndan Çocuk Haklarý ile Ýlgili Komite'ye sunulmuþtur, Müzakere
Günü 2005, "Ebeveyn Bakýmýndan Yoksun olan Çocuklar", Quaker Birleþmiþ Milletler Ofisi, 2005, s.2.
37 Danýþma Ýçin Dünya Dostlar Komitesi (Quakers) tarafýndan Çocuk Haklarý ile Ýlgili Komite'ye sunulmuþtur, Müzakere
Günü 2005, "Ebeveyn Bakýmýndan Yoksun olan Çocuklar", Quaker Birleþmiþ Milletler Ofisi, 2005, s.3, alýntýladýðý kaynak Human
Rights Watch, Her Þey Çok Tanýdýk: Birleþik Devletler Eyalet Cezaevlerinde Kadýnlarýn Uðradýðý Cinsel Ýstismar, 1996, s.20.
38 BBC Haberler, "Mahpus Aileleri için Destek", 24 Eylül 2007.
39 Danýþma için Dünya Dostlar Komitesi (Quakers) tarafýndan sunulmuþtur, a.g.y., s.3, alýntýladýðý rapor Wedderburn, D.,
"Kadýnlarýn Hapsedilmeleri Üzerine Komite Raporu: Kadýnlar için Adalet: Reform Ýhtiyacý" (Cezaevi Reformu Vakfý), 2000.
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Dünyada kaç bebek ve küçük çocuðun annelerinin cezaevinde olmasý nedeniyle
onlardan ayrý düþtüðünü kesin olarak bilmek mümkün deðil. Avrupa'daki kadýnlar
ve çocuklar için bir tahmin yürütülüyor. Avrupa ülkelerinde cezaevlerinde hemen
hemen 100.000 kadýn mahpus bulunmaktadýr ve Birleþik Krallýk'ta bir sivil toplum
kuruluþu olan "Cezai Reform Ýçin Howard Ýttifaký" bu durumun yaklaþýk 10.000
kadar bebek ve iki yaþýndan küçük çocuðu etkilediðini tahmin ediyor.40 Birleþik
Devletler'de 1998'de anneleri hapsedilmiþ çeyrek milyon çocuk olduðu tahmin
ediliyor.41
Güney Afrika: Cezaevindeki Anneler (a)
2004/10'da tüm kadýn cezaevlerinde gerçekleþtirilen ve kadýn mahpuslarýn çoðuyla birebir görüþmeleri
de içeren ayrýntýlý bir denetlemenin (b) sonuçlarý þunlardýr:
Kadýn mahpuslarýn %72'si bekâr, %8'Ý boþanmýþ ve %20'si halen evlidir.
Cezaevindeki kadýnlarýn 845'i anne. %33'ü bir, %25'i iki, %42'si ise üç veya daha fazla çocuk
sahibidir.
Annelerin %74'ü çocuklarýnýn aile ya da arkadaþlarýn bakýmý altýnda olduðunu bildirmiþtir.
Sadece %17'si çocuklarýný resmi bakým evine, çocuk evlerine teslim etmiþ veya evlatlýk
vermiþtir.
31 Mart 2007 itibariyle 168 bebek (5 yaþýndan küçük) anneleriyle birlikte cezaevlerinde
bulunmaktadýr (c).
Afganistan: Cezaevindeki Anneler (d)
UNODC tarafýndan Kabil Afganistan'da bulunan 56 kadýn cezaevinde yapýlan bir araþtýrmaya
göre buralarda tutulan kadýnlarýn %78.5'i annedir. 43 çocuk cezaevlerinde anneleriyle yaþamaktadýr, diðer 107'si babalarý veya akrabalarýyla yaþamaktadýr, 9 tanesi yetimhanededir.
55 çocuk ise büyümüþ ve kendi imkanlarýyla hayatlarýný sürdürmektedir.
(a) Dr. Nicolelien du Preez, Hukuk Koleji, Cezaevi Yönetim Bilimleri Bölümü , Güney Afrika Üniversitesi, kiþisel görüþme.
(b) Cezaevleri için Adli Teftiþ Kurulu, "Güney Afrika Cezaevlerinde Kadýnlar", s.11
(c) Cezaevleri için Adli Teftiþ Kurulu, Yýllýk Rapor 2006/2007, s.29
(d) UNODC, "Kadýn Mahpuslar ve Topluma Yeniden Entegrasyonlarý", Atabay, Y., Mart 2007, s.56

Quaker Birleþmiþ Milletler Ofisi tarafýndan yapýlan bir araþtýrmaya göre:42
Brezilya'nýn en büyük kadýn cezaevinde bulunan kadýnlarýn %87'si annedir;
Birleþik Devletler'de kadýn mahpuslarýn %80'i annedir, bu kadýnlarýn dörtte
üçünün çocuklarý 18 yaþýnýn altýndadýr;
Rusya Federasyonu'nda hüküm giymiþ kadýnlarýn %80'i annedir;

40 Avrupa Konseyi'nin 1469 (2000) sayýlý ve 30 Haziran 2000 tarihli Meclis Oturumu Tavsiye Kararý'nda yer verilmiþtir.
41 Ceza Adaleti'nde Kadýnlar, Adalet Programlarý Ofisi, Birleþik Devletler Adalet Bakanlýðý, 1998.
www.ojp.usdoj.gov/reports/98Guides/wcjs98.
42 Danýþma için Dünya Dostlar Komitesi (Quakers) bildirisi, a.g.y., s.1
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Birleþik Krallýk'ta kadýn mahpuslarýn %60'ý annedir, %55'i 16 yaþ altý, en
az bir çocuk sahibidir ve %34'ü cezaevine girmeden önce bekâr annedir;
Lübnan'da kadýn mahpuslarýn %49'u 16 yaþ altý çocuk sahibidir, bu rakam
%13 oranýnda 10 yaþ altý çocuðu olan ve %19 oranýnda 5 yaþ altý çocuk sahibi
olan kadýnlarý da kapsamaktadýr;
Ruanda'da kadýn mahpuslarýn %45'i 16 yaþ altý ve çocuk sahibidir, bu çocuklarýn %15'i 10 yaþ altý ve %10'u ise 5 yaþ altýndadýr.
Cezaevi dýþýnda bulunan çocuklarýndan ayrýlma korkusu, çocuklarýn kendilerinden
alýnacaðý endiþesi ya da nasýl bakýlacaklarýna dair kaygýlar anneler için ciddi sýkýntý
kaynaðýdýr. Birden fazla çocuk söz konusuysa ve bu çocuklar farklý kiþiler ya da
kurumlar tarafýndan bakýlacaksa kaygý artar.
Mahpus çocuklarý üzerine yapýlan araþtýrmalarýn tekrar tekrar iþaret ettiði üzere
"ebeveynlerinden biri hapsedilen çocuklar çeþitli psikososyal problemler yaþar;
bunlar: Depresyon, hiperaktivite, saldýrgan davranýþ, içe kapanma, çekingenlik,
baðýmlýlýk, uyku düzensizlikleri, yeme düzensizlikleri, kaçma, dersten kaçma,
düþük okul notlarý ve asiliktir."43 Ayrýca "ebeveynlerden ayrý düþmek, terk edilme
veya kimsesizlik hisleri yaratabilir, bu da çocuklarýn bunalýmlarýný arttýrýr."44
Tüm bunlara raðmen, anneler tutuklanýr veya cezalandýrýlýrken cezaevi dýþýnda
kalan muhtaç çocuklarýn haklarý ve ihtiyaçlarý çok nadir olarak dikkate alýnmaktadýr.

6.2 Cezaevinde Hamile ve Çocuklu Kadýnlar
Hamilelik ve Doðum
Hamile kadýnlar cezaevlerinde nadir olarak doðum öncesi veya sonrasý bakýma
tabi tutulmaktadýr. Cezaevi saðlýk hizmetleri tüm dünyada, ülkelerin büyük bir
çoðunluðunda yetersiz kaynak ve personel sýkýntýsýyla karþý karþýyadýr. Kapasiteleri
cezaevlerinde HIV, tüberküloz veya sýtma gibi ciddi bulaþýcý saðlýk sorunlarýyla
baþ etmekle sýnýrlý kalýyor. Cezaevleri genellikle fazlasýyla kalabalýk ve buralarda
hijyen yetersiz. Hamile bir kadýnýn özel beslenme ihtiyaçlarý cezaevi yöneticileri
tarafýndan düþünülmüyor veya saðlanmayabiliyor, öte yandan saðlanan yiyecekler
hamile kadýnlarýn beslenme ihtiyaçlarýný karþýlamakta yetersiz kalabiliyor.
Özellikle düþük gelirli ülkelerde cezaevi doðumlarý saðlýksýz koþullarda, yeterli
saðlýk bilgisi olmayan personel denetiminde gerçekleþmekte ve ciddi saðlýk prob
lemleriyle sonuçlanmaktadýr.
43 Cezaevinde Kadýnlar, Avrupa Konseyi Üye Ülkelerindeki Durumun Bir Deðerlendirmesi, Quaker Avrupa Ýþleri Konseyi,
Þubat 2007, s.14, alýntýladýðý kaynak "Ebeveynin Hapsedilmesi: Erkek Çocuklarýn Anti Sosyal Tavýrlarý ve Suç Ýþlemeleri
Üzerindeki Hayat Boyu Etkileri", Murray J., ve Farrington D., Kriminoloji Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi, Çocuk Psikolojisi
ve Psikiyatrisi Dergisi, 2005, s.1.
44 a.y., s.14, alýntýladýðý kaynak "Mahpuslarýn Hapislik Durumlarýnýn Aileleri ve Çocuklarý Üzerine Etkileri", Murray J.,
"Hapislik Durumunun Etkileri" kitabýndan, Liebling, A. & Maruna, S., Willan Yayýncýlýk, 2005, s.450
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Cezaevlerinde Tutulan Tecavüz Kurbanlarý, Doðumlar ve Anne Ölümleri
"Kadýn hapishanelerinde saðlýk olanaklarý yok denecek kadar az. Neredeyse tecavüz sonucu hamile
kalmýþ tüm kurbanlar, iþlemedikleri bir ceza nedeniyle hapsedilmiþken doðuruyorlar. Doðum öncesi
bakýma eriþimleri yok, yetersiz besleniyorlar, cezaevlerinde aþýrý çalýþtýrýlýyorlar ve en sonunda
hijyenik olmayan, olabilecek en yetersiz, en zavallý koþullardaki saðlýk birimlerinde doðuruyorlar.
Bu durum, anne bebek ölümleri oranýnda hâlihazýrda oldukça kötü kaydý olan bu ülkede, çok
yüksek oranda bebek ve anne ölümleriyle sonuçlanýyor." (a)
Kötü Cezaevi Koþullarý ve Hamile Kadýnlar
"Ziyaret ettiðimiz gün, yaklaþýk 5'e 1 metre uzunluðunda uzun dar bir hücreye 10 kadýn kapatýlmýþtý,
neredeyse odanýn son yarým metresini yere açýlmýþ bir tuvalet kaplýyordu. Tavandan sarkan kýrýk
ampul çalýþmýyordu, demir parmaklýklý metal kapýdan sýzan gün ýþýðý dýþýnda ýþýk kaynaðý yoktu.
Kadýn mahpuslardan beþ aylýk hamile olan biri hastalýk ve aðrýdan þikâyet ediyordu ama ceza infaz
memurlarý onu duymazlýktan geldiler. Son 10 gününü bu kalabalýk karanlýk hücreye kapatýlmýþ
vaziyette geçirmiþti."(b)
(a) Rafiq S., Kadýnlar Ýçin Eþitlik ve Adalet, Pak Tribune, 12 Nisan 2004
(b) Human Rights Watch, "Brezilya'da Parmaklýklar Ardýnda", 1998, Bölüm XI, Kadýn Mahpuslar, (http://www.hrw.org/reports98/brazil/Brazil-12.htm
adresinden ulaþýlabilir)

Bazý ülkelerde beden kontrol mekanizmalarý -örneðin prangalar- hastaneye,
jinekolojik muayenelere veya doðuma giden kadýnlar üzerinde kullanýlýyor. Bu
uygulama uluslararasý sözleþmelere aykýrýdýr. Doðum esnasýnda pranga kullanýmý
aþýrý kan kaybý veya bebekte kalp ritmi düþüklüðü gibi sorunlara yol açabiliyor.
Eðer sezaryen gerekiyorsa, 5 dakikalýk bir erteleme bile bebekte kalýcý beyin
hasarýna yol açabilir.
Hamile kadýnlar ve beden sýnýrlamalarý
"[ ] zaman zaman, CPT jinekolojik muayene veya doðum esnasýnda kelepçelenmiþ veya yataklara
ya da benzeri mobilyalara baðlanmýþ kadýnlara rastlayabiliyor. Böyle bir yaklaþým asla kabul
edilemez ve kesinlikle insanlýk dýþý ve aþaðýlayýcý olarak nitelendirilmelidir. Baþka türlü güvenlik
sistemleri bulunabilir ve bulunmalýdýr."(a)
(a) "Ýþkence, Aþaðýlayýcý ve Küçük Düþürücü Muamele veya Cezalarýn Önlenmesi ile Ýlgili Avrupa Komitesi 10. Genel
Raporu" [CPF/Inf (2000) 13] CPT Standartlarý, parag. 27

Çocuklu Kadýn Mahpuslar
Kadýnlarýn hapsedilmesinde karþýlaþýlan en güç meselelerden biri de bebekli
kadýnlara en uygun muamelenin nasýl olmasý gerektiði üzerinedir. Hapsedilmeye
baðlý olarak kadýnlarýn çocuklarýndan ayrýlmasýnýn hem anneler hem de çocuklarý
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üzerinde uzun süreli sarsýcý etkileri olmaktadýr. Çoðu mahpus kadýn için çocuklarý,
hayatýn devamlýlýðý için güç kaynaðýdýr ve anneyle çocuk arasýndaki baðý kopartmak
anne için olabilecek en kötü cezadýr. Çocuklar çoðunlukla travma geçirir ve yaþadýklarý ayrýlýðýn nedenini anlayamaz. Bu nedenle akut duygusal sorunlar ve geliþim
problemleri yaþarlar, ayný zamanda da yeterli kaynaðý olmayan devlet kurumlarýnda
ya da baþka bakýcýlarýn ellerinde yetersiz bakýma maruz kalma riskini taþýrlar.
Cezaevleri öte yandan çocuklarýn büyümeleri için uygun koþullarý saðlamaz. Birçok
ülkede cezaevlerindeki saðlýk hizmetleri genellikle çocuklarýn saðlýk ihtiyaçlarý
için düzenlenmemiþtir, bebekler ve küçük çocuklarýn saðlýk ihtiyaçlarýný karþýlamakta
yetersizdir. Cezaevinde yaþayan çocuklar çoðunlukla dýþarýda bulunan akranlarýyla
karýþma ve iletiþim kurma þansý bulamazlar. Annelerin de genellikle çocuklarýyla
yeterli zaman geçirmelerine fýrsat tanýnmaz. Cezaevlerinin katý, cezalandýrýcý
ortamý çocuklarýn psikolojik ve akýl saðlýðýna kalýcý zararlar verebilir.
Cezaevleri bebekler ve emziren kadýnlar için yeterli donanýma sahip deðildir
"Delegasyonun kadýn bölümüne olan ziyareti, orada emziren üç kadýndan ikisinin çok kötü saðlýk
koþullarýnda olduðuna dair patetik bir görüntü sundu. Ýki ya da üç yaþlarýnda bu bebekler diðer
mahpuslar gibi oldukça saðlýksýz beslenen annelerinin memelerinde sütün izine rastlayamýyor.
Bunun sonucu olarak da sözü geçen bebekler tüm gün annelerinin mýsýr ve fasulyeden yapýlan
düzenli yemeðini yemeyi veya tatmayý bekliyorlar. Özel Raportör polisle iþbirliði halinde bu kadýnlarýn
davalarýnýn bebekleri adýna yeniden incelenmesi için acil düzenlemelerde bulundu." (a)
Cezaevlerinde Çocuk Ölümleri (b)
"Yaz aylarýnda (Mayýs-Aðustos) ölüm oranlarý günde bir çocuða kadar yükseliyor (rapor yazýlýrken
20 çocuk suçiçeði geçiriyordu). Ayný zamanda mahpuslar da saðlýksýz beslenme nedeniyle düzenli
olarak hastalýklara yakalanýyor. Örneðin, darý ve mýsýr en kötü kalitede."
(a) Malawi'de Cezaevleri, 17- 28 Haziran 2001, "Afrika'da Gözaltý Koþullarý ve Cezaevleri Üstüne Özel Röportör", Seri IV,
No.9, Ýnsan ve Topluluklarýn Haklarý Üstüne Afrika Komisyonu, s.30 ve 36. Özel Röportör'ün ziyareti akabinde Devlet
Baþkaný'nýn talebiyle anne ve iki çocuðu serbest býrakýldý.
(b) "Sudan Omdurman Kadýn Cezaevi'nin Koþullarý Üstüne Yýllýk Rapor", Kousti, Al Fashir, Marawi, Sudan Ýþkence Karþýtý
Örgüt (SOAT), 2003 s.6.

Çoðu ülkede anneler belirli bir yaþa kadar bebeklerini tutabiliyorlar. Bu yaþ ülkeden
ülkeye deðiþmekle birlikte genellikle 1'den 6'ya kadar çýkabiliyor, bazý örneklerde
bundan da uzun olabiliyor. Bu, pratikte dünya çapýnda çok sayýda çocuðun geliþim
çaðlarýný cezaevinde geçirdiklerini gösterir ve olasýlýkla bu durumun çocuklar
üzerinde hayat boyu sürecek psikolojik sonuçlarý vardýr.
Ayrýlýklarý esnasýnda anneler çocuklarýný tekrar göremeyebilir ya da izlerini kaybedebilirler; bunun nedeni bazen cezaevi ziyaretlerinin pahalýya gelmesi, bazen de
annenin akrabalarýnýn çocuða bakmayý reddetmesi ya da velayetin annenin elinden
alýnmýþ olmasý olabilir.
Cezaevlerinde yaþayan kadýnlarýn büyük çoðunluðunun anne olduðu düþünüldüðünde
hapsedilmelerinin doðurduðu olumsuz sonuçlar onlarý aþýyor ve pek çok çocuðun
hayatýný da etkiliyor. Bu durum, çocuklarýn ileride cezaevine düþmeleri ihtimalini
de arttýrabilir.
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7. Tahliye Sonrasý Topluma Yeniden Uyum Süreci
Tüm mahpuslar tahliye sonrasý sosyal uyum sorunlarý yaþarlar. Cezaevi sonrasý
yaþama hazýrlanmalarý için gereken sosyal, psikolojik ve saðlýk ihtiyaçlarý için
kaynaklar ve ilgi genellikle yetersizdir. Cezaevi yetkilileri ile sivil, sosyal ve saðlýk
kurumlarý arasýnda bu konuda iþbirliði genellikle eksiktir. Buna ek olarak, eski
mahpuslar serbest býrakýldýktan sonra, sabýka kayýtlarý ve damgalanma nedeniyle
iþ ve eðitim konularýnda ayrýmcýlýða uðrarlar.
Kadýnlarýn topluma geri dönerken yaþadýklarý problemlerin çoðu erkeklerin
yaþadýklarýna benzer olsa da, serbest býrakýlma sonrasý ihtiyaçlarýnýn yoðunluðu
ve çeþitliliði farklý olabilir. Sosyal kliþelere dayanarak hapisten çýkan kadýnlarýn
özel bir ayrýmcýlýða uðramalarý mümkündür. Aileleri tarafýndan reddedilebilir ve
bazý ülkelerde velayet haklarýný kaybedebilirler.
Þiddet içeren bir iliþkiden çýkmýþ kadýnlar yeni bir hayat kurmak zorundadýrlar.
Bu durum, cezaevi dýþýndaki yaþama alýþmanýn zorluklarý yanýnda ekonomik, sosyal
ve hukuki zorluklar da içerir. Bir ülkede yapýlmýþ bir araþtýrma cezaevinden býrakýldýktan sonra kadýnlarýn karþýlaþtýðý pratik zorluklarý göz önüne sermiþtir. Birleþik
Krallýk'ta kadýn mahpuslarýn üçte biri hapsedilmenin direkt veya dolaylý sonucu
olarak evlerini kaybediyorlar. Bu durumun özellikle çocuklarý bakým altýna alýnan
kadýnlar üzerine etkisi vardýr. Kadýnlarýn evlerini kaybetmeleri çocuklarýnýn
bakýmýný geri almalarýný zorlaþtýrmaktadýr. Öte yandan eðer bakmakla yükümlü
çocuklarý yanlarýnda yoksa ev bulmalarý da sorunlu olmaktadýr. Ancak, güvenli
bir yerleþim yerleri olmadýðýnda çocuklarýnýn vesayetini tekrar almalarý mümkün
deðildir.45
Cezaevindeyken erkeklere göre daha fazla psikolojik tedaviye ihtiyaç duyan kadýnlar
tahliye sonrasýnda da devamlý psikiyatrik tedavi ve danýþmanlýk ihtiyacýndadýrlar.
Eski mahpuslar yüksek oranlarda uyuþturucuya dayalý kaza, doz aþýmý ve ölümle
karþý karþýyadýr. Tüm eski mahpuslarda madde baðýmlýlýðýna dönüþ riski yüksektir.
Özellikle tahliyenin erken safhalarýnda, yeniden topluma giriþle iliþkilenen zorluklar
depresyona ve önceki alýþkanlýklara dönmeye neden olabilir. Kadýn mahpuslar
arasýndaki yüksek oranda madde baðýmlýlýðý, tahliye sonrasý toplumla baþarýlý bir
þekilde yeniden bütünleþmelerine ciddi bir engel teþkil etmektedir.
Bazý ülkelerde, onlarý bir erkek almadýðý sürece cezaevini terk etmelerine izin verilmemekte bu da ceza sürelerinin ötesinde bir tutukluluk haline yol açmaktadýr.
Bazý ülkelerde, kadýnlar "ahlaka aykýrý"46 suçlarla ceza almýþlarsa ya da tecavüz
veya benzer cinsel suistimal kurbaný olmuþlarsa tahliyeleri sonrasý aileleri tarafýndan
45 Toplumsal Dýþlanma Birim, Eski mahpuslarýn yeniden suç iþlemelerinin önlenmesi, Londra: Baþbakan Yardýmcýsýnýn Ofisi,
Birleþik Krallýk, 2002, s.138,140
46 Ülkeye göre deðiþen "ahlak suçu" tanýmý, evlilik dýþý cinsel iliþki, zina ve homoseksüel iliþkileri içerebilir. Zorunlu olarak
böyle tanýmlanmasa da "doðurganlýða dair suçlar", örneðin doðumun gizlenmesi, kürtajlar veya çocuk cinayeti olarak algýlanan
veya tanýmlanan diðer eylemler de ahlaki temeller üzerinden deðerlendirilir ve kadýnlarýn aileleriyle iliþkileri açýsýndan benzer
sonuçlar doðurabilirler.
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öldürülme tehlikesiyle karþý karþýyadýrlar.47 Ayný zamanda þiddetli evliliklere dönme ya da istemedikleri kimselerle zorla evlendirilme tehlikesiyle karþý karþýya
kalabilirler. Özel koruma ve destek ihtiyacý duyarlar. Ancak çoðu örnekte böyle
bir koruma (örneðin kadýn sýðýnma evinde), ihtiyaçlarýný karþýlamada yetersizdir.
(Koruma önlemleri ile ilgili bölüm 2, baþlýk 9'a bakýnýz.)
Ýnsan kaçakçýlýðý kurbaný olan kadýnlar ve örgütlü suçla iliþkileri dolayýsýyla hapsedilmiþ kadýnlar tahliye sýrasýnda özel güvenlik meseleleriyle karþýlaþabilirler.
Tahliyeye hazýrlýk ve tahliye sonrasý destek politikalarý ve programlarý genellikle
erkeklerin ihtiyaçlarý çevresinde þekillendirilmiþtir ve kadýn mahpuslarýn tahliye
sonrasý -toplum içinde süregiden bakýmý da kapsayan- cinsiyetlerine özgü ihtiyaçlarýna nadiren deðinilir.
Yabancý uyruklu kadýnlarýn, eðer oturma izinleri yoksa veya oturma izinleri var
ama sýnýr dýþý edilme olasýlýklarý varsa, karþýlaþtýklarý hususi zorluklar için bölüm
2 baþlýk 11.2'ye bakýnýz.

47 "Ahlak" suçlarý iþlemiþ, genellikle tecavüz ve cinsel istismar kurbanlarýnýn da dâhil olduðu kadýnlarýn ailenin veya topluluðun
erkek bireyleri tarafýndan öldürülmesi (diðer bir deyiþle "namus cinayeti") baþta Orta Doðu ve Asya'daki bazý ülkeler olmak üzere,
birçok ülkede yaygýndýr.

2.

Kadýn Cezaevlerinin
Yönetimi

1. Cinsiyete Duyarlý Cezaevi Yönetimi

Birleþmiþ Milletler Kadýna Yönelik Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Tasfiye Edilmesine Dair Sözleþme
Madde 2:
Taraf Devletler, kadýnlara karþý her türlü ayrýmý kýnar, tüm uygun yollardan yararlanarak ve
gecikmeksizin kadýnlara karþý ayrýmý ortadan kaldýrýcý bir politika izlemeyi kabul eder ve bu amaçla
aþaðýdaki hususlarý taahhüt ederler:
(a) Kadýn ile erkek eþitliði ilkesini kendi anayasalarýna ve diðer ilgili yasalara henüz girmemiþse
dahil etmeyi ve yasalar ile ve diðer uygun yollarla bu ilkenin uygulanmasýný saðlamayý;
(b) Kadýnlara karþý her türlü ayrýmý yasaklayan ve gerekli yerlerde yaptýrýmlarý da içeren yasal ve
diðer uygun önlemleri kabul etmeyi;
(c) Kadýn haklarýnýn erkeklerle eþit temelde himayesini, yetkili ulusal mahkemeler ve diðer
kuruluþlarla kadýnýn her tür ayrýmcýlýða karþý etkin bir þekilde korunmasýný saðlamayý;
(d) Kadýnlara karþý herhangi bir ayrýmcý hareket yapýlmasýndan veya uygulanmasýndan kaçýnmayý
ve kamu yetkilileri ile kuruluþlarýnýn bu yükümlülüðe uyumlu olarak hareket etmelerini saðlamayý;
(e) Herhangi bir kiþi veya kuruluþun kadýnlara karþý ayrým yapma giriþimini önlemek için bütün
uygun önlemleri almayý;
(f) Kadýnlara karþý ayrýmcýlýk oluþturan mevcut yasa, yönetmelik, adet ve uygulamalarý deðiþtirmek
veya feshetmek için yasal düzenlemeler de dahil gerekli bütün uygun önlemleri almayý;
(g)

Kadýnlara karþý ayrýmcýlýk oluþturan bütün ulusal cezai hükümleri yürürlükten kaldýrmayý.

Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar
6. (1) Aþaðýdaki kurallar taraf gözetmeden uygulanýr. Kurallarýn uygulanmasýnda ýrk, renk, cinsiyet,
dil, din, siyasal veya baþka bir fikir, ulusal veya toplumsal köken, mülkiyet, doðum veya diðer bir
statü gibi sebeplerle ayrýmcýlýk yapýlamaz.
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Herhangi Bir Þekilde Tutulan veya Hapsedilen Kiþilerin Korunmasý için Prensipler Bütünü
Prensip 5 (2)
Kadýnlarýn, özellikle de hamile ve bebekli kadýnlarýn, çocuklarýn ve küçüklerin, yaþlýlarýn, hasta veya
özürlü kiþilerin sadece haklarýný ve özel durumlarýný korumak amacýyla alýnan ve hukuka göre
uygulanan tedbirler ayrýmcýlýk sayýlamaz. Bu tür tedbirlere duyulan ihtiyacýn bulunup bulunmadýðý
ve uygulanmasý, her zaman yargýsal veya diðer bir makamýn denetimine tabidir.

1.1. Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi
Cezaevleri, mahpuslarýn insan haklarýnýn korunmasý ve çektikleri cezanýn öncelik
olarak toplumla yeniden bütünleþmelerini desteklemesini saðlamak amacýyla
düzenlenmiþ uluslararasý esaslar rehberliðinde, etik bir çerçevede yönetilmelidir.48
Bu esaslar, Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar
(SMR); herhangi bir þekilde; Mahpuslara Uygulanacak Muameleler için Temel
Ýlkeler; Ýþkenceye ve Diðer Zalimane, Ýnsanlýk Dýþý veya Onur Kýrýcý Muamele veya
Cezaya Karþý Sözleþme ve Ceza Ýnfaz Memurlarý Ýçin Davranýþ Kurallarý gibi daha
birçok uluslararasý ve bölgesel antlaþmayla ortaya konmuþtur. Bu standartlar
temel prensipleri teþkil eder, dünya çapýnda tüm sistem ve cezaevlerinde geçerlidir
ve ayrým gözetilmeksizin tüm mahpuslara uygulanýrlar.
Ancak, cezaevleri ve cezaevi rejimleri çoðunluðu teþkil eden erkek mahpus nüfusu
düþünülerek tasarlandýðý için kadýn mahpuslar genellikle ayrýmcýlýða uðrar. Ek
olarak, daha evvel de belirtildiði gibi, sayýlarýnýn azlýðý dolayýsýyla kadýn mahpuslar
genellikle evlerinden uzak cezaevlerinde kalmak durumunda býrakýlýrlar. Bu durum
aile ve çocuklarla baðlarýn korunmasýný zorlaþtýrdýðý gibi mahpuslarýn akýl saðlýðý
ve topluma yeniden uyum süreçleri için özellikle zararlý olmaktadýr. Dolayýsýyla,
cezaevi yöneticileri kadýn mahpuslarýn da erkeklerin sahip olduðu tüm hak ve
ayrýcalýklardan yararlanabilmeleri için eyleme geçmedikçe, pratikte SMR'a dahil
olan pek çok kuralýn uygulamasý mümkün olmayacaktýr. Eyleme geçmek, inisiyatif
almak ve SMR'ý kadýn mahpuslara uygularken özel durumlarý da deðerlendirebilmek
anlamýna gelir. Bu anlayýþ "Tutulan veya Hapsedilen Kiþilerin Korunmasý için
Prensipler Bütünü"nün 5 (2) maddesinde yansýtýlmýþtýr; bu madde uyarýnca "kadýn
mahpuslarýn özel ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere özel önlemler almak ayrýmcýlýða
girmez".
Uluslararasý esaslar tarafýndan da ortaya konan kadýn ve genç kýzlara karþý
ayrýmcýlýðýn önlenmesi prensiplerine uyumu saðlamak için, kadýn cezaevlerini
yönetmekle görevli kimselerin yalnýz SMR ile deðil ayný zamanda takip eden
standartlarla da uyumlu hareket etmesi gerekmektedir: Kiþisel ve Siyasal Haklar
Uluslararasý Sözleþmesi; Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararasý
Sözleþmesi; Kadýnlara Yönelik Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Tasfiye Edilmesine Dair
48 Bilgi için bakýnýz Coyle, A., "Cezaevi Yönetimine Bir Ýnsan Haklarý Yaklaþýmý", Uluslararasý Cezaevi Çalýþmalarý Merkezi,
2002.
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Sözleþme (CEDAW); Kadýnlara Yönelik Þiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
ve Çocuk Haklarý Sözleþmesi. Bu el kitabýnda gerekli yerlerde bu sözleþmelerden
bazýlarýna referans verilmiþtir.
Mahpuslara muameleyle ilgili bölgesel esaslar arasýnda 2006'da güncellenmiþ olan
Avrupa Cezaevi Kurallarý49 artýk, özellikle kadýnlara muameleye dair, bu el kitabýnda
da belirtilen bazý kurallarý içermektedir.

1.2. Farklý Ýhtiyaçlar ve Yönetim Þekli
Kadýn mahpuslarýn uygulamalarda ayrýmcýlýða uðramalarýný engellemek yanýnda
-örneðin aileyle baðlarýn korunmasý, cezaevi etkinliklerine eriþim vb.- ayný zamanda
kadýn mahpuslarýn erkeklerden farklý birtakým ihtiyaçlarý olduðunun da anlaþýlmasý
gerekmektedir. Çoðu sistemde hala eksik olan nokta bu farklý ihtiyaçlarýn yönetim
kültürüne; yani idare þekli, deðerlendirme ve sýnýflandýrma, sunulan programlar,
saðlýk hizmetleri ve çocuklu annelere muamelede yapýlacak deðiþikliklere kadar
yansýmasý gerekliliðinin tanýnmasýdýr.
Tüm dünyada, ülkelerdeki cezai reform uzmanlarýnýn da altýný çizdiði üzere kadýn
mahpuslara karþý cinsiyetlerine duyarlý yaklaþým gerekmektedir. Örneðin 1993 ve
1994 yýllarýnda Birleþik Devletler'de yapýlan ulusal bir araþtýrma, kadýn mahpuslar
için farklý bir yönetim þekli ortaya konmasý gerekliliðine iþaret etmiþtir.50 2006'da
Nijerya'da bir STK cinsiyete duyarlý ceza sistemi oluþturulmasýný ve ceza infaz
memurlarýna cinsiyet hassasiyetine dair eðitimler verilmesini tavsiye etmiþtir.51
Rusya52 ve Hindistan53'da yapýlan araþtýrmalar kadýn cezaevlerinin yönetiminde
kadýn hassasiyetinin ortaya konmasý gerekliliðini vurgulamýþ ve "referans noktasý
olarak erkeklerin olmadýðý bir kadýnlar cezaevini yeniden düþünme ihtiyacýnýn
aciliyetini" belirtmiþlerdir.54
Aþaðýda, kadýn cezaevlerinde cinsiyete duyarlý bir yönetim þekli kurulabilmesi için
gereken bazý temel faktörler belirtilmiþtir:55
Kadýnlarýn farklý ihtiyaçlarýnýn tanýnmasý;
Cezaevi personelinin mahpuslarla daha açýk ve daha az otoriter þekilde
iletiþim kurmaya kapasitelerinin ve isteklerinin olmasý;
Aktif dinleme, kurallarý ve beklentileri açýklarken sabýr gösterme gibi
yetenekler;
49 Avrupa Konseyi'nin Rec (2006) 2 sayýlý tavsiyesi, Avrupa Cezaevi Kurallarý ile Ýlgili Üye Ülkelerin Bakanlarýndan Oluþan
Kurul tarafýndan 11 Ocak 2006'da kabul edilmiþtir.
50 Morash ve arkadaþlarý, a.g.y., s.4
51 Agomoh, U.R., Ogbozor, E.N., "Nijerya'da Kadýn Mahpuslarýn Durumu: Problemler ve Seçeneklerin Deðerlendirilmesi",
PRAWA, Nijerya, Tazmanya, Avustralya'da gerçekleþen 11. Uluslararasý Cezai Ýptal Konferansý (ICOPAXI), 9-11 Þubat 2006.
52 Alpern, "Rusya'da Kadýnlar ve Ceza Adaleti Sistemi: 2000-2002"
53 Shankardass, R.D., Roy,N. ve Seshadri, V., "Adalete Eriþimde Yeni Modeller Atölye Çalýþmasý: Hindistan Deneyimi (Kadýn
ve Çocuklar üzerine Özel Bakýþ)", "Kadýnlar için Ulusal Komisyon", Uluslararasý Cezai Reform ve Cezai Reform ve Adalet Örgütü,
2000, Gurgaon, Hindistan
54 Shankardass, R.D., "Aklýn Korkusuz, Baþýn Dik Tutulduðu Yer", "Andhra Pradesh'te Cezaevindeki Kadýn ve Çocuklarýn
Akýl Saðlýðý ve Bakýmý", s.21
55 Morash ve arkadaþlarý, a.g.y., s.4
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Duygusal dinamikleri anlama ve kesin, dürüst ve tutarlý cevap verebilme
kapasitesi.
Ayný zamanda, yabancý uyruklu olan veya farklý ýrk ve etnik kökenden azýnlýklara
tabi, yerli olan kadýnlarýn çok çeþitli ihtiyaçlarýnýn tanýnmasý ve ilgili düzenlemelerin
yapýlmasý gerekliliði vardýr. (Bölüm 2 baþlýk 11.2'deki "Yabancý Uyruklu Kadýnlar"
kýsmýna ve UNODC Özel Ýhtiyaç Sahibi Mahpuslar El Kitabý'nýn etnik ve ýrksal
azýnlýklar ve yerliler ile ilgili bölümüne bakýnýz.)
Böyle bir idare þekli ve yaklaþýmý, her þeyden önce kadýn mahpuslarýn akýl ve
psikolojik saðlýklarý, çocuklarýnýn bakýmý, özel saðlýk ve hijyen ihtiyaçlarý gibi
hususi ihtiyaçlarýna cevap arayan tamamlayýcý etkinlikler ve servisleri gerektirmek
tedir.
Cinsiyete Duyarlý Cezaevi Yönetimi Þunlarý Ýçermelidir:
Sayý azlýðý nedeniyle kadýn mahpuslarýn karþýlaþtýðý ayrýmcýlýðý dengelemek için pozitif ayrýmcýlýk
uygulanmalýdýr.
Cinsiyete duyarlý bir yönetim stili benimsenmelidir.
Kadýn mahpuslarýn ihtiyaçlarý, farklý kültürel geçmiþlerden gelenleri de kapsayacak þekilde
tanýnmalý ve bu ihtiyaçlarý karþýlayacak programlar ve servisler sunulmalýdýr.

Cinsiyete gösterilen hassasiyetin kadýn cezaevleri yönetiminin ayrýlmaz bir parçasý
haline gelmesini saðlamak üzere, kadýn cezaevleriyle ilgili araþtýrma, deðerlendirme,
politika oluþturma ve uygulama sorumluluðu, uzman kadýn personelden oluþan
merkezi bir birim tarafýndan yürütülmelidir.
Kadýn cezaevlerinin yönetiminde baþarýnýn deðerlendirilmesi için bir ölçüm kriteri
ortaya konmalý ve bu deðerlendirme hem cezaevi servisi tarafýndan hem de baðýmsýz
birimler tarafýndan düzenli olarak gerçekleþtirilmelidir.

2. Personel
Birleþmiþ Milletler Kadýnlara Yönelik Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Tasfiye Edilmesine Dair Sözleþme
Madde 11
1. Taraf Devletler istihdam alanýnda erkekler ile kadýnlarýn eþitliðini saðlayacak þekilde kadýnlara karþý
ayrýmcýlýðý tasfiye etmek için kadýnlara ayný haklarý ve özellikle aþaðýdaki haklarý tanýr:
(a) Her insanýn vazgeçilmez bir hakký olan çalýþma hakký;
(b) Ýstihdam konularýnda seçim yapýlýrken ayný ölçülerin uygulanmasý da dahil, ayný istihdam
imkanlarýndan yararlanma hakký;
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(c) Mesleðini ve iþini serbestçe seçme hakký, meslekte ilerleme hakký, iþ güvenliðine sahip olma
ve hizmet karþýlýðý imkanlardan ve menfaatlerden yararlanma hakký ile çýraklýk eðitimi, ileri düzeyde
mesleki eðitim ve bilgi yenileme eðitimi gibi mesleki eðitim ve yenileme eðitimi alma hakký;
(d) Tazminatlar da dahil eþit ücret alma ve eþit deðerde yapýlan iþe karþý eþit muamele görme ile
birlikte iþin niteliðinin deðerlendirilmesinde eþit muamele görme hakký;
(e) Özellikle emeklilik, iþsizlik, hastalýk, malullük, yaþlýlýk ve diðer iþ göremezlik gibi hallerde sosyal
güvenlik hakký ile birlikte ücretli izin hakký;
(f) Saðlýðýn korunmasý ve doðurganlýk yeteneðinin korunmasý da dahil, çalýþma þartlarýnda güvenlik
hakký.
Ayrýca bakýnýz, Birleþmiþ Milletler Asgari Standart Kurallar, 46-51.

Cezaevi Müdürü ve diðer personelin ortaya koyduklarý özellikler cezaevinin baþarýlý
yönetiminin anahtarýdýr. Personelin mahpuslarýn rehabilitasyonlarýna yardým eden
bir rejimle birlikte güvenli, saðlam, düzenli ve insancýl cezaevini oluþturmak ve
sürdürmek adýna oynadýklarý rol, hapsedilmenin maddi koþullarýndan (bu koþullar
temel ihtiyaçlarý karþýlayabildiði sürece) çok daha önemlidir.
Birçok cezaevi sisteminde kadýn mahpuslarla ilgilenmekle görevli personelin, kadýn
mahpuslarýn özel ihtiyaçlarýyla ilgilenebilmek üzere almýþ olduklarý bir eðitim
yoktur. Erkek egemen, hiyerarþik cezaevi ortamýnda kadýn cezaevi personeli adil
olmayan rekabet ortamý veya korumacýlýkla karþýlaþabilir. Genellikle daha az
otoriteleri ve karar verme yetkileri vardýr, ayrýca çalýþma ortamýnda cinsel taciz
ve ayrýmcýlýða maruz kalabilirler. Ayrýmcýlýk ve kalýplaþmýþ algýlar yüzünden terfi
almakta zorlanýrlar. Ýþ ve aile taleplerinin birleþmesiyle oluþan ek baskýlar da bu
problemleri þiddetlendirebilir.
Çoðu cezaevi sisteminde, politika ve program üretimi ve uygulamasýnýn anahtar
bileþenlerinden birinin kadýn personelin kapasite artýrýmý olmasý saðlanmalýdýr.
Böylelikle kadýn personel, mahpuslarýn topluma yeniden entegrasyonlarý yolunda
özel ihtiyaçlarýný daha iyi karþýlayabilir, ayný zamanda da cezaevi hizmetindeki
kadýn personelin yetkinlik kazanmasý saðlanmýþ olur. Kadýn mahpuslarla ilgilenme
sorumluluðu bulunan personelin kadýn mahpuslarýn cinsiyetlerine özgü ihtiyaçlarýna,
ayný zamanda da cinsiyete hassas yönetim yaklaþýmý ve stiline dair bir eðitimden
geçirilmeleri gereklidir. Bu el kitabý boyunca deðinilen konular eðitimlerine
yansýtýlmalýdýr.
Kadýn cezaevlerinde politika ve strateji üretimi ile program uygulamada sorumluluk
almak üzere uzman pozisyonlara kadýn cezaevi personeli alýnmalýdýr. Ýþ yerinde
ayrýmcýlýk ve cinsel tacizle mücadele için, ayrýmcýlýða hiçbir þekilde müsaade
edilmeyeceðine dair idari düzeyde net taahhütler verilmelidir. Kadýn personel
cinsel tacizin farklý türleri konusunda uyarýlmalý ve erkek personel tarafýndan
yapýlabilecek böyle bir hareketin uluslararasý ve çoðu örnekte de ulusal yasalara
aykýrý olduðunu anlamalýdýr. Böyle bir durumla karþý karþýya kaldýklarýnda kadýn
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personel korkusuzca þikayette bulunabilmelidir. Kýdemli personele, ayný zamanda
da baðýmsýz müfettiþlere ve insan haklarý standartlarý ve ulusal cezaevi kanunlarýyla
uyumu gözlemleyen diðer sorumlu otoritelere durumlarýný anlatabilecekleri bir
þikayet prosedürü olmalýdýr.
Kadýn Cezaevleri Personeli Psikolojik Desteðe Ýhtiyaç Duyar
"Kadýn mahpuslarýn ve çalýþanlarýn çoðu genellikle çocukluk yýllarýna dayanan travmalar taþýyorlardý.
Mahpuslar ve çalýþanlardan 50 kadar çocukluk deneyimi dinledim, çoðu ciddi çocuk istismarý ve/veya
terk edilme hikayesi tarif ediyordu "(a)
[ ]
"Mahpuslara nazaran daha zayýf olmakla beraber, çalýþanlarýn kendileri de çoðunlukla ciddi çocukluk
travmalarý geçirmiþlerdi. Mahpuslarla çok yakýn çalýþarak ikinci bir travmaya da açýk hale geliyorlardý.
Çalýþanlar üzerindeki bu travmatik etkilerin toplamý, özellikle destek ve eðitim olmadan ve ters bir
yönetimle çalýþtýklarý zaman, kolaylýkla alkol ve uyuþturucu kullanýmý, duygusal patlamalar ve iþe
gelmekte zorlanma sorunlarýna açýklama getirebilir. Ayný zamanda uyguladýklarý þiddetin de nedeni
olarak gösterilebilir."(b)
(a) Morgan E., "Kadýnlarýn Hapsedilmesinin Þiddeti, Ýçeriden bir Bakýþ", Cook, S. Ve Davies, S (ed.),
"Acýmasýz Cezalandýrma", "Kadýnlarýn Hapsedilmesine Dair Uluslararasý Deneyimler", Boston, 1999, s.41 içinde.
(b) a.y., s.41-42

Kadýn personelin ihtiyaç duyduðu psiko-sosyal destek de mahpuslarýnki kadar
karþýlanmalýdýr. Düþünülmelidir ki; pek çok ülkede kadýn cezaevi personeli de
kadýn mahpuslarla birlikte þiddet, istismar ve baðýmlýlýk deneyimleri gibi benzer
geçmiþleri paylaþmaktadýr. Bu durum, cezaevinde çalýþmanýn yarattýðý baskýyla
birlikte aþýrý stres, duygusal travma ve profesyonel olmayan tavýrlara dönüþebilir.
Mahpuslardaki ve kendilerindeki ruhsal sýkýntýlarý ayýrt edebilmek üzere personeli
eðitmek (baþlýk 6.4'e bakýnýz) ve uzman desteði saðlamak 'cezaevi ortamýný daha
az gergin, daha dengeli ve güvenli bir yer' haline getirmek yolunda atýlacak büyük
bir adýmdýr.
Kadýn personeli hedef alan bu tür giriþimler, erkek personelin de cinsiyet hassasiyeti
ile, iþyerinde ayrýmcýlýk ve cinsel tacizin yasaklanmasý üzerine eðitilmesi ile
desteklenmelidir.

3. Deðerlendirme ve Sýnýflandýrma
Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar
63. (1) Bu prensiplerin gerçekleþtirilmesi, uygulanacak olan rejimin ferdileþtirilmesini ve bu amaçla
mahpuslarýn esnek bir sýnýflandýrma sistemine tabi tutulmasýný gerektirir; bu nedenle her grup, kendilerine uygun muamele gösterebilecek olan kurumlara daðýtýlýr.
(2) Bu kurumlarda her grup için ayný derecede güvenlik tedbiri bulunmasý gerekmez. Farklý gruplarýn
ihtiyaçlarýna göre farklý derecelerde güvenlik tedbiri alýnmasý uygun olur. Kaçmaya karþý hiçbir fiziksel
engel getirmeyen ve fakat burada bulunanlarýn öz disiplini esasýna dayanan açýk kurumlar, dikkatle
seçilmiþ mahpuslarýn rehabilitasyonu için en uygun þartlarý saðlar.
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(3) Kapalý kurumlardaki mahpuslarýn kendilerine uygulanan rejimin ferdileþtirilmesini önlemeyecek
sayýda olmalarý uygun olur. Bazý ülkelerde bu tür kurumlardaki mahpus sayýsýnýn beþ yüzü aþmamasý
gerektiði kabul edilmiþtir. Açýk kurumlarda bu sayý mümkün olduðu kadar az olmalýdýr.
(4) Öte yandan, gerekli imkanlarýn saðlanamayacaðý kadar küçük kurumlarýn bulunmasý uygun
deðildir. Mahpuslarýn uymasý gereken güvenlik önlemleri güvenli gözaltý için gerekenin en azý
olmalýdýr.
67. Sýnýflandýrmanýn amacý þunlardýr:
(a) Cezai sicilleri ve kötü karakterleri nedeniyle, baþkalarýný kötü yönde etkileme ihtimali bulunan
mahpuslarý diðer mahpuslardan ayýrmak;
(b) Mahpuslarýn sosyal rehabilitasyonu bakýmýndan kendilerine uygulanacak rejimi kolaylaþtýrmak
amacýyla onlarý sýnýflara ayýrmak;
68. Farklý sýnýflardaki mahpuslara uygulanacak rejim için, mümkün olduðu kadar ayrý kurumlar veya
ayný kurumun farklý bölümleri kullanýlýr.
69. Belirli bir süre cezasý bulunan bir mahpusun kuruma giriþinin yapýlmasýndan sonra mümkün
olan en kýsa sürede ve kiþiliði hakkýnda inceleme yapýldýktan sonra, bireysel ihtiyaçlarý, kapasitesi
ve temayülleri doðrultusunda, bu mahpus için bir ýslah programý hazýrlanýr.

Mahpuslarýn uymakla yükümlü olduðu güvenlik önlemleri, en azýndan onlarýn
güven içinde tutulmalarý için gereken asgari düzeyde olmalýdýr.
Ancak bu kuralýn uygulamasýnda da kadýnlar çoðunlukla ayrýmcýlýða uðrar, bunun
nedenleri aþaðýdakilerden biri veya birkaçý olarak sýralanabilir:
Kadýn mahpuslara yeterli yer olmadýðý için, bazý ülkelerde risk deðerlendirmeleriyle uyumlu olmayan güvenlik seviyelerinde yerleþtirilmektedirler.
Tüm dünyada pek çok cezaevinde -ilk bölümde de tartýþýldýðý gibi kadýnlarýn
farklý ihtiyaçlarý ve durumlarý olmasýna raðmen- kadýnlar ve erkekler için ayný sýnýflandýrma araçlarý kullanýlmasý nedeniyle aile içi þiddet, cinsel istismar
geçmiþleri veya ebeveynlik sorumluluklarýnýn takibi yapýlmamaktadýr. Bunun
sonucu olarak, sýnýflandýrma ve izleme prosedürleri kadýnlar hakkýnda çok
önemli bilgilerden eksik kalýr; kadýn mahpuslarýn gerekenden yüksek güvenlik
seviyesinde yerleþtirilmelerine ve bireysel ihtiyaçlarýyla uyumlu mahpus programlarýnýn saðlanmasý ihtimalinin ortadan kalkmasýna neden olur.
Bir diðer problem ise deðerlendirme esnasýnda "ihtiyaçlarýn" genel olarak "risk
faktörleri" olarak kabul görmesidir. Bu durum, akýl saðlýðý problemleri olan
mahpuslarýn aksi söz konusuyken yüksek seviye güvenlik gerektirdiði algýsýný
yaratabilir.56 Bu tür yanlýþ sýnýflandýrmalar erkeklere göre akýl saðlýðý problem
leriyle daha çok karþýlaþan kadýn failleri daha fazla etkilemektedir. Akýl saðlýðý
problemleri olan mahpuslarýn tutulmasý için yüksek güvenlik seviyeleri uygun
deðildir ve yüksek güvenlik önlemleri kadýnlarýn var olan akýl saðlýðý rahatsýzlýklarýný istisnasýz olarak daha da arttýrmaktadýr. (Bölüm 6.2 ve 6.4'e bakýnýz.)
56 Cezaevindeki Kadýnlar: Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar üzerine bir yorum, a.g.y., s.13
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Kadýn Mahpuslarýn Yüksek Sýnýflandýrýlmasý
4000 mahpusun bulunduðu bir kadýn cezaevindeki kadýnlarýn hepsi yüksek risk grubu olarak
sýnýflandýrýlmýþlardý, ancak cezaevi müdürünün söylediðine göre sadece 6 mahpus kriterlere
uyuyordu. (a)
(a) Nicholas McGeorge, Danýþma için Quaker Dünya Dostlar Komitesi, Lard Yao Cezaevi'ni ziyareti takiben yapýlan kiþisel
görüþme, Bangkok, Tayland Nisan 2005.

ÝYÝ ÖRNEK
Rusya Federasyonu
2004'ten beri, ceza kanunundaki düzenlemelerle birlikte, kadýn mahpuslar artýk cezalarýný yüksek
güvenlik rejimlerinde çekmiyorlar. (a)
(a) Cezaevinde Kadýnlar, Avrupa Konseyi Üye Ülkelerindeki Durumun bir Deðerlendirmesi, Avrupa Ýþleri için Quaker
Konseyi, Þubat 2007, Bölüm 2, Ülke Raporu: Rusya Federasyonu.

Cezaevi yöneticileri cinsiyete özgü ihtiyaçlar ve durumlara göre sýnýflandýrma teknikleri ve araçlarý kullanarak, kadýn mahpuslarýn toplumla yeniden bütünleþmeleri
için baþarý oranýný büyük ölçüde yükseltebilir.
Cinsiyete hassas risk ölçümü ve sýnýflandýrma:
Çoðu kadýn mahpusun diðerleri için düþük risk teþkil ettiði görülmeli; özellikle yüksek güvenlik
önlemleri ve izole edilmenin üzerlerinde yaratacaðý etki hesaba katýlmalýdýr.
Kadýnlarýn geçmiþleriyle ilgili temel unsurlara dair bilgi akýþý saðlanmalýdýr. Maruz kaldýklarý
þiddet olaylarý, akýl hastalýklarý ve uyuþturucu kullanýmý gibi geçmiþ öyküleri; ayný zamanda
da ebeveynlik ve diðer bakým yükümlülükleri gibi sorumluluklarý yerleþtirme ve ceza planlama
sürecine dahil edilmelidir.
Kadýnlarýn cezalandýrýlma planlarýnýn cinsiyete özgü ihtiyaçlarýyla uyumlu programlar içermesi
saðlanmalýdýr.
Akýl saðlýðý bakýmýna ihtiyaç duyanlarýn sadece akýl saðlýðý problemleri nedeniyle yüksek
güvenlik seviyesinde tutulmalarý engellenmeli, en düþük sýnýrlamalara tabi olacak þekilde
yerleþtirilerek gerekli tedaviyi görmeleri saðlanmalýdýr.

Cezaevine kayýtlarý esnasýnda düþünülmesi gereken bir baþka mevzu da kabul
edilen kadýnlarýn çocuklarýnýn sayýlarý ve kiþisel detaylarýnýn dikkatli bir þekilde
kayýt edilmesidir. Bu kayýtlar; isimleri, yaþlarý ve eðer anneyle birlikte kalmýyorlarsa
adreslerini de içermelidir. Bu bilgiler, gerektiðinde cezaevindeki anneyle dýþarýdaki
çocuk arasýnda baðlantý saðlanmasýný kolaylaþtýrmak, ayný zamanda da cezaevindeki
kadýnlarýn ebeveynlik durumlarý hakkýnda bilgi toplamak adýna deðerlidir. Anne
olan kadýn mahpuslarýn durumlarý hakkýnda toplanan verilerle çocuklarýnýn
çýkarlarý gözetilerek, ceza adaleti sisteminin kadýn faillere karþý tepkilerinin
uygunluðu ve faydasýnýn arttýrýlmasý saðlanabilir.
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4. Emniyet ve Güvenlik
Birleþmiþ Milletler Kadýnlara Karþý Þiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri
Madde 2
Kadýnlara karþý þiddet terimi aþaðýdaki halleri içerecek þekilde anlaþýlýr, fakat bu hallerle sýnýrlý deðildir:
[ ]
(c) Nerede meydana gelirse gelsin, devlet tarafýndan iþlenen veya hoþ görülen fiziksel, cinsel ve
psikolojik þiddet.
Madde 4
Devletler kadýnlara karþý þiddeti yasaklar ve kadýnlara karþý þiddetin tasfiye edilmesi konusundaki
yükümlülüklerinden kaçýnmak üzere herhangi bir örf ve adeti, geleneði veya dinsel düþünceyi ileri
süremez. Devletler her türlü uygun araçla ve hiç gecikmesizin kadýnlara karþý þiddeti tasfiye politikasýný
yürütür. Bu amaçla:
[ ]
i) Kadýnlara karþý þiddetin önlenmesinden, soruþturulmasýndan ve cezalandýrýlmasýndan sorumlu
olan kanun adamlarýna ve kamu görevlilerine kadýnlarýn ihtiyaçlarýna karþý kendilerini daha duyarlý
hale getirecek bir öðretimin verilmesi için tedbirler alýr;
Ýþkenceye ve Diðer Zalimane, Ýnsanlýk Dýþý veya Onur Kýrýcý Muamele veya Cezaya Karþý Sözleþme
Madde 11
Her bir taraf devlet kendi egemenliði altýndaki bir ülkede herhangi bir iþkence olayýnýn meydana
gelmesini önlemek amacýyla, sorguya dair kurallar, talimatlar, yöntemler ve uygulamalar ile herhangi
bir biçimde gözaltýna alýnan, tutulan veya hapsedilen kimselerin nezareti ve ýslahýna dair
düzenlemelerini de sistematik olarak denetler.
Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar
8. Cinsiyetleri, yaþlarý, ceza sicilleri, tutulmalarýnýn hukuki nedenleri ve kendilerine uygulanacak
rejimin gerekleri dikkate alýnarak farklý kategorilere ayrýlan mahpuslar, ayrý kurumlarda veya bu
kurumlarýn ayrý bölümlerinde tutulurlar. Bu nedenle:
(a) Erkekler ve kadýnlar mümkün olduðu kadar ayrý kurumlarda tutulurlar; hem erkekleri hem de
kadýnlarý barýndýran kurumlarda kadýnlara tamamýyla ayrý yerler tahsis edilir;
[ ]
(d) Genç mahpuslar yetiþkin mahpuslardan ayrý yerde tutulurlar.
53. (1) Hem erkeklerin hem de kadýnlarýn bulunduðu kurumlarda kadýnlara ayrýlan yerler, kadýn
görevlilerin sorumluluðu altýndadýr; kurumun bu kýsmýnýn anahtarlarý kadýn görevlilerin elinde
bulunur.
(2) Bir kadýn görevli refakat etmedikçe hiç bir erkek görevli kurumun kadýnlara ayrýlan bölümüne
giremez.
(3) Kadýn mahpuslar sadece kadýn görevliler tarafýndan dinlenebilir ve izlenebilir. Ancak bu kural,
erkek görevlilerin ve özellikle doktorlarýn ve öðretmenlerin, kurumda veya kurumun kadýnlara
ayrýlmýþ olan bölümünde mesleki görevlerini yerine getirmelerine engel olmaz.
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Günümüzde yaygýn olarak kabul edildiði gibi cezaevlerinde güvenlik ve emniyet
mahpuslarýn iþbirliðini cesaretlendiren olumlu bir atmosferin yaratýlmasýyla
mümkün olur. Dýþ güvenlik (firarý engellemek) ve iç güvenlik (kargaþayý engellemek)
mahpuslarla personel arasýnda kurulan pozitif iliþkilerle saðlanabilir. Bu, hem
kadýn hem de erkek cezaevlerinde uygulanmasý gereken dinamik güvenlik
kavramýnýn da özüdür.
Dinamik güvenlik kavramý:
Mahpuslarla pozitif iliþkiler geliþtirme,
Mahpuslarýn enerjisini yaratýcý çalýþma ve aktivitelere yöneltme,
Mahpuslar için kiþiselleþtirilmiþ programlarla nezih ve dengeli bir rejim
saðlamayý içerir.
Kadýn cezaevlerinde dinamik güvenlik üzerine vurgu yapmak bilhassa kadýn
mahpuslarýn ihtiyaçlarýna uygundur. Özelikle de yüksek güvenlik önlemlerinin,
kadýnlarýn akýl saðlýðý ve topluma yeniden entegrasyon beklentilerini sekteye
uðratabilecek zararlý etkileri düþünüldüðünde, bu vurgunun önemi daha çok
anlaþýlabilir. Cezaevlerinde pozitif bir atmosfer yaratmak ve disiplin önlemlerini
ancak çok gerekli olduðu takdirde kullanmak cinsiyete duyarlý bir cezaevi yönetiminin
ayrýlmaz parçalarý olmalýdýr.
Baþka bir temel gereklilik ise cezaevlerinde kadýnlarýn özel korunma ihtiyaçlarýnýn
hesaba katýlmasýdýr. Kadýnlar cezaevlerinde her þeyden çok güvenli bir çevreye
ihtiyaç duyar. Uluslararasý hukuka göre gözaltýndaki bir kadýnýn bir devlet görevlisi
tarafýndan tecavüze uðramasý o devletin direkt olarak sorumlu tutulabileceði bir
iþkence olarak kabul edilir. Kadýnlara karþý baþka cinsel istismar türleri veya ciddi
fiziksel istismar "özellikle bedensel arama, dokunma ve tehditler" eðer bir devlet
görevlisi tarafýndan yapýlýyorsa iþkence ve kötü muameleye girer. Devletler kadýnlarý
cezaevlerinde her türlü cinsel istismar ve þiddetten korumakla ve bu tür eylemlere
giriþenleri adalet önüne getirmekle yükümlüdür.
Kadýnlarýn güvenliðini saðlamanýn ilk adýmlarýndan biri baþlýk 3'te bahsedilen
cinsiyete duyarlý eleme ve sýnýflandýrma prosedürünü yürürlüðe sokmaktýr.
Kadýnlarýn, kendileri ve diðerleri için oluþturabilecekleri tehlikeler hesaba katýlarak
dikkatli bir þekilde ayrýlmalarý hapishaneye giriþte sýnýflandýrmanýn önemli bir
parçasýdýr.

4.1. Kadýnlarýn Ayrýmý ve Gözetimi
Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar açýkça ifade
etmektedir ki, prensip olarak özgürlükleri kýsýtlanan kadýnlar cinsel taciz ve
istismardan korunmalarý için erkek mahpuslardan ayrý yerlerde tutulmalýdýr.
Genç kýzlarý kendilerinden yaþlý mahpuslarýn cinsel ve diðer türlü tacizlerinden
korumak için, genç mahpuslar yetiþkin mahpuslardan ayrýlmalýdýr. (Ayrýca bu
bölümde bulunan baþlýk 11.3 "Cezaevinde genç kýzlar" kýsmýna bakýnýz.)
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Yetiþkin cezaevlerinde kadýnlar genç kýzlarý taciz edebilirken, genç kýzlarýn da
daha yetiþkin olanlarý sindirip tehdit edebileceði unutulmamalýdýr. Dolayýsýyla,
özellikle koðuþ yerleþiminin olduðu cezaevi sistemlerinde, yaþa göre ve risk
deðerlendirmelerine göre ayrým, bu tarz risklerin azaltýlmasýnda yararlýdýr.
Bazý ülkelerde, dikkatli bir seçim aþamasýndan geçirilerek ve yakýn gözetime maruz
býrakýlarak da olsa, kadýn ve erkek cezaevleri arasýnda sýnýrlý iletiþime geçilmiþtir.
Ýþkence ve Ýnsanlýk Dýþý veya Küçük Düþürücü Muamele veya Cezalandýrmanýn
Önlenmesi Üzerine Avrupa Komitesi (CPT) belirtmektedir ki: "Bazý ülkelerde (her
ikisi de özgürlüðünden mahrum olan) çiftler için bir arada kalýþ düzenlemeleri
ve/veya cezaevlerinde belirli dereceye kadar her iki cinsin bir araya geldiði sistemler
yapýlmaya baþlamýþtýr. Bu tür ilerici düzenlemeler, ilgili mahpuslarýn katýlým
onayýnýn alýnmasý, programlarýn dikkatle seçilmesi ve uygun biçimde denetlenmesi
þartýyla CPT tarafýndan olumlu karþýlanmaktadýr." Bu tür düzenlemeler cezaevi
yaþantýsýna bir normallik kazandýrabilir ve kadýn mahpuslarýn daha çeþitli cezaevi
programlarýna katýlmalarýna olanak saðlar. Ancak söz konusu kadýn mahpuslarýn
rýzasý olmadan ve cezaevi idaresi mahpuslarýn güvenliklerini dikkatli seçim ve
gözetim uygulamalarýyla garantilemediði sürece asla yapýlmamalýdýr.
Kadýn mahpuslarýn cinsel istismara maruz kalmamalarý için bir baþka anahtar
prensip, kadýn mahpuslarýn kadýn personel gözetiminde tutulmalarýdýr. Erkek
personel cezaevi yerleþkesine ancak kesinlikle gerekli olduðu takdirde ve sadece
yanlarýnda kadýn personel varken girmelidir (SMR, Kural 53).
Erkek týp personeli ve erkek öðretmenler gibi uzman personelin görevlerini yapmalarý
engellenmemeli, ancak görevlerini yerine getirirken yasalar ve düzenlemelerle
ortaya konmuþ kurallar ve prosedürlere uymalarýna dikkat edilmeli ve herhangi
bir tacizin önlenmesi için güvenlik görevlileri hep orada bulunmalýdýr.
Ayrýca belirtilmesi gerekir ki, kadýn personel de cinsel taciz dahil olmak üzere
diðer kadýnlarýn istismarýndan sorumlu olabilir ve kadýn mahpuslarýn korunmasý
için alýnan önlemlerde bu risk de deðerlendirilmelidir. Kadýn personelin erkek
personele (resmi rütbeleri ne olursa olsun) tabi olduðu sistemlerde, yeterli güvenlik
tedbirleri yoksa ve/veya yolsuzluk hüküm sürüyorsa, kadýn personel erkek personelin
cinsel istismar amacýyla kadýn tutuk evlerine veya cezaevlerine giriþlerine göz
yumabilir veya yardýmcý olabilir. Bu da baþlýk 2, "Personel"de vurgulandýðý gibi,
personele kapasite geliþtirme, eðitim ve psiko-sosyal destek saðlanmasýnýn hayati
önemini ortaya koymaktadýr.
Cezaevindeki mahpus kadýnlara azami korumanýn saðlanmasý amacýyla, cezaev
lerinde çalýþan personelin þiddet, cinsel istismar ve güç kullanýmý ile ilgili net
politikalar ve yönetmelikler olmalýdýr. Tecavüz ve diðer türlü tacizlerin önlenmesi
için her türlü þiddet davranýþý, mahpuslarla cinsel iliþki ve cinsel amaçlý dokunma
suç ilan edilmelidir. Cezaevi yetkilileri, diðer personel tarafýndan gerçekleþtirilen
taciz ve cinsel istismarlarý rapor etmekle yükümlü olmalýdýr. Uygunluðuna göre
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etkin izleme, disiplin önlemleri ve baðýmsýz araþtýrmalar gibi yöntemler kullanýlarak,
personelin þikayette bulunan diðer personele karþý misilleme yapmasý önlenmelidir.
Personel cinsel taciz konusunda eðitim almalý ve cinsiyet konularýnda bilinçlendi
rilmelidir.
Tüm vakalar için bu adýmlar hayatidir, ancak özelikle karýþýk cinsiyetten personel
politikasý güden devletler tarafýndan uygulanmalarý gerekmektedir.

Karýþýk Cinsiyetten Personel
Kadýn cezaevlerinde karýþýk cinsiyetten personelin bulunmasý ile ilgili kaygýlar
bölüm 1 baþlýk 4'te belirtilmiþti. Karýþýk cinsiyetten personelin görev yaptýðý en
azýndan bir ülkede, eðer Birleþmiþ Milletler Asgari Standart Kurallar, Kural 53
uygulanacaksa kadýn cezaevi sayýsý az olduðu için kadýn personelin iþ ve kariyer
þansýnýn azalacaðý ortaya konmuþtur. Ancak, cezaevinde tecavüz ve cinsel istismar
neredeyse tamamen erkekler tarafýndan gerçekleþtirildiði için, erkek cezaevlerinde
kadýn personelin çalýþýyor olmasýnýn otomatik olarak erkek personelin de kadýn
mahpuslara gözetmenlik yapabileceði anlamýna gelmesini tekrar gözden geçirmek
gerekir. Kadýnlarýn erkek cezaevlerinde çalýþtýrýlmasýnýn; kadýnlara yeni iþ olanaklarý
sunulmasý ve cezaevi sistemindeki erkek egemen kültürün deðiþtirilmesi gibi
avantajlarý vardýr. Birçok cezaevi uzmaný tarafýndan da dile getirildiði gibi, erkekler
üzerinde sakinleþtirici ve pozitif etkileri de vardýr. Ancak, erkeklerin kadýn
cezaevlerinde çalýþtýrýlmasý herhangi bir avantajý ortadan kaldýracak ciddi riskler
barýndýrýr. Kadýn cezaevi çalýþanlarý için pozitif ayrýmcýlýk uygulamak ve onlara
erkek cezaevlerinde çalýþma þansý tanýmak bu þartlar altýnda çok daha tercih
edilebilir bir seçenektir.
Az sayýda ülkede, karýþýk cinsiyetten personel cezaevi yaþamýný normalleþtirerek
faydalarý olabileceðini ispatlamýþtýr. Ancak anlaþýlmalýdýr ki böyle bir uygulama,
uygun eðitime sahip (cinsiyet duyarlýlýðý eðitimi de dahil) yeterli sayýda çalýþanýn
varlýðýna; güvenlik önlemleri, kurallar ve prosedürlerin varlýðýna ve titizlikle
uygulanmasýna; gizli þikayet mekanizmalarýnýn etkili olmasýna ve baðýmsýz teftiþlerin
varlýðýna baðlýdýr. Cezaevlerinde insan hakký ihlalleri yaygýn olan sistemlerde,
güvenlik önlemleri uygulanmýyorsa, insan ve maddi kaynak kýsýtlamalarý personelin
eðitilmesini engelliyorsa ve toplumda kadýna yönelik þiddet ve ayrýmcýlýk kültürü
yerleþikse, böyle bir politikanýn riskleri çok fazladýr ve olasýlýkla mahpuslar için
kötü sonuçlar doðurur.
Birleþmiþ Milletler Asgari Standart Kurallar bu konuda oldukça nettir. Ancak her
þeye raðmen erkek personelin de kadýn cezaevlerinde çalýþmasýna izin verilecekse,
asla kadýnlara direkt gözetmenlik yapacak, irtibat pozisyonlarýnda çalýþtýrýlmamalýdýrlar. Yatakhaneler ve tuvaletler gibi kiþisel alanlara giriþlerine izin verilmemeli
veya bu alanlarý gözleyebilecekleri bir pozisyona yerleþtirilmemelidirler. Kadýnlarý
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herhangi bir tehdit, istismar ve þiddetten koruyacak katý prosedürler ve güvenlik
tedbirleri yürürlükte olmalýdýr.

Nakil Esnasýnda Kadýn Mahpuslar
Kadýn mahpuslar cezaevleri arasýnda veya yargýlama öncesi tutukevleri ve mah
kemeler arasýnda nakilleri sýrasýnda personelin tacizine uðrama riski taþýrlar. Bu
esnada kadýnlarý korumak için yeterli güvenlik tedbirleri alýnmalý ve transfer edilen
kadýn sayýsýna göre personelin bir veya daha fazla kadýn üyesi mahpuslara refakat
etmelidir.

4.2. Mahpus Þikayetleri
Ýþkenceye ve Diðer Zalimane, Ýnsanlýk Dýþý veya Onur Kýrýcý Muamele veya Cezaya Karþý
Sözleþme
Madde 12
Her bir taraf devlet, kendi egemenliði altýndaki bir ülkede bir iþkence fiilinin iþlendiðine inanmak
için makul sebepler bulunmasý halinde yetkili makamlar tarafýndan derhal ve tarafsýz bir soruþturma yapýlmasýný saðlar.
Madde 13
Her bir taraf devlet kendi egemenliði altýndaki bir ülkede iþkence gördüðünü iddia eden bireylere
þikayet etme ve þikayetinin yetkili makamlar tarafýndan derhal ve tarafsýz bir biçimde incelenmesini
isteme hakký saðlar. Þikayet edenin ve tanýklarýn, þikayetin veya yapýlan tanýklýðýn sonucu olarak
herhangi bir kötü muamele veya tehdide karþý korunmasýný saðlayacak gerekli tedbirler alýnýr.
Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahý Ýçin Asgari Standart Kurallar
36. (1) Her mahpusa haftanýn bir günü, kurumun müdürüne veya müdürü temsil etmeye yetkili
bir görevliye taleplerini ve þikayetlerini bildirme imkaný tanýnýr.
(2) Talepleri ve þikayetleri kurumu teftiþ eden müfettiþe bildirmek mümkündür. Mahpuslara,
müfettiþle veya teftiþ yapan herhangi bir görevli ile, kurum müdürü veya kurum mensubu bir
görevlinin hazýr bulunmadýðý bir ortamda konuþma imkaný tanýnýr.
(3) Bütün mahpuslarýn -talep ve þikayetlerinin içeriði sansüre tabi tutulmadan gerekli þekliylehapishane merkez idaresine, yargýsal makamlara ve yetkili kýlýnmýþ diðer makamlara bu talep
ve þikayetlerini bildirmelerine izin verilir.
(4) Açýkça manasýz veya temelsiz olmayan bütün talep ve þikayetler hemen ele alýnýr ve gereksiz
biçimde geciktirilmeden yanýtlanýr.
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Mahkeme öncesi gözaltý döneminde veya cezaevinde herhangi bir þekilde istismara
maruz kalan kadýnlarýn, personelden gelebilecek misillemelerden korkmadan
merkez cezaevi yönetimine, yasal makamlara ve baðýmsýz müfettiþlere þikayet
edebilmeleri çok önemlidir. Erteleme olmadan þikayetlerini sunulabilecekleri net
mekanizmalar yürürlükte olmalý ve kadýn mahpuslar cezaevi personeli tarafýndan
þikayet edebilme haklarý hakkýnda bilgilendirilmeli, ayný zamanda da þikayetlere
dair kurallarý ve prosedürleri anlatan yazýlý malzeme edinebilmelidirler. Bu konuda
uzman makamlar bu þikayetlere hýzlý ve tarafsýz yaklaþmalý, iddia edilen eylemleri
detaylý araþtýrmalý ve suçlularý adalete teslim etmelidir. Bu tür þikayetlerin
araþtýrmalarýný baðýmsýz yapýlar yürütmelidir.
Ýstismara uðradýðýný bildiren kadýnlar derhal koruma ve gözetim altýna alýnmalýdýr;
iddialarý araþtýrýlýrken ve talep edilirse sonrasýnda da koruma sürmelidir. Diðer
mahpuslardan tamamen yalýtma önerilmemektedir; zira ayrým bir ceza olarak
algýlanmaya yatkýndýr, kendilerine zarar verme ve intihar riskini arttýrýr. Ek
olarak, yalýtma koruma saðlamayabilir. Ýzole edilmiþ kadýnlar hapishanedeki ceza
infaz memurlarý veya onlarýn iþbirliðiyle diðer mahpuslar tarafýndan istismar
edilebilirler. Cezaevi personelinin misillemesine karþý koruma önlemleri alýnmalýdýr.

4.3. Üst Aramalarý
Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Komitesi, Genel Yorum
Uluslararasý Sivil ve Politik Haklar Sözleþmesi madde 17, tüm insanlarýn mahremiyet hakkýný garanti
altýna alýr. Ýnsan Haklarý Komitesi, madde 17 üzerine 16. Genel Yorumu'nda der ki: " Þimdiye kadar
kiþisel üst arama düþünüldüðünde; etkili önlemler aramanýn, üzeri aranan kiþinin onuruna yakýþýr
bir þekilde yapýlmasýný saðlamalýdýr. Devlet görevlileri veya devletin görevlendirdiði saðlýk personeli
tarafýndan üzeri aranan kimseler sadece ayný cinsiyete sahip kimseler tarafýndan aranabilir." (bakýnýz:
HRI/GEN/1/Rev.3, bölüm 1)
Avrupa Cezaevi Kurallarý, 2006
54.4 Üstü aranan kiþiler arama esnasýnda küçük düþürücü davranýþlara maruz býrakýlmamalýdýr.
54.5 Kiþiler yalnýzca cezaevi görevlileri ya da ayný statüdeki görevliler tarafýndan aranmalýdýr.
54.6 Personel tarafýndan mahpuslarýn iç organlarýna dönük arama yapýlmamalýdýr.
54.7 Bir arama kapsamýnda kiþinin mahrem yerleri ancak doktor tarafýndan aranabilir.
Mahpuslarýn Beden Aramalarý Üstüne Bildiri: Dünya Týp Birliði (a)
[ ]Aramanýn amacý esas olarak güvenlik ve/veya cezaevlerine silahlar ya da uyuþturucular gibi
kaçak mallarýn giriþini engellemektir. Bu aramalar týbbi nedenlerle deðil emniyeti saðlamak amacýyla
yürütülmelidir. Bununla beraber, yeterli týbbi eðitim almamýþ herhangi bir kimse tarafýndan da
yapýlmamalýdýr. Týbbi olmayan bu eylem, týp eðitimi almamýþ birinin yaratabileceði zarardan mahpusu
korumak üzere bir doktor tarafýndan yürütülebilir. Böyle bir durumda doktor mahpusa gerekli
açýklamayý yapmalýdýr. Doktor ayný zamanda, bu prosedürün týbbi gizliliðin olaðan koþullarýna sahip
olmadýðý ve tetkikin sonucunun yetkililerle paylaþýlacaðýný açýklamalýdýr. Eðer bir doktor usulüne
uygun þekilde bir yetkili tarafýndan görevlendirilmiþ ve mahpus üzerinde beden boþluklarý aramasý
yapmayý kabul etmiþse, bu prosedürün insani þekilde gerçekleþtirilmesi için yetkili gerektiði gibi
bilgilendirilmelidir.
(a) 45. Dünya Týp Birliði Kongresi'nde kabul edilmiþtir, Budapeþte, Macaristan, Ekim 1993 ve 170. Konsey Oturumu'nda
gözden geçirilmiþtir, Divonne-les-Bains, Fransa, Mayýs 2005 (http://www.wma.net/e/policy/b5.htm)
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Eðer arama bir doktor tarafýndan yapýlýyorsa bu kiþi, mahpus için daha sonra da saðlýk hizmeti sunacak doktor olmamalýdýr.
Doktorun mahpusa saðlýk hizmeti sunma yükümlülüðü cezaevi güvenlik sistemine katýlým zorunluluðu
ile tehlikeye atýlmamalýdýr.[ ]

Bireysel olarak mahpuslar, özellikle orta ve en yüksek güvenlik sýnýrlamalarýna
tabi olanlar, kaçmaya çalýþmak ya da kendileri ve diðerlerini yaralamak için
kullanmak üzere herhangi bir alet veya yasal olmayan uyuþturucular gibi izin
verilmeyen maddeler taþýmadýklarýnýn kontrolü için üst aramalarýndan geçirilebi
lirler. Bu tip aramalarýn yoðunluðu duruma göre deðiþir.
Kadýn mahpuslarýn üst aramalarýna -örneðin boyundan aþaðý ve bedensel (zula)
aramalara- erkek personel kesinlikle karýþmamalýdýr. Kadýn mahpuslarýn tüm aramalarý kadýn personel tarafýndan yürütülmelidir.
Eðer, olaðandýþý durumlarda, mahrem bölgelerin aranmasý gerekiyorsa, sadece
özel bir odada ve bir pratisyen hekim tarafýndan (eðer mahpus tercih ediyorsa bir
kadýn pratisyen tarafýndan) yapýlmalýdýr. Kadýn bir personel tarafýndan da süreç
denetlenmelidir. Cinsiyete bakýlmaksýzýn hiçbir mahpus arama esnasýnda küçük
düþürülmemeli ve tamamen soyunmasý beklenmemelidir. Ancak kadýnlarýn üst
aramalarý sýrasýnda özel bir hassasiyet gösterilmelidir, zira özellikle mahrem
yerlerinin aranmasýnda daha fazla utanç duymaya meyillidirler. Eðer geçmiþte
cinsel istismar kurbaný olmuþlarsa deneyim çok daha sýkýntýlý ve travmatik olabilir.
Kadýnlarýn mahrem yer aramalarý ancak gerçekten makul bir mazeret olduðu
sürece yapýlmalýdýr.
Dünya Týp Birliði, arama yapýlan kiþinin zarar görmemesi için bu tip aramalarýn
týbbi eðitim gerektirdiðini açýkça ifade etmiþtir ama aramayý yapan doktorun
cezaevi doktoru -yani, daha sonra ayný mahpusun saðlýðýyla ilgilenecek olan kiþiolmamasý gerektiðinin de altýný çizmiþtir, çünkü bu durum cezaevi doktorunun
rolü ve tarafsýz duruþundan tavizi anlamýna gelebilir.
ÝYÝ ÖRNEK
Uluslararasý esaslar, personelin üst aramalarý yaparken uymasý gereken ayrýntýlý bir arama prosedürleri
seti önermektedir.
Bu prosedürler:
Bu aramalarýn uygulanabileceði durumlar açýkça tarif edilmelidir.
Arama sürecinde mahpuslarýn küçük düþürülmemesi garanti edilmelidir, örneðin herhangi bir
anda tamamen çýplak býrakýlmalarý gibi durumlar söz konusu olmamalýdýr.
Mahpuslarýn ayný cinsiyetten personel tarafýndan aranmalarý ve diðer cinsiyetten personelin
görüþünden uzak olmalarý garanti edilmelidir.
Mahpuslarýn bedenlerinde iç aramalarýnýn güvenlik personeli tarafýndan yapýlmasý yasaklanmalýdýr.
Bu tür aramalar dýþarýdan gelen bir pratisyen hekim tarafýndan gerçekleþtirilmelidir-mahpus
istediði takdirde ayný cinsten-ve sadece gerçekten makul bir mazeret olduðu sürece yapýlmalýdýr.
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Mahpuslarýn haysiyetlerine dokunduðu ve travmatik deðilse bile çeþitli derecelerde
sýkýntý yaratan bir deneyim olduðu için mahrem beden aramalarýnýn tamamen
kaldýrýlmasý tercih edilir. Birçok vakada mahpusu yakýn takibe almak ve þüphelenilen
herhangi yasa dýþý bir objenin kendiliðinden ortaya çýkmasýný beklemek yeterli
olacaktýr, Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) da bunu önermektedir.59 Tarama aygýtlarý
kullanmak gibi alternatif izleme metotlarý da kullanýlabilir.60
Beden Aramalarý Üzerine Dünya Týp Birliði'nin Bildirisi 1993, 2005
[ ]
Dünya Týp Birliði, tüm hükümetler ve kamu güvenliðinden sorumlu kamu görevlilerinden bu tip
istilacý arama prosedürlerinin bir kimsenin mahremiyeti ve onuru üzerine ciddi hakaret içerdiðini
ve ayný zamanda fiziksel ve psikolojik zedeleme riski taþýdýðýný tanýmalarýný talep eder. Dolayýsýyla
Dünya Týp Birliði, kamu güvenliðini tehlikeye atmadýðý sürece, tavsiye etmektedir ki: Mahpuslarýn
rutin denetimleri için alternatif metotlar geliþtirilmeli ve beden boþluklarýnýn aramasý sadece son
çare olarak kullanýlmalýdýr;
[ ]
Son olarak, Dünya Týp Birliði tüm hükümetler ve sorumlu kamu görevlilerinden beden aramalarýnýn,
bireyin fiziksel durumu izin verdiði sürece seçilmiþ bir doktor tarafýndan yapýlmalýsýný saðlamalarýný
talep eder. Mahpus tarafýndan yapýlan doktor talebine, mümkün olduðunca riayet edilmelidir.

Personel ayný zamanda cezaevindeki annelerin bebeklerini ve ziyarete gelen
çocuklarý ararken hassasiyet göstermelidir. Bebeklere ve çocuklara ait eþyalarýn
aranmasýnda (iç çamaþýrý, bebek mamasý, biberon, bebek bezleri vs.) bebeðe ve
anneye mümkün olduðunca az sýkýntý vermeye dikkat edilmeli ve hijyen kurallarýna
uyulmalýdýr. Bazý sistemlerde kadýn mahpuslar, aranmalarýn çocuklarý üzerinde
yarattýðý aþýrý gerginlik yüzünden ziyaretlerini kabul etmemektedir.

4.4. Beden Sýnýrlamalarý
Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar
33. Kelepçe, zincir, demir ve dar gömlek gibi kýsýtlama araçlarý, bir cezalandýrma vasýtasý olarak
hiçbir zaman kullanýlamaz. Ayrýca zincir ve demir kýsýtlamak için kullanýlamaz. Aþaðýdaki haller
dýþýnda, diðer kýsýtlama araçlarý da kullanýlamaz:
a) Mahpusun yargýsal veya idari bir makam önüne getirildiði zaman çýkarýlmasý koþuluyla, nakil
sýrasýnda kaçmasýna karþý bir önlem olarak kullanýlmasý;
b) Saðlýk görevlisinin talimatýyla saðlýk sebepleriyle;

59 Moller, L., Stöver H., Jürgens R., Gatherer, A. Ve Nikogasian, H., (ed.), Cezaevlerinde Saðlýk, Cezaevi saðlýðýnda temel
unsurlara dair WHO rehberi, WHO Avrupa, 2007, s.36
60 Ýlgili yoruma bakýnýz, Avrupa Cezaevi Kurallarý, Kural 54, beden aramalarý üzerine WMA Bildirisi'ne dikkat çekilirken,
Kural 54.6'nýn mahpusun bedenini modern teknoloji yardýmýyla tarama olasýlýðýný dýþarýda býrakmadýðýný ekliyor.

BÖLÜM 2

KADIN CEZAEVLERÝNÝN YÖNETÝMÝ 41

c) Kullanýlan diðer yöntemlerin baþarýsýz kalmasý halinde, bir mahpusun kendisini veya baþkasýný
yaralamasýný veya bir mala zarar vermesini önlemek amacýyla, kurum müdürünün talimatýyla; bu
durumda kurum müdürü en az bir kez saðlýk görevlisine danýþýr ve yüksek idari makamlara durumu
bildirir.
34. Kýsýtlama araçlarýnýn kullanýlma tarzý ve yöntemi hakkýnda hapishane merkezi idaresi karar verir.
Bu tür araçlar, kesinlikle gerekli olduðundan daha uzun bir süre kullanýlamaz.

Ayrým yapmaksýzýn tüm mahpuslar için beden sýnýrlamalarý son çare olarak ve
mümkün olan en kýsa süre için kullanýlmalýdýr. Hiçbir zaman cezalandýrma amaçlý
kullanýlmamalýdýr. Zincir ve prangalarýn kullanýmý her zaman için yasaklanmýþtýr.
Hamile kadýnlarýn saðlýk kontrollerinde, doðum için hastaneye taþýnma ve doðum
esnasýnda beden sýnýrlamalarý kullanýlmasý kabul edilemez. Saðlýk kontrolleri,
seyahat ve doðum sýrasýnda baþka güvenlik önlemleri kullanýlmalýdýr.

4.5. Disiplin Cezasý / Tecrit
Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahý Ýçin Asgari Standart Kurallar
27. Disiplin ve düzen, sebatla sürdürülür; ancak hapishane güvenliði ve topluluk yaþamýnýn huzuru
için gerekli olandan daha fazla kýsýtlama yapýlamaz.
[ ]
32. (1) Saðlýk görevlisi mahpusu muayene etmeden ve kendisine dar bir yere kapatma veya yiyecek
azaltma cezalarýnýn uygulanabileceði konusunda yazýlý bir izin vermeden, böyle bir ceza uygulanamaz.
(2) Mahpusun fiziksel veya ruhsal saðlýðýna zarar verebilecek baþka bir ceza için de ayný kural
uygulanýr. Hiçbir durumda, 31. kuraldaki prensibe aykýrý olan veya bu kuraldan uzaklaþan bir ceza
verilemez.
(3) Saðlýk görevlisi bu tür cezayý çekmekte olan mahpuslarý her gün ziyaret eder; saðlýk görevlisi,
mahpusun fiziksel ve ruhsal saðlýðý bakýmýndan bu cezanýn sona erdirilmesini veya deðiþtirilmesini
gerekli görmesi halinde, durumu kurum yöneticisine tavsiye eder.

Disiplin cezasý / tecrit tüm mahpuslar için son çare olarak ve mümkün olan en kýsa
süre için kullanýlmalýdýr. Cezaevi yöneticileri yalýtýlmanýn kadýn mahpuslar üzerinde
yarattýðý sýkýntýlara karþý hassasiyet göstermeli, özellikle kadýnlarýn kendilerine
zarar verme ve intihar riski göz önünde bulundurulmalý ve bu önlemi sadece istisnai
durumlarda kullanmalýdýr.
Disipline etmek için tecrit etmeyi, intihar veya kendini yaralamaya teþebbüs
durumlarýnda görünüþte koruma amaçlý kullanmak, kabul edilemez. Bu tür
durumlarda bir akýl saðlýðý uzmanýnýn denetiminde baþka koruma ve iyileþtirme
yöntemleri kullanýlmalýdýr. (Ayrýca "intihar ve kendini yaralamalarýn önüne geçme"
konusu için baþlýk 6.7'ye bakýnýz)
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Akýl saðlýðý problemleri olan mahpuslar üzerinde tecrit etme ve sýnýrlamalarýn
kullanýmýna dair UNODC Özel Ýhtiyaç Sahibi Mahpuslar El Kitabý'nýn "akýl saðlýðý
ihtiyaçlarý olan mahpuslar" bölümüne bakýnýz.

5. Mahpus Etkinlikleri ve Programlarý
Birleþmiþ Milletler Kadýnlara Yönelik Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Tasfiye Edilmesine Dair Sözleþme
Madde 10
Taraf Devletler eðitim alanýnda kadýnlarýn erkeklerle ayný haklara sahip olmalarýný saðlamak için
kadýnlara karþý ayrýmcýlýðý tasfiye etmek üzere gerekli her türlü tedbiri ve kadýnlarla özellikle
erkeklerin eþitliðine dayanan aþaðýdaki tedbirleri alýr:
(a) Meslek ve sanat rehberliði verilmesinde, kentsel alanlarda olduðu gibi kýrsal alanlarda da eðitim
kuruluþlarýna girme ve bu kuruluþlardan diploma almada eþit þartlarýn saðlanmasý; bu eþitlik okul
öncesi eðitim ile genel, teknik, mesleki ve yüksek teknik eðitimde ve her çeþit mesleki öðretimde
saðlanýr;
(b) Ayný öðretim programýna katýlmalarý, ayný sýnavlara girmeleri, nitelik bakýmýndan ayný düzeydeki
eðitimcilerden eðitim almalarý, ayný nitelikteki bina ve eðitim araçlarýna sahip olmalarý saðlanýr;
(c) Erkeklerin ve kadýnlarýn kalýplaþmýþ rolleriyle ilgili kavramlarýn eðitimin her düzeyinden ve
biçiminden tasfiye edilmesi için karma eðitim ve bu amaca ulaþýlmasýna yardýmcý olacak diðer
eðitim türleri teþvik edilir ve özellikle okul kitaplarý ve ders programlarý gözden geçirilir ve bu
öðretim metoduna göre uyarlanýr.
[ ]
Madde 11
1. Taraf devletler, istihdam alanýnda erkekler ile kadýnlarýn eþitliðini saðlayacak þekilde kadýnlara
karþý ayrýmcýlýðý tasfiye etmek için kadýnlara ayný haklarý ve özellikle aþaðýdaki haklarý tanýr:
a) Her insanýn vazgeçilmez bir hakký olan çalýþma hakký;
b) Ýstihdam konularýnda seçim yapýlýrken ayný ölçülerin uygulanmasý da dahil, ayný istihdam imkanlarýndan yararlanma hakký.
[ ]
Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahý Ýçin Asgari Standart Kurallar
Çalýþma
71. (1) Mahpuslarýn çalýþmasý, cefa verici bir tarzda olamaz.
(2) Hapis cezasý alan bütün mahpuslardan, saðlýk görevlisi tarafýndan belirlenmiþ fiziksel ve ruhsal
þartlarýna uygun bir iþte çalýþmalarý istenir.
(3) Normal bir çalýþma gününde mahpuslarýn aktif olarak çalýþmalarý için, kendilerine yararlý nitelikte
bir iþ yaptýrýlýr.
(4) Yaptýrýlan iþ, mümkün olduðu kadar, mahpuslara tahliye edildikten sonra geçimini saðlama
yeteneði kazandýrýr veya bunu artýrýr.
(5) Mahpuslarýn ve özellikle genç mahpuslarýn kazanç saðlamalarý için yararlý olabilecekleri alanlarda
kendilerine mesleki eðitim verilir.
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(6) Seçilebilecek uygun meslekler arasýndan ve kurum idaresinin ve kurum disiplin þartlarýna uygun
olarak, mahpuslara yapmak istedikleri iþi seçme imkaný verilir.
[ ]
76. (1) Mahpuslarýn çalýþmalarýna karþýlýk eþit ücret alabilecekleri bir sistem kurulur.
(2) Kurulan sisteme göre, mahpuslarýn kazançlarýndan en azýndan bir kýsmýný izin verilen maddeleri
kullanmak üzere alabilmeleri için harcamalarýna ve bir kýsmýný da ailelerine göndermelerine izin
verilir.
(3) Bu sistemde ayný zamanda mahpuslarýn kazandýklarýnýn bir kýsmý, salýverildiklerinde kendilerine
geri ödenmek üzere, idare tarafýndan bir fonda biriktirilir.
Eðitim ve Eðlence
77. (1) Bütün mahpuslara kendilerine yarar saðlayacak öðretim ile, dinsel eðitimin verilmesi
mümkün olan ülkelerde dinsel eðitim de verilir. Okur-yazar olmayan mahpuslar ile genç mahpuslarýn
eðitimi zorunludur ve idare tarafýndan bu kiþilerin eðitimine özel bir dikkat gösterilir.
(2) Mahpuslarýn eðitimi, salýverildikleri zaman güçlükle karþýlaþmadan eðitimlerini sürdürebilmeleri
için, mümkün olduðu takdirde, ülkenin eðitim sistemi ile bütünleþtirilir.
78. Mahpuslarýn ruhsal ve fiziksel saðlýklarý için her kurumda eðlendirici ve kültürel faaliyetler
düzenlenir.

5.1. Çalýþma ve Mesleki Eðitim
Mahpus etkinlikleri ve programlarýnýn türü ve kalitesi, ayrýca mahpuslarýn bu
etkinliklere eriþim seviyesi cezaevlerindeki topluma yeniden entegrasyon çabalarýnýn
baþarýsýný destekler. Mahpuslara sunulan aktiviteler, özellikle mesleki yeteneklerini
ve eðitimlerini geliþtirerek, tahliyeleri sonrasý yasalarla uyumlu hayatlar sürmelerine
imkan tanýmalýdýr. Araþtýrmalar gösteriyor ki, tahliye sonrasý düzenli iþ sahibi
olma" güçlü aile baðlarý ve desteðiyle birlikte" tekrar suç iþlemeyi engelliyor.
Kadýn mahpuslar, tipik olarak toplumun dýþlanmýþ ve dezavantajlý kesimlerinden
gelenler, hapsedilmeden önce de özellikle ayrýmcýlýða uðramýþ olabilirler.
Hapsedildikleri dönemde iþ sahibi olma ihtimalleri erkeklere nazaran düþüktür.
Çoðu örnekte yoksulluk nedeniyle suç iþlerler. Çoðunluðu ekonomik özgürlükleri
olmadýðý için þiddet içerikli iliþkilerini sonlandýramaz. Cezaevi yetkilileri, cezaev
lerinde mesleki eðitim için kadýnlara yeterli ve eþit olanaklarýn tanýnmasý ve
böylelikle tahliyeleri sonrasý iþ bulma þanslarýnýn desteklenmesiyle, kadýn
mahpuslarýn topluma yeniden adaptasyonlarýnda çok büyük katký saðlayabilir.
Buna raðmen kadýn mahpuslar iþ ve mesleki eðitim konularýnda ayrýmcýlýða
uðramaktadýrlar. Erkek cezaevlerine ek binalarda kalan kadýnlarýn az sayýda
olmalarý nedeniyle, aktivitelere çok az eriþimleri vardýr veya hiç eriþimleri yoktur.

44 CEZAEVÝ MÜDÜRLERÝ VE POLÝTÝKA YAPICILAR ÝÇÝN KADINLAR VE HAPSEDÝLME ÜZERÝNE EL KÝTABI

Çocuk bakým odalarý/kreþlerin cezaevlerinde bulunmamasý da küçük çocuklu
kadýnlarýn cezaevi etkinliklerine katýlýmlarýný engelleyebilir.
Kadýnlarýn katýlabildikleri aktiviteler tipik olarak dikiþ ve temizlik gibi kadýn
cinsiyetine uygun olduðu düþünülen etkinlikler olabilir. Bunun anlamý cezaevlerinin
toplumda var olan rol modellerini kullanmayý sürdürdüðü ve böylece stereotipik
algýlarla kadýnlarýn üzerinde kurulan sýnýrlamalardan kurtulmalarýna olanak
tanýmadýðýdýr. Ancak, þu gerçeði de göz ardý etmemekte fayda var, bazý toplumlarda
yalnýz erkek iþi olarak görülen alanlarda kadýnlarýn iþ bulmalarý zor olabilir. Öyleyse
sunulan farklý mesleki eðitimler arasýnda bir denge kurmakta fayda var. Sunulan
eðitim ve iþ, pazarýn taleplerine uygun olmalý ve tahliyeleri sonrasý kadýnlarýn
gerçek bir maaþ kazanma þanslarýný artýrmalýdýr.
Kadýn mahpuslar için mümkün olabilecek mesleki eðitimler þunlarý içerebilir:
Ýdari beceriler, muhasebe, bilgisayar becerileri, resim ve dekorasyon, elektroteknoloji, aþçýlýk/katering, tarým, kuaförlük, bahçývanlýk, kadýn saðlýðý, çocuk
bakýcýlýðý, terzilik, nakýþ, bütçe idaresi, toplumsal projeler oluþturma ve mikrokredi kullanýmý.
Eðitmen personelin ve kaynaklarýn azlýðýný kapatmak içinse þunlar yapýlabilir:
Erkek cezaevlerinde ek binalarda kalan kadýnlara ayrý atölyeler saðlanamýyor
ise cezaevi yetkilileri bu atölyelerin erkeklerden ayrý zamanlarda kadýn mahpuslar tarafýndan da kullanabileceði þekilde bir rotasyon sistemi düzenlenmelidir. Cezaevinin erkeklere ayrýlmýþ bölümünde yapýlacak her türlü aktiviteyi kadýnlarýn güvenliðini saðlamak üzere kadýn cezaevi personeli denetle
melidir.
Mesleki becerilere sahip seçilmiþ mahpus gruplarý, örneðin STK'lar tarafýndan
yürütülen bir eðitmen eðitimi aldýktan sonra beceri geliþtirme eðitimlerini
düzenleyebilirler. Bu aktivite: (a) daha çok kadýn mahpusu mesleki becerilerle
donatýr; (b) eðitmen olarak eðitilen ve eðitimleri yönlendiren mahpuslarýn
özgüvenlerini geliþtirir; (c) mahpuslar arasýnda akran grup desteðini geliþtirir.
Cezaevi yetkilileri cezaevindeki kadýnlara sunulan mesleki eðitimleri geliþtirmek üzere dýþarýdan servislerle ve STK'larla iþbirlikleri kurabilir; ayný
zamanda da kadýnlarýn tahliyeleri sonrasý kendilerine destek olabilecek örgütlerle baðlantý kurmalarýný saðlar. Dýþarýdan örgütler ve servislerle kontak
kurmak tüm mahpuslara ve özellikle de izole edilen kadýnlara ek faydalar
saðlar. Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar,
kural 80 ile; cezaevi idareleri, örgütler ve sivil toplum servisleri arasýnda
bir iþbirliði politikasý kurulmasýný tavsiye etmektedir.
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ÝYÝ ÖRNEK
Birleþik Krallýk'ta Kadýn Mahpuslara STK Desteði
Birleþik Krallýk'ta "Cezaevinde Kadýnlar" isimli bir STK; öðrenim, eðitim ve çalýþma üzerine operasyonlar
yapmak üzere tüm cezaevlerini ziyaret ediyor. Tahliye sonrasý üniversiteye girmek, gönüllü veya
maaþlý çalýþmak isteyen kadýnlara, hedefe yönelik birebir destek paketleri sunuyor. Destek; gönüllü
iþlere yerleþtirme, iþ arama ve iþ görüþmeleri üzerine tavsiyeler, e-posta ve internet üzerine sertifikalý
eðitimleri kapsayabiliyor.
(a) Cezaevinde Kadýnlar Örgütü'nün websitesi: www.womeninprison.org.uk

5.2. Eðitim
Toplumun kadýnlar üzerine empoze ettiði rol modelleri veya ayrýmcý geleneksel
normlar yüzünden birçok toplumda genç kýzlarýn öðrenime eriþimi eþit deðildir.
Bunun sonucu olarak, dünyadaki kadýn mahpuslarýn çoðunluðu ve özellikle düþük
gelirli ülkelerde bulunanlar az eðitimli olabilir veya okuma yazmalarý olmayabilir.
Eðitim, kadýnlarýn özgüven ve baðýmsýzlýk kazanmalarýna yardým eden önemli bir
araçtýr. Cezaevleri böyle kadýnlarýn okuma yazma öðrenme veya temel eðitim alma
için ilk þanslarý olabilir. Eðitim bu kadýnlarýn hayatlarýný ve meslek becerilerini
geliþtirmekle kalmaz, ayný zamanda da çoðu þiddet maðdurunda -eðer bu þiddet
sistematik bir þekilde uygulandýysa- yaygýn olan düþük özgüvenin üstesinden
gelmelerine yardýmcý olur.
Cezaevi yetkilileri kadýn mahpuslara yararlý eðitimin sunulmasýný bir öncelik olarak ele almalýdýr. Tüm koþullarda ama özellikle kaynaklar ve olasýlýklar az olduðunda, toplumun ve STK'larýn eðitim servisleriyle iþbirliði aranmalýdýr.
Kaynaklarýn yetersiz olduðu durumlarda, en azýndan okuma yazma ve temel eðitim
sýnýflarýný okutmak için belirli eðitim seviyesine sahip seçilmiþ mahpuslar tarafýndan
"akran eðitimi" verilmesi düþünülebilir.
ÝYÝ ÖRNEK
Nijerya'da Kadýn Mahpuslara STK Desteði
"Mahpuslarýn Rehabilitasyonu ve Refahý Hareketi (PRAWA)", Kirikiri Lagos Kadýn Cezaevi'nde kadýn
mahpuslar arasýnda güven ve özgüven geliþimini cesaretlendirmek ve iletiþim becerilerini artýrmak
amacýyla haftalýk okuma yazma ve destek halkasý programlarý düzenlemektedir. "Þiddete alternatifler"
eðitim atölyeleri ve hayat planlama becerileri eðitimi de "PRAWA" tarafýndan toplumdaki eski
mahpuslara ve diðer kiþilere sunulmaktadýr. Lagos'taki kadýn mahpuslar için "PRAWA" tarafýndan
yerel bazlý kýyafet ve sabun yapýmý atölyeleri ve Enugu'da da "Kadýn Mahpuslarýn Refahý Ýçin Toplum
(SWEWP)" örgütü tarafýndan eski kadýn mahpuslara örgü örme atölyeleri düzenlenmektedir.(a)
(a) Ýnsan Haklarý ve Savunmasýz Mahpuslar, PRI Eðitim El Kitabý, No.1, s.76
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Afganistan'daki Kadýn Mahpuslara STK Desteði
"Afgan Kadýnlarýn Eðitim Merkezi (AWEC)", Kabil'deki Pul-e Charki Cezaevi'nde kadýn mahpuslara
öðrenim ve mesleki eðitim saðlamaktadýr. Haftanýn beþ günü devam eden dersler; temel saðlýk
eðitimi, okuryazarlýk, ilk yardým, el sanatlarý ve dikiþ bilgisi içermektedir. "AWEC" ayný zamanda,
örneðin cinsiyet, insan haklarý, kadýna yönelik þiddet, kadýn haklarý ve Ýslam, kadýnlarýn sivil haklarý,
HIV/AIDS önleme yöntemleri gibi çeþitli konularda aylýk atölye çalýþmalarý da düzenlemektedir.
Bununla birlikte aile ziyaretleri düzenler ve yetimhanelere yerleþtirilen veya akrabalarýnýn yanýnda
kalan mahpus çocuklarýnýn durumlarýný takip eder.(b)
(b) UNODC, Afganistan, Kadýn mahpuslar ve Topluma Yeniden Entegrasyonlarý, a.g.y., s.36-38

5.3. Özel Programlar
Birleþmiþ Milletler Mahpuslara Muamelede Standart Asgari Kurallar
58. Bir hapis cezasýnýn veya özgürlükten yoksun býrakan benzer bir tedbirin amacý ve meþruiyeti,
toplumu suça karþý korumaktýr. Bu amaç ancak, hapislik döneminin mümkün olduðu kadar, suçluya
toplum içine geri döndüðü zaman hukuk içinde kalma ve kendi kendini idare edebilme isteðini ve
yeteneðini kazandýrmak için kullanýlmýþ olmasý halinde gerçekleþebilir.
59. Bu amacý gerçekleþtirmek için; kurum uygun ve kullanýlabilir olan her türlü sonuç verici, eðitsel,
ahlaki, ruhsal ve diðer güçler ile yardým araçlarýný kullanýr; kurum bütün bunlarý mahpuslarýn bireysel olarak ýslah edilme ihtiyaçlarýna göre uygulamaya çalýþýr.
Avrupa Cezaevi Kurallarý, 2006
25.4 Fiziksel, ruhsal ya da cinsel açýdan kötü muameleye maruz kalmýþ mahpuslarýn ihtiyaçlarýna
özel ilgi gösterilmelidir.
34.2 Kural 25.4'te sözü edilen þekilde ihtiyaçlarý olan kadýn mahpuslarýn özel hizmetlerden
yararlanabilmeleri için ayrýca çaba sarf edilmelidir.

Standart Asgari Kurallar'da geçen "mahpuslarýn ihtiyaçlarýna göre bireysel tedavi
uygulanmasý" koþulu; kadýn mahpuslarý suç iþlemeye iten nedenleri hedef alacak
ve cezaevinde kadýnlar olarak karþýlaþtýklarý cinsiyetlerine özgü zorluklarla mücadele
edecek, özellikle onlar için tasarlanmýþ programlarýn var olmasý gerektiðini ima
eder. Bu gereklilik 2006'da kabul edilen Avrupa Cezaevi Kurallarý'nda da vurgulanmaktadýr.
Bu tür programlarýn içinde:
Uyuþturucu kullanýmý, akýl saðlýðý sorunlarý, istismar ve aile içi þiddet geçmiþi
ile ilgilenecek psiko-sosyal destek, terapi, kendi kendine yetebilme gruplarý
ve danýþmanlýk hizmeti gibi programlar,
Çocuk ziyareti ve ebeveyn eðitimi gibi ebeveynlik programlarý,
Özgüven ve yaþam becerileri oluþturmak üzere programlar olabilir.
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Yapýlan bir çalýþmada bu tür programlarýn baþarýsý için gereken içerik þu þekilde
ortaya konmuþtur:61
Personel özellikleri,
Yaklaþýmda anlayýþ,
Kadýnlarýn kiþisel ilgileriyle uygunluk,
Katýlýmcýlarýn kadýn akranlarýyla destek aðlarý oluþturabilme þanslarý,
Kurbanlaþtýrýlma ve erkeklerle olumsuz iliþkiler gibi kadýnlarýn cinsiyetlerine
özgü çok boyutlu deneyimlerine cevap verebilecek bireyselleþtirilmiþ bir
yapý,
Ebeveynlik,
Ýstismar kurbaný olan kadýnlar için kritik olan güvenli çevrenin oluþturulmasý.
Mahpuslar tarafýndan yürütülen kurs ve kendi kendine yetebilme gruplarý gibi
faaliyetler üzerinden akran desteðinin olumlu etkisi, özellikle kadýn mahpuslar
üzerine yapýlan araþtýrmada ve özellikle aile içi þiddet kurbanlarýyla iliþkili olarak
vurgulanmaktadýr. Dolayýsýyla, kendileri çeþitli programlarý tamamlayan mahpuslarýn uzman personelle birlikte çalýþarak kadýnlar için cinsiyete özgü programlar
yürütmeleri teþvik edilmelidir. Yine uzman personelin denetiminde kendi kendine
yetebilme gruplarýný oluþturmalarý da cesaretlendirilmelidir. Þiddet ve istismara
uðramýþ kadýn mahpuslarý hedef alan terapi ve eðitim programlarý, sadece yaþamýþ
olduklarý istismarýn yýkýcý etkilerinin üstesinden gelmelerine yardým etmez, ayný
zamanda diðer mahpuslar ve personelle iliþkilerini de düzenler ve tahliye sonrasý
hayata baþarýlý bir þekilde geri dönebilmeleri için þanslarýný artýrýr.
Cezaevi yetkilileri, yerel sivil ajanslar ve STK'larýn da kadýn mahpuslar için
etkinlikler düzenlemeleri yönünde her türlü çabayý göstermelidir.

5.4. Fiziksel Eðitim ve Spor
Cezaevlerindeki spor faaliyetlerine kadýnlarýn eriþimi erkeklere oranla genellikle
daha azdýr. Fiziksel faaliyetlerde bulunmak ve mümkünse spor eðitimi almak,
depresyon gibi psiko-sosyal engellerin geliþimine engel olmak adýna basit ve etkili
yöntemlerdir, ayný zamanda saðlýðý korur ve grup çalýþmalarýný da teþvik eder.
Cezaevi yetkilileri erkekler kadar kadýnlarýn da spor faaliyetlerinden yararlanmasýný
saðlamak için ne gerekirse yapmalýdýr.
Kadýnlar erkek cezaevlerine ek binalarda kalýyorlarsa, mümkün olan yerlerde
kadýn mahpuslar için ayrý bir spor salonu kurulmalýdýr.
Eðer kaynak sýnýrlamalarý bu eylemi engellerse, bir rotasyon sistemi uygulanmalýdýr, böylelikle kadýn ve erkek mahpuslarýn spor tesislerinden ayrý zamanlarda yararlanmalarý mümkün olabilir. Karýþýk spor aktiviteleri de
61 Morash ve arkadaþlarý, a.g.y, s.8-9
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mahpuslar buna istekli olduðu ve gerekli güvenlik önlemleri uygun denetimlerle
alýndýðý takdirde düþünülebilir.
Kaynak kýsýtlamalarý yüzünden spor tesislerinin olmadýðý yerlerde, bahçeler
ve avlular mahpuslarýn spor yapabilmeleri için en uygun þekilde kullanýlmalýdýr.
Spor kulüpleri ve halk spor servisleri ile iþbirliði yapma, idman ve spor ekipmaný bulunmasýna yardýmcý olabilir. Bu da kaynakla ilgili baskýlarý azaltmaya ve sivil toplumla mahpuslar arasýnda yapýcý iliþkiler kurulmasýna yardým
edebilir.
Yabancý uyruklu mahpuslar, ýrksal/etnik azýnlýklar ve yerli topluluklara dahil
mahpuslar için cezaevi etkinlikleri ve programlarýna dair lütfen bölüm 11.2'deki
"yabancý uyruklu kadýnlar" baþlýðýna ve UNODC Özel Ýhtiyaç Sahibi Mahpuslar El
Kitabý'na da bakýnýz.

6. Saðlýk
6.1. Saðlýklý Cezaevi Ortamý
Mahpuslarýn saðlýk hakký uluslararasý sözleþmelerce de tanýnmýþ temel bir insan
hakkýdýr. Saðlýk hakký; halkla eþit düzeyde uygun saðlýk bakýmýný, ayný zamanda
da hastalýk ve akýl saðlýðý problemleri yaratmayacak saðlýklý bir çevrede yaþama
hakkýný içerir.62 Tüm durumlarda cezaevi saðlýk politikalarý, cezaevi koþullarý ve
servislerinin tüm mahpuslarýn saðlýðýný koruyacak þekilde düzenlenmiþ olduðunu
garanti etmelidir. Yeterli alan, beslenme, içilebilir su, kanalizasyon, ýsýtma, temiz
hava, doðal ve yapay ýþýklandýrma gibi saðlýðýn temel koþullarýný saðlamanýn, tüm
mahpuslarýn fiziksel ve ruhsal saðlýklarýný korumak için anahtar olduðu kabul
edilmelidir. Anlamlý etkinlikler ve zeka uyaranlarýnýn saðlanmasý, ayný zamanda
dýþ dünyayla iletiþimin de sürmesi bu baðlamda hayatidir.
Saðlýklý ve olumlu bir cezaevi ortamý saðlayarak, cezaevi yetkilileri pek çok saðlýk
probleminin ortaya çýkýþýný veya kötüleþmesini engeller, böylelikle de týbbi harca
malardan tasarruf ederler.

62 Bakýnýz Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Komisyonu (2005), Birleþmiþ Milletler Herkesin eriþilebilir azami fiziksel ve akýl
saðlýðýna sahip olma hakký üstüne Özel Raportörü Raporu, Paul Hunt, Birleþmiþ Milletler dokümaný E/CN.4/2005/51, para.45,
der ki "Saðlýk hakký, saðlýk bakýmý alma yetkisi ile birlikte saðlýðýn korunmasýnýn temelinde yatan; uygun kanalizasyon ve çöp
toplama servisleri, içilebilir su, yeterli yiyecek ve barýnak gibi etkenlere eriþimi de içerir."
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Birleþmiþ Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslar Arasý Sözleþmesi, Madde 12
Bu sözleþmeye taraf devletler, herkesin mümkün olan en yüksek seviyede fiziksel ve ruhsal saðlýk
standartlarýna sahip olma hakkýný tanýr.
Mahpuslara Karþý Davranýþlara Dair Temel Prensipler
Prensip 9
Mahpuslar, hukuki durumlarýna dayanan bir ayrýmcýlýða maruz kalmaksýzýn, ülkede saðlanan saðlýk
hizmetlerine ulaþma hakkýna sahiptir.
Prensip 24
Tutulan veya hapsedilen bir kimsenin, tutma yerine veya hapishaneye giriþi yapýldýktan sonra mümkün
olan en kýsa sürede, tam ve doðru þekilde týbbi muayenesi yapýlýr; bundan sonra da gerekli olduðu
zaman týbbi bakým ve tedavisi yapýlýr. Bu bakým ve tedavi ücretsiz verilir.
Birleþmiþ Milletler Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Tasfiye Edilmesine Dair Sözleþme,
Madde 12
1. Taraf Devletler saðlýk alanýnda erkekler ile kadýnlarýn eþit þekilde -aile planlamasý hizmetleri de
dahil- saðlýk hizmetlerinden yararlanmalarýný saðlamak üzere, kadýnlara karar ayrýmcýlýðý tasfiye
etmek için gerekli her türlü tedbiri alýr.
[ ]
Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahý Ýçin Asgari Standart Kurallar
24. Saðlýk görevlisi, mahpuslarýn özellikle fiziksel ve ruhsal hastalýklarýný teþhis etmek ve gerekli bütün
önlemleri almak, bulaþýcý hastalýk taþýdýðýndan kuþkulandýðý mahpusu diðerlerinden ayýrmak,
rehabilitasyonu önleyebilecek fiziksel ve ruhsal kusurlarý not etmek ve her birinin fiziksel çalýþma
kapasitesini tespit etmek amacýyla, her mahpusun kuruma giriþinden sonra en kýsa sürede ve daha
sonra gerektiði her zaman mahpusu görür ve muayene eder.
25. (1) Saðlýk görevlisi, mahpuslarýn fiziksel ve ruhsal saðlýklarýnýn bakýmýný yapar ve bütün hasta
mahpuslarý, hastalýktan þikayet edenleri ve saðlýðý bakýmýndan özel olarak dikkat çekenleri her gün
görür.
(2) Saðlýk görevlisi, bir mahpusun fiziksel veya ruhsal saðlýðýnýn bozulmuþ olmasýný ve mahpusun
saðlýðýnýn mahpusluðun devamý veya mahpusluk þartlarýndan biri nedeniyle kötü biçimde etkilenmiþ
olmasýný kurum yöneticisine bildirir.
52. (1) Bir veya daha fazla saðlýk görevlisinin tam gün hizmet vermesini gerektirecek kadar büyük
olan kurumlarda, saðlýk görevlilerinden en az biri kurum binasýnda veya hemen kurumun yakýnýnda
bir yerde kalýr.
(2) Diðer kurumlardaki saðlýk görevlileri kurumu her gün ziyaret eder ve acil durumlarda hemen
müdahale edebilecek kadar yakýnda otururlar.

6.2. Cezaevine Giriþte Saðlýk Kontrolü
Tüm mahpuslarýn cezaevine giriþte týbbi bir kontrol ve saðlýk taramasýndan
geçirilmeleri hayati önem taþýr. Bu kontrolün: (a) herhangi bir saðlýk problemi
yaþayan mahpusun bir an evvel uygun tedaviye baþlatýlmasý; (b) önceki tutuklu
luk/gözaltý sýrasýnda herhangi bir kötü muamele olup olmadýðýnýn kontrolü ve
uygun tedbirlerin alýnmasý açýsýndan önemi büyüktür.
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Düþük gelir seviyeli ülkelerde yaþayan pek çok kadýn için cezaevine giriþte
geçirildikleri saðlýk kontrolü hayatlarýnda gördükleri ilk saðlýk taramasý olabilir.
Bu durumda, daha hapis hayatlarýnýn baþýnda herhangi bir saðlýk probleminin
tespiti ve tedavisi, hapis hayatý boyunca durumun kötüleþmesini önlemek adýna
özellikle gereklidir. Halk için, tutuklu veya hükümlüler için yapýlan tüm saðlýk
taramalarýnda olduðu gibi, cezaevine giriþte yapýlan bu saðlýk kontrolünün de
kiþiye özel tutulmasý çok önemlidir.
Önceki tutukluluk hallerinde cinsel istismara veya diðer þiddet türlerine maruz
kalmýþ kadýnlarýn durumlarý derhal soruþturma için ilgili yasal mercilere bildi
rilmelidir. Cezaevi yetkilileri bu kadýnlarýn hukuki danýþmanlýk almalarýna yardýmcý
olmalý ve uzmanlaþmýþ psikolojik destek almalarýný saðlamalýdýr. Tüm prosedürler
dikkatlice açýklanarak yetkililer tarafýndan atýlan tüm adýmlar için maðdurun
onayý alýnmalýdýr.
Cezaevine giriþte yapýlan saðlýk kontrollerinin, mahpusun akýl saðlýðý için kontrolleri
de içermesi gereklidir. Akýl saðlýðý problemleri yaþayanlar belirlenmeli, en az
kýsýtlamalara sahip olacak þekilde yerleþtirilmeli ve hapis hayatlarýnýn baþlangýcýndan
itibaren uygun tedaviyi görmelidirler (Baþlýk 6.4, "Akýl saðlýðý ve tedavisi" kýsmýna
bakýnýz.) Ýntihar ve kendine zarar verme riskleri cezaevine giriþleri sýrasýnda
yapýlan deðerlendirmelerin ana unsurlarýndan biri olmalýdýr ve risk altýndaki
kadýnlara uygun destek, danýþmanlýk ve tedavi hizmetleri sunulmalýdýr. (Baþlýk
6.7, "Ýntihar ve kendini yaralamalarýn önüne geçme" kýsmýna bakýnýz.)
Yapýlan ilk saðlýk testleri, bölüm 1 baþlýk 3'te belirtildiði gibi, kadýn mahpuslarda
yaygýn olan CÝYBH'lar için kontrolleri de içermeli ve uygun tedavi uygulanmalýdýr.
Risk faktörlerine baðlý olarak, mahpuslara HIV için gönüllü olarak test yaptýrmalarý
önerilebilir. Testler öncesi ve gerekirse sonrasýnda danýþmanlýk hizmeti sunulabilir.
Ancak HIV/AIDS testi veya týbbi müdahaleler öncesi herhangi bir baský olmadan
mahpuslarýn bilinçli rýzalarýnýn sorulmasý ve alýnmasý elzemdir; bu sürecin,
mahpuslarýn test ve tedavileri reddedebilmelerine de fýrsat býrakacak þekilde
düzenlenmesi gerekir.63
Saðlýk taramasý; önceki hamilelikler, doðum, kürtaj ve herhangi ilgili üreme saðlýðý
sorunlarý gibi mahpusun üreme saðlýðý geçmiþini de kaydetmeli ve hapislik hayatýnýn
baþlangýcýnda uygun tedavi ve bakýmý temin etmelidir (Hamile ve bebekli annelerin
özel saðlýk ihtiyaçlarý için baþlýk 10'a bakýnýz).
Eðer mahpusun yanýnda çocuðu varsa herhangi bir tedavi ihtiyacý olup olmadýðýný
belirlemek üzere o da, ideal olarak bir çocuk doktoru tarafýndan, saðlýk kontrolünden
geçirilmelidir. Uygun saðlýk bakýmý, genel halk için verilen hizmete eþ deðer biçimde,
cezaevinde de saðlanmalýdýr.
63 UNODC, WHO, UNAIDS, Cezaevi Koþullarýnda HIV/AIDS Önleme, Bakým, Tedavi ve Destek, Etkili Ulusal Tepki için Bir
Çerçeve, Lines, R. Ve Stöver, H., 2006, s.19. Ayrýca bakýnýz: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararý No. R (93) 6,
Cezaevinde AIDS'e Baðlý Saðlýk Problemleri Dahil Olmak Üzere Aktarýlabilir Hastalýklarýn Kontrolünün Cezaevi ve Kriminolojik
Yönlerine Dair, Kural 3 ve CPT 3.Genel Raporu, CPT/INF (93) 12, parag.55.
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6.3 Cinsiyete Özgü Saðlýk Bakýmý
Kadýn cezaevlerinde saðlýk bakýmý; üreme ve cinsel saðlýk, akýl saðlýðý, madde
baðýmlýlýðý için tedavi, fiziksel ve cinsel istismar kurbanlarý için danýþmanlýk gibi
konularý vurgulayan cinsiyete özgü bir çerçeve gerektirir.
Tüm cezaevlerinde sunulan saðlýk hizmetlerinin ayrýlmaz bir parçasý, cezaevi ve
sivil saðlýk servisleri arasýnda iþbirliðidir.64 Temel saðlýk bakýmý (erkek ya da kadýn)
tüm mahpuslara ihtiyaçlarýna göre sunulmalýdýr. Temel saðlýk ekipleri kadýnlarýn
üreme sistemlerindeki düzensizlikler de dahil olmak üzere çok çeþitli kronik durumu
tespit ve tedavi edebilmelidirler.65 Uzman bakýma ihtiyacý olan mahpuslar uzman
saðlýk bakýmý servislerine sevk edilmeli ve sivil saðlýk uzmanlarýnýn cezaevlerine
düzenli ziyaretler yapmalarý saðlanmalýdýr. Kadýn saðlýðý uzmanlarý düzenli
danýþmanlýk için mümkün kýlýnmalý, jinekologlar tarafýndan düzenli ziyaretler
organize edilmelidir.
Mümkün olan yerlerde, kadýnlar kadýn hemþire ve doktorlar tarafýndan tedavi
edilmelidir. Eðer bir kadýn mahpus, kadýn bir doktor veya hemþire tarafýndan
tedavi görmek istiyorsa, acil týbbi müdahale gerektiren durumlar dýþýnda, uygun
olduklarý ölçüde cezaevine kadýn doktor veya hemþire davet edilmelidir. Mahpusun
tercihleri gönderildiði saðlýk kurumunda da dikkate alýnmalýdýr. Bunlar mümkün
deðilse, mahpusun isteði doðrultusunda muayene sýrasýnda bir kadýn gözlemci
bulunmalýdýr. Mahpus tercihlerinin sebebini açýklamak zorunda býrakýlmamalýdýr.
Týbbi gizlilik tüm mahpuslar için gereklidir ve muayeneler sýrasýnda da bu kural
dikkate alýnmalýdýr. Olaðan dýþý durumlar söz konusu deðilse ve doktor özellikle
personelden birinin katýlýmýný talep etmemiþse, muayene esnasýnda personel orada
bulunmamalýdýr. Eðer muayeneler esnasýnda cezaevi personelinin bulunmasý
kesinlikle gerekliyse, kadýn mahpuslar asla erkek personel gözetiminde doktor
kontrolüne girmek zorunda býrakýlmamalýdýr.

6.4 Akýl Saðlýðý ve Tedavisi
Akýl saðlýðý sadece akli engellerin mevcut olmayýþý demek deðildir, ayný zamanda
esenliðin de olumlu bir yansýmasýdýr. Tüm durumlarda cezaevi akýl saðlýðý servisinin
vurgusu, mahpuslara akli esenlik saðlamak üzerine olmalýdýr. WHO Cezaevlerinde
Akýl Saðlýðýnýn Desteklenmesi Üstüne Oybirliði Kararýnýn altýný çizdiði gibi:
Mahpuslar arasýnda pozitif akýl saðlýðýnýn varlýðýný düþünmek zor olsa da cezaevleri,
mahpuslarýn kendilerine veya baþkalarýna zarar vermeden kiþisel geliþim þansý
yakalayabileceklerini anlamalarýna olanak saðlamalýdýr66 Cezaevlerinde akýl
saðlýðýný desteklemeyi amaçlayan detaylý bir program; eðitime eriþim, mesleki
eðitim, eðlence, aileyle iletiþim, fiziksel egzersiz, saðlýklý beslenme ve sanat
64 Bakýnýz WHO Avrupa, Deklarasyon: Halk Saðlýðýnýn bir parçasý olarak Cezaevi Saðlýðý, Moskova, 24 Ekim 2003, delegeler
cezaevi saðlýðýnýn herhangi bir ülkedeki halk saðlýðý sisteminin tamamlayýcý unsuru olmasý gerektiðini belirtmiþ ve bu ilkeden
yola çýkarak cezaevlerindeki saðlýk servislerinin geliþtirilmesi üstüne tavsiyeler ortaya koymuþlardýr.
65 Cezaevi Saðlýðýndaki Temel Unsurlara Ýliþkin bir WHO Rehberi, 2007, a.g.y.,s.24-27
66 WHO Avrupa Bölge Ofisi Cezaevlerinde Saðlýk Projesi, Cezaevlerinde Akýl Saðlýðý Desteði için Oybirliði Kararý, 1998,
parag.3

52 CEZAEVÝ MÜDÜRLERÝ VE POLÝTÝKA YAPICILAR ÝÇÝN KADINLAR VE HAPSEDÝLME ÜZERÝNE EL KÝTABI

faaliyetlerine katýlým olanaklarýný içeren, çeþitli ve dengeli bir cezaevi rejimini de
kapsamalýdýr.67 Danýþmanlýk ve terapi hizmeti akýl saðlýðý problemleri yaþama riski
yüksek olanlara vakit geçirmeden sunulmalýdýr.
Kadýn failler arasýnda akýl saðlýðý ihtiyaçlarýnýn yaygýnlýðýna dayanarak yeterli,
cinsiyete duyarlý ve disiplinlerarasý akýl saðlýðý tedavisinin sunulmasý, rehabilitasyon
programýnýn önemli bir parçasý olmalýdýr. Kadýnlarýn özgün akýl saðlýðý ve psikolojik
destek ihtiyaçlarý tanýnmalý; her þeyden önce, çocuklarýndan, aileleri ve topluluklarýndan ayrý kalma ve izole olmalarý yüzünden ciddi sýkýntý ve depresyon belirtileri
gösteren kadýnlarýn durumu deðerlendirilmelidir. Tedavi bireyselleþtirilmeli;
danýþmanlýk, psiko-sosyal destek ve eðer gerekirse ilaç desteði gibi yöntemlerin
tümünü içeren bir yaklaþýmla üzüntü, depresyon veya psikiyatrik sorunlarý üreten
nedenler çözülmeye çalýþýlmalýdýr. Ýlaç tedavisi ancak kesinlikle gerekli olduðu
takdirde kullanýlmalý, çoðu cezaevinde olduðu þekilde bir rutine baðlý olarak deðil
bireysel ihtiyaçlara cevap vermek üzere verilmelidir.
ÝYÝ ÖRNEK
Hindistan, Andhra Pradeshte Cezaevindeki Kadýn ve Çocuklarýn Akýl Saðlýðý ve Tedavisi
Cezai Reform ve Adalet Örgütü (PRAJA) adlý STK, Uluslararasý Cezai Reform (PRI) örgütünün
desteðiyle, 20002001 yýllarý arasýnda, Andhra Pradeshteki iki kadýn cezaevinde bir sene süren bir
proje uyguladý. Projenin amacý, cezaevlerindeki kadýn ve çocuklar hakkýnda yeterli ve düzenli veri
olmayýþýna dikkat çekmek; özellikle akýl saðlýðý ve kiþisel geliþim üzerine hapsedilmenin yarattýðý
etkileri profesyonelce analiz etmek; yapýcý programlar ve daha iyi cezaevi pratikleri önermek ve
kadýn failler için cezaevine alternatifleri ortaya çýkarmaktý (a). Seçilen sosyal yardým uzmanlarý (daha
sonra danýþman oldular) bir yýllýk bir süreç boyunca PRAJA ve PRInin denetiminde, yukarýda
bahsedilen amaçlarý gerçekleþtirmek üzere çalýþtýlar. Projenin bulgularýndan biri þöyledir: Genel
olarak kadýnlarýn ve özelde cezaevindeki kadýnlarýn akýl saðlýðý ihtiyaçlarýna dair geliþtirilmiþ fikirler
radikal þekilde gözden geçirilmeli ve güncellemeye tabi tutulmalýdýr. Uzman olarak kabul edilenlerin
alanda ürettikleri entelektüel birikim yeniden düzenlenmeli; uzmanlar tarafýndan kurgulanan klinik
(týbbi) neden-sonuç iliþkileri üzerinden deðil, kadýnlarýn yaþamlarýný çevreleyen durumlara ve
gerçekliðe dayanarak oluþturulmalýdýr. (b)
Projeye göre kadýnlarýn akýl saðlýðý için yapýlan herhangi bir planlama (özellikle Hindistanda) klinik,
týbbi hastalýk alanlarý modelinden, kadýnlarýn gündelik sosyal deneyimlerini de kapsayabilecek
üzüntü alanlarý modeline geçmelidir (c).
(a) Shankardass, R.D., Aklýn Korkusuz ve Baþýn Dik Olduðu Yer, Andhra Pradeshte Cezaevindeki Kadýn ve Çocuklarýn Akýl
Saðlýðý ve Bakýmý, PRAJA, PRI, 2001, sf.16.
(b) a.y., s.21
(c) a.y., s.11

Suçlarý akýl saðlýðý probleminden kaynaklandýðý belirlenmiþ olan faillerin ihtiyaçlarý
-örneðin doðum sonrasý depresyonu yüzünden yeni doðmuþ bebeklerini öldüren
kadýnlar gibi- tedaviye dahil edilmelidir.
Mahpuslar tedavi çeþitleri, riskler ve umulan sonuçlar konusunda detaylý olarak
bilgilendirilmeli ve tedavi planlama, karar alma süreçlerine dahil edilmelidir.
67 Mahpuslarýn akýl saðlýklarýný destekleyecek etkinlik ve hizmetler listesi için, bakýnýz WHO Avrupa Bölge Ofisi Cezaevlerinde
Saðlýk Projesi, Akýl Saðlýðý Desteði için Oybirliði Kararý, 1998, parag.18
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Akýl saðlýðý problemi olan kadýnlarýn gözaltý sýrasýnda tacize uðrama riskleri
yüksektir. Yeterli sayýda güvenlik görevlisi ve gözlemciler tarafýndan korunmalýdýrlar.
Akýl saðlýðýný koruyan ve zarar veren faktörler hakkýnda personel bilincinin
arttýrýlmasý ve kadýnlarýn akýl saðlýðý ihtiyaçlarýna cinsiyete duyarlý yaklaþým,
kadýn cezaevlerinde pozitif akýl saðlýðý bakýmýnýn ayrýlmaz parçalarýdýr. Personel,
kadýnlarýn özel olarak sýkýntý duyduklarý zamanlarýn bilincinde olmalý, örneðin
cezaevindeki kadýnlarda menopozun yaratabileceði akut psikolojik ve fiziksel
zorluklar gibi durumlarýna gerekli hassasiyeti göstererek destek olmalýdýr.
Erkek veya kadýn akýl saðlýðý problemi olan tüm mahpuslarla ilgili daha ayrýntýlý
bir tartýþma ve rehberlik için, lütfen UNODC Özel Ýhtiyaç Sahibi Mahpuslar El
Kitabýnýn Akýl saðlýðý ihtiyaçlarý olan mahpuslar bölümüne bakýnýz.

6.5 HIVi Önleme, Tedavi, Bakým ve Destek
Bölüm 1, baþlýk 3.1de de belirtildiði gibi kadýn mahpuslar HIVi de içeren cinsel
yolla bulaþan hastalýklara yakalanmak konusunda yüksek risk grubundadýrlar.
HIV/AIDSe ceza infaz kurumlarýnda yaklaþým geliþtirilirken program ve servislerin
kadýnlarýn özgün ihtiyaçlarýna -örneðin anneden çocuða geçiþin engellenmesi gibicevap verecek þekilde olmasý zorunludur. Cinsiyete özgü durumlara müdahale için
hazýrlanan programlar -özellikle HIV taþýyan ve birden çok kýrýlganlýðý olan
kadýnlarý hedef alanlar- kadýnlarýn cezaevlerinde karþýlaþtýklarý zorluklara yanýt
verecek þekilde düzenlenmelidir.68
Cezaevindeki Kadýnlar Ýçin Kapsamlý HIV Önleme, Tedavi, Bakým ve Destek Olanaklarýnýn Sunulmasý
Cezaevi sistemlerinin kapsamlý saðlýk müdahale paketlerine eriþimi saðlamasý kritiktir:
HIVnin bulaþma yollarý ve bu riskleri azaltma yöntemleri, test yaptýrma ve tedavi görme ile
ilgili bilgi saðlanmasý;
Kadýn ve erkek prezervatifleri, steril þýrýnga ve güvenli dövme malzemeleri gibi hastalýðýn bulaþmasýný engelleme ile ilgili araçlarýn saðlanmasý;
Gizli, gönüllü HIV testi ve danýþmanlýk hizmetlerinin saðlanmasý;
Cinsel yolla bulaþan hastalýklarýn tespit ve tedavisi;
Aðrý Kesici (opioid) baðýmlýlýðýnýn terapiyle tedavisini de içeren uyuþturucu baðýmlýlýðý tedavisi;
Uygun diyet ve beslenme desteklerinin saðlanmasý;
Anti-retroviral tedavilerin saðlanmasý; tüberküloz ve diðer baðlantýlý hastalýklar ve hepatit B
ve C gibi diðer kan transferi kaynaklý hastalýklarýn önlenmesi ve tedavisinin yapýlmasý;
Üreme saðlýðý ve aile planlama hizmetlerine eriþim saðlanmasý;
Uygun ortamlarda hamilelik ve doðum bakýmý saðlanmasý ve HIV pozitif hamile kadýnlarda hastalýðýn anneden çocuða geçmesinin engellenmesi için anti-retroviral terapilerin sunulmasý;
Riske maruz kalmýþ kadýnlara önleyici terapi (PEP: post-exposure profilaksi) imkaný tanýnmasý;
HIV taþýyan annelerin çocuklarý dahil çocuklara bakým saðlanmasý;
AIDS hastalarý için palyatif (teskin edici) bakým ve merhamet affý.
Kaynak: Cezaevi Ortamýnda Kadýnlar ve HIV, HIV/AIDS Birimi, UNODC

68 Cezaevi Koþullarýnda Kadýnlar ve HIV, HIV/AIDS Birimi, UNODC, s.6
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Saðlýk programlarý ve servislerinin geliþtirilmesi ve etkinleþtirilmesine kadýn
mahpuslarýn da katýlýmý, cezaevinin HIV/AIDS ile mücadele kapasitesini arttýrýr.
Örneðin, cezaevindeki saðlýk yetkilileri akran eðitim giriþimlerini cesaretlendirmeli
ve desteklemelidir; eðitim materyalleri de mahpuslar tarafýndan tasarlanmalý ve
oluþturulmalýdýr. Cezaevi yetkilileri ayrýca, cezaevindeki kadýnlarýn perspektifinden
HIV/AIDS meselesini gündeme getirecek, kendi kendine yetme ve akran destek
gruplarýnýn oluþmasýný desteklemelidir.69 Cezaevinde HIVýn engellenmesi, tedavisi,
bakým ve destek programlarýnýn geliþtirilmesi sürecine STKlarýn da dahil edilmesi
için her türlü çaba gösterilmelidir. Ayný zamanda cezaevi programlarý ve HIVýn
önlenmesi ve tedavisi için halk servisleri arasýnda baðlantýlar kurulmalýdýr.70
HIV üzerine kapasite geliþtirme programlarý personelin genel eðitim müfredatýnýn
bir parçasý haline getirilmelidir. HIVin önlenmesi, tedavisi, bakým ve destek
programlarý gibi konularýn yanýnda, özellikle HIV ile iliþkileri üzerinden cinsiyet
ve insan haklarý, aþaðýlama ve ayrýmcýlýk gibi konular da müfredatýn birer parçasý
olmalýdýr.71

6.6 Madde Baðýmlýlýðý Tedavisi
Daha evvel belirtildiði gibi kadýn mahpuslarýn çoðu uyuþturucu veya alkol
baðýmlýsýdýr ve tedaviye ihtiyaç duyarlar. Pek çok ülkede kadýnlar toplum içinde
sosyal, kültürel ve kiþisel engellerden dolayý tedaviye baþlayamazlar. Bu engeller,
madde kullanýmýyla baðlantýlý belirgin toplumsal aþaðýlama ve utanç ve çocuklarýnýn
velayetini kaybetme korkusu, tedavi sýrasýnda eþ veya aile desteðinden mahrum
olma ve tedaviyle ilgili özgüven eksikliði gibi problemlerdir. Bu koþullar altýnda
cezaevleri, kadýnlarýn güvenli bir çevrede, toplumsal aþaðýlamalardan uzak, madde
baðýmlýlýðý tedavisi görebilmeleri adýna bir olanak saðlayabilir. Böyle bir program
cezaevlerinde ilaç tedavisi, danýþmanlýk ve tahliye sonrasý devam eden bakýmý da
içeren ayrýntýlý bir tedavi paketiyle beraber terapi topluluklarý oluþturulmasýný da
içerebilir. Özellikle, kýsa süreler için cezaevine giren kadýnlar sunulan programlarý
tamamlayamayabilir. Bu durum tahliye sonrasý devam edecek bakým ve destek
ihtiyacýný artýrmaktadýr.
Buna ek olarak, günümüzde madde baðýmlýlýðý konusunda cinsiyetin yarattýðý
farklýlýklar üzerine ve farklý problemlerin farklý tedavi yaklaþýmlarý gerektirmesi
üzerine bilgi ve bilinç artýþý yaþanmaktadýr.72 Birleþmiþ Milletler üye ülkeleri
özellikle cinsiyete gönderme yapan tedavi stratejileri geliþtirilmesi yönünde fikir
birliðine varmýþlardýr.73 Dolayýsýyla, kadýn saðlýðýna dair cinsiyete duyarlý bir
69 Cezaevi Koþullarýnda Kadýnlar ve HIV, a.g.y, s.5
70 a.y., s.6
71 a.y., s.6
72 UNODC Uyuþturucu Baðýmlýlýðý Tedavisi Araç Kiti, Kadýnlar için Madde Baðýmlýlýðý Tedavisi ve Bakýmý: Vaka Analizleri
ve Çýkarýlan Dersler, Birleþmiþ Milletler, New York, 2004, s.23
73 a.y., Genel Kurulun 20. Özel Oturumuna gönderme yapmaktadýr, Dünya Uyuþturucu Problemine Hep Birlikte Karþý
Çýkmaya Adanmýþ, 8-10 Haziran 1998, Uyuþturucu Talebini Azaltmak için Rehber Ýlkeler Deklarasyonu parag. 8
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yaklaþým, kadýn madde baðýmlýlarýna özel tedavi programlarý saðlanmasýný dikkate
almalýdýr.
UNODC tarafýndan yapýlan bir araþtýrma, sadece kadýnlara özel servisler sunan
ve doðum öncesi bakým ve çocuk bakýmý, ebeveynlik becerileri, iliþkiler, akýl saðlýðý
problemleri ve pratik ihtiyaçlar gibi konulara da eðilerek cinsiyet farklýlýklarýný
ortaya koyan detaylý bir programcýlýðýn, tedavi sonuçlarýný olumlu etkileyebileceðini
ortaya koymuþtur. Programlar ayrýca, kadýnlarda yüksek oranda görülen travma
ve tekrar eden akýl saðlýðý problemlerine dayanarak, travma ve tekrarlanan
dengesizlik gibi konulara yanýt aramalýdýr.74 Bununla birlikte araþtýrma, hamile
ve çocuklu kadýnlarýn önyargýsýz, kapsamlý ve eþgüdümlü yaklaþýmlar gerektiren
özel ihtiyaçlarý olduðunu belirtmektedir.75
Daha fazla bilgi için okuyucular; UNODCin Uyuþturucu Baðýmlýlýðý Tedavisi El
Kitabý, Kadýnlar Ýçin Madde Baðýmlýlýðý Tedavisi ve Bakýmý: Vaka Analizleri ve
Öðrenilen Dersler, Birleþmiþ Milletler, 2004 kitabýndan faydalanabilirler.

6.7 Ýntihar ve Kendini Yaralamalarýn Önüne Geçme
Risk taþýyan kiþilerde intihar ve kendini yaralamalarýn engellenebilmesi için
stratejiler oluþturabilmek ve uygun, cinsiyete özgü, kiþiselleþtirilmiþ psiko-sosyal
ve psikiyatrik destek görmelerini saðlayabilmek, cezaevlerinde ayrýntýlý akýl saðlýðý
üniteleri kurulmasýný gerektirir. Personel, kendini yaralama ve intihar risklerini
ayýrt edebilecek þekilde eðitilmeli ve bu tür vakalarý uzmanlara sevk ederek veya
destek saðlayarak yardým edebilmelidir.
Cezaevine giriþte yapýlan saðlýk taramalarý ve düzenli denetimler, kendini yaralama
ve intiharý engelleme yolunda temel stratejiyi oluþturur. Bu tür eylemlerin
engellenmesi öte yandan, dikkatli gözlemle cezaevi personelinin risk altýndaki
mahpuslarý ayýrt etmesi ve vakit geçirmeden akýl saðlýðý uzmanlarýna havale etmesi
ile mümkün olur.
Personel, mahpuslarýn intihar ve kendini yaralamalarýyla sonuçlanabilecek aþýrý
stres, gerilim ve depresyon hislerine kapýlabildikleri zamanlarýn özellikle farkýnda
olmalýdýr. Örneðin; Cezai Reform için Howard Ýttifaký adýndaki Birleþik Krallýk
STKsýna göre, Birleþik Krallýkda cezaevinde kendi canlarýný alan kiþilerin yüzde
50si bunu ilk ay içerisinde yapmaktadýr. Ayrýca, Birleþik Krallýkda sayýlý cezaevinde
yürürlüðe giren ilk gece merkezleri uygulamasýyla dýþ dünyadan cezaevi yaþamýna
geçiþin kolaylaþabildiðine dikkat çekmiþlerdir. Cezai Reform için Howard Ýttifakýnýn
yaptýðý araþtýrma göstermektedir ki tüm mahpuslarýn ilk 48 saatlerini geçirebi
lecekleri, buna ayrýlmýþ bir ünite veya bir bölüm intiharlarý önleyebilmektedir.
Kuruluþ, özellikle hapsedilmelerinin ilk günlerinde ruhsal sýkýntýlara karþý
savunmasýz olan kadýn mahpuslar için böyle olanaklarýn saðlanmasýnýn önemine
dikkat çekmektedir.76 Cezaevine yeni gelen mahpuslar için aileleriyle baðlantý ku74 a.y., sf.90
75 a.y., sf.92
76 Cezai Reform için Howard Ýttifaký, Ýlgi, Umursama ve Halýlar: Kadýn cezaevleri endiþeleri azaltmak için gözaltý merkezlerindeki

ilk geceyi nasýl kullanabilir, 2006
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rabilecekleri ya da cezaevi rejimi hakkýnda ve yardým için nereye baþvurabilecekleri
konusunda ayrýntýlý bilgi alabilecekleri özel bir kabul salonu ve prosedürlerin gerekliliði, özellikle WHO yayýnlarý olmak üzere diðer literatürde de vurgulanmaktadýr.77
Mahpuslar için var olan diðer destek araçlarý kritik zamanlarda, örneðin cezaevine
ilk giriþte olduðu gibi, yaþanan sýkýntýlarý gözlemleyebilecek þekilde akran desteði
becerileriyle donatýlmýþ mahpuslarýn görevlendirildiði akran destek programlarýný
içermektedir.78
ÝYÝ ÖRNEK
Avustralya: Ýntihar ve Kendini Yaralamayý Önlemek Ýçin Akran Desteði (a)
Güney Avustralyanýn Mount Gambier cezaevinde özel eðitimli ve uzman desteði almýþ bir grup
mahpus, günde 24 saat diðer cezaevi sakinlerini dinlemek ve destek olmak üzere görev yapýyorlar.
Batý Avustralyada cezaevi yöneticileri ve akran desteði grubundaki mahpuslar arasýnda düzenli
toplantýlar yapýlýyor.
(a) Mc Arthur, M., Camilleri, P. ve Webb, H., Cezaevlerinde Ýntihar ve Kendini Yaralamalarla Baþ Etme Stratejileri,
Avustralya Kriminoloji Enstitüsü, Aðustos 1999, (www.aic.gov.au),s.4.

Bazý sistemlerde kendini yaralama ve intihar giriþimleri cezalandýrýlmaktadýr. Bu
durum kabul edilmez ve ruhsal gerginliði daha da artýrmaktadýr.
Kendini yaralama ve intihar vakalarýnýn azaltýlmasýnda uygulanacak stratejilerin
vazgeçilmez bir parçasý da mahpuslarýn akýl saðlýðýna zarar vermeyecek cezaevi
ortamýnýn yaratýlmasýdýr. Risk taþýyan mahpuslarýn belirlenmesi, denetlenmeleri
ve onlara sunulan kiþisel tedavilere paralel olarak, intihar ve kendini yaralama
vakalarýnýn azaltýlmasý için mahpusun moralini artýrmak üzere cezaevi müdür ve
personelinin eyleme dönük ve pozitif yaklaþým içinde olmalarý gerekir.
Daha fazla rehberlik için lütfen ek olarak UNODC Özel Ýhtiyaç Sahibi Mahpuslar
El Kitabýnýn akýl saðlýðý ihtiyaçlarý olan mahpuslar baþlýðýna bakýnýz.

6.8 Önleyici Saðlýk Bakýmý Servisleri
Hapislik durumu, kadýnlarýn önleyici saðlýk bakýmý konusunda -cinsel yolla bulaþan
hastalýklar da dahil- eðitilmeleri için iyi bir olanak yaratýr. Kadýn mahpuslara
önleyici saðlýk bakýmý konusunda HIV ve diðer CÝYBHye karþý alýnacak önlemler
ve de sadece kadýnlara iliþkin saðlýk durumlarý üstüne eðitim ve kaynak kitapçýklar
verilmelidir. Önleyici saðlýk ve üreme saðlýðý üzerine özel kurslar, kadýn cezaevlerinde
sunulan rehabilitasyon programlarýnýn bir parçasý olmalýdýr.
Önleyici saðlýk bakýmý tedbirleri kadýnlar için özellikle önemlidir; dýþarýdaki toplum
için geçerli olan smir (pap smear) testleri, göðüs ya da rahim kanseri tetkikleri,
77 Moller,L., Stöver,H., Jürgens, R., Gatherer, A. ve Nikogosian, H.(ed.), Cezaevlerinde Saðlýk, Cezaevi Saðlýðýnýn Temel
Unsurlarý Üstüne WHO Rehberi, Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa, 2007, s.142
78 Mc Arthur, M., Camilleri, P. ve Webb, H., Cezaevlerinde Ýntihar ve Kendini Yaralamalarla Baþetme Stratejileri, Avustralya
Kriminoloji Enstitüsü, Aðustos 1999, (www.aic.gov.au),s.4.
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özgürlükleri kýsýtlanmýþ bu kadýnlara da sunulmalýdýr. Doðum kontrol
yöntemlerinden toplum içinde olduðu kadar yararlanabilmelidirler. Doðum kontrol
haplarýnýn yalnýz hamilelik önleme amaçlý kullanýlmadýðý ayný zamanda aðrýlý regl
dönemi gibi cinsiyete özgü baþka durumlarýn tedavisinde de kullanýldýðý unutulmamalýdýr. Ýþkence ve Ýnsanlýk Dýþý veya Küçük Düþürücü Cezalarýn Önlenmesi Ýçin
Avrupa Komitesinin belirttiði gibi: Kadýnlarýn parmaklýklar arkasýnda olduklarý
gerçeðinin tanýmý gereði- tutukluyken hamilelik ihtimalini ortadan kaldýrmasý,
bu konudaki týbbi desteðin tamamen kesilmesi için yeterli bir mazeret deðildir.79

6.9 Hijyen
Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar
15. Mahpuslarýn kendilerini temiz tutmalarý istenir ve bu amaçla kendilerine saðlýklarý ve temizlikleri
için gerekli su ve tuvalet malzemesi saðlanýr.
Avrupa Cezaevi Kurallarý, 2006
19.7 Kadýnlarýn sýhhi ihtiyaçlarý için özel düzenlemeler yapýlmalýdýr.

Cezaevlerinde hijyen koþullarýnýn saðlanmasý, insan onuru korunurken hastalýklarý
engellemek adýna önemlidir. Bu baðlamda, kadýn mahpuslarýn cezaevi yetkililerince
saðlanmasý gereken özel hijyen ihtiyaçlarý vardýr.
Kadýn mahpuslarýn kalmasý için kullanýlan koðuþ ve odalar, kadýnlarýn özel hijyen
ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek donanýma ve malzemelere sahip olmalýdýr. Çocuklarýn
ve kadýnlarýn kiþisel bakýmlarý için sýcak su kullanýlabilir olmalýdýr; özellikle yemek
piþirmekle görevli kadýnlar, hamile olanlar, emzirenler, adet dönemindekiler ve
mümkünse menopoza girmiþ olanlar için sýcak su eriþilebilir olmalýdýr. Düþük gelir
grubu ülkelerinde kaynak yetersizlikleri nedeniyle düzenli sýcak su hizmeti
sunulamasa bile hijyen ihtiyaçlarýna yanýt verebilmek için en azýndan suya eriþim
artýrýlmalýdýr.
Tuvalet ve banyo tesislerine her daim eriþim, kan lekeli malzemeler için güvenli
atýk düzenlemeleri, ayný zamanda da hijyen malzemelerinin saðlanmasý özellikle
önemlidir. Bu malzemeler kadýnlar için, sorarak utanmalarýna gerek kalmayacak
þekilde hazýr edilmelidir (Örneðin, diðer kadýnlar tarafýndan daðýtýlmalý ya da en
uygunu, ihtiyaç duyulduðu her an eriþilebilir durumda olmalýdýr). Ýþkence ve
Ýnsanlýk Dýþý veya Küçük Düþürücü Cezalarýn Önlenmesi Ýçin Avrupa Komitesi
(CPT) bu temel ihtiyaçlarýn saðlanmamasý durumunun küçük düþürücü muamele
olarak kabul edilebileceðini belirtmektedir.80

79 CPT Standartlarý, 2006 Baskýsý, 10. Genel Rapordan Özet, CPT/Inf(2000) 13, parag.33.
80 a.y., para.31
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6.10 Saðlýk ve Personel Eðitimi
Cezaevi personeli, saðlýk problemleriyle ilgili belirtileri tanýmak, mahpuslarý uzmanlara sevk etmek ve gerekirse ilk yardým uygulamak üzere temel týp ve ilk yardým
bilgisi almak yanýnda, kadýn saðlýðýyla ilgili temel meseleler üzerine de eðitilmelidir.
Ayrýca, anneleriyle yaþayan çocuklara acil durumlarda ilk yardým uygulayabilmek
üzere temel çocuk bakýmýyla ilgili bir eðitim de almalýdýrlar.
Cezaevlerinde, kadýn mahpuslarýn akýl saðlýklarý üzerinde hapsedilmenin yaratacaðý
zararlý etkileri en aza indirecek, destekleyici ve saðlýklý bir ortamýn oluþturulmasýnda
personele önemli roller düþmektedir. Böyle bir ortam, mahpuslar ve personel
arasýnda kurulacak pozitif iletiþime dayanmaktadýr. Personel, mahpus sorunlarý
ve þikayetlerini dinlemeye açýk olmalý ve saðlýk bakýmý da dahil cezaevi hayatýnýn
her yönüne iliþkin mahpuslardan gelebilecek sorularý mümkün olduðunca net ve
tam olarak cevaplandýrmalýdýr.
Hamile ve emziren annelerin özel saðlýk ihtiyaçlarý için baþlýk 10a bakýnýz.

7. Hukuki Desteðe Eriþim
Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kiþilerin Korunmasý için Prensipler Bütünü
17. Madde
1. Tutulan bir kimse bir avukatýn hukuki yardýmýndan yararlanma hakkýna sahiptir. Yetkili makam
tutulan kimseyi bu hakka sahip olduðu konusunda bilgilendirir ve bu hakký kullanabilmesi için
kendisine makul kolaylýklar saðlar.
2. Tutulan bir kimsenin kendi seçtiði bir avukatý bulunmuyorsa, adaletin yararýnýn gerektirdiði bütün
durumlarda ve kendisinin ödeme yapabilecek gücü olmadýðý takdirde ücretsiz olarak, yargýsal veya
baþka bir makam tarafýndan atanmýþ bir avukatýn yardýmýndan yararlanma hakkýna sahiptir.
18. Madde
1. Tutulan veya hapsedilen bir kimse avukatý ile iletiþim kurma ve avukatýna danýþma hakkýna
sahiptir.
2. Tutulan veya hapsedilen bir kimseye avukatýyla görüþebilmesi için yeterli zaman ve kolaylýklar
saðlanýr.
3. Kanunda veya kanuna dayanan bir düzenlemede belirtilen istisnai hallerde, güvenliði ve düzeni
korumak için yargýsal veya baþka bir makam tarafýndan kýsýtlamanýn zorunlu olduðuna karar
verilmedikçe, tutulan veya hapsedilen bir kimsenin hemen avukatý tarafýndan ziyaret edilebilme,
hiçbir sansüre tabi olmaksýzýn tam bir gizlilik içinde görüþebilme ve iletiþim kurabilme hakkýný
kullanmasý geciktirilemez veya kýsýtlanamaz.
4. Tutulan veya hapsedilen bir kimsenin avukatýyla yaptýðý görüþmeler bir kanun adamý tarafýndan
gözle izlenebilir, ancak dinlenemez.
5. Ýþlenmekte olan veya iþlenmeye teþebbüs edilen bir suç ile baðlantýlý olarak tutulan veya hapsedilen kimse aleyhinde deliller bulunmasý halinde, tutulan veya hapsedilen kimsenin bu prensibe göre
avukatýyla kurmasý mümkün olan iletiþimlere izin verilmez.

BÖLÜM 2

KADIN CEZAEVLERÝNÝN YÖNETÝMÝ 59

Birçok kadýnýn ceza adaleti sisteminde karþýlaþtýklarý sorun ve dezavantajlar bölüm
1, baþlýk 1de anlatýlmýþtý. Cezaevi yetkilileri kadýn mahpuslarýn bu kýrýlganlýklarýný
aþmalarýnda temel rol oynayabilir; onlarý yasal haklarý konusunda bilgilendirerek,
avukatlarý veya hukuk danýþma bürolarýyla baðlantý kurmalarýna yardým ederek,
avukatlarla toplantýlar ayarlayarak ve talep gelirse tercüme servisi sunarak destek
saðlayabilir. STKlar ve hukuk danýþma bürolarýnýn da özellikle yasal yardýmýn
sýnýrlý veya mevcut olmadýðý yerlerde ve toplumlarda, ceza adaleti sistemindeki
yoksul kadýnlara destek olarak üstlenebilecekleri önemli bir rol vardýr.
Bu ihtiyaçlar mahkeme öncesi tutukluluk halinde daha çok ortaya çýksa da halihazýrda hüküm giymiþ kadýnlara da uygulanabilir. Söz konusu durumlara göre
hükümleri ve/veya cezalarýna itiraz ederek temyize gitme, ölüm cezasý almýþlarsa
cezanýn hafifletilmesi veya affedilmesi için baþvurma, veya erken þartlý tahliye
almak üzere baþvurmalarýna destek olunabilir.

ÝYÝ ÖRNEK
Malawide Yasal Güvenceleri Artýrmak Üzere STKlarla Çalýþmak (a)
Hukuki Danýþmanlýk Servisi (PAS), Malawide 2000 yýlýnda, Uluslararasý Cezai Reform Örgütünün
desteði ve yardýmý ile dört STK tarafýndan kuruldu. PAS cezaevi servisi ve STKlar arasýnda benzersiz
bir ortaklýðý temsil etmektedir. Cezaevi yönetimleriyle yakýn çalýþarak PAS üç amaca hizmet eder:
1. Cezaevleri, mahkemeler ve polis arasýnda iletiþim, iþbirliði ve koordinasyonu artýrarak ceza adalet
sistemini birbirine baðlar.
2. Yasal okuryazarlýðý artýrýr; mahpuslarýn yasalarý ve bu yasalarýn kendilerine nasýl etki ettiðini
anlamalarýna yardýmcý olur.
3. Hukuki tavsiye ve destek sunar; mahpuslarýn hukuka baþvurmalarýna ve kendi kendilerine
yardýmcý olmalarýna olanak tanýr.
2000 yýlýnda baþlayan çalýþmalardan bu yana, PAS özellikle cezaevlerindeki hassas gruplara ait
vakalarý hedef aldý. Bunlar içinde genç failler, kadýnlar, akýl saðlýðý yerinde olmayan mahpuslar ve
ölümcül hastalýðý bulunan mahpuslarýn afla serbest býrakýlmalarýna yardýmcý oldu. Tahminlere göre
19961999 yýllarý arasýnda ve 2004 yýlýnda yargýlama öncesi tutuklu bulunanlarýn sayýsý %25
oranýnda azalmýþtýr. Ceza adaleti sisteminin birçok paydaþý, cezaevine geri gönderilen kiþi sayýsýndaki
bu azalmanýn PAS etkisiyle olduðuna inanmaktadýr.
(a) Daha fazla bilgi için bakýnýz: Msiska, Clifford W., Ulusal Koordinatör, Hukuki Danýþmanlýk Servisi, Mahkeme Öncesi
Tutukluluða Dair Düzenlemelerde Hukuki Danýþmanlýðýn Oynadýðý Rol: Malawiden Ýzlenimler (Baðlantý kurmak için:
cmsiska@penalreform.org veya pas-msiska@sdnp.org.mw)
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8. Dýþ Dünyayla Ýletiþim
Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar
37. Gerekli gözetim altýnda mahpuslarýn düzenli aralýklarla aileleri ve yakýn arkadaþlarý ile haberleþmelerine ve ziyaret edilmelerine imkan verilerek onlarla iletiþim kurmalarýna izin verilir.
61. Mahpuslarýn uygulanan ýslah rejimi, kendilerini toplumdan dýþlamaya deðil fakat toplumun bir
parçasý olmaya devam etmelerini saðlamaya çalýþýr. Bu nedenle, mahpuslarýn topluma kazandýrýlma
amacýnda kurum görevlilerine yardým etmeleri mümkün olduðu takdirde, toplumsal kuruluþlar da
göreve çaðrýlýr. Mahpusun ailesiyle mümkün olan her türlü iliþkisini saðlamak ve geliþtirmekle
yükümlü olan kurumun sosyal hizmet uzmanlarý ile ciddi toplumsal kuruluþlar arasýnda iliþkiler
kurulur. Yasaya ve hapis cezasýna uygun düþtüðü ölçüde, mahpuslarýn kiþisel menfaatleri, sosyal
güvenlik haklarý ve diðer toplumsal menfaatleriyle ilgili haklarýný korumak için tedbirler alýnýr.
79. Mahpusun ve ailesinin yararýna olduðu ölçüde, mahpus ile ailesi arasýndaki iliþkinin sürdürülmesine
ve geliþtirilmesine özel bir önem verilir.
Avrupa Cezaevi Kurallarý, 2006
60.4 Ceza, aileyle iliþkinin tamamen kesilmesini içermemelidir.

Hapsedilmenin olumsuz etkilerini azaltma ve tüm faillerin toplumla yeniden
bütünleþme sürecine destek olma stratejilerinin önemli bir parçasý, dýþ dünyayla
yeterli iletiþim kurmalarýný saðlamaktýr. Baþarýlý bir topluma yeniden entegrasyon
sürecinin ana unsurlarýndan birinin güçlü aile baðlarý ve eþlerin desteði olduðu
belirlenmiþtir. Düþük gelir düzeyine sahip ülkelerde ve cezaevlerinde sunulan
etkinlik ve programlarýn yetersiz olduðu, katý veya sýnýrlayýcý cezaevi koþullarýnda
yaþayan mahpuslar için aile, arkadaþlar ve sivil toplum kuruluþlarýyla iletiþim
kurmak, yabancýlaþma ve hapsedilmenin diðer benzer sosyal yaþamdan soyutlayýcý
etkilerinin ve akýl saðlýðý problemlerinin ortaya çýkmasýný engelleyebilir.

8.1 Aile Baðlarýný Korumak
Ailelerinden ve çocuklarýndan ayrýlmanýn özellikle kadýnlar üzerinde yýkýcý etkileri
vardýr. Bölüm 1, baþlýk 6.1de de verildiði üzere, dünya üzerindeki kadýn mahpuslarýn
büyük çoðunluðu annedir. Pek çok ülkede kadýnlar ailelerinin tek bakýcýsýdýr veya
yalnýz annelerdir. Ayrýlýktan özellikle etkilenme ve aile bireyleriyle çocuklarýnýn
durumu konusunda endiþelenme ihtimalleri yüksektir.
Ne yazýk ki, kadýn cezaevleri sayýsýnýn azlýðý dolayýsýyla kadýn mahpuslar genellikle
evlerinden uzak yerlerde tutulmaktadýrlar. Bu nedenle aileleri tarafýndan, erkek
örneklerine kýyasla daha az ziyaret edilirler. Ancak, cezaevi ziyaretleriyle ilgili
düzenlemeler yapýlýrken kadýnlarýn aileleri ve çocuklarýna eriþimleri konusunda
özel ihtiyaçlarý nadiren göz önünde bulundurulur. Aslýnda bazý ülkelerde, örneðin
özel eþ ziyaretinin mümkün olduðu yerlerde, kadýnlar bundan daha dezavantajlý
bir konuma da sokulabilir. Bu ülkelerin bazýlarýnda, mahpus kadýnlar erkeklerle
eþit ölçüde eþ ziyareti almalarýna izin verilmeyerek ayrýmcýlýða uðratýlmaktadýr.
Cinsiyete duyarlý bir yönetim yaklaþýmý ve bu temelde politikalar geliþtirilmesi 1.
bölümde de önerilmiþti. Böyle bir baðlamda alýnacak önlemler; kadýn mahpuslarýn,
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özellikle anne olanlarýn ihtiyaçlarýna uyan ziyaret kurallarýný yürürlüðe sokmayý,
ayrýca erkek ve kadýnlarýn aralarýnda ziyaret haklarý konusunda otaya çýkabilecek
herhangi bir ayrýmcýlýðý engellemeyi de içerir.

Aile Baðlarýný Korumak Ýçin Ne Yapýlabilir?
Ailelerin kadýn cezaevlerine ziyaretleri cesaretlendirmeli ve annelere yapýlacak
ziyaret söz konusu olduðunda ulaþýmla ilgili destek saðlanmalý. Cezaevi ziyaretleri için hiçbir zaman ücret alýnmamalý;
Uzun yol, kaynak yetersizliði ve ulaþým araçlarýnýn azlýðý gibi zorluklar nedeniyle ziyarete gelemeyen aileler için, ziyaret süresi uzatýlmalý;
Uzun yoldan gelen aileler için ücretsiz geceyi geçirebilecekleri yerleþim saðlanmalý.
ÝYÝ ÖRNEK
Ziyaretçilerin uzun yoldan gelmeleri durumunda ziyaret saatlerinin uzatýlmasý iyi bir uygulamadýr.
Bazý cezaevi sistemlerinde, mahpuslarýn uzun zamanlý ziyaretçileriyle kiþisel olarak ve
mahremiyetlerini koruyarak buluþabilecekleri özel odalar ve evler mevcuttur. Tüm aileyle görüþme
yaparken, özellikle de çocuklarýn ziyaretleri esnasýnda bu çok önemlidir. Ailelerin özel güvenlik
önlemlerinin olmadýðý normal þartlarda, personelin görüþ açýsý içerisinde ancak onlar tarafýndan
duyulmayacak þekilde birlikte oturmaya ihtiyaçlarý vardýr.

Çocuklarla görüþmelerin açýk (dokunmayý mümkün kýlacak) þekilde olmasý
saðlanmalý ve görüþmenin hoþ, rahat bir ortamda gayriresmi iletiþime fýrsat
tanýyacak þekilde geçebilmesini saðlayacak özel odalar tahsis edilmeli;
Mahpuslarýn telefonlara eriþimlerinin olduðu yerlerde, eðer aile ziyaretleri
uzaklýk nedeniyle mümkün olmuyorsa, aileleriyle daha fazla telefon görüþmesi
yapmalarýna izin verilmeli;
Kadýn mahpuslarýn kural dýþý davranýþlarýnýn cezalandýrýlmasý için aile ziyaretlerine izin verilmemesi, bir disiplin yöntemi olarak asla kullanýlmamalý;
Özel eþ ziyaretine izin verilen yerlerde, bu hakkýn uygulanmasýnda kadýnlarýn
ayrýmcýlýða uðratýlmamasý saðlanmalý;
Saðlýk, eðitim, mesleki konular ve aile temelinde mümkün olduðunca ceza
evinden izinli olarak ayrýlýþa olanak verilmeli; ilgili mahpusun risk faktörleri
ve aile durumlarý göz önünde bulundurularak bunu mümkün olduðunca erken
ve sýk yapmalý;81
Kadýn mahpuslar ve aileleri arasýnda baðlantý kurulmasýna yardým etmek
üzere sosyal servisler ve STKlarla iþbirliði yapýlmalý.
Ailelerle baðlarý korumak adýna gösterilen çabalara paralel olarak, onlarý kimlerin
ziyaret edebileceðine karar verirken cezaevi yetkilileri mahpuslara ve özellikle de
aile içi þiddet veya baþka türlü istismar yaþamýþ olanlara danýþmalýdýr. Ýlgili mahpusa danýþýlmadan aile bireylerinin ziyaretine otomatik olarak izin verilmemelidir.
81 Avrupa Konseyi, Bakanlar Kurulu, Cezaevi Ýzni Üstüne Tavsiye Kararý, No. R(82) 16, 1 ve 2.;
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ÝYÝ ÖRNEK
Kenya: Uzak Ebeveynlik Günleri
Kenyadaki Thika Kadýn Cezaevi 2007de Uzak Ebeveynlik Günleri uygulamasýný baþlattý. Cezaevi
idaresinden sorumlu yetkilinin söylediði kadarýyla Uzak Ebeveynlik Günleri, aileleriyle baðlantý
kuramadýklarýnda sarsýlan mahpuslarýn rehabilitasyon süreçlerini hýzlandýrmak amacýný taþýmaktadýr.
Etkinliði aylýk periyotlarda uygulamayý planlýyorlardý. Kenya cezaevi idaresinden yetkililer, uygulamayý
etkileyen fikrin ilhamýný Çine yaptýklarý bir çalýþma gezisinden aldýlar. (a)
Ýtalya: Cezaevindeki Çocuklar ve Ebeveynler Arasýnda Baðlarý Korumaya Yardým Eden STK (b)
Bambinsenzaresbarre(BSS), San Vittorede tutulan ebeveynler ve onlarýn dýþarýda bulunan çocuklarýyla
çalýþan bir STK. BSS dýþarýsý ile içerisi arasýnda bir aracý görevi görüyor.
Kadýn mahpuslarýn durumunda, BSS genellikle takip eden iki adýmý uyguluyor:
1. Kadýnlarýn temel kaygýlarýyla ilgileniyor; yani çocuðun nerede olduðu ve kim tarafýndan bakýldýðýna
dair bilgi topluyor;
2. Anneyle çalýþarak, çocukla iliþkisini ve cezaevindeyken bu iliþkiyi nasýl sürdürebileceðini konuþuyor.
Hapsi takip eden süreçte, genellikle hapsedilen anne çocuðunu uzun süre göremiyor. BSS anneyi
ilk görüþmeye ve çocuðun onu gördüðünde verebileceði kýzgýn veya aklý karýþmýþ olmak gibi tepkilere
hazýrlamaya yardýmcý oluyor.
Hapsedilmiþ babalar için genellikle anne hapsedildiði zaman olduðu kadar acil bir durum söz konusu
deðildir. Baba cezaevine girdiði zaman çoðunlukla ebeveynler ayrýlmýþ oluyor ve bu zor ama farklý
bir durumu ortaya çýkarýyor. BSS aile için arabuluculuk yapýyor.
Anne ya da baba hapsedilmiþ olsun çocuk eðer kendi ailesiyle kalýyorsa BSS yine ziyaretlere hazýrlýkta
yardýmcý oluyor. Eðer çocuk bir bakýmevinde kalýyorsa, BSS çocuða bakmakla yükümlü kurumla
irtibat kurarak onlarý ziyaret prosedürü hakkýnda bilgilendiriyor ve hem ebeveyn hem de çocuk için
bu buluþmanýn önemini vurguluyor.
(a) Ebeveynlerin Hapsedilmesinin Çocuklarý Üzerindeki Etkisi, Robertson, O., Cezaevinde Kadýnlar ve Hapsedilmiþ
Anneler Serisi, Quaker Birleþmiþ Milletler Ofisi, Nisan 2007, s.27 ve Opiyo. P.,Kederin Ortasýnda Sevinç: Kadýn Cezaevleri
Mahpuslarýn Ailelerini Aðýrlýyor East African Standard, 3 Ocak 2007.
(b) Avrupa Ýþleri Ýçin Quaker Konseyi Ýtalya ülke raporu, http://qcea.quaker.org/prison/Country percent20Reports/Italy
per cent20Report per cent 20- per cent20Final.pdf adresinden ulaþýlmýþtýr.

8.2 Cezaevi Ziyaretleri Sýrasýnda Koþullar
Mahpuslarýn kendilerine olan saygýlarýný yitirmemeleri ve sosyal baðlarý korumalarý
için ziyaretlerin yapýldýðý koþullar çok önemlidir. Personel, ziyaretlerin insan
onuruna yaraþacak bir atmosferde gerçekleþmesi için özel olarak eðitilmelidir.
Çocuklarý da içeren ziyaretler fiziksel ortam ve personel tavýrlarý bakýmýndan
düþmanca olmamalýdýr. Çocuklar ve onlara ait eþyalarý ararken nazik olunmalýdýr.
Ziyaretler sýrasýnda fiziksel kontaða izin vermek ve sadece olaðan dýþý durum
larda ziyaretçilerin fiziksel olarak ayrý tutulmalarý yöntemine baþvurmak iyi
uygulama olarak deðerlendirilir. Özellikle anne ve çocuklarýn fiziksel kontaðýnda
herhangi bir sýnýrlama olmamalýdýr.

BÖLÜM 2

KADIN CEZAEVLERÝNÝN YÖNETÝMÝ 63

Ziyaretler sýrasýnda çocuklar, özellikle uzun yolculuklar yapmýþlarsa ve
annelerini görmeden önce uzun zaman beklemek zorunda kalmýþlarsa yorgun
ve huysuz olabilir. Personel anlayýþ göstermelidir.
Ebeveynler çocuklarý müdahale etmeden baþ baþa zaman geçirmek isteyebilir.
Ziyaretçi çocuklar için oyun alanlarý oluþturmak, hem ziyareti çocuk için daha
az korkulur bir þey haline getirir, hem de ebeveynlerine özel zaman geçirme
þansý verir.
Hapsedilmiþ kadýnlarýn aileleriyle sýcak ve rahat bir ortamda buluþmalarýnýn saðlanmasý, alacaklarý ziyaret sayýsýna ve bu ziyaretlerin kalitesine önemli þekilde
yansýr, bu da kadýn mahpuslarýn topluma yeniden entegrasyon umutlarýný arttýrmaktadýr.

8.3 Toplumla Ýletiþim
Mahpuslar ve dýþ dünya arasýnda baðlantý kurmanýn en önemli ve yararlý yolu,
pratikte mümkün olabildiði ölçüde, mahpuslarýn gündelik faaliyetlerine halk katýlýmýnýn saðlanmasýdýr. Böylelikle, uluslararasý sözleþmeler tarafýndan da tavsiye
edildiði gibi cezaevindeki hayat, normal hayata benzer hale getirilebilir. Öte yandan
bu durum cezaevi yetkililerinin, çeþitli ve dengeli bir rejim ve baþka servisler sunmalarý yönündeki aðýr sorumluluklarýný hafifletir. Aileleri veya akrabalarý bulun
mayan ya da ziyarete gelemeyen mahpuslar için, rehabilitasyonlarýnýn ayrýlmaz
bir parçasý olarak dýþ dünyayla kiþisel iletiþim kurabilmeleri için yerel örgütlerle
baðlantý kurmak tek yol olabilir.
Cezaevi etkinliklerine halký dahil etmek ayrýca cezaevleri konusunda kamu bilincinin
artýrýlmasýný saðlar. Cezaevi yetkililerinin sunulan servisler ve cezaevi rejimi
kalitesinin geliþtirilmesi için gösterdikleri çabalara kamuoyu desteði saðlayabilmeleri
adýna da iyi bir yöntemdir. (Ayrýca bakýnýz baþlýk 11.2, yabancý uyruklu kadýnlar)

9. Tahliyeye Hazýrlýk ve Tahliye Sonrasý Destek
Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar
60.(2) Cezanýn tamamlanmasýndan önce mahpusun toplum içindeki yaþama tedrici bir dönüþ yapmasý
için gerekli tedbirler alýnmasý arzu edilir. Duruma göre; ayný kurum içinde veya uygun baþka bir
kurumda tahliye öncesi bir rejimin uygulanmasý suretiyle, polise býrakýlmayan fakat etkili bir sosyal
yardým kurumu ile iliþki halinde bir tür izlemenin yapýldýðý isnatlý tahliye yoluyla, bu amacýn gerçekleþmesi
saðlanabilir.
80. Mahpusun cezasýný çekmeye baþlamasýndan itibaren, tahliye edildikten sonra geleceðini düþünmesi
saðlanýr. Mahpusun sosyal rehabilitasyonu ile ailesinin menfaatleri için hizmet verebilecek kurum dýþýndaki kuruluþlar ve kiþilerle iliþki kurmasý için teþvik edilir ve kendisine yardým edilir.
81. (1) Tahliye edilen mahpuslarýn toplumla bütünleþmelerine yardýmcý olan resmi veya gayriresmi
kurum ve kuruluþlar, tahliye edilen mahpuslarýn mümkün olduðu kadar ve gerekli olduðu ölçüde,
gerekli belgeleri ve kimlik bilgileri edinmelerini, kalabilecekleri uygun bir yere ve gidebilecekleri bir
iþe sahip olmalarýný, iklim ve mevsim þartlarýna uygun ve yeterli bir biçimde giyinebilmelerini, hedeflerine ulaþmalarý için yeterli imkanlara sahip olmalarýný ve tahliye edildikten hemen sonra kendi yaþamlarýný sürdürebilmelerini saðlar.
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(2) Bu tür kuruluþlarýn yetkili temsilcilerine kuruma girme ve mahpuslarla görüþme imkaný verilir ve
mahpusun cezasýnýn baþlangýcýndan itibaren, mahpusun geleceði hakkýnda kendileriyle görüþme yapýlýr.
(3) Bu tür kuruluþlarýn gösterdikleri çabalardan en yüksek verimin alýnmasý için bu kuruluþlarýn faaliyetlerinin merkezileþtirilmesi veya koordine edilmesi daha uygun olur.

Tahliye ve yeniden yerleþime hazýrlýk cezaevinde baþlar ve tahliye sonrasý da
devam eder. Bu dönemi kapsayan desteðin devamlýlýðý gereklidir. Bu da ceza
süresince, sosyal makamlar ve hizmetler, ayný zamanda da ilgili toplumsal örgütler
ve cezaevi yönetimleri arasýnda yakýn iletiþimi gerektirir.
Buna ek olarak, tahliye tarihine yakýn zamanda baþlayacak (genellikle bir iki ay
öncesi) ve mahpusun sosyal, psikolojik, týbbi destek ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýný
ve cezaevi sonrasý da kesilmeden sürmesini saðlayacak tahliyeye destek programýna
ihtiyaç vardýr. Cezaevinde yapýlan etkinlikler, tahliye edilen mahpuslara yönelik
ilgi ve kontrolün sürdürülmesi adýna dýþarýdaki hizmetlerle baðlantýlý olmalýdýr.
Eski mahpuslar, eðitim ve meslek kurslarý ile birlikte ayný zamanda cezaevinde
baþlayan týbbi tedaviyi de tamamlayabilmelidir.
Farklý ülke ve kültürlerde kadýnlarýn tahliye sonrasý topluma yeniden adaptasyon
süreçlerinde karþýlaþtýklarý engeller ve bunlarýn þiddeti çok çeþitlenmektedir.
Hapsedilme sonrasý kadýnlarýn özellikle cinsiyetleriyle ilgili yaþayacaklarý problemler
dolayýsýyla, cezaevi yetkilileri, kadýnlara özel detaylý tahliye öncesi ve sonrasý
topluma yeniden entegrasyon programlarý tasarlamak için þartlý tahliye servisleri,
sosyal refah birimleri ve STKlar ile iþbirliði yapmalýdýr.
Sunulan destek; yerleþim ve istihdam ihtiyaçlarýný, kadýnlarýn ebeveynlik durumu
ve bakým yükümlülükleri düþünülerek ebeveynlik becerileri, psikolojik destek ve
madde baðýmlýlýðý veya baþka saðlýk problemleri için devam eden tedavileri de
kapsamalýdýr. Tahliye edilen mahpus ve aile bireyleri ve çocuklarýna bakan baþkalarý arasýnda iliþkiyi desteklemek ve güçlendirmek için gösterilecek çabalar da,
tahliye sonrasý iki tarafýn farklý beklentileri dolayýsýyla karþýlaþabilecekleri sorunlarý
asgariye indirmek adýna önemlidir.
Cezaevi yetkilileri açýk cezaevleri ve ara dönem yerleþimleri gibi seçenekleri, kadýn
mahpuslarýn cezaevinden özgürlüðe geçiþlerini kolaylaþtýrmak ve en erken dönemde
kadýn mahpuslar ve aileleri arasýnda iletiþimi yeniden saðlamak için mümkün olduðunca çok deðerlendirmelidir.
Erken þartlý tahliyenin takdire baðlý olduðu yerlerde, kadýn mahpuslarýn durumlarý,
özel riskler veya olaðandýþý koþullar mevcut deðilse, lehte deðerlendirilmelidir.
Bölüm 1de de bahsedilen cinsiyete duyarlý cezaevi yönetimi politikalarýna uygun
olarak, anne olan kadýnlarýn durumlarýnda cezanýn hafifletilmesi veya þartlý tahliye
verilmesi için gereken daha özgürlükçü koþullarýn uygulanmasý için cezaevi kanun
ve yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi düþünülebilir.
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ÝYÝ ÖRNEK
Birleþik Krallýkda STK Tarafýndan Sunulan Tahliye Sonrasý Destek
Birleþik Krallýkda Cezaevinde Kadýnlar adlý bir STK, kadýn mahpuslarýn dýþarýdaki evleri ve aileleri
için üzerilerine düþen sorumluluklarý düzenleyebilmeleri ve tahliyeye hazýrlanmalarý adýna pratik
yardým saðlamaktadýr. Tavsiye, savunma hizmetleri ve destek tutukluluk sýrasýnda ve tahliye sonrasýnda da ihtiyaçlarý olduðu sürece hazýrdýr. STK çalýþanlarý ev bulma, yasal haklara eriþim, kiracýlýðýn
düzenlenmesi, kira borçlarý, yerleþim yardýmý konularýnda tavsiyeler verebilir ve diðer uzman örgütlere yönlendirebilirler (a).
Afganistanda Aileler ve Mahpuslar Arasýnda Arabuluculuk
Afganistanda pek çok kadýn mahpus iþledikleri suçlar nedeniyle, özellikle de bunlar ahlak suçlarý
olarak nitelenen suçlarsa, aileleri tarafýndan reddedilir. Aileleri tarafýndan terk edilen kadýnlarýn
toplumda tek baþýna yaþamalarý sosyal damganlama ve ekonomik zorluklar nedeniyle çok zordur.
Medica Mondiale ve Afgan Kadýnlarý Eðitim Merkezi gibi STKlarýn çalýþanlarý ve avukatlar, kadýnlarýn ailelerine dönebilmelerini saðlamak üzere mahpuslar ve aileleri arasýnda arabuluculuk
yapmaktadýrlar; genellikle bu çabalar tahliye edilen kadýnlarýn aileleri tarafýndan kabul edilmeleriyle
sonuçlanýr (b).
(a) Cezaevinde Kadýnlar Örgütü websitesi: www.womeninprison.org.uk
(b) UNODC, Afganistan, Kadýn Mahpuslar ve Topluma Yeniden Entegrasyonlarý, a.g.y., s.36

Bazen kadýnlar hapsedilmeleri yüzünden terk edildikleri için ailelerine dönemezler.
Cezaevi yetkilileri toplum destek kurumlarý ve STKlarla birlikte çalýþarak, eski
kadýn mahpuslarýn uygun ev ve iþ bulmalarý ve yeniden toplum hayatýna karýþýp
yerleþmelerine destek olmalýdýr.
Ýstismar ve aile içi þiddet yaþamýþ olan kadýnlara devam eden desteðin saðlanmasý
hayatidir. Tahliyeye hazýrlýk döneminde cezaevi yetkilileri, toplum hizmetleri,
þartlý tahliye servisi, STKlar ve diðer sosyal ve psikolojik destek hizmetleriyle
iletiþim ve bilgi alýþveriþi halinde olmalý, risk altýndaki kadýnlara devam eden
desteði sunmalýdýr. Gerektiði yerde hukuki destek de saðlanmalýdýr.
Tüm mahpuslar tahliyenin hemen sonrasý aþýrý doz uyuþturucu kullanýmýyla oluþan
ölüm riski hakkýnda bilgilendirilmelidir. Uyuþturucu baðýmlýlýðý olan tüm mahpuslar,
tahliyelerinin hemen sonrasý toplum bazlý servislerle baðýmlýlýk sonrasý bakýma
devam etmelidir. Bu yöntem cezaevinde ve toplumda kapsamlý ve bütünleþik tedavi
yaklaþýmýnýn parçasý olmalýdýr.
Bazý ülkelerde tecavüz kurbanlarý veya ahlak suçlarý nedeniyle hüküm giymiþ
olanlar cezaevinden tahliyeleri sonrasý ailelerinin erkek bireyleri tarafýndan
öldürülme riskiyle karþý karþýyadýr (namus cinayeti olarak adlandýrýlan eylemler).
Bu riski taþýyan kadýnlara koruma saðlanmalýdýr. Cezaevi yetkilileri mümkün olan
yerlerde uzman toplum hizmetleri ve ilgili STKlarla risk altýndaki kadýnlara tahliye
sonrasý destek olmak üzere iþbirliði yapmalýdýr. Uygun evler bulunurken güvenli
sýðýnma evlerinde kalmalarý gerekebilir. En asgari düzeyde sýðýnma evleri eski
mahpuslara, çeþitli etkinlikler ve de psiko-sosyal destek ve hukuki danýþmanlýk
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sunacak uzmanlar saðlamalýdýr. Mahpuslara saðlanan bu korumanýn pratikte
hapsin bir uzantýsýna dönüþmemesi için özellikle dikkat edilmelidir. Koruma
kadýnlarýn rýzasýna dayanmalý, ideal olarak toplum hizmetleri veya STKlar veyahut
da ortak yönetim düzenlemeleri tarafýndan idare edilen sýðýnma evlerinde veya
güvenli evlerde gerçekleþmelidir.
Bu baðlamda, Kadýna Yönelik Þiddet, Nedenleri ve Sonuçlarý Üzerine Özel Raportörü
iki meseleye dikkat çekmektedir:82
Devletler, fiili ve potansiyel kurbanlarýn ihtiyaçlarýna cevap vermek üzere;
uygun koruma yöntemleri, güvenli sýðýnak, danýþmanlýk, hukuki yardým,
saðlýk bakýmý hizmetleri, rehabilitasyon ve topluma yeniden entegrasyonu
içeren destek servislerini oluþturmalý, güçlendirmeli ve kolaylaþtýrmalýdýr.
Kadýna yönelik þiddet kurbanlarýnýn durumu ele alýnýrken uygulanan koruma
amaçlý gözaltý kaldýrýlmalýdýr. Saðlanan her türlü koruma gönüllü katýlýma
dayanmalýdýr. Sýðýnma evleri açýlmalý, kadýnlara güvenlik, hukuki ve psikolojik
danýþmanlýk sunulmalý ve gelecekte de kadýnlara yardýmcý olmak amaçlanmalýdýr. Bu alanda STKlarýn iþbirliði aranmalýdýr.
Ayrýca, toplum merkezlerinin kurulmasý; saðlýk, eðitim ve hukuki konularda yardým
yapýlmasý ekonomik, kültürel ve sosyal nedenlerle dezavantajlý konumda bulunan
kadýn mahpuslara cezaevi sonrasý devam eden desteðin saðlanmasý için bir yol
olabilir.

10. Cezaevindeki Hamile ve Çocuklu Kadýnlar
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararasý Sözleþmesi
Madde 10
2. Annelere doðumdan önce ve sonra makul bir süre özel koruma saðlanýr. Çalýþan annelere bu
dönem için ücretli izin veya yeterli sosyal güvenlikten yararlanabilecekleri bir izin verilir.
Birleþmiþ Milletler Kadýnlara Yönelik Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Tasfiye Edilmesine Dair Sözleþme
Madde 12
[ ]
2. Taraf Devletler bu maddenin birinci fýkrasýndaki hükümlere bakmaksýzýn, hamilelik dönemi,
doðum dönemi ve doðum sonrasý dönem ile ilgili olarak kadýnlara, gerektiði takdirde ücretsiz olarak,
gerekli hizmetleri saðlar; bunun yanýnda hamilelik ve emzirme döneminde yeterli hizmet verir.

82 Özel Raportör Raporu, Radhika Coomaraswamy, Ýnsan Haklarý Komisyonu, Kadýnlarýn Ýnsan Haklarý ve Cinsiyet
Perspektifinin Birleþtirilmesi, Kadýnlara Yönelik Þiddet, 6 Ocak 2003, E/CN.4/2003/75, parag.90 ve 91.
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Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kiþilerin Korunmasý Ýçin Prensipler Bütünü
Prensip 5(2)
Kadýnlarýn, özellikle de hamile ve bebekli kadýnlarýn, çocuklarýn ve küçüklerin, yaþlýlarýn, hasta veya
özürlü kiþilerin sadece haklarýný ve özel durumlarýný korumak amacýyla alýnan ve hukuka göre
uygulanan tedbirler ayrýmcýlýk sayýlamaz.[ ]
Çocuk Haklarý Sözleþmesi
Madde 7(1)
Çocuk doðumdan hemen sonra derhal nüfus kütüðüne kaydedilecek ve doðumdan itibaren bir
isim hakkýna, bir vatandaþlýk kazanma hakkýna ve mümkün olduðu ölçüde anne-babasýný bilme ve
onlar tarafýndan bakýlma hakkýna sahip olacaktýr.
Madde 3(1)
Kamusal ya da özel sosyal yardým kuruluþlarý, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organlarý
tarafýndan yapýlan ve çocuklarý ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuðun yararý temel düþüncedir.
Madde 6(2)
Taraf devletler, çocuðun hayatta kalmasý ve geliþmesi için mümkün olan azami çabayý gösterirler.
Madde 9(3) ile de belirtildiði üzere; taraf devletler, anne-babasýndan veya bunlardan birinden
ayrýlmasýna karar verilen çocuðun, kendi yüksek yararýna aykýrý olmadýkça, anne-babasýnýn ikisiyle
de düzenli bir biçimde kiþisel iliþki kurma ve doðrudan görüþme hakkýna saygý gösterirler.
Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahý için Asgari Standart Kurallar
23. (1) Kadýn mahpuslarýn tutulduðu kurumlarda doðum öncesi ve doðum sonrasý her türlü bakým
ve tedavi için özel bir yer bulunur. Ýmkan bulunan yerlerde, çocuklarýn kurum dýþýnda bir hastanede
doðmalarý için gerekli düzenlemeler yapýlýr. Bir bebek hapishanede doðmuþ ise, hapishanede
doðduðu doðum belgesine iþlenmez.
(2) Bebeklerin anneleri ile birlikte kalmalarýna izin verilen kurumlarda, bebeklerin annelerinin
bakýmý altýnda olmadýðý zamanlarda býrakýlabilecekleri ve nitelikli kiþiler tarafýndan hizmet verilen
bir kreþ saðlanýr.
Ýnsan Haklarý Komitesi 28 sayýlý Genel Yorumunda: Özgürlükleri ellerinden alýnmýþ hamile kadýnlar
her zaman ve özellikle de doðum sýrasýnda ve yeni doðan bebeklerine bakarken insanca muamele
görmeli ve doðuþtan gelen haysiyetleri için saygý görmelidirler, demiþ ve taraf devletlerden,
hapsedilen anne ve bebekleri için var olan týbbi ve saðlýk bakýmý olanaklarýyla ilgili rapor hazýrlamalarýný
talep etmiþtir. (a)
Avrupa Konseyi, Cezaevindeki Anne ve Bebekleri Üzerine Parlamento Oturumu Tavsiyesi 1469
(2000), 30 Haziran 2000 Tarihli Karar
5. Annelerin hapsedilmesinin bebekleri üzerinde yarattýðý olumsuz etkileri göz önünde bulunduran
Meclis, Bakanlar Kurulunun üye devletlerden talep etmesi için þu tavsiyeleri sunar:
i.
ii.

Küçük çocuklu annelere kamu hizmeti odaklý cezalar verilmesi ve onlarýn cezaevine
göndermekten kaçýnýlmasý;
Ceza adaleti çalýþanlarý için anne ve küçük çocuklar üzerine Birleþmiþ Milletler Çocuk
Haklarý Sözleþmesi ve Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinden yararlanarak eðitim programlarý
hazýrlanmasý;

(a) Ýnsan Haklarý Komitesi, Kadýn ve erkeklerin arasýndaki haklar eþitliði üstüne genel yorum28, parag.15, BM Dokümaný
HRI/GEN/1/Rev.7 at 153(2004)
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iii.

Hamile ve küçük çocuðu olan anneler için hapsin sadece son çare olarak deðerlendirilmesi
ve yalnýzca en aðýr suçlarý iþlemiþ ve hala toplum için tehlike arz eden kadýnlar için kullanýlmasý;

iv.

Böyle bir hapis durumu gerektiren anneler için sosyal hizmetlerin desteðiyle, toplum güvenliði korunurken çocuklarýn da çocuk dostu ortamlarda bakýlabileceði ve en yüksek yararlarýnýn gözetilebileceði küçük ölçekli emniyet önlemleri olan veya yarý güvenli birimlerin
oluþturulmasý;

v.

Çocuklarýn ebeveynleriyle bir arada vakit geçirmesine olanak tanýyacak biçimde babalara
daha esnek ziyaret saatleri hakký tanýnmasý;

vi.

Personelin çocuk bakýmý konusunda uygun eðitimi almalarýnýn saðlanmasý;

vii.

Hamile ve bebekli kadýnlarýn yalnýz iþledikleri cürüm aðýr ve þiddet içerikliyse ve söz konusu
kadýnlar hala kamu güvenliði için birer tehdit oluþturuyorlarsa hapis cezasý alabilmeleri
için mahkemelere uygun yönergelerin hazýrlanmasý;

viii.

2005 yýlýnda o güne kadar olan geliþmelerin raporlanmasý

Hamile kadýnlar ve küçük çocuklarý olan anneler kesinlikle gerekli olmadýðý
müddetçe hapsedilmemelidir. Uygun yasalar yürürlüðe sokulmalý ve mahkemeler
için cezalandýrma yönergeleri bu prensibi vurgulamalýdýr. Hapsedildikleri takdirde,
devlet sorumluluk alarak anne ve bebekleri için yeterli bakýmý saðlamalýdýr.

10.1 Hamile ve Bebekli Kadýnlar
Doðum öncesi ve sonrasý sunulan bakým cezaevi dýþýndaki koþullara eþit olmalýdýr.
Hamile kadýnlar doðum için sivil hastanelere sevk edilmelidir. Eðer bebek cezaevinde
doðarsa, doðum uygun koþullarda ve týbbi bir uzman tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
Doðum nerede gerçekleþirse gerçekleþsin bebek derhal kayýt edilmelidir, ancak
bebeðin cezaevinde doðmuþ olduðu bilgisi nüfus kayýtlarýna yansýtýlmamalýdýr.
Hamile kadýnlarý hastaneye taþýrken ve doðum esnasýnda alýnan güvenlik önlemleri
mümkün olduðunca asgaride tutulmalýdýr. Daha evvel de belirtildiði gibi, muayeneler
ve çocuk doðumu sýrasýnda hamile kadýnlarýn beden sýnýrlanmalarýna tabi tutulmasý
kabul edilemez.
Emziren anneler bebeklerini rahat bir ortamda emzirebilmelidir ve cezaevi sistemi
hem hamile hem de emziren kadýnlar için esnek tutulmalýdýr.
Hamile ve bebekli kadýnlar, uzman bir cezaevi doktoru tarafýndan oluþturulacak
ve takip edilecek bir program dahilinde beslenmelerine dair tavsiyeler almalýdýrlar.
Bebekler, çocuklar ve emziren kadýnlar için uygun olan besinler; süt, yüksek
proteinli ürünler ve yeterli miktarda taze sebze-meyve gibi gýdalar ücretsiz olarak
sunulmalýdýr. Bu tür ürünleri uygun þekilde muhafaza etmek için düzenlemeler
yapýlmalýdýr.
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Yeni doðum yapmýþ ancak bebekleri onlarla birlikte cezaevinde olmayan kadýnlarýn
týbbi ve beslenmeye dair ihtiyaçlarý tedavi programlarýna dahil edilmelidir.

10.2 Anneleriyle Birlikte Cezaevinde Yaþayan Çocuklar
Hapsedilen annelerin çocuklarýnýn onlarla kalýp kalamayacaðý ve bu kalýþýn ne
kadar sürmesi gerektiðine dair tartýþmalar sürmektedir. Görüþler uzmandan
uzmana deðiþirken bir fikir birliðine henüz varýlamamýþtýr. Hemen tüm ülkelerde
çocuklarýn cezaevlerinde anneleriyle birlikte ne kadar kalabileceklerine dair
birbirinden farklý kanunlar vardýr. Hapis sýrasýnda çocuðu anneden ayýrýp ayýrmamak
veya hangi yaþta ayýrmak gerektiðine dair zorlu soruyu yanýtlamaya çalýþýrken,
her þeye raðmen tek bir konuda fikir birliðine varýlmýþ olduðu görülmektedir. O
da her þeyden önce çocuðun düþünülmesi gerektiðidir. Cezaevi koþullarý ve eðer
çocuklar anneleriyle kalmayacaksa cezaevi dýþýnda görebilecekleri bakýmýn kalitesi
gibi konular hesaba katýlmalýdýr. Bu prensip, cezaevi yetkililerinin esnek davranmasýný ve kararlarý bireysel vakalar üzerinden çocuðun ve ailenin þartlarýný göz
önünde bulundurarak vermelerini gerekli kýlar. Þartlar çok fazla çeþitlilik gösterirken
tüm vakalarda ayný katý kurallarý uygulamak çoðunlukla doðru bir tavýr deðildir.
Cezaevine giriþte annelerine eþlik eden çocuklarýn sayýlarý ve kiþisel bilgileri kaydedilmelidir.
Çocuklar cezaevlerinde geçirdikleri süre boyunca devam eden kaliteli bir saðlýk
bakýmý hizmetinden faydalanabilmeli ve geliþimleri bir cezaevi psikologu ve çocuk
geliþim uzmaný tarafýndan izlenmelidir (Örneðin, halk saðlýðý servisleri tarafýndan
düzenli ziyaretler aracýlýðýyla yapýlabilir.) Çocuklarýn cezaevlerinde büyümeleri
için saðlanan ortam, dýþarýdaki bir çocuðun sahip olduðuyla mümkün olduðunca
eþit düzeyde olmalýdýr; annesinden ayrý kaldýðý sürelerde onunla ilgilenecek uzmanlar
tarafýndan yürütülen bir çocuk odasý bulunmalýdýr. Yeterli düzeyde oyun ve egzersiz
ekipmanlarý olmalýdýr. Annelere çocuklarýyla vakit geçirebilmeleri için azami
olanaklar saðlanmalýdýr. Cezaevlerinde çocuk odalarýnýn varlýðý ayný zamanda
çocuklu annelerin cezaevi etkinlikleri ve programlarýna diðerleriyle eþit düzeyde
katýlabilmeleri adýna önemlidir.
Cezaevi yönetimi çocuklarýn düzenli kontrolleri için, aþýlarýnýn yapýlmasý ve fiziksel
geliþimlerinin takibi için saðlýk birimleriyle iþbirliði yapmalýdýr.
Cezaevinde yaþayan çocuklara asla kendileri mahpusmuþ gibi muamele edilmeme
lidir. Disiplin cezalarýna maruz býrakýlmamalýdýrlar. Prensipte, anneleri izin verdiði
ve güvenlik önlemleriyle uyumlu olduðu sürece, cezaevini terk edip dýþarýdaki
etkinliklere katýlmakta özgür olmalýdýrlar. Çocuklarý cezaevlerinde her türlü fiziksel
ve psikolojik istismardan koruyacak mekanizmalar yürürlükte olmalýdýr.
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ÝYÝ ÖRNEK
Bulgaristan: Cezaevinde Yaþayan Çocuklar Ýçin Yuva
Cezaevinin yeni doðanlar için özel bir birimi vardý. Yuva; bir tuvalet, bebeklerin altlarýný deðiþtirmek
ve yýkamak için bir oda, bir mutfak ve bir yatakhane ile birlikte dört odadan oluþuyordu. Bu birim
yeniydi ve mükemmel bir durumdaydý: temiz, geniþ ve güneþli (cam pencereler), uygun mobilyalar
(bir sürü dolap), oyuncaklarla oynamak için bir alan ve annelerin bebekleriyle yürüyebildikleri
küçük bir veranda. IHF delegasyonun ziyaret ettiði gün üç bebek ve onlara bakan oldukça genç
anneleri tüm zamanlarýný orada geçirdiler (ayný yerde uyuyorlardý). Bu, cezaevi sakinlerinin bir
çalýþma gününe eþit bir aktivite.(a)
Birleþik Devletler: Çocuklar ve Mahpus Anneleri için Özel Programlar Ýçeren Bakým Odalarý
Birleþik Devletler New Yorktaki Bedford Hills Cezaevinde bulunan Çocuk Merkezi, cezaevi
programlarýna katýlan mahpus annelerin bebeklerine bir yaþýna kadar bakýldýðý bakým odasýný içerir.
Bu süre anne ve bebeðin birlikte ayrýlacaklarýndan emin olunduktan sonra, 18 aya uzatýlabilir.
Çocuk Merkezi ebeveynlik becerilerini geliþtirir ve cezaevi sakinlerinin hem içeride hem de
dýþarýda yaþayan çocuklarýna hizmet eder. Bir seferde yaklaþýk 75 anne gelmektedir. Bir yýl içinde
yaklaþýk 700 anneye hizmet verir. Çoðu kadýn haftada bir günle beþ gün arasý programa dahil olur.
Programýn amacý kadýnlarýn akýl saðlýðý ihtiyaçlarýna odaklanarak, mahpuslarýn anne olmayý
öðrenmelerine yardýmcý olmaktýr. Diðer odak alanlar; aileyle iliþki, toplumsal hayata dönüþ ve
ebeveynliktir. Kadýnlarýn, belirli etkinlikler ve servislere dair ihtiyaçlarýyla uyum gösterebilmek için
vaka yönetimi yaklaþýmý kullanýlýr. Programlama iki dilde yapýlýr ve pek çok etkinlikte kültürel
farklýlýklar gözetilir. Daha evvel programýn katýlýmcýsý olan mahpuslarýn çoðunun koordinatör olarak
iþe alýnmalarý, programýn benzersiz bir özelliðidir. (b)
Letonya: Cezaevinde Bulunan Annelerin Çocuklarý Ýçin Çocuk Evi
Kadýn Cezaevi yarý kapalýdýr ve cezaevi sýnýrlarý içinde ayrý bir binada çocuklarýn dört yaþýna kadar
kaldýklarý bir çocuk evi bulunmaktadýr. Mahpus kadýnlar bir yaþýna kadar çocuklarýyla kalabilirler
ve daha sonra çocuklarýyla günde iki kez 1,5 saat buluþmalarýna izin verilir. Çocuklar dört yaþýna
girdiklerinde ya akrabalarý yanýna ya da her gün 810 çocuðu barýndýran diðer çocuk bakým evlerine
yerleþtirilirler.
Letonyadaki Soros Vakfý tarafýndan desteklenen bir projeyle çocuk evi Sosyal Pediatri Merkezinin
yakýn iþbirliðiyle kadýn mahpuslar için yaratýcý ebeveynlik becerileri programý baþlatmýþtýr. (c)
Hindistan: Mahpuslarýn ve Cezaevi Yetkililerinin Çocuklarý Ýçin Kreþler ve Bakým Odalarý
Hindistanýn Karnataka eyaletindeki cezaevlerinde, anne babalarýyla birlikte cezaevinde kalan
çocuklar, cezaevi yetkililerinin çocuklarý ve cezaevine yakýn yaþayan çocuklar için kreþ ve bakým
evleri kurulmuþtur. Bu tesislerin ortak iþleyiþi, tekrarlarý (hem mahpus çocuklarý hem de diðer
çocuklar için ayrý ayrý hizmet verilmesini) ya da kreþlerin az sayýda çocuða hitap etmesini (2006da
Karnataka cezaevlerinde mahpus anneleriyle yaþayan çocuk sayýsý 29du) engeller. Civar bölgelerdeki
çocuklarla kaynaþmalarýný saðlayan bu programla cezaevlerinde yaþayan çocuklarýn sosyal izolasyonlarý
da önlenmiþ olur. Ancak kreþ gözetmenleri (mahpus anneler de dahil olmak üzere) bir gruba dahil
çocuðun (örneðin mahpus çocuklarýnýn) diðerleri tarafýndan dýþlanmalarýný engellemelidir.(d)
(a) Bulgaristanda Tutuklama Merkezleri, Ýnsan Haklarý STKlarýndan oluþan delegasyonun 27 ve 28 Eylül 2004te
cezaevlerine yaptýðý ziyaretin Raporu, Uluslararasý Ýnsan Haklarý Ýçin Helsinki Birliði, sf.47. Bilgi, Bulgaristandaki tek kadýn
cezaevi olan Sliven cezaevinden bahsetmektedir.
(b) Morash ve arkadaþlarý, a.g.y.,s.8
(c) Orta Avrupada Cezaevinde Kadýnlar, Özet ve Ýstatistikler,PRI Bilgi Paketi, Litvanya
(d) Quaker Birleþmiþ Milletler Ofisi, Ebeveynlerin Hapsedilmesinin Çocuklarý Üzerindeki Etkileri, Cezaevinde Kadýnlar
ve Hapsedilmiþ Annelerin Çocuklarý Serisi, Robertson, O., Nisan 2007, s.32.
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Kamboçya: Cezaevindeki Hamile ve Çocuklu Kadýnlara STK Desteði
2003te Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Desteklenmesi Ýçin Kamboçya Birliði (LICADHO) adlý bir
STK, cezaevlerindeki bebekler, çocuklar ve hamile kadýnlara yardým amacýyla Bir Cezaevi Evlat
Edinin kampanyasý baþlattý. Programýn amacý bireylerin ve kuruluþlarýn cezaevlerindeki bu hassas
gruplara destek olmalarýný saðlamaktý. Ekim 2006da projenin birey veya kuruluþ 13 adet ortaðý vardý
ve mahpuslarýn çocuklarýyla yaþadýklarý 10 cezaevine yardýma baþladýlar. 20052006 yýllarýnda, Bir
Cezaevi Evlat Edinin projesi Kamboçya cezaevlerinde kalan çocuklar, onlarýn ebeveynleri ve hamile
kadýnlara yiyecek, malzeme saðladý ve týbbi yardým yaptý. Proje ayrýca cezaevlerindeki çocuklarýn
eðitim ve geliþim þanslarýnýn eksikliði problemiyle ilgilenmekte ve bu problemi çözmek üzere projede
ikinci bir evreyi baþlatmayý planlamaktadýr. (e)
Ýspanya: Çocuklu Mahpuslar Ýçin Aile Hücreleri
Ýspanya Aranjuezde bir cezaevi çocuklar ve hapsedilmiþ ebeveynleri için (hem anne hem de baba)
ailelerin birlikte kalabilecekleri, çocuklarýn hapsedilmiþ aileleriyle bað kurabilecekleri aile birimleri
sunmaktadýr. Dýþarýda bir yuva ve oyun bahçesiyle birlikte geniþ hücreler çocuk dostu bir ortam
yaratmaktadýr. Standart bir oda, duvarlarý Miki Fare, Varyemez Amca ve aile fotoðraflarýyla süslenmiþ,
14 metrekare bir alaný kaplamaktadýr. Çift kiþilik bir yatak, oyuncak dolu bir çocuk karyolasý, küçük
bir banyo ve dýþarýya bakan pencereleri vardýr. Bir doktor haftada iki defa ziyaret eder. Çocuklar 3
yaþýna kadar cezaevinde kalabilmektedirler. Bu yaþtan sonra çocuklar tahliye edilerek akrabalarý
yanýna veya sosyal hizmet kurumlarýna yerleþtirilir, aileleri de her zamanki hücrelerine dönerler. (f)
(e) LICADHO, Kamboçyada Cezaevi Koþullarý, 2005 ve 2006: Hayatta Bir Gün ,Ocak 2007, s.32-33
(f) Ýspanyol Cezaevleri çocuklarý olan mahpuslara aile hücreleri sunuyor, Associated Press, Pazartesi, 5 Þubat 2007,
Aranjuez, Ýspanya

Çocuðun cezaevinden tahliyesi hassasiyetle ve yalnýz alternatif bakým düzenlemeleri
belirlendiðinde yapýlmalýdýr. Çocuklar annelerinden ayrýlýp bir kuruma, aile veya
tanýdýk yanýna yerleþtirildiklerinde kadýn mahpuslara çocuklarýyla görüþmeleri
için tüm olanaklar saðlanmalýdýr. Böylelikle anne üzerinde oluþabilecek ruhi
gerginlik ve çocuðun yaþayabileceði duygusal travma ihtimali azaltýlýr; çocuklar
olasý geliþim sorunlarýndan korunmuþ olur. Anne ve çocuðu yavaþ yavaþ ayrýlýða
alýþtýrmak için ayrýlýðý takip eden ilk zamanlarda, yatýlý ziyaretler gibi ara dönem
düzenlemeleri düþünülebilir.
Devletin çocukla ilgili sorumluluklarý bir yetimhaneye veya mahpusun ailesinin
yanýna yerleþtirilmesiyle tamamlanmaz. Çocuk Haklarý Sözleþmesi Madde 9(3)e
uygun olarak devletin sorumluluðu, çocuðun annesiyle sýklýkla baðlantý kurmasýný
saðlamak ve çocuðun duygusal geliþimi üzerinde ayrýlýðýn yarattýðý zararlý etkileri
en aza indirmek konularýna yayýlýr. Anne ve çocuk arasýnda düzenli iletiþimin
saðlanmasý için cezaevine seyahat masraflarýnýn karþýlanmasý amacýyla maddi
destek saðlanmasý ve bürokratik prosedürlerin azaltýlmasý gibi pratik tedbirler de
alýnabilir.
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11. Özel Kategoriler
11.1 Yargýlama Öncesi Tutuklular
Kiþisel ve Siyasal Haklar Uluslararasý Sözleþmesi
Madde 10
2 (a) Tutuklu sanýklar, istisnai haller dýþýnda mahpuslardan ayrý tutulur ve kendilerine mahpus edilmemiþ kimselerin statüsüne uygun tarzda ayrý bir muamele uygulanýr.
Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar
84. (1) Gözaltýna alýnan veya haklarýnda bir suç isnadý olduðu için polis nezaretinde veya tutukevinde
(hapishanede) tutulan ve fakat henüz yargýlanmamýþ ve hüküm giymemiþ olan kiþiler, bundan sonra
bu kurullarda tutuklu olarak geçecektir.
(2) Hükümlü olmayan mahpuslarýn masum olduklarý varsayýlýr ve kendilerine buna göre muamele
yapýlýr.
(3) Kiþi özgürlüðünün korunmasý için getirilen veya tutuklu bulunanlar bakýmýndan uyulmasý gereken
usulleri belirten kurallar saklý kalmak kaydýyla, bu mahpuslar, aþaðýda sadece temel unsurlarý gösterilen kurullarda tanýmlanan özel bir rejimden yararlandýrýlýr.
85. (1) Tutuklu olan mahpuslar, hükümlü mahpuslardan baþka bir yerde tutulurlar.
(2) Genç tutuklular, yetiþkinlerden ayrý bir yerde ve kural olarak ayrý bir kurumda tutulurlar.
[ ]
92. Tutuklularýn ailelerini tutulmalarý konusunda hemen haberdar edebilmelerine izin verilir; tutuklularýn aileleri ve arkadaþlarýyla irtibat kurabilmeleri ve adalet daðýtýmýnýn yararý ve kurumun güvenliði ve düzeni için gerekli kýsýtlama ve denetime tabi olarak, aileleri ve arkadaþlarý tarafýndan ziyaret
edilebilmeleri için kendilerine her türlü makul kolaylýk gösterilir.
93. Tutuklularýn savunmalarýný hazýrlayabilmeleri için ücretsiz adli yardým almak üzere baþvurmalarýna
ve savunmalarý konusunda görüþmek üzere avukatý tarafýndan ziyaret edilmelerine ve hazýrladýklarý
gizli talimatlarý avukatlarýna verebilmelerine imkan tanýnýr. Bu amaçlar için, tutuklunun istemesi
halinde kendisine yazýlý materyaller saðlanýr. Mahpuslar ile avukatlarý arasýndaki görüþmeler gözle
izlenebilir, ancak polisin veya kurum personeli onlarý dinleyemez.
Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kiþilerin Korunmasý için Prensipler Bütünü
1. Madde
Herhangi bir biçimde tutulan veya hapsedilen bir kimse, insaniyetin ve insanýn doðuþtan sahip olduðu insanlýk onuruna saygýnýn gerektirdiði bir biçimde muamele görür.
6. Madde
Herhangi bir biçimde tutulan veya hapsedilen bir kimse iþkenceye veya zalimane, insanlýk dýþý veya
onur kýrýcý muamele veya cezaya maruz býrakýlamaz. Hiçbir durum, iþkenceyi veya diðer zalimane,
insanlýk dýþý veya onur kýrýcý muamele veya cezayý haklý göstermek için ileri sürülemez.
7. Madde
1. Devletler, bu prensiplerde yer alan haklara ve ödevlere aykýrý bütün fiilleri hukuken yasaklar; bu
tür eylemleri gerekli yaptýrýmlara baþlar ve bu tür eylemler hakkýnda yapýlan þikayetler konusunda
tarafsýz soruþturmalar yapar.
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2. Bu prensipler bütününün ihlal edildiðine veya ihlal edilmek üzere olduðuna inanmak için sebepleri
bulunan kamu görevlileri, konuyu üst makamlara veya gerektiði takdirde konuyu incelemeye veya
hukuki yoldan çözüm getirmeye makamlara veya organlara bildirir.
3. Bu prensipler bütününün ihlal edildiðine veya ihlal edilmek üzere olduðuna inanmak için sebepleri
bulunan herhangi bir kimse, olaya karýþan kamu görevlilerin üst makamlarýndan baþka, konuyu
incelemeye veya hukuki yoldan çözmeye yetkili diðer makam veya organlara bildirme hakkýna sahiptir.
9. Madde
Bir kimseyi gözaltýna alan, o kimseyi tutan veya olayý soruþturan görevliler, sadece hukuken
kendilerine verilmiþ olan yetkileri kullanýrlar ve bu yetkilerin kullanýlmasý yargýsal veya diðer bir
makamýn denetimine tabi tutulur.

Anahtar ilke, bir adli mahkeme tarafýndan henüz hüküm giymemiþ ve
cezalandýrýlmamýþ tüm mahpuslarýn, suçlarý sabitlenene kadar masum olduklarýnýn
düþünülmesi ve öyle muamele edilmesidir. Ancak pratikte bu ilkenin uygulamasýnda
kadýnlar, kadýn mahpuslar için yeterli yer olmadýðý için ayrýmcýlýða uðramaktadýrlar.
Bu durum, henüz yargý süreci tamamlanmamýþ tutuklu kadýnlarýn SMR Kural 85
(1)e aykýrý olarak hükümlülerle birlikte ayný cezaevlerinde kalmalarýna yol açar
ve hükümlülerle ayný rejime tabi kýlýnýrlar. Yine birçok kadýn, cezaevlerinin azlýðý
nedeniyle gerektiðinden daha yüksek güvenlik seviyesinde tutulur; yani hala
masumluk durumlarýný koruyan kadýnlar yüksek güvenlik koþullarýnda tutulurlar.
Bu uygulama kabul edilemez.
Bundan daha az kabul edilebilir bir durum ise yargýlama öncesi tutuklularý otomatik
olarak yüksek riskli mahpuslar olarak sýnýflandýrmaktýr. Örneðin, bazý ülkelerde
ihtiyari tedbir olarak tutulan kiþiler otomatik olarak azami güvenlik mahpuslarý
olarak sýnýflandýrýlmakta, buna göre her þeyden önce kiþisel eþya ve ziyaret haklarý
sýnýrlandýrýlmakta ve bu da onlarla birlikte kalan hüküm giymiþ kadýnlarý etkile
mektedir.83 Ýhtiyati tedbir olarak tutulan kiþilerin bulunmasý, orta ve asgari
güvenlik mahpuslarýnýn uygulamada sýnýflandýrma statüleri için gerekenden çok
daha aðýr koþullarda tutulmalarý anlamýna gelir84 Herhangi bir suçtan ötürü
hüküm giymemiþ kimselerin yüksek güvenlik gerektirir þekilde sýnýflandýrýlmasý
hiçbir durumda kabul edilemez ve özellikle kadýnlar üzerinde zararlý etkileri vardýr.
Kadýnlar aile ziyaretlerinin de kýsýtlanabildiði, yüksek güvenlik seviyesinde
yerleþtirildikleri zaman büyük oranda bunalým yaþarlar.
Yargýlama öncesi tutuklular ve hüküm giymiþ olanlar birbirlerinden ayrý yerlere yerleþtirilmelidir. Olaðan dýþý hallerde duruþmasý görülmemiþ tutuklularý
hükümlülerden ayýrma kuralý uygulanmazsa, cezaevi yöneticileri henüz hüküm
giymemiþ olanlarýn farklý bir rejime tabi tutulmalarýný garanti etmelidir. Bu
83 Cezaevinde Kadýnlar: Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar üstüne bir yorum, a.g.y., s.84.
84 Beyond Bars Alliance NSW, Yeni Güney Galler Ceza Adaleti Sistemi içindeki kadýnlarýn yaþadýðý ayrýmcýlýk üstüne araþtýrma
yapýlmasý için Ayrýmcýlýk Karþýtý Komisyon Üyesine sunulan belge, 2005,
http://www.sistersinside.com.au/media/NSWADCREPORT.PDF (20 Temmuz 2005te ulaþýldý) s.8-9, alýntýlandýðý kaynak Cezaevinde
Kadýnlar: Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar üstüne bir yorum, a.g.y., s.84

74 CEZAEVÝ MÜDÜRLERÝ VE POLÝTÝKA YAPICILAR ÝÇÝN KADINLAR VE HAPSEDÝLME ÜZERÝNE EL KÝTABI

durumda, yargýlama öncesi tutuklularýn yararlanabileceði tüm haklardan; ziyaret kurallarý, kiþisel eþya, dýþarýdaki saðlýk hizmetlerine eriþim, yiyecek vb.
gibi SMR Kural 84-93te verilen tüm haklardan yargýlama öncesi tutuklu kadýnlar da yararlanabilecektir.
Yargýlama öncesi tutuklular için temel ihtiyaç acil ve düzenli hukuki danýþmanlýktýr. Cezaevi personeli mahpuslarýn avukatlara eriþmelerine destek olmalý,
avukatlarýyla buluþmalarýný saðlamalýdýr. Kadýnlar çoðunlukla okuma yazma
bilmedikleri, güvensiz olduklarý, haklarýný daha az bildikleri ve çoðu durumda
psiko-sosyal yetersizlikler taþýdýklarý için özellikle böyle bir yardýma ihtiyaç
duyarlar.
Ek olarak, yargýlama öncesi kadýn tutuklular özellikle hassas durumlarý yüzünden özel güvenlik önlemleri gerektirebilir. Özellikle yargýlama öncesi tutukluluk
döneminde kadýnlar suistimal tehlikesiyle karþý karþýyadýr; itiraf almak için
cinsel istismar ve diðer þiddet türleri bir tehdit aracý olarak kullanýlabilir. Dolayýsýyla, güvenlik ve emniyet ile ilgili baþlýk 4te verilen politika ve kurallarýn,
yargýlama öncesi gözaltý tesislerinde gayretle uygulanmasý hayatidir.
Üreme ile ilgili suçlar nedeniyle tutuklanan kadýnlar; yakýn geçmiþte doðum,
kürtaj, düþük ve saðlýk veya hayatý tehdit eden koþullarda doðum gibi deneyimler
yaþadýklarý için yargýlama öncesi tutukluluklarý sýrasýnda yüksek saðlýk riski
altýnda bulunabilirler. Özel saðlýk bakýmý ihtiyaçlarý yanýtlanmalý ve gerekirse
tedavi için halk hastanelerine sevk edilmelidirler.

11.2 Yabancý Uyruklu Kadýnlar
Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar
38. (1) Yabancý ülke vatandaþý olan mahpuslarýn vatandaþý olduklarý ülkenin diplomatik ve konsolosluk
temsilcileriyle makul imkanlarla iletiþim kurmalarýna izin verilir.
(2) Hapsedildikleri ülkede, vatandaþý olduklarý devletin diplomatik veya konsolosluk temsilcisi bulunmayan mahpuslar, mülteciler veya vatansýz kimseler, kendilerinin menfaatlerinden sorumlu olan
devletlerin diplomatik temsilcileriyle veya bu durumdaki kimseleri korumakla görevli ulusal veya
uluslararasý makamlarla ayný imkanlarla iletiþim kurmalarýna izin verilir.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R (84) 12 Sayýlý Yabancý Uyruklu Mahpuslara Ýliþkin Tavsiye
Kararý (a)
13. Vatandaþlara sunulan tüm olanaklardan yararlanamayan ve tutukluluk koþullarý genellikle daha
zor olan yabancý mahpuslara, mümkün olduðunca bu dezavantajlarý kapatacak þekilde davranýlmalýdýr.
(a) Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulunda Bakanlýk Temsilcilerinin 374. buluþmasýnda, 21 Haziran 1984 tarihinde almýþ olduðu
karar.
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Konsolosluk Ýliþkileri Hakkýnda Viyana Sözleþmesi
Madde 36 - Gönderen Devlet Uyruklarý ile Temas
1. Gönderen devletin uyruklarýna iliþkin konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesinin kolaylaþtýrýlmasý
amacýyla:
a) Konsolosluk memurlarý gönderen devletin uyruklarý ile görüþmek ve onlarý ziyaret etmek serbestisine
sahip olacaklardýr. Gönderen devletin uyruklarý da keza konsolosluk memurlarý ile görüþmek ve onlarý ziyaret etmek serbestisine sahip olacaklardýr.
b) Ýlgili talep ettiði takdirde, kabul eden devletin yetkili makamlarý gönderen devletin bir uyruðunun
gönderen devlet konsolosluðu görev çevresinde tutuklanmasýndan, hapsedilmesinden veya önleyici
mahiyette veya herhangi bir þekilde gözaltýna alýnmasýndan vakit geçirmeksizin söz konusu konsolosluðu
haberdar edeceklerdir. Tutuklanmýþ, hapsedilmiþ veya önleyici mahiyette veya herhangi bir þekilde
gözaltýna alýnmýþ olan kiþiden konsolosluða hitaben çýkmýþ her türlü haber, keza, anýlan makamlarca
derhal konsolosluða intikal ettirilecek ve yine bu makamlar, bu bentle tanýnmýþ olan haklar hakkýnda
ilgili kiþiye gecikmeksizin bilgi vereceklerdir.
c) Konsolosluk memurlarý, hapsedilmiþ, önleyici mahiyette veya herhangi bir þekilde gözaltýna alýnmýþ
olan gönderen devletin uyruðunu ziyaret etmek, onunla görüþmek ve muhaberatta bulunmak ve
onun mahkemeler önünde temsilini saðlamak hakkýna sahiptirler. Konsolosluk memurlarý, keza,
kendi konsolosluk görev çevresinde, bu hükmün yerine getirilmesi amacýyla hapsedilmiþ veya
gözaltýna alýnmýþ olan gönderen devletin uyruðunu ziyaret etmek hakkýna sahiptirler. Bununla
beraber, konsolosluk memurlarý, hapsedilmiþ veya önleyici mahiyette veya herhangi bir þekilde
gözaltýna alýnmýþ bulunan bir vatandaþýn açýkça muhalefet etmesi halinde, bu vatandaþ lehine
müdahalede bulunmaktan kaçýnacaklardýr.
2. Bu maddenin 1.fýkrasýna istihdaf olunan haklar, kabul eden devletin kanun ve düzenlemeleri
çerçevesinde kullanýlacaktýr. Bununla beraber, bu kanun ve düzenlemeler bu maddeyle tanýnmýþ
olan haklarýn tam olarak kullanýlmasýna imkan vereceklerdir.
Yabancý Uyruklu Mahpuslarýn Transferi Ýçin Model Anlaþma ve Yabancý Uyruklu Mahpuslara
Muameleye Dair Tavsiyeler (a)
[Alýntýlar]
EK 1
I. Genel Prensipler
1. Suçlularýn yeniden yerleþimlerini harekete geçirmek, dýþarýda iþledikleri bir suçtan ötürü mahpus
olmuþ kiþilerin mümkün olduðunca erken bir dönemde cezalarýný çekmek üzere vatandaþý olduklarý
veya yerleþik olduklarý ülkelere dönmelerine yardýmcý olarak saðlanýr. Buna uygun olarak, devletler
birbirlerine iþbirliði için en geniþ imkanlarý tanýmalýdýr.
[ ]
7. Vatandaþý olduðu veya mukim olduðu (ikamet ettiði) ülkeye transferi, mahpus ancak özgür iradesiyle
bunu onayladýðý takdirde gerçekleþebilir.
[ ]
13. Bir kiþinin almýþ olduðu cezayý, cezayý hükmeden devlette çekilebilmesi için transfer gerçekleþiyorsa,
cezanýn dayandýðý suç için bulunduðu ülkede tekrar yargýlanamaz.
(a) Suçun Önlenmesi ve Faillere Yapýlacak Muameleyle Ýlgili 7. Birleþmiþ Milletler Kongresi, Milano, Ýtalya, 26 Aðustos6
Eylül 1985, A/CONF. 121/10, 25 Nisan 1985
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II. Prosedür Düzenlemeleri
[ ]
18. Hüküm giymiþ kiþi tarafýndan iki ülkeden birinde halihazýrda çekilmiþ olan hapis süresi, toplam
ceza süresinden düþülmelidir.
19. Transfer hiçbir durumda mahpusun cezasýný aðýrlaþtýrmaya yol açmamalýdýr.

Yabancý uyruklu mahpuslar hapsedildikleri ülkede ikamet edebilir ya da etmeyebilir.
Ýki grup da belirli zorluklarla karþýlaþmaktadýr.
Cezaevi yetkilileri yabancý uyruklu kadýnlarýn ihtiyaçlarýna karþý, özellikle içinde
bulunduklarý savunmasýz hal nedeniyle, hassasiyet göstermelidir. Özellikle ikamet
etmeyenler diðer kadýnlara nazaran,izole edilmenin yarattýðý bunalýma daha
yatkýndýrlar. Çocuklarý da dahil olmak üzere aileleriyle az görüþebilirler ya da
hemen hiç baðlantýlarý yoktur. Cezaevinde genel olarak konuþulan dili de bilmiyorlarsa yalnýzlýklarý artar. Yalnýz anne olanlar veya ailelerinin tek çekip çevireni
olanlar, özellikle de eðer çocuklarý kendi ülkelerinde kalmýþsa, onlarýn durumlarý
hakkýnda aþýrý endiþelenebilirler.
Eðer duruþmayý bekliyorlarsa; bulunduklarý ülkenin hukuki sistemini az anlay
abildikleri, kendilerine yöneltilen suçlamalar ve cezalarý hakkýnda detaylý bir bilgi
sahibi olmadýklarý ve uygun hukuki danýþmana eriþmekte zorluklar yaþadýklarý
için ýstýraplarý artabilir. Cinsel istismar veya diðer þiddet türlerine maruz kalmýþlarsa
(Örneðin, insan kaçakçýlýðý kurbaný veya göçmen ev hizmetlileri olarak) savunmasýz
hissedebilir, daha fazla kötü muameleye maruz kalmaktan korkabilirler.
Cezaevi yetkilileri yerleþik ya da deðil tüm yabancý uyruklu mahpuslarýn, cezaevi etkinlikleri ve diðer servisler kadar, kendi konsolosluklarýndan temsilcilerle
(eðer mahpus böyle bir baðlantýya açýk bir þekilde karþý çýkmýyorsa) derhal ve
düzenli görüþmeler yapabilmelerini, hukuki danýþman ve çevirmene danýþabilmelerini, anladýklarý bir dilde eþit düzeyde bilgiye eriþebilmelerini saðlamalýdýr.
Baþka bir ülkede bulunduklarý için mahpuslarýn aileleri ve akrabalarýyla düzenli iletiþimleri zor oluyorsa, bu dezavantajý kapatmak üzere cezaevi yetkilileri
ek olanaklar saðlamalýdýr. Bu olanaklar; yabancý uyruklu olanlarýn telefon
kullanma haklarýnýn artýrýlmasý, ülkeler arasý zaman farklýlýklarýný düþünerek
farklý zamanlarda telefon edebilmelerine izin verilmesi, seyrek ziyaretleri telafi
etmek üzere daha uzun ziyaret kabullerine imkan tanýnmasý gibi önlemleri
içerebilir. Kaynaklarýn elveriþli olduðu yerlerde, seyahat ve telefon masraflarýnýn
karþýlanmasý için finansal destek de düþünülebilir.
Hukuki destek, danýþmanlýk ve týbbi servisler, disiplin meselelerinde ifade
alýmý ve þikayet mekanizmalarý, yabancý uyruklu mahpuslarýn dil gerekliliklerini
göz önünde bulundurmalýdýr ve gerekli olduðunda tercüman saðlanmalýdýr.
Dili öðrenmeye ihtiyacý olanlar ve özellikle de uzun dönemli hapis cezalarý
alanlar için dil kurslarýnýn saðlanmasý öncelikli olmalýdýr.
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Yabancý uyruklu mahpuslarýn -özellikle cezaevi nüfusunun çoðunluðunun konuþtuðu dili konuþmayan yerleþik olmayan mahpuslar- etkinlik ve programlara
eriþimlerini saðlamak için gerektiði yerlerde tercüme servisleri yanýnda (Örneðin, ayný milliyetten olanlar arasýnda akran desteði ve kendi kendine yetme
gruplarý kurulmasýnýn teþvik edilmesi gibi) ek önlemler de alýnmalýdýr. Ýlgili
mahpuslara danýþýlarak ayný ülke vatandaþlarýnýn birbirlerine yakýn yerleþtirilmeleri de düþünülebilir.
Yabancý uyruklu mahpuslarý destekleyen STKlar da cezaevlerini ziyaret ederek
denk programlar uygulamaya teþvik edilebilir. Bu tür STKlarýn iletiþim bilgileri mahpuslara açýk olmalýdýr. Toplumsal örgütlerin desteði, genellikle yabancý uyruklu mahpuslarýn tüm ihtiyaçlarýný karþýlayacak durumda olmayan
cezaevi yönetimleri için çok faydalý olabilir.
Yerleþik olmayan yabancý uyruklu kadýn mahpuslarýn kendi ülkelerine transferleri, ülkelerinde kalmýþ çocuklarý da varsa, mahpusun bu yöndeki arzusu
ve transferin mahpus için herhangi bir insan haklarý ihlali riski taþýmamasý
þartý ile cezaevi hayatlarýnýn mümkün olduðunca erken dönemlerinde düþünülmelidir. Kendi ülkelerinde cezalarýný çekebilme olasýlýðý ve bunun sonuçlarý
yabancý uyruklu mahpuslara ayrýntýyla açýklanmalý ve kararlar mahpusun
tam rýzasý ile alýnmalýdýr.
Cezalarýný tamamladýktan sonra sýnýr dýþý edilen yerleþik yabancý uyruklu kadýnlar, geride býraktýklarý ailelerinden ayrý düþebilirler, bu kadýnlar ayný zamanda anneyseler bu durum ek bir ceza haline gelir. Ulusal mevzuat, yabancý
uyruklu mahpuslarýn sýnýr dýþlý edilmelerini hükmederse, cezaevi yetkilileri
ve konsolosluk temsilcileri herhangi bir itiraz süreci için hukuki danýþmanlýða
eriþimi saðlamak adýna ellerinden geleni yapmalýdýr. Eðer sýnýr dýþý edilme
kaçýnýlmazsa yetkililer gerekli dokümanlarýn alýnmasý, seyahat düzenlemeleri
yapýlmasý ve mahpuslarla kendi ülkelerindeki akrabalarý arasýnda mümkün
olan iletiþimin saðlanmasý yolunda destek olmalýdýr. Sivil toplum örgütleri de
süreç esnasýnda destek verebilir, mahpuslar ve uzak aile üyeleri arasýnda
iletiþime olanak yaratabilir, sayýsýz problemi çözerek prosedürleri açýklamada
yardýmcý olabilirler.
Kadýn ya da erkek yabancý uyruklu mahpuslara nasýl muamele edileceðine dair
daha ayrýntýlý kýlavuz ilkeler ve önerilere eriþmek için lütfen, UNODC Özel Ýhtiyaç
Sahibi Mahpuslar El Kitabýnýn Yabancý Uyruklu Mahpuslar bölümüne bakýnýz.

11.3 Cezaevindeki Genç Kýzlar
Kanunla çatýþma içinde olan genç kýzlar, fail çocuklarýn ve özellikle genç kýzlarýn
durumlarýna verebilecek uygun yanýtlarýn olmayýþý nedeniyle genellikle cezaevlerinde
ve diðer kadýn mahpuslarla birlikte tutulur. Bu el kitabý, kanunla çatýþma halinde
olan genç kýzlarýn topluma yeniden entegrasyonlarý için ayrý çocuk adalet
kurumlarýnýn kurulmasý konusunu içermez. Ancak þunu not etmek önemlidir;
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Aþaðýdaki Çocuk Haklarý Sözleþmesinden yapýlmýþ alýntý gibi uluslararasý
sözleþmelerle uyumlu bir þekilde ayrý strateji ve politikalarýn bu kategorideki
çocuklarýn iyileþtirilmesi ve rehabilitasyonlarý için oluþturulmasý, sayýlarý az dahi
olsa, gerekmektedir.
Çocuk Haklarý Sözleþmesi
Madde 3
3. Taraf devletler, çocuklarýn bakýmý ve korunmasýndan sorumlu kurumlarýn, hizmet ve faaliyetlerin
-özellikle güvenlik, saðlýk, personel sayýsý ve uygunluðu ve yönetimin yeterliliði açýsýndan- yetkili
makamlarca konulan ölçülere uymalarýný taahhüt ederler.
Madde 36
Taraf devletler, esenliðine herhangi bir biçimde zarar verebilecek baþka her türlü sömürüye karþý
çocuðu korurlar.
Madde 37
Taraf devletler, aþaðýdaki hususlarý saðlarlar:
(a) Hiçbir çocuk iþkence veya diðer zalimce, insanlýk dýþý veya aþaðýlayýcý muamele ve cezaya tabi
tulmayacaktýr. On sekiz yaþýndan küçük olanlara, iþledikleri suçlar nedeniyle idam cezasý erilemeyeceði
gibi salýverilme koþulu bulunmayan ömür boyu hapis cezasý da verilmeyecektir.
(b) Hiçbir çocuk yasa dýþý ya da keyfi biçimde özgürlüðünden yoksun býrakýlmayacaktýr. Bir çocuðun
tutuklanmasý, alýkonulmasý veya hapsi yasa gereði olacak ve ancak en son baþvurulacak bir önlem
olarak düþünülüp, uygun olabilecek en kýsa süre ile sýnýrlý tutulacaktýr.
(c) Özgürlüðünden yoksun býrakýlan her çocuða insancýl biçimde ve insan kiþiliðinin özünde bulunan
saygýnlýk ve kendi yaþýndaki kiþilerin gereksinimleri göz önünde tutularak davranýlacaktýr.
Özgürlüðünden yoksun olan her çocuk, kendi yüksek yararý aksini gerektirmedikçe, özellikle
yetiþkinlerden ayrý tutulacak ve olaðanüstü durumlar dýþýnda ailesi ile yazýþma ve görüþme yoluyla
iliþki kurma hakkýna sahip olacaktýr.
(d) Özgürlüðünden yoksun býrakýlan her çocuk, kýsa zamanda yasal ve uygun olan diðer yardýmlardan
yararlanma hakkýna sahip olacaðý gibi özgürlüðünden yoksun býrakýlmasýnýn yasaya aykýrýlýðýný bir
mahkeme veya diðer yetkili, baðýmsýz ve tarafsýz makam önünde iddia etme ve böylesi bir iþlemle
ilgili olarak ivedi karar verilmesini isteme hakkýna da sahip olacaktýr.
Madde 39
Taraf devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, iþkence ya da her türlü zalimce, insanlýk
dýþý veya aþaðýlayýcý muamele ya da ceza uygulamasý ya da silahlý çatýþma maðduru olan bir çocuðun,
bedensel ve ruhsal bakýmdan saðlýðýna yeniden kavuþmasý ve yeniden toplumla bütünleþebilmesini
temin için uygun olan tüm önlemleri alýrlar. Bu tür saðlýða kavuþturma ve toplumla bütünleþtirme,
çocuðun saðlýðýný, özgüvenini ve saygýnlýðýný geliþtirici bir ortamda gerçekleþtirilir.
Madde 40
1) Taraf devletler hakkýnda ceza yasasýný ihlal ettiði iddia edilen ve bu nedenle itham edilen ya da
ihlal ettiði kabul edilen her çocuðun; çocuðun yaþý ve yeniden topluma kazandýrýlmasýnýn ve toplumda yapýcý rol üstlenmesinin arzu edilir olduðu hususlarý göz önünde bulundurularak, taþýdýðý saygýnlýk
ve deðer duygusunu geliþtirecek ve baþkalarýnýn da insan haklarýna ve temel özgürlüklerine saygý
duymasýný pekiþtirecek nitelikte muamele görme hakkýný kabul ederler.
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Birleþmiþ Milletler Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar
8. Cinsiyetleri, yaþlarý, ceza sicilleri, tutulmalarýnýn hukuki nedenleri ve kendilerine uygulanacak rejimin gerekleri dikkate alýnarak farklý kategorilere ayrýlan mahpuslar, ayrý kurumlarda veya bu kurumlarýn ayrý bölümlerinde tutulurlar. Bu nedenle,
[ ]
(d) Genç mahpuslar yetiþkin mahpuslardan ayrý yerde tutulurlar.
Birleþmiþ Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanmasý Hakkýnda Asgari Standart Kurallar
(Pekin Kurallarý)
Kural 26.4
Çocuk kýz suçlulara tutulduklarý kurumlarda kiþisel ihtiyaçlarý ve sorunlarý ile mütenasip ihtimam
gösterilmelidir. Kýzlar hiçbir surette çocuk erkek suçlulara gösterilenden daha az bakým, koruma ve
yardým görmemelidir. Adil muamele saðlanmalýdýr.
Birleþmiþ Milletler Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanmasý Hakkýnda Asgari Standart Kurallar
(Pekin Kurallarý) Üzerine Yorum
Suçun Önlenmesi ve Suçlulara Muamele ile Ýlgili 6. BM Kongresinde de belirtildiði gibi Madde 26.4,
kadýn faillerin erkek örneklerinden daha az ilgi gördükleri gerçeðine dikkat çeker. Özellikle 6.
Kongrenin 9 numaralý önergesi, ceza adaleti sisteminin her aþamasýnda kadýn faillere adil davranýlmasýný ve tutukluluklarý sýrasýnda onlara problemleri ve ihtiyaçlarý doðrultusunda özel bir
ihtimam gösterilmesini talep eder. Ayrýca bu kural, 6. Kongrenin diðerlerine ilaven ceza adaleti
sisteminde eþit muameleyi talep eden Caracas Deklarasyonu ýþýðýnda ve Kadýnlara Yönelik Ayrýmcýlýðýn
Elimine Edilmesi Deklarasyonu ve Kadýnlara Yönelik Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Elimine Edilmesi
Sözleþmesinin arka planýnda deðerlendirilmelidir.

3.

Yasa ve Uygulama
Deðiþiklikleriyle Kadýn
Cezaevi Nüfusunun
Azaltýlmasý

Kadýn mahpus sayýsýndaki artýþýn sadece kendilerine deðil, aileleri ve özellikle de
kalabalýk bir çocuk grubu üzerine olumsuz etkileri düþünüldüðünde, daha fazla
sayýda kadýnýn hapsedilmesine yol açan kanunlarýn, politika ve pratiklerin gözden
geçirilmesi gerekliliði ortaya çýkar.
Bu yolda ilk adým, tüm dünyada kadýnlarýn tutuklanmasý ve hapsedilmesine ve
kadýn cezaevi nüfusunun artýþýna yol açan ortak nedenlere dair kayýt tutmaktýr.
Kadýnlarýn hapsedilmesine yol açan suçlar erkeklerinkinden oldukça farklýdýr:
Kadýn mahpuslarýn büyük çoðunluðu þiddet içermeyen suçlar nedeniyle
tutulmaktadýr;
Eðer kadýnlar þiddet içerikli suçlar iþlemiþlerse bunu olasýlýkla eþleri veya
kendilerine yakýn olan birine karþý iþlerler. Þiddet içerikli suçlar genellikle
kadýný istismar eden birine karþý iþlenir;
Kadýnlarýn büyük kýsmý uyuþturucuyla baðlantýlý suçlar nedeniyle tutulmaktadýr. Çoðu, bizzat uyuþturucu baðýmlýsýdýr. Uyuþturucu trafiði söz konusuysa, kadýnlarýn az miktarlarda paralar karþýlýðýnda kurye olarak kullanýlmýþ olma ihtimalleri yüksektir;
Kadýnlarýn iþlediði sýklýkla karþýlaþýlan diðer suçlar mülkiyet suçlarýný içerir
(hýrsýzlýk ve dolandýrýcýlýk gibi), bazen bu suçlar yoksulluk suçlarý olarak da
adlandýrýlýr;
Hukukun, dini yasalarýn çeþitli yorumlarýndan kaynaklandýðý ülkelerde,
kadýnlar ahlak karþýtý suçlar nedeniyle hapsedilmektedirler, zina ve evlilik
dýþý iliþki gibi. Kanunlar cinsiyete tarafsýz yaklaþýyor gibi görünse de bu tür
suçlamalarla karþýlaþan çoðunlukla kadýnlardýr. Ek olarak, çoðu vakada
yargýlama prosedürleri uluslararasý standartlarýn gerekliliklerine uymaz:
mahkeme iþlemleri sýrasýnda kadýnlar ayrýmcýlýða uðrar ve çoðu kendileri
kurban olmalarýna karþýn  ahlak suçlarý nedeniyle hüküm giyerler.
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Ayrýca:
Giderek daha cezalandýrmaya dönük hale gelen ceza adaleti politikalarý
kadýnlarýn ekonomik olarak da dezavantajlý durumlarýyla birleþince, çoðu
ülkede mahkeme öncesi gözaltýnda tutulan kadýn sayýsýnýn artmasýna neden
olmaktadýr.
Pek çok ülkede ceza adaleti sistemindeki yabancý uyruklu kadýn sayýsý, artan
insan kaçakçýlýðý ve göç nedeniyle artmaktadýr.
Yukarýda ve bölüm 1de bahsedildiði gibi ceza adaleti sistemindeki kadýnlarýn tipik
geçmiþlerinden açýkça anlaþýlmaktadýr ki kadýn mahpuslarýn profili erkeklerinkinden
oldukça farklýdýr. Geçmiþleri, iþledikleri suçlar, bakmakla yükümlü olduklarý aileleri
ve hapsedilmenin özellikle kadýnlar üzerindeki zararlý etkileri ceza adaleti
politikalarýnýn oluþturulmasýnda dikkate alýnmalý, böylelikle kadýnlarýn gereksiz
ve dayanaksýz bir þekilde hapsedilerek tüm dünyadaki cezaevi sistemlerinin kýsýtlý
kaynaklarýný zora sokmadýklarýndan emin olunmalýdýr.
Kadýn faillerin büyük bir kesiminin toplum için bir risk oluþturmadýðýný ve
hapsedilmelerinin topluma yeniden adaptasyonlarýný desteklemediði, aksine
engellediði gerçeði ne kadar vurgulansa az. Bu kadýnlarýn çoðunun cezaevinde
olma nedenleri; direkt veya dolaylý olarak kocalarý, aileleri ve toplumlarýnýn ellerinde
tecrübe ettikleri çok boyutlu ayrýmcýlýk ve yoksulluktur. Çoðu kadýn failin ihtiyacý
olan þey, ceza adaleti sisteminde suça yol açan geçmiþleri ve nedenleri dikkate
alýnarak adil muamele görmeleri, ayný zamanda da toplumda, suç davranýþýna yol
açan etkenlerin üstesinden gelmelerine yardýmcý olacak þekilde ilgi, destek ve
muamele görmeleridir. Hapislik durumu kesinlikle gerekli veya meþru deðilse,
kadýnlarý cezaevi dýþýnda tutarak çocuklarýnýn bu durumda yaþayabilecekleri -olasý
hastaneye yatýrýlma ve gelecekte hapislik durumu gibi- ters etkiler engellenmiþ
olur.
Bana kalýrsa eðer %90ýnýn alternatifi olsaydý, parmaklýklar ardýna kapatýlmýþ mahpuslar olarak toplumun kaynaklarýný tüketmek yerine döner ve deðerli vatandaþlar olurlardý.*
Birleþik Devletlerde bir cezaevi yöneticisi. (a)
(a) Ulusal Adalet Enstitüsü, Özet Araþtýrma, Aðustos 1998, sf.6

Kadýnlarýn hapsedilme oranlarý bütün olarak cezaevi nüfusunu azaltmayý hedefleyen
yasama reformlarýyla mümkün olabilir; bazý eylemlerin suç kabilinden çýkarýlmasý;
suç, failin kýrýlganlýðý ve bakým sorumluluklarý koþullarýna dayalý takdir yetkisine
imkan tanýmayan zorunlu cezanýn kaldýrýlmasý ve cezaevine alternatif yöntemlerin
daha sýklýkla kullanýlmasý.
Kadýnlar tarafýndan iþlenen suçlarýn þiddet içermeyen doðasý ve çoðu kadýn failin
topluma hemen hemen hiç risk teþkil etmemeleri nedeniyle, gözetim harici cezalar
ve tedbirler için ideal adaydýrlar.
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Yasalar ve Yasa Uygulamalarýndaki Deðiþikliklerin Amacý:
Hem yasalarda hem de uygulamalarýnda, kadýnlarýn yargýlama prosedürlerinden erkeklerle eþit
oranda yararlanmalarýný saðlamak ve ICCPRýn 9(3) ve 14. maddeleriyle ortaya konmuþ tüm güvencelerin kadýnlara da tanýnmasýný garantiye almak;
Küçük çaplý, þiddet içermeyen suçlarý iþleyenleri ve týbbi ya da psikiyatrik tedavi ihtiyacýnda
olanlarý cezaevi dýþýnda tutmak;
Cezaevinde hamile ve bakýma muhtaç çocuklarý olan kadýnlarýn sayýsýný en aza indirmek;
Ceza hükmü verilirken suç fiilini oluþturan koþullarýn ve failin kýrýlganlýðýnýn dikkate alýnmasýný
saðlamak (Örneðin, Þiddet uygulayan bir eþi, kocayý veya aile üyesini öldürmek; kadýnlarýn kurye
olarak kullanýldýðý uyuþturucu suçlarý.)
Yargýlama öncesi tutukluluk ve hapsedilmeye karþý kanunda yeterli çeþitlilikte alternatif yöntemler
olmasýný saðlamak.
Yargýlama öncesi tutukluluk ve hapse alternatif önlemlerin uygulamasýnda kadýnlarýn kýrýlgan
ekonomik ve sosyal durumlarý nedeniyle ayrýmcýlýða uðratýlmadýðýndan emin olmak. Evsizlik,
madde baðýmlýlýðý, iþsizlik ve destek olacak bir ailenin eksikliði hiçbir zaman risk faktörleri olarak
görülmemelidir, daha ziyade refah örgütleri ve toplumun desteðiyle çözülecek sosyal güçlükler
olarak deðerlendirilmelidir, böylelikle yeniden suç iþlenmesinin de önüne geçilebilir.
Ayrýmcý yasalarý ve yasalar cinsiyete tarafsýz görünse de uygulamada ortaya çýkan ayrýmcý
yaklaþýmlarý uluslararasý standartlarla uygun hale getirmek.
Ýnsan kaçakçýlýðý kurbanlarý ve göçmen iþçileri daha fazla maðduriyete karþý korumak

Açýkça, kadýnlarýn hapsedilmesiyle baðlantýlý problemler daha derindir ve sadece
yukarýda önerilen tedbirlerle yok edilemeyecek kadar karmaþýktýr. Sürdürülebilir
bir baþarýya ulaþmak için; yasama önlemleri ve ceza adaleti politikalarýnda deðiþiklik,
bu reformlara paralel olarak, kadýna yönelik her türlü þiddetin ve toplumun her
alanýnda ayrýmcý yaklaþýmlarýn tasfiye edilmesi çabalarýyla, bilincin artýrýlmasý,
eðitim ve öðretimle desteklenmelidir.
Her þeye raðmen, aþaðýda da önerildiði gibi, ceza adaleti politikalarý, yasama ve
yargýya cinsiyete duyarlý bir kriter dahil edilerek çok þey baþarýlabilir.

1. Tutukluluk Esnasýnda Yasal Destek
Þahsi ve Politik Haklar Uluslararasý Sözleþmesi, Madde 9(3) ve 14 mahkeme öncesi,
mahkeme sýrasý ve temyiz süreçlerinde uygulanacak tüm koruma ve garantileri
ortaya koymaktadýr. Her türlü Tutukluluk veya Hapis Durumundaki Tüm Kiþilerin
Korunmasýna Dair Prensipler Bütünü ve Asgari Standart Kurallar, gözaltýndakilerin
hemen tutuklama sonrasý ve tüm ceza adaleti sürecinde hukuki danýþmanlýk alma
hakkýný teminat altýna alýr. Yoksul tutuklu ve hükümlüler devlet yetkilileri
tarafýndan saðlanan hukuki danýþmanlýða ücretsiz eriþim hakkýna sahiptir.
Ayrýca, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu85 (Madde 63(a)) hükümetlerin
özellikle yoksullukla yaþayan kadýnlara ulaþmasý için tasarlanan, hukuki okur85 Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu, Kadýnlar Üstüne Dördüncü Dünya Konferansý, 15 Eylül 1995, A/CONF.177/20
ve A/CONF.177/20/Add.1.

84 CEZAEVÝ MÜDÜRLERÝ VE POLÝTÝKA YAPICILAR ÝÇÝN KADINLAR VE HAPSEDÝLME ÜZERÝNE EL KÝTABI

yazarlýðý da içeren, ücretsiz ya da düþük ücretli hukuk servislerine eriþimi saðlamalarýný talep etmektedir.
Devletler, kadýnlarýn erkeklerle eþit koþullarda ve evrensel olarak kabul edilmiþ
ICCPR gibi esaslarla uyumlu olarak adalete eriþebilmelerini garanti altýna almakla
yükümlüdür. Ceza adaleti sisteminde kadýnlarýn dezavantajlý pozisyonlarýný
dengelemek için bölüm 1, baþlýk 1de de belirtildiði gibi, devletler kadýnlarýn adalete
eriþimlerini geliþtirmek adýna Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformunun da
önerdiði gibi pozitif ayrýmcýlýðý düþünmelidirler.
Önerilen ana tedbirler:
Devletler ceza adaleti sisteminde kadýnlara mahsus kýrýlganlýklarý tanýyarak
yoksul kadýn þüphelilerin tutuklanýr tutuklanmaz düþük ücretli veya ücretsiz
hukuki destek servislerinden, en azýndan yoksul erkeklerin yararlandýðýyla
eþit düzeyde yararlanabilmeleri için önlemler almalýdýr;
Cinsiyet duyarlýlýðý kanun uygulayýcýsý memurlarýn ve mahkeme öncesi gözaltý
merkezlerinde görev yapan personelin eðitimlerinin bir parçasý olmalýdýr.
Personel tüm kadýn tutuklulara hassasiyetle yardýmcý olmalý, okuryazar
olmayan eðitimsiz kadýnlara yaklaþýrken özel bir ilgi ve sabýr göstermeli,
yasal haklarýný anlayabilecekleri bir dilde net olarak açýklayarak anlamalarýný
saðlamalý ve hukuki danýþma, yasal destek hizmetleri veya ilgili STKlara
eriþimlerine yardýmcý olmalýdýr.

2. Cezai Takibattan Ayýrma
Hapis Dýþý Önlemlerle Ýlgili Birleþmiþ Milletler Asgari Standart Kurallarý (Tokyo Kurallarý)
5.1. Gerektiði zaman ve hukuk sistemine uygun olduðu takdirde; polis, savcýlýk ya da cezai konularla
meþgul olan diðer makamlar, toplumun korunmasý, suçun önlenmesi ya da hukuka saygýnýn geliþtirilmesi
ve maðdurun haklarý bakýmýndan soruþturmayý sürdürmenin gerekli olmadýðýný takdir etmeleri halinde, suçluyu serbest býrakma yetkisine sahip olmalýdýrlar. Serbest býrakmanýn uygunluðu konusunda
karar verebilmesi amacýyla, her hukuk sisteminde bir takým ölçüler geliþtirilmelidir. Küçük suçlar için
savcýlar, gerektiði takdirde, hapis dýþý önlemlerin uygulanmasýna karar verebilirler.

Cezaevlerindeki kadýnlarýn büyük çoðunluðu akýl saðlýðý bakýmý ihtiyacý duyuyor,
uyuþturucu ve/veya alkole baðýmlýlar, geçmiþteki aile içi þiddet veya cinsel istismarýn
travmasýný yaþýyorlar. Dolayýsýyla kadýn mahpuslarýn, zorlu cezaevi koþullarýndansa
uygun bir iyileþtirme programýna dahil edilmeleri ihtiyaçlarýna daha etkili biçimde
yanýt verebilir.
Polis, savcýlar ve mahkemeler failleri cezai takibattan ayýrmak için bir dizi seçeneðe
sahip olmalýdýrlar ve bu seçenekleri çoðu vakada topluma tehdit teþkil etmeyen
kadýnlar için kullanmaya teþvik edilmelidirler.
Bu seçenekler:
Þartlý ve þartsýz salýverme
Sözlü uyarý
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Arabuluculuk edilen uzlaþma
Kurbana iade veya tazminat ödeme emri
Toplum hizmeti emri
Kurban fail arabuluculuðu
Aile grubu konferansý
Baþka bir onarýcý süreç, örneðin cezalandýrma halkalarý.
Kadýn faillerin geçmiþleri ve problemleriyle ilgili bulgular Quaker Avrupa Ýþleri
Konseyinin Avrupa Konseyi Üye Devletlerindeki Koþullarýn Bir Deðerlendirmesi
raporunda yer almaktadýr; buna göre Aile grubu konferansý ve halka
cezalandýrmalarýnýn özellikle faydalarý olabilir. Kadýn faillerin büyük kesimi 16
yaþ altýnda çocuk sahibi ve genellikle ailelerin tek ya da temel bakýcýsý durumundalar.
Kurbanlar, kadýn failler, aileleri ve toplumu bir araya getirip zararýn en iyi nasýl
telafi edilebileceði ve faillerin topluma nasýl yeniden entegre edilebileceði ve
çocuklarýnýn desteklenebileceði konularýnda uzlaþmalarý saðlandýðýnda, büyük
olasýlýkla sonuçlar daha fazla suçu önleyecek ve çocuklarýn da bir gün failler haline
dönüþmesi ihtimali azaltýlacaktýr.86

3. Mahkeme Öncesi Tutukluluk
Kiþisel ve Siyasal Haklar Uluslararasý Sözleþmesi
Madde 9(3)
Cezai bir fiilden ötürü gözaltýna alýnan veya tutulan bir kimse derhal bir yargýç veya hukuken yargýlama
yetkisine sahip diðer bir görevli önüne çýkarýlýr ve bu kimse makul bir sürede yargýlanma veya
salýverilme hakkýna sahiptir. Yargýlanan bir kimsenin tutuklanmasý genel bir kural olamaz; yargýlamanýn
her aþamasýnda tutuklunun salýverilmesine karar verilebilir; salýverilme bu kimsenin duruþmaya
gelmesini saðlamak ve mahkûm edilmesi halinde hükmün infazýný temin etmek için teminata baþlanabilir.
Hapis Dýþý Önlemlerle ilgili Birleþmiþ Milletler Asgari Standart Kurallarý (Tokyo Kurallarý)
6.Tutuklama tedbirinden kaçýnma
6.1. Dava öncesi gözaltýnda tutma, ayný zamanda, iddia edilen suçun soruþturulmasý ve toplumun
ve maðdurun korunmasýna özen göstererek ceza muhakemesinde son çare olarak uygulanmalýdýr.
6.2. Dava öncesi gözaltýnda tutmaya alternatif önlemler, mümkün olduðu kadar erken bir aþamada
uygulanmalýdýr. Giz altýnda tutma, 5.1 sayýlý kuralda belirtilen amaca ulaþmak için gerektiðinden daha
uzun bir süre devam etmemeli ve insanca ve doðuþtan sahip olunan insanlýk onuruna saygý esasýna
uygun olarak yerine getirilmelidir.
Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kiþilerin Korunmasý Ýçin Prensipler Bütünü
Madde 39
Bir suç isnadý nedeniyle tutulan bir kimse, kanunun öngördüðü istisnai haller dýþýnda, yargýlama
sürerken, adalet daðýtýmý için yargýsal veya diðer bir makam tarafýndan aksine karar verilmedikçe,
hukuka uygun olarak yerine getirilen yükümlülük çerçevesinde salýverilme hakkýna sahiptir. Bu
makam, tutmanýn gerekli olup olmadýðýný sürekli olarak denetler.
86 Cezaevinde Kadýnlar, Avrupa Konseyi Üye Devletlerindeki Koþullarýn bir Deðerlendirmesi, Yönetici Özeti, Quaker Avrupa
Ýþleri Konseyi, Þubat 2007, s.8.
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Birçok ülkede çok sayýda kadýn, yargýlanma öncesi tutuklu bulunmaktadýr; bazen
yýllarca ve hatta sonuçta aldýklarý cezayla örtüþmeyecek kadar uzun bir süre
mahkemelerini beklerler. Para kefaleti87 dýþýnda mahkeme öncesi gözaltýna alter
natiflerin nadiren uygulandýðý ve hukuki desteðe eriþimin en alt düzeyde olduðu
yerlerde, kefalete veya hukuki danýþmana gücü yetmeyenler uzun süreler boyunca
tutuklu kalarak mahkemelerini beklerler. Bu durumdan en çok etkilenenler yoksul
ve dezavantajlý kimselerdir. Böyle olunca kadýnlar pek çok ülkede mahkeme öncesi
gözaltýnda bulunan ve sayýlarý giderek artan mahpuslar grubunun bir parçasý
olarak öne çýkar. Çoðu toplumdaki ekonomik dezavantajlarý nedeniyle kefalet için
gereken teminatý ödeyememe ihtimalleri yüksektir. Kadýn faillerin çoðunluðu
okuryazar deðildir ve yasal hakla-rýndan daha az haberdardýrlar.
Mahkeme Öncesi Tutuklu Bulunan Kadýnlar
2005 yýlýnda Nijeryada 777 kadýn mahpusun 577si yargýlama öncesi tutuklu bulunanlardý. Yargýlama
öncesi dönem 1 yýldan 15 yýla kadar uzanabiliyordu (a).
2001 yýlýnda Malawide kadýn mahpuslarýn yüzde 65i ihtiyati tedbir olarak tutuluyordu, Afrikadaki
diðer ülkelerle kýyaslandýðýnda az olduðu düþünülebilecek bir rakam (b).
1999 yýlýnda Hindistanda kadýn mahpus nüfusunun yüzde 70inden fazlasý halen yargýlanýyordu (c).
Çoðunluðu 45 yýllarýný azami hapis cezasý bundan daha az olan suçlar nedeniyle, yargýlama öncesi
tutuklu olarak geçirmiþlerdi.
2005te yayýnlanan istatistiklere göre, benzer rakamlar Bolivya (yüzde 77), Meksika (yüzde 44.6),
Kolombiya (yüzde 53.5) ve Ruanda (yüzde 5075) için de geçerlidir (d).
Güney Afrika: Mahkeme öncesi tutuklu bulunan kadýnlar, kefalet ve yoksulluk (e)
28 Þubat 2007de, 3559 kadýn mahpusun 1087si yargýlanmayý bekliyordu ve 2472si hüküm giymiþti.
Cezaevleri Adli Müfettiþliðinin (f) yürüttüðü araþtýrmaya göre yargýlanmayý bekleyen tutuklu kadýnlarýn
neredeyse dörtte biri kefalet hakký kazandý ancak tutuklu kalmaya devam etti, çünkü kefaleti ödeyecek
paralarý yoktu. Bu kadýnlarýn bazýlarý için kefalet ücreti 28$dan azdý. Hüküm giyen kadýnlarýn yaklaþýk
dörtte biri de hapsedilmeye alternatif olarak para cezasý ödemeye mahkûm oldu. Mahkemeler bu
kadýnlarýn toplum için herhangi bir tehlike teþkil etmediklerini belirlemiþti, ancak yine para cezalarýný
ödeyemeyecek kadar yoksul olmalarý onlarý cezaevine mahkûm etti.
(a) Agomoh, U.R., Ogzobor, E.N., Nijeryada Kadýn Mahpuslarýn Durumu: Problemler ve Seçeneklerin Deðerlendirilmesi,
PRAWA/Nijerya, Tazmanya, Avustralyada gerçekleþen 11. Cezai Ýptal Konferansýnda sunulan makale (ICOPAXI), 9-11 Þubat
2006
(b) Malawide Cezaevleri, 1728 Haziran 2001, Afrikada Cezaevleri ve Tutukluluk Koþullarý Özel Raportörü Raporu, Seri
IV, No.9, Afrika Ýnsan ve Topluluk Haklarý Komisyonu, s.6
(c) Shankardass, R.D., Roy,N. Ve Seshadri, V., Adalete Eriþimde Yeni Modeller Atölye Çalýþmasý: Hindistan Deneyimi (Kadýn
ve Çocuklar Üzerine Özel Bakýþ), Kadýnlar için Ulusal Komisyon, Uluslararasý Cezai Reform ve Cezai Reform ve Adalet Örgütü,
2000, Hindistan, s. 5
(d) Cezaevinde Kadýnlar, Mahkumlarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar Üstüne Yorum, a.g.y., s.82-83
(e) Dr. Nicolien Du Preez, Hukuk Koleji, Cezaevi Yönetim Bilimi Bölümü, Güney Afrika Üniversitesi, kiþisel görüþme.
(f) Adli Müfettiþlik, a.g.y. (n.4)7

Evlilik dýþý cinsel iliþkinin (zina) bir suç eylemi olarak kabul edildiði bazý ülkelerde,
tecavüz kurbanlarý ve zorunlu evlilikten kaçmak üzere evlerini terk etmiþ genç
kýzlar yargýlama öncesi tutuklu kalabiliyor; bu süreçte, evlilik dýþý cinsel iliþkinin
87 Para kefaleti kavramý, sanýðýn yargýlama öncesi tutukluluktan salýverilmesi için gereken koþullara uyacaðýna dair verdiði
garanti olarak, geçici olmak suretiyle mahkemeye vermekle yükümlü olduðu nakit parayý ifade etmektedir.
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rýzalarý dahilinde gerçekleþip gerçekleþmediðine dair durumlarý soruþturuluyor.88
Baþka ülkelerde yargýlama öncesi tutukluluk hali tecavüz kurbanlarýný korumak
için gözlem altýnda tutma yöntemi olarak da kullanýlabiliyor; kurban korunurken
mahkemede tecavüzcüsü aleyhine tanýklýk yapmasý güvence altýna alýnýyor.89 Bu
iki uygulama da kabul edilemez, kadýnlarý daha fazla kurbanlaþtýrmakta ve onlarý
daha fazla istismara uðrama riskiyle baþ baþa býrakmaktadýr. En önemlisi ise, bu
tarz pratikler kadýnlarý tecavüz ve cinsel istismar þikayetinde bulunmaktan caydýrýr
ve böylelikle suçlularýn adaletten kaçmalarýný kolaylaþtýrýr.
Bu baðlamda, Ýnsan Haklarý Komisyonu Keyfi Gözaltýlar Üstüne Çalýþma Grubunun
2003 tarihli raporu þöyle belirtmektedir:
2001 yýlý raporunda (E/CN.4/2002/77 ve Ek.1 ve 2) Çalýþma Grubu, þiddet veya
kaçakçýlýk maðduru olmuþ kadýnlarýn tutukluluk halleriyle ilgili, maðdurlarý
korumak için özgürlüðün kýsýtlanmasý yoluna gidilmesinin tekrar düþünülmesini
ve her koþulda bir yargý yetkilisi tarafýndan denetlenmesini tavsiye etmiþ ve böyle
bir önlemin ancak son çare olarak ve kurbanýn kendisi arzu ettiði takdirde
kullanýlmasýný önermiþtir.90
Yargýlama öncesi tutukluluk halinin olumsuz etkileri -kýsa dönemler için dahi olsa,
özellikle de çocuklarý için tek bakýcý kadýnsa- erkeklere nazaran kadýnlarda daha
þiddetlidir. Garantisi olmayan veya kiralýk bir evde yaþayan bir kadýnýn cezaevine
girdiðinde bunu kaybetmesi olasýdýr.91 Eðer çalýþýyorsa iþini kaybetmesi de olasýdýr.92
Böyle kadýnlarýn çocuklarýnýn velayetini geri almasý genellikle zor veya neredeyse
imkansýzdýr.93 Dolayýsýyla cezaevinde geçirilen kýsa bir sürenin bile kadýnlar ve
çocuklarý için zarar verici, uzun süreli sonuçlarý olabilir.
Önerilen ana tedbirler:
Birleþmiþ Milletler Gözaltý Harici Önlemler Ýçin Asgari Standart Kurallar,
Kural 6ya uygun olarak topluma genel olarak bir tehdit arz etmeyen kadýn
þüpheliler, olaðanüstü koþullar haricinde yargýlama öncesi gözaltýnda
tutulmamalýdýr.
Yargýlama öncesi tutukluluk veya tutukluluk halinin devamýna karar verecek
olan mercilerin kefalet ödemesi dýþýnda elinde geniþ yelpazede alternatifin
olmasý önemlidir. Aþaðýdaki seçenekler düþünülebilir;
Belirlenmiþ bir günde mahkemeye çýkmak,
Yapýlmamasý gerekenler:
88 Örnek olarak bakýnýz, UNODC, Afganistan: Kadýn Mahpuslar ve Onlarýn Topluma Yeniden Entegrasyonlarý, a.g.y., sf.
24-25.
89 Örnek olarak bakýnýz, Asia Watch: Hindistandaki Cezaevi Koþullarý, Nisan 1991, sf.26.

90 Keyfi Gözaltýlar Üstüne Çalýþma Grubu Raporu, Baþ Raportör, Louis Joinet, Ýnsan Haklarý Komisyonu, 16 Aralýk 2002,
BM Doc. E/CN.4/2003/8, para.65.
91 Cezaevinde Kadýnlar: Mahpuslarýn Islahýnda Asgari Standart Kurallar Üstüne Bir Yorum,a.g.y., sf.85.
92 a.y. sf.85.
93 a.y. sf.85.
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Hususi iletiþim kurma,
Belirli yerleri veya bölgeleri terk etme veya bu yerlere girme,
Belirli kiþilerle buluþma,
Belirli bir adreste kalmak,
Mahkemeye, polise veya baþka yetkililere günlük ya da periyodik olarak
rapor vermek,
Pasaport veya diðer kimlik belgelerini teslim etmek,
Mahkeme tarafýndan görevlendirilmiþ bir ajansýn denetimini kabul etmek,
Elektronik takibe alýnmak.
Duruþmalar sýrasýnda bir kadýný tutuklamaya karar vermek için mahkemeler
kadýnýn ebeveynlik durumu veya diðer bakým yükümlülüklerini (ailenin yaþlý
üyeleri, engelli ebeveynler vb.) dikkate almalýdýr.
Evlilik dýþý cinsel iliþkinin suç eylemi sayýldýðý yerlerde, bu eylemi gerçekleþtirdiðinden þüphelenilen kadýnlar yargýlanmalarý öncesi durumlarý soruþturulurken tutuklu kalmamalýdýr. Tecavüze uðradýklarýný iddia edenler veya zorunlu evliliklerden kaçanlar, böyle kadýnlara destek olan STKlara ve diðer örgütlere
ve de sýðýnma evlerine yönlendirilmelidir.
Yargýlama öncesi tutukluluk hali ihtiyati tutuklama olarak kullanýlmamalýdýr.
Baþka türlü koruma yöntemleri (Örneðin, baðýmsýz yapýlar tarafýndan yönetilen
sýðýnma evleri, STKlar ve diðer toplum hizmetleri) kullanýlmalýdýr.

4. Hüküm Verme
Hapis Dýþý Önlemlerle Ýlgili Birleþmiþ Milletler Asgari Standart Kurallarý (Tokyo Kurallarý)
8. Mahkûmiyet Þekilleri
8.1 Hapis dýþý önlemlere karar vermeye yetkili ve elinde hapis dýþý alternatifler konusunda geniþ bir
uygulama alaný bulunan yargýsal makam, bu kararý verirken, suçlunun topluma kazandýrýlma ihtiyacýný,
toplumun korunmasýný ve mümkün olduðu takdirde kendilerine danýþýlacak olan maðdurlarýn
menfaatlerini de dikkate almalýdýr.

4.1 Þiddet Ýçermeyen Suçlar Ýçin Cezaevine Alternatifler
Cezalandýrma politikalarýnýn sertleþmesi tüm dünyada cezaevi nüfuslarýnýn
artmasýna ve özellikle kadýnlarýn hapsedilmesinde orantýsýz bir artýþa neden oldu.
Bazý ülkelerde erkeklere kýyasla kadýnlarýn hapsedilmesinde yaþanan hýzlý artýþý,
kadýn mahpuslar arasýnda yaygýn olan büyük oranda þiddet içermeyen suçlarýn
(geçmiþte hapsedilmeyecekleri suçlar) çoðu ülkede ekonomik ve sosyal kýrýlganlýklarýyla perçinlemesine baðlanabilir. Kadýnlarýn para cezalarýný ödeyebilme ihtimalleri erkeklerden düþüktür ve bazý yargý alanlarýnda sosyal veya akli kýrýlgan-
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lýklarýn risk faktörleri olarak deðerlendirilmesi onlarý hapis dýþý cezalar ve önlemler
için uygunsuz kýlar.
Þiddet Ýçermeyen Suçlar Nedeniyle Hapsedilmiþ Kadýnlar:
2002 yýlýnda Birleþik Krallýkda hüküm giymiþ kadýn mahpuslarýn yüzde 41i uyuþturucuyla ilgili suçlar
nedeniyle tutuluyorlardý (a). Ayný yýl hýrsýzlýktan dolayý cezaevine giren kadýnlarýn sayýsý, diðer herhangi
bir suç nedeniyle hapsedilen kadýnlarýn sayýsýndan çok daha fazlaydý; 2002de derhal tutuklanan
kadýnlarýn neredeyse üçte birini oluþturuyorlardý (b). Kadýn cezaevi nüfusundaki bu artýþý suç
oranlarýndaki artýþ yerine cezalarýn sertleþmesiyle açýklamak mümkün (c). Örneðin, 1991de Ceza
Mahkemesinde hüküm giyen kadýnlarýn yüzde 8i trafik suçlarý nedeniyle cezaevine gönderildi. 2001
yýlýna gelindiðinde bu oran yüzde 42ye yükselmiþti. 1991 ile kýyaslandýðýnda 2002de bir kadýnýn
hýrsýzlýk veya çalýnmýþ mal bulundurmaktan hapis cezasý alma olasýlýðý iki kat artmýþtý. Suçüstü
Mahkemelerinde bir kadýnýn tutukluluk cezasý alma ihtimali ise yedi katý artmýþtý (d).
Birleþik Devletlerde Eyalet Mahkemelerinde mülk suçlarýyla hüküm giymiþ olan kadýn sayýsý 1990
ve 1996 yýllarý arasýnda yüzde 44 artýþ gösterdi; uyuþturucuyla ilgili suçlardan dolayý hapsedilen kadýn
sayýsý yüzde 37 artarken, bulundurma yüzünden hüküm giyenlerin sayýsý yüzde 41 artýþ gösterdi (e).
1996da Eyalet Mahkemelerinde þiddet içeren suçlar tüm iþlenen suçlarýn yüzde 8.4ünü teþkil
ediyordu (f).
Moskovada 2001 yýlýnda, mahkeme öncesi tutukluluk halinde olan kadýnlarýn yüzde 64ü hýrsýzlýkla
suçlanýyordu (g). Hýrvatistanda 1998 yýlýnda kadýnlarýn yüzde 7.8i þiddet içerikli suçlar nedeniyle
hapsedilmiþken kalanlarý mülk suçlarý, kamu güvenliðine aykýrý hareketler, trafik suçlarý ve doküman
sahteciliði gibi suçlardan hüküm giymiþlerdi (h). Çek Cumhuriyetinde yargýlanan kadýnlarýn üçte
birinin mülkle ilgili suçlardan mahkemeye çýkarýldýðý ayný yýl, diðer üçte biri ekonomik suçlarla itham
ediliyordu. Yine ayný yýl kadýnlar tüm þiddet içerikli suç faillerinin yüzde 9unu oluþturuyordu (i).
(a) Cezaevi Reform Vakfý, Durum Dosyasý, Temmuz 2004, sf.10
(b) a.y., sf.10
(c) a.y., sf.10
(d) a.y. sf.10
(e) Adalet Ýstatistikleri Bürosu, Özel Rapor, Kadýn Failler, Aralýk 1999, gözden geçirilmiþ baský 10/3/2000, sf.5
(f) a.y.
(g) Moskova Cezaevi Reform Merkezi (www.prison.org)
(h) Orta Avrupada Cezaevinde Kadýnlar, Özet ve Ýstatistikler, Uluslararasý Cezai Reform Örgütü, Cezaevinde Kadýnlar
Bilgi Paketi
(i) a.y.

Bu faillerin çoðu topluma bir tehdit oluþturmaz. Hapis dýþý yaptýrýmlar aldýklarý
zaman, durumlarýyla, çok daha etkili bir biçimde ve devlete en masrafsýz þekilde
baþa çýkýlabilir. Yoksulluk suçlarý, hýrsýzlýk ve diðer mülk suçlarý kadýnlarýn
hapsedilmesiyle azaltýlamaz. Bu kadýnlar genellikle yalnýz annelerdir veya ailenin
tek çekip çevirenidir. Hapsedilmeleri aileyi daha da yoksullaþtýrýr, iþ ve ev kaybý
yaþanabilir ve failin sabýka kaydý nedeniyle tahliye sonrasý iþ bulabilme olasýlýðý
düþer. Ek olarak, kadýnlar çoðu zaman madde baðýmlýlýðý ve psiko-sosyal bozukluklar
gibi altta yatan baþka nedenlerle suç iþler. Bu tür problemler, akýl saðlýðýnýn
kötüleþme olasýlýðýnýn yüksek olduðu cezaevlerine kýyasla toplum içinde daha iyi
tedavi edilir.
Önerilen ana tedbirler:
Tokyo Kurallarý Kural 8 ile paralel olarak, kanun yapýcýlar hapsedilmeye
alternatif bir dizi hapis dýþý önlem ve yaptýrýmýn kanunlarda hazýr bulunmasýný
saðlamalýdýr.
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Yargý yetkilileri, topluma risk teþkil etmeyen kadýn faillerin vakalarýnda, onlarýn rehabilitasyon ihtiyaçlarý, ailelerine bakma yükümlülükleri ve özellikle
hapsedilmenin üzerilerinde yaratacaðý zararlý etkileri hesaba katarak hapsedil
meye alternatif yöntemler kullanmaya teþvik edilmelidir.
Tokyo Kurallarý Kural 8.2de de önerildiði gibi, hüküm veren merciler vakalarý
aþaðýda verilen yöntemlerle çözebilir:
Sözlü cezalar; örneðin tembih, azar ve uyarý;
Þartlý tahliye;
Statü cezalarý;
Ekonomik yaptýrýmlar ve aðýr para cezalarý, para cezasý ve günlük cezalar;
El koyma veya kamulaþtýrma emri;
Kurbana iade veya tazminat emri;
Cezayý erteleme veya askýya alma;
Denetimli serbestlik ve adli denetim;
Toplum hizmeti emri;
Bir yoklama merkezine yönlendirme;
Ev hapsi;
Kurumsal olmayan (binalara kapatmadan) tedavi yöntemleri;
Yukarýdaki sunulan önlemlerin farklý kombinasyonlarý.
Yukarýdaki önlemleri kadýnlarýn suç iþleme davranýþlarýnýn altýnda yatan yaygýn problemleri hedef alan müdahalelerle birleþtirmek üzere (Örneðin, aile içi
þiddet ve cinsel istismar maðdurlarýna tedavi edici kurslar ve danýþmanlýk
hizmeti ve bunlarýn yanýnda akýl saðlýðý rahatsýzlýklarý olanlara uygun tedaviler
gibi) kadýn failler için uygun alternatifler geliþtirilmesi için yatýrým yapýlmalýdýr.

4.2 Uyuþturucu ile Ýlgili Suçlar
Birçok ülkede uyuþturucuya baðlý suçlar yüzünden hapsedilen failler cezaevi
nüfusunun büyük kesimini oluþturmaktadýr ve kadýnlar da bu gruba dahildir.94
Bunun bir nedeni yasadýþý uyuþturucu kaçakçýlýðýyla mücadele etmek üzere ulusal
ve uluslararasý boyutta ortaya konan çabalardýr. Bununla birlikte, uyuþturucu
ticaretinde kadýnlar nadiren ana rollere sahiptir. Suç fiilleri çoðunlukla kendi
baðýmlýlýklarý veya yoksulluktan kaynaklanýr. Kadýnlar sýklýkla düþük ücretler
karþýlýðý uyuþturucuyu sýnýrlar ötesi taþýyan kuryeler olarak kullanýlýrlar. Yoksul
ülkelerden gelirler ve bazen yapmayý kabul ettikleri bu eylemlerin taþýdýðý riskleri
ve sonuçlarýný anlayamazlar.
94 Örneðin, uyuþturucuyla ilgili suçlardan ötürü cezaevinde bulunan kadýnlarýn cezaevi nüfusuna oraný Portekizde yüzde
71, Yunanistandaki iki cezaevinde yüzde 40 ile 52 arasý, Ýzlandada yüzde 50, Lüksemburgta yüzde 44, Norveçte yüzde 40,
Letonya ve Hollandada yüzde 38, Ýsveçte yüzde 36, Ýngiltere ve Gallerde ve Gürcistanda yüzde 35 olarak karþýmýza çýkar.
(Bakýnýz: Cezaevinde Kadýnlar, a.g.y., s.32)
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Birleþik Krallýkda Uyuþturucu Kuryeleri
Birleþik Krallýkda kadýn cezaevi nüfusunun yüzde 19u, Haziran 2005 sonu verilerine göre yabancý
uyruklu mahpuslardý (a). Bunlarýn yüzde 80i uyuþturucuyla ilgili suçlar nedeniyle tutuluyorlardý (b).
Bu görev için seçilmiþ kadýnlar genellikle 30lu yaþlardaydý ve birden fazla çocuða bakmakla
yükümlüydüler. 6 ile 15 yýl arasý ceza çekiyorlardý.
Birleþik Devletlerde Zorunlu Cezalandýrma ve Uyuþturucu Suçlarý
Birleþik Devletlerde Adalet Bakanlýðý þiddet içermeyen küçük çaplý uyuþturucu failleri arasýnda
kadýnlarýn çok fazla sayýda olduðunun altýný çizdi; halbuki bu kadýnlarýn çok hafif sabýka kayýtlarý var
veya hiç yok, suç örgütleri veya aktivitelerinde ana figürler deðiller, ancak tüm bunlara raðmen
zorunlu cezalandýrma politikalarý nedeniyle büyük çaplý uyuþturucu faillerinin aldýklarýna benzer
cezalar alýyorlar. 19861996 yýllarý arasý eyalet cezaevlerinde uyuþturucu suçlarýyla cezalandýrýlan
kadýn sayýsý on katý arttý. Ulusal olarak her üç kadýndan biri cezaevinde ve cezaevindeki her dört
kadýndan biri uyuþturucuyla ilgili bir yasayý deldiði gerekçesiyle hapsedilmiþ durumda (c).
(a) Cezaevi Reformu Vakfý, Durum dosyasý, Nisan 2006, s.15
(b) Lyon, J., Direktör, Cezaevi Reformu Vakfý, Guardian, 27 Nisan 2006
(c) Uluslararasý Af Örgütü, Cezaevinde Kadýnlar Durum Bilançosu, Aðustos 2005, alýntýladýðý yer Adalet Bakanlýðý, Adalet
Ýstatistikleri Bürosu, 1997de Mahpuslar.(www.amnestyusa.org/women)

Uyuþturucu suçlarýyla hüküm giyen çoðu fail özel olarak uyuþturucu problemini
hedef alan cezaevine alternatif yöntemlerle tedavi edilmelidir. Temel uluslararasý
esaslar, 1988 Birleþmiþ Milletler Uyuþturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçýlýðýna
Karþý Antlaþma95 ve Birleþmiþ Milletler Uyuþturucu Talebinin Azaltýlmasýna
Yönelik Genel Kurul Kýlavuz Ýlkeleri96 bu ikilemi tanýr. Temel odaklarý uyuþturucu
kaçakçýlýðýyla mücadeleyken, hükümetlerden, hapsedilmeye alternatif yöntemlerin
ana parçasý olduðu, disiplinlerarasý inisiyatifler almalarýný talep eder.97 Bazý
ülkelerde, yasadýþý uyuþturucu madde kullananlarý ceza adaleti sisteminden
ayýrmak için ilk kez suç iþleyenlere uyuþturucu eðitimi ve tedavi programlarý formüle edilmiþtir.
Çoðu ülkede, cezaevine yollanan uyuþturucu kullanýcýsý sayýsýný azaltmak ve toplam
cezaevi nüfusunu düþürerek aþýrý kalabalýklaþmayý önlemek için, uyuþturucuyla
ilgili suçlara iliþkin politika ve yasalarýn gözden geçirilmesi gereklidir. Þiddet
içermeyen uyuþturucuyla ilgili suçlarýn cezalandýrýlma kanunlarý ve pratikleri,
uyuþturucu baðýmlýlýðýný tedaviyi amaçlayan, hapis dýþý ceza ve tedbirleri içermelidir.
Böyle bir reform politikasý, uyuþturucuyla ilgili suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan,
ancak hapsedilmeleri adalet veya topluma yeniden entegrasyon amaçlarýna hizmet
etmeyen çok sayýda kadýnla ilgili cezalarý da ilgilendirecektir.
Önerilen ana tedbirler:
Uyuþturucu kaçakçýlýðýyla ilgili suçlara kesilen katý cezalar gözden geçirilmelidir,
narkotik ticaretinin büyük oyuncularý ve uyuþturucu kuryesi olarak kullanýlan
kadýnlar gibi küçük oyuncularý arasýnda cezalandýrmada belirgin farklar olmasý
gözetilmelidir.
95 BM Dökümaný E/CONF.82.15
96 8 Eylül 1998 tarihli A/RES/S-20/3.
97 Bakýnýz Boister, N., BM Uyuþturucu Antlaþmalarýnýn Cezai Yönleri, Kluwer, Lahey, 2001
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Bazý uyuþturucuyla ilgili suçlar, örneðin uyuþturucu bulundurma, suç olmaktan
çýkarýlmalýdýr.98
Uyuþturucu suçlarýyla ilgili zorunlu cezalar kaldýrýlmalýdýr. Hakimler, uyuþturucu tacirlerinin tuzaðýna düþen kadýnlarýn yeniden maðdur olmalarýný engel
lemek adýna hüküm verirken takdir yetkilerini kullanabilmelidirler. Mahke
melerin, uyuþturucu suçlarýyla hüküm giyenlerin hafifletici koþullarý ve
karakter ya da suç geçmiþlerini hesap etme yetkileri olmalýdýr.
Toplum bazlý uyuþturucu baðýmlýlýðý programlarý uyuþturucu baðýmlýsý faillerin
vakalarýnda daha çok kullanýlmalýdýr, cezaevi yerine toplum içinde denetlenerek
yaþarken alternatif bir cezanýn parçasý olarak baðýmlýlýklarý için tedaviden
geçmekle de yükümlü olabilirler.
Cinsiyete duyarlý, sadece kadýnlara yönelik toplum içinde uyuþturucu baðýmlýlýðý
tedavi programlarý saðlanmasý ve kadýnlarýn bu tedavilere eriþimi -tedavi gören kadýnlarýn çocuklarý için uygun koþullarýn saðlanmasý dahil- geliþtirilmelidir

ÝYÝ ÖRNEK
Birleþik Devletler ve Avustralya: Uyuþturucu Tedavisi Mahkemeleri
Baðýmlýlýklarý ve suça eðilimleri deðiþmeyen failler için Birleþik Devletler ve Avustralyada uyuþturucu
tedavisi mahkemeleri, hapsetmeye alternatif olarak baðýmlýlýðý ve iliþkili suç etkinliklerini hedef alan
yoðun terapi programlarý sunuyor. Hakim ve disiplinlerarasý bir ekip tarafýndan yakýn denetimi
yapýlan uyuþturucu mahkemelerinde, caydýrýcý ceza ve ödülleri içeren (Örneðin, iþbirliði halinde
program süresinin kýsaltýlmasý ve iþbirliði yapýlmadýðý takdirde kýsa süreli hapis gibi) bir tedavi planý
oluþturuluyor. Planý baþarýlý þekilde tamamlamasý için katýlýmcýnýn belirli bir süre uyuþturucudan
uzak kalmasý ve planda ortaya konan hedeflere ulaþmasý gerekiyor.
Guyana: Uyuþturucuyla Ýlgili Suçlar Ýçin Cezalarý Azaltmak ve Toplum Hizmeti Cezalarý Vermek
Küçük miktarlarda dahi olsa, uyuþturucu bulundurmakla ilgili katý kanunlar nedeniyle gençlerin ve
kadýnlarýn hapsedildiði Guyanada, hükümet 1999da yeni bir yasa kabul ederek narkotik ve psikotropik
maddelerle ilgili kanunda deðiþikliðe gitti. Bu yasa mahkemelere, kiþisel kullaným için 5 gramý
aþmayan miktarda marihuana bulundurmanýn, 17 dolarlýk bir para cezasý ve 6 ayý geçmeyecek
toplum hizmeti cezasý alabilmesi için takdir yetkisi kullanmalarý þansýný veriyor. Daha önceki kanuna
göre bir kiþi 275 dolara kadar para cezasý ve 510 yýl arasý hapis cezasýna çarptýrýlýyordu. Dolayýsýyla
þimdi, uyuþturucuyla ilgili suçlarla daha etkili biçimde baþa çýkýlýyor ve rehabilitasyon eþzamanlý
olarak baþlýyor.(a)
(a) Shankardass, R.D., Roy,N. ve Seshadri, V., Adalete Eriþimde Yeni Modeller Atölye Çalýþmasý: Hindistan Deneyimi (Kadýn
ve Çocuklar Üzerine Özel Bakýþ), Kadýnlar için Ulusal Komisyon, Uluslararasý Cezai Reform ve Cezai Reform ve Adalet Örgütü,
2000, s.10

98 Cezaevlerinde HIV/AIDS kontrol stratejileri baðlamýnda da önerilmektedir. Bakýnýz UNODC, WHO, UNAIDS, a.g.y, s.16.
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Tayland: Yargýlamadan Ayýrma ve Uyuþturucu Baðýmlýlarý Ýçin Zorunlu Tedavi
Taylandda 2005 ortalarýnda tüm cezaevi nüfusunun yüzde 17.2si kadýn mahpuslardý ki bu oran
dünyadaki diðer ülkelerle kýyaslandýðýnda yüksek bir rakam (b). 1997de yaklaþýk tüm mahpuslarýn
yarýsý ve tüm kadýn mahpuslarýn yüzde 77si uyuþturucuyla ilgili suçlardan hüküm giymiþlerdi (c).
2002ye gelindiðinde uyuþturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyenlerin oraný yüzde 66,46ya çýkmýþtý
(d). Uyuþturucuyla ilgili suçlardan hüküm giymiþ kadýn mahpuslarýn oraný ise tüm kadýn cezaevi
nüfusunun yüzde 88ine yükselmiþti (e). Uyuþturucuyla ilgili suçlardan hapse giren kadýnlarýn
gerçek sayýsý 1997de (f) 6581den 2002de 28286ya yükselmiþti ki bu beþ yýlda dört katý artýþ
demek.
Tayland hükümeti, 2002de Narkotik Baðýmlýsý Tedavi Kanunu ile duruma etkili biçimde tepki
verdi, bu kanun uyuþturucu baðýmlýlarý için yargýlamadan ayrýlma ve zorunlu tedavi gibi þartlar
koþuyordu. Bunun sonucu olarak cezaevi nüfusunun azalan bir eðilimde olduðu raporlandý. 2005e
gelindiðinde Tayland, ayrýntýlý talep azaltma stratejileri içeren uyuþturucu politikasý yürürlüðe
koyuyordu, bu politikalar üreticiler için katý kontroller ve cezalar yanýnda baðýmlýlarýn ayrýlmasý ve
tedavi görmelerinin saðlanmasýný içeriyordu (g).
(b) Walmsley, R., Dünya Kadýn Hapsedilmeleri Listesi, Uluslararasý Cezaevi Çalýþmalarý Merkezi, Kings College, Londra,
2006, s.4.
(c) Suriyawong, V., Thai Islah Sistemi Profili, Kasým 1997, s.15.
(d) Thai Islah Sistemi websitesi, www.correct.go.th/statis.htm
(e) a.y.
(f) Suriyawong, V., Thai Islah Sistemi Profili, Kasým 1997, s.15.
(g) Uyuþturucu Baðýmlýlýðý Eðilimleri ve Asya Ülkelerinde Uyuþturucu Baðýmlýlarýný Tedaviye Yönelik Etkili Önlemler
Hakkýnda Araþtýrma, UNAFEI, 2005, s.27.

4.3 Hamile Kadýnlar ve Anneler
Çocuk Haklarý ve Refahý Üzerine Afrika Beyannamesi:
Madde 30: Hapsedilmiþ Annelerin Çocuklarý
1. Beyannameye taraf devletler, cezai hukuk sistemini ihlal ettiði iddiasýyla yargýlanmakta olan ya
da suçlu bulunmuþ hamile anneler ve bebekli veya küçük çocuklu annelere özel bakým saðlamalýdýr
ve özellikle:
(a) Böyle annelere ceza verirken her zaman ilk önce tutukluluk harici cezalar düþünülmelidir;
(b) Böyle annelerin tedavisinde binalara kapatýlma dýþýnda önlemler üretilmeli ve desteklenmelidir;
(c) Böyle anneleri tutmak üzere özel alternatif kurumlar oluþturulmalýdýr;
(d) Bir anne çocuðuyla beraber hapsedilmemelidir;
(e) Böyle annelere ölüm cezasý verilmemelidir;
(f) Ceza sisteminin temel amacý annenin dönüþümü, aileye yeniden uyumu ve sosyal rehabilitasyon
olmalýdýr.

Bölüm 1de de açýklandýðý gibi, cezaevleri hamile kadýnlar ve küçük çocuklu kadýnlar
için tasarlanmamýþtýr. Ýþlenen suçun aðýrlýðý ve failin topluma risk teþkil edip
etmediði deðerlendirilerek bu kadýnlarý cezaevi dýþýnda tutmak için her türlü çaba
gösterilmelidir.
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Bu baðlamda, Altýncý Birleþmiþ Milletler Suçu Önleme ve Faillere Yapýlacak
Muamele Kongresi kadýn faillerin tutuklama, yargýlama, cezalandýrma ve hapis
sürecinde adil ve eþit muameleye tabi tutulmasý, hamilelik ve çocuk bakýmý gibi
kadýn faillerin karþýlaþabileceði hususi problemlere özel bir ilgi gösterilmesi
talebinde bulunurken, hapsedilmemenin çoðu kadýn fail için aile sorumluluklarýný
yerine getirmelerine olanak tanýyacak uygun düzenleme99 olduðunu belirtir.
Sekizinci Birleþmiþ Milletler Suçu Önleme ve Faillere Yapýlacak Muamele Kongresi
kararýna göre: hamile kadýnlar ve bebekli veya küçük çocuklu anneler gibi bazý
kategorilere ait failler için hapsin kullanýlmasý sýnýrlandýrýlmalý ve bu kategoriler
için hapsin yaygýn þekilde kullanýmýnýn önlenmesi için özel bir çaba sarf edilme
lidir.100

ÝYÝ ÖRNEK: GÜNEY AFRÝKA
Anayasa Mahkemesi çocuklarýnýn çýkarýný düþünerek bir annenin hapis cezasýný bozdu (a)
Eylül 2007de rapor edilen bir davada dört yýl hapse mahkûm edilmiþ bir kadýnýn temyiz baþvurusunu
deðerlendiren Anayasa Mahkemesi, yaþlarý 8, 12, 16 olan üç çocuk sahibi kadýnýn çocuklarýnýn çýkarýný gözeterek, cezanýn henüz çekilmemiþ kýsmýný iptal etti.
Hakim bu kararýný þu þekilde açýkladý: Bayan Cawoodun [sosyal hizmet görevlisi] raporuna göre
üç oðlu da duygusal güvenlikleri için Mye muhtaç ve Mnin hapsedilmesi onlar için duygusal, geliþimsel, fiziksel, maddi, eðitimsel ve toplumsal dezavantajlar doðurabilir. Bayan Cawoodun görüþüne
göre, M hapsedilirse çocuklar sefil olacak: annelerini ve duygusal desteklerini yitirecekler; evlerini
ve tanýdýk çevrelerini kaybedecekler; okul düzenleri bozulacak; okula geliþ gidiþte problemler yaþanabilecek; saðlýklý geliþim süreçleri etkilenecek ve kardeþler birbirinden ayrýlacak.
Mahkeme Mnin (45 aylýk) cezasýný dört yýl kadar, bu süre içinde herhangi bir suç iþlememesi, dürüst
olmasý ve ayrýca hükmün kurallarýna harfiyen uymasý koþullarýyla erteledi.
M, 1977 tarihli ve 51 sayýlý Cezai Prosedür Kanunu bölüm 276 (1) (h) uyarýnca üç yýl süreyle iyileþtirici
gözetime tabi tutuldu.
(a) Not edilmelidir ki bu örneklerde, çocuðu 14 yaþýna eriþtiðinde kadýnýn hapsedilmeyeceðine dair bir netlik yoktur. Ancak, cezasý yeniden gözden geçirilirken davranýþlarý deðerlendirilir ve eðer ilgili süreçte herhangi baþka bir suç iþlememiþse
alternatif bir ceza; örneðin, özgürlüðün kýsýtlanmasý, esas cezanýn yerini alabilir ya da ceza tamamen iptal olabilir.

Önerilen temel tedbirler:
Mahkemelerin hamile ve bakýma muhtaç çocuklarý olan anneler için tutukluluk
cezalarýný, iþledikleri suçlar sadece aðýr ve þiddet içerikliyse, kadýnlar hala
tehlike teþkil ediyorlarsa vermesi ve bu süreçte çocuðun veya çocuklarýn en
yüksek çýkarlarýný gözetmesi için uygun rehber ilkeler ortaya konmalýdýr.
99 Altýncý Birleþmiþ Milletler Suçu Önleme ve Faillere Yapýlacak Muamele Kongresi, Karar 9, Kadýn mahpuslarýn özel ihtiyaçlarý,
A/CONF. 87/14/Rev.1
100 Sekizinci Birleþmiþ Milletler Suçu Önleme ve Faillere Yapýlacak Muamele Kongresi, Karar 19 Ceza Adaleti Yönetimi ve
Cezalandýrma Politikalarýnýn Geliþtirilmesi, 8. Birleþmiþ Milletler Suçun Önlenmesi ve Faillere Muamele Kongresi Raporu,
1990,BM Dokümaný. A/Conf.144/28/Rev.1.
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Bazý kategorilere ait suçlar hamile veya küçük çocuklu bir kadýn tarafýndan
iþlenmiþse, cezalar ertelenebilir. Örneðin çocuk belirli bir yaþa gelene kadar
ceza ertelenip, vakti geldiðinde belirli koþullar altýnda daha önceden belirlenmiþ
kritere göre (Örneðin, sözkonusu dönemde suç iþlememiþ olmak gibi) hapis
cezasýnýn iptaline veya tutukluluk dýþý cezaya indirilmesine uygunluðu
saðlayacak þekilde tekrar deðerlendirilebilir.
ÝYÝ ÖRNEK
Hamile ve Çocuklu Kadýnlara Yönelik Yasa (a)
Kazakistanda kadýnlar aðýr veya özellikle aðýr suçlar nedeniyle 5 yýl ve daha uzun süreli hapis cezasýna
çarptýrýlmamýþsa ve eðer 14 yaþýndan küçük çocuklarý varsa aldýklarý cezalar ertelenebilir. (Kazakistan
Cumhuriyeti Ceza Kanunu, Madde 72)
Rusyada aðýr veya özellikle aðýr suçlar nedeniyle 5 yýl ve daha uzun süreli hapis cezasýna çarptýrýlmamýþ hamile kadýnlar ve 14 yaþýn altýnda çocuklarý olan kadýnlarýn cezalarýnýn icrasý ertelenip daha sonra azaltýlabilir veya iptal edilebilir. (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu, Madde 82)
(a) Not edilmelidir ki bu örneklerde, çocuðu 14 yaþýna eriþtiðinde kadýnýn hapsedilmeyeceðine dair bir netlik yoktur.
Ancak cezasý yeniden gözden geçirilirken davranýþlarý deðerlendirilir ve eðer ilgili süreçte herhangi baþka bir suç iþlememiþse
alternatif bir ceza, örneðin özgürlüðün kýsýtlanmasý, esas cezanýn yerini alabilir ya da ceza tamamen iptal olabilir.

5. Ayrýmcý Yasalar ve Mahkeme Prosedürleri
Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi
Madde 2
Herkes, ýrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diðer herhangi bir akide, milli veya içtimai menþe,
servet, doðuþ veya herhangi diðer bir fark gözetilmeksizin iþbu beyannamede ilan olunan tekmil
haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade edebilir.
Kiþisel ve Siyasal Haklar Uluslararasý Sözleþmesi
Madde 2
1. Bu sözleþmeye taraf her devlet, bu sözleþmede tanýnan haklarý ýrk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal
veya diðer bir fikir, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doðum veya diðer bir statü gibi herhangi bir
nedenle ayrýmcýlýk yapýlmaksýzýn, kendi topraklarý üzerinde bulunan ve egemenlik yetkisine tabi olan bütün bireyler için güvence altýna almayý, bu ve haklara saygý göstermeyi taahhüt eder.
2. Sözleþmede tanýnan haklarý kendi mevzuatýnda veya uygulamasýnda henüz tanýmamýþ olup da
bu sözleþmeye taraf devletler, kendi anayasal usullerine ve bu sözleþmenin hükümlerine uygun
olarak, sözleþmede tanýnan haklarý uygulamaya geçirmek için gerekli olan tedbirleri veya diðer
önlemleri almayý taahhüt ederler.
3. Bu sözleþmeye taraf her devlet þu taahhütlerde bulunur:
(a) Bu sözleþmede tanýnan haklarý veya özgürlükleri ihlal edilenlere, ihlal fiili, resmi sýfatlarýyla
hareket eden kiþilerden baþka kimseler tarafýndan iþlense dahi, etkili bir hukuki yola baþvurma
hakký saðlamak;
(b) Bu tür bir hukuki yola baþvurmak isteyen kiþinin hakkýnýn yetkili yargýsal, idari ve yasama organlarý
veya devletin hukuk sisteminin öngördüðü baþka bir yetkili makamý tarafýndan karara baðlanmasýný
saðlamak ve yargýsal hukuki yollara baþvurma imkanýný geliþtirmek;
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(c) Bu gibi hukuki yollarýn tanýnmasý halinde, yetkili makamlar tarafýndan bu hukuki yollarýn iþletilmesini
saðlamak.
Madde 3
Bu sözleþmeye taraf devletler, bu sözleþmede yer alan bütün kiþisel ve siyasal haklarýn kullanýlmasýnda
eþit haklar saðlamayý taahhüt eder.
Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Tasfiye Edilmesine Dair Sözleþme
Madde 2
Taraf devletler kadýnlara karþý ayrýmcýlýðýn her biçimini yasaklayýp, her türlü vasýtayla ve hiç vakit
kaybetmeden kadýnlara karþý ayrýmcýlýðý tasfiye etme politikasý izlemeyi kabul ederler ve bu amaçla
aþaðýdaki konularda taahhütte bulunurlar:
(a) Erkeklerin ve kadýnlarýn eþitliði prensibini henüz ulusal anayasalarýna veya diðer ilgili mevzuatlarýna
içselleþtirmemiþler ise, bu prensibi içselleþtirmeyi ve yasalar ve diðer uygun vasýtalarla bu prensibin
pratik olarak uygulanmasýný saðlamak;
(b) Kadýnlara karþý her türlü ayrýmcýlýðý yasaklayan ve gerektiði takdirde yaptýrýmlar getiren gerekli
mevzuatý çýkarmak ve diðer tedbirleri almak;
(c) Kadýnlarýn haklarýný erkeklerle eþit bir biçimde koruyacak hukuki mekanizmalar kurmak ve yetkili
ulusal yargý yerleri ile diðer kamu kurumlarý vasýtasýyla herhangi bir ayrýmcýlýk karþýsýnda kadýnlarýn
etkili bir biçimde korunmasýný saðlamak;
(d) Kadýnlara karþý ayrýmcýlýk niteliðindeki bir eylem veya uygulamadan kaçýnmak ve kamu kurum
ve kuruluþlarýn bu yükümlülüðe uygun davranmalarýný saðlamak;
(e) Herhangi bir kiþi, kurum veya kuruluþ tarafýndan kadýnlara karþý ayrýmcýlýk yapýlmasýný önlemek
için gerekli her türlü tedbiri almak;
(f) Kadýnlara karþý ayrýmcýlýk oluþturan mevcut yasalarý, hukuki düzenlemeleri, gelenekleri ve uygulamalarý deðiþtirmek veya kaldýrmak için gerekli her türlü tedbiri almak;
(g) Kadýnlara karþý ayrýmcýlýk oluþturan bütün ulusal cezai hükümleri kaldýrmak.
Kadýnlara Karþý Ayrýmcýlýðýn Tasfiyesi Deklarasyonu
Madde 1
Kadýnlara karþý ayrýmcýlýk, erkeklerle eþit olan haklarýný yadsýmak ve sýnýrlandýrmak, temel olarak
adaletsizdir ve insan onuruna saldýrý teþkil eder.
Madde 2
Kadýnlara karþý ayrýmcý olan tüm kanunlar, gelenekler, düzenlemeler ve pratiklerin ortadan kalkmasý
için her türlü önlem alýnmalý, kadýnlar ve erkekler için eþit haklarý koruyacak uygun hukuki düzenlemeler
de oluþturulmalýdýr, özelikle:
(a) Haklarýn eþitliði prensibi Anayasada yer almalý veya kanunla garanti altýna alýnmalýdýr;
(b) Kadýnlara karþý ayrýmcýlýðýn tasfiyesi ile ilgili Birleþmiþ Milletler veya uzman kuruluþlarýn uluslararasý
esaslarý onaylanmalý veya kabul edilmeli ve mümkün olan en kýsa zamanda tamamen yürürlüðe sokulmalýdýr.
Madde 7
Ceza hukukunun kadýnlara karþý ayrýmcý tüm hükümleri iptal edilmelidir.
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Bazý ülkelerde dini yasa ve geleneklerin birtakým yorumlarýna dayanan kanunlar,
kadýnlara karþý ayrýmcýlýða ve kadýnlarýn bazen büyük sayýlarla hapsedilmelerine
yol açar. Bu durum genellikle böyle ülkelerin uluslararasý yükümlülükleri ve kendi
anayasalarýna aykýrýdýr.
Ahlak dýþý davranýþ suçlarýnýn, bazý ülkelerde cezaevlerindeki kadýn mahpus
nüfusundaki kalabalýklar üzerine özellikle etkisi vardýr. Çoðunlukla, ahlak suçlarý
ile ilgili kanunlar cinsiyete tarafsýz yaklaþýyor gibi görünse de, erkeklere nazaran
kadýnlara karþý daha çok çaðrýlýrlar. Böyle kanunlarýn var olduðu yerlerde, bu tür
kanunlarýn uygulamasýnda ortaya çýkan ayrýmcýlýk genellikle, ayrýmcý mahkeme
süreçleriyle de perçinlenir. Örneðin, dini ilkelere dayanarak bir þiddet maðdurunun
þahitliði kanýt olarak görülmeyebilir ve bir kadýnýn þahitliði erkeðin þahitliðinin
yarýsý deðerinde olabilir. Dolayýsýyla, hem kadýn hem de erkek örneðin zinadan
suçlanýyorsa, kadýnlarýn kýrýlgan durumlarý ve ayrýmcý cezai süreçler nedeniyle
kadýnlarýn bu ahlak suçundan cezalandýrýlma olasýlýðý erkeðinkinden fazladýr.
Özellikle üzerinde durulmasý gereken bir mesele; zina ve evlilik dýþý cinsel
iliþkinin cezai suç olarak kabul edildiði yerlerde tecavüz ceza kanununda net bir
þekilde tanýmlanmamýþsa, tecavüz maðdurlarý zina veya evlilik dýþý cinsel iliþki
nedeniyle tutuklanýp hapse konabilir, bu da maðduriyetlerini arttýrýr.
Böyle kanunlar altýnda, genellikle zorla ve çocuk yaþta evlendirilmeden veya aile
içi þiddetten kaçmakta olan kadýnlar ayný zamanda evden kaçtýklarý için hapsedilmek
tedirler. Bazý ülkelerde dini gerekçelerle kadýnlara karþý ayrýmcý olan boþanma
kanunlarý, yine zina suçlamasýyla kadýnlarýn hapsedilmesine yol açabilmektedir.
Ahlak Suçlarýyla Hapsedilmiþ Kadýnlar
1992de Human Rights Watch, Pakistanda mülakatlar yaptýðý kadýn tutuklularýn yüzde 50 ila 80
arasýnýn zina, evlilik dýþý cinsel iliþki ve tecavüz gibi suçlarla ilgili Hudood Buyruklarý doðrultusunda hapsedildiklerini ortaya çýkardý (a). 2005e gelindiðinde tahminlere göre Pakistanýn hukuk
sisteminin deðiþik seviyelerinde binlerce vaka Hudood Kanunlarý altýndaydý (b).
2006da UNODC Kabildeki Pul-e Charki Cezaevinde kadýnlarýn yüzde 50sinin zina ve özellikle zinayla
evden kaçmayý da birleþtiren ahlak suçlarýyla suçlandýðýný veya hüküm giydiðini öðrendi (c).
(a) Human Rights Watch, Çifte Tehlike, 1992, sf.18 (Hudood bazý suçlara Ýslam Hukukunun uygulanmasý için koþullarý belirler. Hudood [tekil: hadd limit demek] hükümleri Ýslam hukukuna göre zorunlu cezalarý içerir.)
(b) Human Rights Watch Dünya Raporu, 2006, sf.296
(c) UNODC, Afganistan: Kadýn Mahpuslar ve Topluma Yeniden Uyumlarý, a.g.y., sf.40 (Zina suçu, evlilik dýþý tüm cinsel
iliþkileri ifade eder.)

Önerilen temel tedbirler:
Kadýnlarýn eþit haklarýna saygý duymayan ayrýmcý yasalar, kadýnlarýn temel
insan haklarýna aykýrýdýr. Böyle yasalar iptal edilmeli veya gözden geçirilmeli
ve uluslararasý insan haklarý sözleþmeleriyle uyumlu hale getirilmelidir.
Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi Madde 2 ve Kiþisel ve Siyasal Haklar
Uluslararasý Sözleþmesi Madde 2 ve 3, ICCPRýn Madde 2(2)sinde talep
edildiði gibi ve Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Tasfiyesi Sözleþmesi
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Madde 2 ve Kadýnlara Karþý Ayrýmcýlýðýn Tasfiyesi Deklarasyonu Madde 2
ve 7 tarafýndan talep edildiði üzere.
Benzer þekilde, görünüþte cinsiyete tarafsýz olan yasalarýn tamamen farklý
uygulamalarý gözden geçirilmeli ve yasalar ve diðer uygun yöntemler aracýlýðýyla
kadýnlara karþý ayrýmcýlýðýn önlenmesi prensibinin pratik olarak da hayata
geçirilmesi için güvenceler ortaya konmalýdýr.
Erkeklerin ifadelerine daha çok deðer veren ve ICCPR ile ortaya konmuþ tüm
asgari garantilere kadýnlarýn eþit eriþiminin saðlanmadýðý ayrýmcý mahkeme
süreçleri, yukarýda sözü edilen ayrýmcýlýk karþýtý ilkeler ve özellikle tüm
kiþilere tamamen eþit, adil yargýlanma hakkýný garanti eden ICCPR Madde
14 ile uyumlu hale getirilmelidir.
Özellikle zina ve evlilik dýþý cinsel iliþkinin cezai eylemler kabul edildiði
ülkelerde, tecavüz suçu yasalarda ayrý bir madde olarak net bir þekilde
tanýmlanmalýdýr ve tecavüz maðdurlarýnýn zina ve evlilik dýþý cinsel iliþkiyi
yasaklayan hükümler uyarýnca cezalandýrýlmamalarý için sýký güvenlik
önlemleri konulmalýdýr.
Devletlerin, cinsel saðlýk ve üreme saðlýðý haklarý da dahil, kadýnlarýn insan
haklarýný koruma konusundaki yetersizlikleri daha evvel de açýklandýðý gibi bazý
ülkelerde kadýnlarýn kürtaj, bebek ölümüne sebebiyet verme ve cinayet suçlarýyla
Cinsel Saðlýk ve Üreme Saðlýðý Hakký
2003 yýlýnda Ýnsan Haklarý Komisyonu tarafýndan da onaylandýðý üzere, Cinsel saðlýk ve üreme saðlýðý,
herkesin mümkün olan en yüksek fiziksel ve akli saðlýk standardýna eriþebilmesi hakkýnýn ayrýlmaz
bir parçasýdýr.(a)
 . üreme saðlýðý haklarý ulusal kanunlar, uluslararasý insan haklarý belgeleri ve diðer oybirliði
belgelerince hali hazýrda kabul edilmiþ belirli insan haklarýný kapsar. Bu haklar; tüm çiftlere ve bireylere
özgürce ve sorumlu þekilde çocuklarýnýn sayýsý, ara-daki boþluklar ve zamanlamalarý konusunda karar
verme ve bunun için bilgi ve araç sahibi olma temel hakkýnýn ve cinsel sað-lýk ve üreme saðlýðýnda
mümkün olan en yüksek standarda eriþim hakkýnýn tanýnmasýna dayanýr. Ayný zamanda, insan haklarý
belgelerinde de belirtildiði gibi üremeyle ilgili kararlarý ayrýmcýlýktan, baský ve þiddetten uzak verme
hakkýný da içerir. Bu hak-kýn kullanýmýnda, var olan ve gelecekteki çocuklarý için ihtiyaçlarýný ve
topluma karþý sorumluluklarýný hesaba katmalýdýrlar. Tüm insanlar için bu haklarýn sorumlu þekilde
kullanýmýnýn desteklenmesi, aile planlamasý da dahil olmak üzere üreme saðlýðý konusunda hükümet
veya toplum destekli politika ve programlarýn temel dayanaðý olmalýdýr. (b)
[ ]
 . kürtajýn yasal olduðu yerlerde, güvenli koþullarda olmalýdýr: halk saðlýðý hizmetleri saðlýk hizmeti
sunanlarý eðitmeli ve onlara gerekli malzemeleri saðlamalý, bu þekilde kürtajlarýn sadece güvenli
deðil ayný zamanda ulaþýlabilir olmasý için baþka önlemler de almalýdýr. Tüm durumlarda, kadýnlar
kürtajdan doðabilecek komplikasyonlarla baþ edebilecek kaliteli servislere eriþebilmelidir. Kürtaj olan
kadýnlara karþý alýnan cezai tedbirler kaldýrýlmalýdýr.(c)
(a) Herkesin mümkün olan en yüksek fiziksel ve akli saðlýk standardýna eriþebilmesi hakký, Özel Raportör Raporu, Paul
Hunt, UN E/CN.4/2004/49, 16 Þubat 2004, parag.9.
(b) Nüfus ve Kalkýnma Eylem Planý Üzerine Uluslararasý Konferans, Kahire, (A/CONF.171/13, bölüm 1, baþlýk 1), Bölüm
VII, Paragraf 7.3, alýntýlandýðý yer Özel Raportör Raporu, Paul Hunt, UN E/CN.4/2004/49, 16 Þubat 2004, parag.18.
(c) Özel Raportör Raporu, Paul Hunt, UN E/CN.4/2004/49, 16 Þubat 2004, parag.30.
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CEDAW Genel Komite Tavsiyesi 24 (20.Oturum, 1999): Mümkün olduðu takdirde, kürtaj olan
kadýnlara dayatýlan cezai yaptýrýmlarý geri çekmek üzere, kürtajý suç haline getiren yasalar
deðiþtirilmelidir. (d)
Güvenli olmayan kürtajýn ciddi bir kamu saðlýðý meselesi olduðunu kabul eden (ve bununla
(d) Kadýnlara Karþý Ayrýmcýlýðýn Ortadan Kaldýrýlmasýna Ýliþkin Komitenin Genel Tavsiyeleri
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm)
(e) Dördüncü Dünya Kadýn Konferansý, Pekin, 415 Eylül 1995, parag.106 (j)ve(k)

Bu meselelerin tamamýyla deðerlendirilmesi ve kadýn cezaevi nüfusunun boyutlarý
üzerindeki etkilerinin ortaya çýkarýlmasý bu el kitabýnýn kapsamý dýþýnda olsa da,
insan haklarýyla ilgili kaygýlar, devletlerin kadýnlarýn üreme saðlýðý haklarý ile
ilgili yasalarýný gözden geçirmelerini gerektirir. Böylelikle kadýnlar, kürtaj da dahil
olmak üzere ulusal kanunlarda yasadýþý olarak nitelendirilen eylemlere baþvurmak
zorunda kalmaz ya da kürtaj olduklarý, düþük veya ölü doðum yaptýklarý için
cinayet ve bebek ölümüne sebebiyet verme gibi suçlardan hüküm giymezler. Bu
baðlamda, yoksul kadýnlar da dahil tüm zanlýlarýn adalete eriþimleri için tüm
gerekenlerin yapýlmasý ve özellikle ICCPR Madde 9(3) ve Madde 14ün gereklilikleri
ýþýðýnda yargýlanma haklarýnýn saðlanmasý, ayrýca önem kazanmaktadýr.

6. Yabancý Uyruklu Kadýnlar
Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Yüksek Komiserliði Ýnsan Haklarý ve Ýnsan Kaçakçýlýðý Üstüne
Tavsiye Prensipler ve Kýlavuz Ýlkeler (a)
Ýnsan Haklarý ve Ýnsan Kaçakçýlýðý Üstüne Tavsiye Prensipler
Koruma ve Destek
7. Ýnsan kaçakçýlýðýna maruz kalan kimseler, transit ve gidilecek ülkeye giriþleri veya kalýþlarýyla ilgili
veya kaçýrýlan kiþiler olarak parçasý olduklarý, durumlarýnýn direk sonucu kanun dýþý eylemlere karýþtýklarý için tutuklanmamalý, suçlanmamalý veya cezalandýrýlmamalýdýr.
8. Devletler, kaçýrýlan kimselerin daha fazla sömürü ve zarardan korunmalarýný garanti etmeli ve
uygun fiziksel ve psikolojik bakýma eriþimlerini saðlamalýdýr. Böyle bir koruma, kaçýrýlan kimselerin
yasal süreçlerle iþbirliði için kapasiteleri veya isteklilikleri þartýna baðlý olmamalýdýr.
Ýnsan Haklarý ve Ýnsan Kaçakçýlýðý Üstüne Tavsiye Kýlavuz Ýlkeler
Kýlavuz Ýlke 2: Kaçýrýlan Kimseler ve Kaçakçýlarýn Ayýrt Edilmesi
Devletler ve uygun olan yerlerde hükümetler arasý örgütler veya sivil toplum örgütleri:
5. Kaçýrýlan kimselerin göçmen yasalarýný çiðnedikleri için veya kaçýrýlan kiþiler olarak parçasý
olduklarý, durumlarýnýn direkt sonucu kanun dýþý eylemlere karýþtýklarý için ceza almamalarýný
saðlamalýdýr.
6. Kaçýrýlan kimselerin hiçbir koþulda göçmen tutukevinde veya diðer tutukluluk hallerinde
tutulmamalarýný garanti etmelidir.
(a) Metin, Ekonomik ve Sosyal Konseyde Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Yüksek Komiseri Raporuna ek olarak sunulmuþtur
(E/2002/68/Add.1).
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Geniþ bir göçmen iþgücü barýndýran ülkelerin ceza adaleti sisteminde yabancý
uyruklu kiþiler fazlasýyla temsil edilmektedir ve bu endiþe verici yükseliþ bir
noktaya kadar birçok ülkede yabancýlara karþý artan þekilde alýnan cezai tedbirlerle
açýklanabilir. Bu durumda, kaçýrýlan kadýnlar bizzat yoksulluk, sahte vaatler, baský
ve sömürü maðdurlarýyken, kendilerini demir parmaklýklar ardýnda bulabilir,
kamu ahlakýna aykýrý suçlar, fuhuþ yapmak ve göçmenlik yasalarýna karþý gelmekten
hüküm giyebilirler. Bazý ülkelerde, özellikle Avrupa Birliðinde, yabancý uyruklu
kadýnlarýn büyük kesimi uyuþturucu suçlarýyla hüküm giymiþlerdir; bu kadýnlarýn
çoðu yukarýda baþlýk 4.2de de belirtildiði üzere uyuþturucu ticaretinin küçük çaplý
oyuncularýdýr.
Bazý ülkelerdeki cezai göçmenlik yasalarý, yasal statüleri olmayan veya istismardan
kaçan göçmen iþçilerin hapsedilmelerine yol açmaktadýr. Genellikle son derece
yoksul geçmiþlerden gelen, yasal haklarýný bilmeyen ve sömürüye açýk durumda
olan göçmen kadýn ev hizmetlileri özellikle kýrýlgan bir grubu oluþturur. Evlilik
dýþý cinsel iliþki ve hamilelik (Örneðin, açýk þekilde patronlarýnýn tecavüzüne
uðramýþ olsalar bile) çalýþtýklarý yerlerden kaçma, patronlarýný fiziksel ve cinsel
istismardan ötürü ihbar etme ve fuhuþ yapma gibi suçlarla hapsedilebilirler.
Tutuklu ev hizmetlilerinin hukuki danýþmanlarla görüþmeleri reddedilerek rutin
þekilde bilgiye eriþimleri engellenebilir. Polis kovuþturmasý sýrasýnda genellikle
tercüman saðlanmaz. Cezalar genellikle yabancý uyruklu kiþinin anlamadan
imzaladýðý itiraflara dayandýrýlýr.
Kaçýrýlan kimseler götürüldükleri, transit olarak geçtikleri veya geldikleri ülkeler
fark etmeksizin, kimi zaman maðdur deðil suçlu gibi muamele görürler.
Götürüldükleri ülkede, usule aykýrý göç ve iþ statüleri nedeniyle cezalandýrýlýp
tutuklanýrlar. Buna alternatif olarak, göçmenlik durumlarý usule aykýrýysa göçmenlik
yetkilileri onlarý geldikleri ülkeye geri gönderebilirler. Kaçakçýlýk maðduru kiþiler,
kendi ülkelerinde de evrak sahteciliði yapma, ülkeyi yasadýþý yollarla terk etme
veya seks endüstrisinde çalýþma gibi nedenlerle kovuþturmaya tabi tutulabilirler.
Maðdurlarýn kiþisel güvenlikleri ve kaçakçýlardan gelebilecek misillemelerle ilgili
korkularý düþünüldüðünde, yargýlanma ve cezalandýrýlmanýn yaratacaðý ek korkular
maðdurlarýn koruma, destek ve adalet arayýþlarýný daha da engelleyebilir.101
Önerilen temel tedbirler:
Devletler yasa ve uygulamalarýn, insan kaçakçýlýðý maðduru ve göçmen ev
hizmetlileri gibi yabancý uyruklu kadýnlarýn daha fazla maðdur olmalarýna
karþý azami korumayý saðladýðýndan emin olmalýdýr.
Devletler kaçakçýlýk maðdurlarýný sahte pasaport bulundurma veya izinsiz
çalýþma gibi kaçakçýlýkla ilgili suçlardan dolayý, sahte doküman taþýmayý veya
izinsiz çalýþmayý kabullenmiþlerse bile, yargýlamamalýdýr.
101 Ýnsan Kaçakçýlýðýyla Mücadele Araçlarý, Ýnsan Kaçakçýlýðýna Karþý Küresel Program, UNODC, 2006, s.103.
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Fuhuþ yasal olsun veya olmasýn, devletler cinsel sömürü için kaçýrýlan kiþileri,
esasýnda seks endüstrisinde çalýþmayý kabul etmiþ olsalar dahi yargýlamamalýdýr.
Göçle alakalý suçlar, suç olmaktan çýkarýlmalýdýr. Uluslararasý hukuk, göçmenlik
yasalarýný ihlal eden kiþilerin tutukluluk halinde adli suçlarla suçlanan veya
hüküm giymiþ mahpuslarla bir arada tutulmamalarýný emretmektedir. Göçle
ilgili tutuklular özellikle bu amaç için tasarlanmýþ, bu kiþilerin hukuki durumlarýna uygun maddi koþullarý ve uygun rejimi saðlayan, kalifiye ve özellikle
eðitilmiþ personele sahip ayrý tesislerde tutulmalýdýr.102
Uluslararasý hukuka uygun olarak, tüm yabancý uyruklu tutuklularýn tutuklandýktan hemen sonra konsolosluk temsilcileri, hukuki danýþmanlar ve tercümanlara eriþimleri olmalýdýr. Tüm sorgulamalar bir avukat ve tercümanýn
eþliðinde gerçekleþtirilmelidir.
Yabancý uyruklu kadýnlar, mahkeme öncesi ve cezalandýrma sürecinde cezaevine
alternatifler düþünülürken uyruklarý ve/veya cinsiyetleri nedeniyle dezavantajlý
duruma düþürülmemelidir.
Polis, savcýlar ve mahkemeler yabancý uyruklu kadýnlarýn tutuklama, mahkeme
öncesi tutukluluk, hapis ve sýnýr dýþý edilme hallerine karar verirken ebeveynlik
durumlarýný da göz önünde bulundurmalýdýr. Failin tutuklandýðý ülke veya
kendi ülkesinde bakýma muhtaç çocuklarý olup olmadýðý, bekar bir anne veya
ailenin tek çekip çevireni olup olmadýðý gibi durumlar deðerlendirilmelidir.
Uygulanan tedbir ve cezalar çocuklarýn çýkarlarý ve onlarýn özellikle hassas
durumlarý düþünülerek verilmeli, ayný zamanda da yabancý uyruklu kadýnlarýn
cezaevlerinde karþýlaþtýklarý problemler düþünülmelidir. Öncelik mümkün
olduðu yerlerde hapsedilmeye alternatif tedbirlere verilmelidir.
Yabancý uyruklu mahpuslarla ilgili konulara iliþkin daha fazla ayrýntý ve öneriler
için lütfen UNODC Özel Ýhtiyaç Sahibi Mahpuslar El Kitabýnda, Yabancý Uyruklu
Mahpuslar bölümüne bakýnýz.
Ölüm cezasý almýþ yabancý uyruklu mahpuslar için UNODC Özel Ýhtiyaç Sahibi
Mahpuslar El Kitabýnda, ölüm cezasý almýþ mahpuslar bölümüne bakýnýz.
Ýnsan kaçakçýlýðý ve bu baðlamda kadýnlarýn korunmasý ile ilgili yol göstermesi
için, 2000 yýlýnda Palermo Ýtalyada kabul edilen Sýnýr Aþan Örgütlü Suçlara Karþý
Birleþmiþ Milletler Sözleþmesi (Palermo Sözleþmesi) ve Sözleþmeyi tamamlayan
iki Protokole bakýnýz: Birleþmiþ Milletler Kiþi, Özellikle Kadýn ve Çocuk Kaçakçýlýðýný
Önleme, Durdurma ve Cezalandýrma Protokolü ve Kara, Deniz ve Hava Yoluyla
Göçmen Kaçakçýlýðýna Karþý Protokol (Palermo Protokolleri)
102 7. Genel Rapor [CPT/Inf (97) 10], parag.29..

102 CEZAEVÝ MÜDÜRLERÝ VE POLÝTÝKA YAPICILAR ÝÇÝN KADINLAR VE HAPSEDÝLME ÜZERÝNE EL KÝTABI

Kaçakçýlýkla mücadelede pratik tedbirlere dair daha fazla bilgi için bakýnýz, UNODC
Ýnsan Kaçakçýlýðýyla Mücadele Araçlarý, Ýnsan Kaçakçýlýðýna Karþý Küresel Program,
2006. (http:www.unodc.org/pdf/Trafficking_toolkit_Oct06.pdf)

Kadýn Cezaevlerinin
Yönetimi:
Temel Öneriler

Cezaevi Yönetimi

Cezaevi yönetiminin cinsiyet duyarlý olmasý saðlanmalý, bu baðlamda
cezaevleri aþaðýdaki kriterleri taþýmalýdýr:
Kadýn mahpuslarýn karþý karþýya kaldýklarý ayrýmcýlýðý dengelemek için pozitif ayrýmcýlýða baþvurulmalý;
Cinsiyete duyarlý idare þekli uygulanmalý;
Kadýn mahpuslarýn farklý ihtiyaçlarý tanýnmalý ve bu
ihtiyaçlarý hedef alan program ve servisler sunulmalýdýr.
Farklý etnik ve ýrksal azýnlýk gruplarý mensubu veya yabancý uyruklu
kadýnlarýn çok boyutlu ihtiyaçlarýnýn da programlamaya dahil
edilmesi saðlanmalýdýr.

Personel

Kilit pozisyonlara deneyimli kadýn cezaevi personeli atanmalý;
Kadýn personelin kapasitesi arttýrýlmalý ve kadýn mahpuslarýn ihtiyaçlarýyla ilgili özel eðitim almalarý saðlanmalý;
Kadýn personele psiko-sosyal destek saðlanmalý;
Çalýþma alanýnda cinsel taciz ve ayrýmcýlýða karþý net politikalar
geliþtirilmeli;
Erkek personel cinsiyet duyarlýlýðý, cinsel taciz ve ayrýmcýlýk konularýnda eðitilmelidir.

Deðerlendirme
ve Sýnýflandýrma

Cinsiyete duyarlý risk deðerlendirmesi ve sýnýflandýrma sistemi
oluþturulmalý:
Çoðu kadýn failin diðerlerine çok düþük risk teþkil ettiði görülmeli ve yüksek güvenlik önlemlerinin özellikle onlar üzerinderindeki kötü etkileri göz önünde bulundurulmalý;
Kadýnlarýn aile içi þiddet gibi geçmiþ hikayeleri ve bakým yükümlülükleri onlarý yerleþtirme ve cezalandýrma süreçlerine
dahil edilmeli;
Kadýnlarý cezalandýrma planlarýnýn onlarýn cinsiyetlerine özgü
ihtiyaçlarýný da içerdiðinden emin olunmalý;
Akýl saðlýðý sorunlarý olanlarýn en az sýnýrlandýrmayla yerleþtirilmeleri ve tedavi görmeleri saðlanmalý.
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104 CEZAEVÝ MÜDÜRLERÝ VE POLÝTÝKA YAPICILAR ÝÇÝN KADINLAR VE HAPSEDÝLME ÜZERÝNE EL KÝTABI

Güvenlik ve Emniyet

Tüm kadýn mahpuslar, fiziksel olarak erkekler tarafýndan iþgal
edilen mekanlardan uzakta yerleþtirilmeli.

Ayýrma ve Denetim

Kadýn mahpuslarýn kadýn personel tarafýndan denetlenmesi
saðlanmalý;
Eðer bir önceki öneriye zýt olarak erkek personelin de kadýn
cezaevlerinde çalýþmalarýna izin veriliyorsa, hiçbir zaman
mahpuslarýn direkt denetimlerinden sorumlu kilit pozisyonlara
atanmamalýlar ve güvenlik önlemleri titizlikle uygulanmalý;
Cezaevlerinde kadýn mahpuslarý azami þekilde korumak için
personelin cinsel tacizini önleyici net politika ve yönetmelikler
sunulmalý.

Mahpus Þikayetleri

Net ve gizli mahpus þikayet mekanizmalarý oluþturulmalý ve cinsel
istismar ya da diðer türlü kötü muamele ve iþkenceye dair iddialarýn
araþtýrmasýnýn baðýmsýz bir yetkili tarafýndan titiz ve tarafsýz þekilde
gerçekleþtirilmesi saðlanmalý ve þikayette bulunan mahpuslarýn
misillemeden korunmalarý için güvenlik önlemleri alýnmalý.

Mahpus Aramalarý

Personelin erkek elemanlarýnýn hiçbir zaman kadýn mahpuslarýn
kiþisel aramalarýna dahil olmamalarý garanti edilmeli ve mahrem
beden aramalarýnýn sadece dýþarýdan gelecek bir týbbi pratisyen
tarafýndan ve ancak meþru bir gerekçe olduðu takdirde yapýlmasý
saðlanmalý;
Alternatif tarama yöntemleri kullanarak, mahrem beden aramalarýnýn tamamen ortadan kaldýrýlmasý düþünülmeli.

Beden Sýnýrlamalarý

Beden sýnýrlamalarýnýn kullanýmýný en aza indirmeli. Beden sýnýrlamalarýný týbbi kontroller, hastaneye sevk ve doðum esnasýnda
hamile kadýnlar üzerinde asla kullanmamalý.

Disiplin Ýçin Tecrit Etme

Disiplin için tecrit etme uygulamasý en aza indirilmeli.

Ýntihar ve Kendini Yaralama
Giriþimleri

Ýntihar ve kendini yaralamalarý önlemek için terapi stratejileri
geliþtirmeli;
Yeni gelenler için destekleyici çevre saðlayacak; aile ve arkadaþlarla
baðlantý kurmalarýný cesaretlendirecek ve mümkün kýlacak; tüm
yeni gelenlerin ihtiyaç duyduklarýnda nereden yardým isteyecekleri
bilgisi de dahil olmak üzere cezaevi rejimiyle tamamen tanýþmalarýný saðlayacak bir kabul odasý ve uyum programý geliþtirilmeli;
Mahpuslar kendini yaralama ve intihar giriþimleri için asla cezalandýrýlmamalý.

Mahpus Etkinlikleri ve
Programlarý

Kadýn mahpuslarýn erkeklerle eþit þekilde iþ, meslek kurslarý ve
eðitime eriþimleri saðlanmalý;
Kadýnlarda suç davranýþýna yol açan etkenleri hedef alacak özel
programlar sunulmalý;
Uyuþturucu baðýmlýlýðý meseleleri; akýl saðlýðý; istismar ve aile
içi þiddet geçmiþi gibi konularý hedef alan programlar hazýrlanmalý;
Ve
Ebeveynlik ve çocuk ziyaret programlarý; özgüven ve yaþam
bece-rileri kazandýracak programlar gibi kadýnlarýn cinsiyetlerine
özgü zorluklarý hedef alan programlar hazýrlanmalý;
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Mahpus Etkinlikleri ve
Programlarý devam

Kaynak sorunlarýný kapatmak üzere sýnýflar için dönüþümlü bir
sistem gibi veya akran eðitimi ve beceri kurslarý gibi yaratýcý
çözümler bulunmalý. Sivil toplumun aktivitelere katýlýmý arttýrýlmalý;
Yabancý uyruklu kadýnlar veya etnik ve ýrk azýnlýklarý ve yerli
halklara mensup kadýnlarýn cinsiyete özgü ve kültürel/lisana
dair/dinsel/ruhsal çok boyutlu ihtiyaçlarý da cezaevi programlarý
hazýrlanýrken göz önünde bulundurulmalý ve kadýnlarýn bu programlara eriþimleri saðlanmalý.

Spor ve Dinlence

Kadýnlarýn erkeklerle eþit þekilde cezaevindeki spor ve dinlence
servislerine eriþimlerinin saðlanmasý.

Saðlýk Bakýmý

Cezaevi koþullarý ve servislerinin tüm mahpuslarýn saðlýðýný
korumak üzere tasarlanmýþ olduðundan emin olmalý, tüm
mahpuslarýn fiziksel ve ruhsal saðlýklarýnýn korunmasý için saðlýðýn
temel koþullarýnýn saðlanmasýnýn anahtar olduðu anlaþýlmalý;
Mahpus saðlýk servisleri sivil saðlýk bakýmý servislerinden izole
edilmemeli ve ikisi arasýnda iþbirliðinin (ideal olarak birleþmeleri)
saðlanmasý cezaevi saðlýk hizmeti yönetim stratejileri ve politikalarýnýn bir parçasý haline getirilmeli;
Cezaevlerinin uygun olarak eðitilmiþ temel saðlýk bakým takýmlarýna sahip olduklarýndan emin olunmalý;
Kadýn cezaevlerinde üreme saðlýðý ve cinsel saðlýk, akýl saðlýðý,
madde baðýmlýlýðý tedavisi ve þiddet maðdurlarýnýn tedavisi gibi
tedavileri vurgulayan cinsiyete özgü saðlýk bakýmý çerçevesi
oluþturulmalý;
Ceza kurumlarýnda HIV/AIDS ile mücadele tedbirleri geliþtirilmeli,
örneðin anneden çocuða taþýnmasýnýn önlenmesi gibi, program
ve servislerin kadýnlarýn özel ihtiyaçlarýna cevap verecek þekilde
olduðundan emin olunmalý;
Özellikle kadýnlara yönelik korumacý saðlýk bakýmý tedbirleri saðlanmalý;
Kadýnlarýn özel hijyen ihtiyaçlarýnýn; çocuklu, hamile, emziren
veya adet dönemindeki kadýnlarýn kiþisel bakýmlarý için banyotuvalet hizmetlerinin sunulmasý gibi karþýlandýðýndan emin olunmalý;
Personele, çocuklar için de dahil olmak üzere, temel saðlýk ve
ilkyardým konularýnda eðitim vermeli;
Çocuk saðlýk bakýmý uzmanlarýnýn gerektiðinde eriþilebilir olduðundan emin olunmalý.
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Hukuki Desteðe Eriþim

Faillere yasal haklarý hakkýnda bilgi sunulmalý;
Birçok kadýnýn adalete eriþimde karþýlaþtýklarý zorluklar göz
önüne alýnarak, kadýn mahpuslarýn avukatlarýyla, hukuki
danýþmanlýk hizmetleriyle ve ilgili STKlarla baðlantý kurabilmeleri için destek verilmeli ve avukatlarýyla görüþmeleri
için mekan ve gerekirse tercüman ayarlanmalý;
Ceza adaleti sisteminde yoksul kadýnlara destek olmak amacýyla,
özellikle hukuki desteðin kýsýtlý veya hiç olmadýðý ülke ve
toplumlarda STKlar ve hukuki danýþmanlýk hizmetleriyle iþbirliði
yapýlmalý.

Dýþ Dünyayla Ýletiþim

Kadýnlar aileleri ve çocuklarýyla iletiþim kurarken gereken özel
ihtiyaçlarýna uyacak önlemler ve kurallar konmalý. Aile
ziyaretlerinde karþýlaþýlan zorluklarla baþa çýkmak üzere
önlemler alýnmalý; (Öneriler için Bölüm 2 baþlýk 8.1e bakýnýz)
Onlarý kimin ziyaret edebileceðine dair mahpuslara danýþýlmalý;
Genel toplumla baðlantý saðlanmalý;
Personeli, ziyaretleri insan onuruna yaraþýr ve çocuk dostu bir
atmosferde yürütmeleri için eðitmeli.

Tahliyeye Hazýrlýk ve
Tahliye Sonrasý Destek

Kadýnlara, þartlý tahliye servisleri, sosyal refah kurumlarý ve
STKlarla iþbirliði içinde, detaylý ve koordine þekilde tahliye
öncesi ve sonrasý topluma yeniden entegrasyon programlarý
tasarlanmalý. Programlar kadýnlarýn eðitim, meslek kurslarý ve
toplumda madde baðýmlýlýðý tedavisi gibi saðlýk bakýmý programlarýný tamamlamalarýna olanak tanýmalý;
Kadýn mahpuslara mümkün olduðunca açýk ve yarý-açýk cezaevi
seçeneði sunulmalý;
Cinsiyete duyarlý bir yönetim politikasý çerçevesinde ka-dýn
mahpuslarýn (özellikle annelerin) vakalarýnda af ve þartlý tahliye
gibi daha esnek þartlarýn uygulanmasý için cezaevi yasa ve
düzenlemeleri gözden geçirilmeli;
Tahliye sonrasý risk altýnda olan kadýnlarýn toplum koruma
kurumlarý ve STKlarla iþbirliði içinde korunmalarý saðlanmalý.
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Cezaevindeki Hamile ve
Çocuklu Kadýnlar

Cezaevine kabulde, kadýnlarýn çocuklarýnýn sayýsý, kiþisel bilgileri
ve (eðer cezaevi dýþýndaysa) yerleþimleri kaydedilmeli.

Hamile ve Bebekli Kadýnlar

Toplumda uygulanan doðum öncesi ve sonrasý bakýmýna eþit
düzeyde bakým saðlanmalý;
Yeni doðum yapmýþ ancak bebekleri onlarla birlikte cezaevinde
bulunmayan kadýnlara da doðum sonrasý bakýmý verildiðinden
emin olunmalý;
Hamile kadýnlarýn bebek doðumu için sivil hastanelere transferleri saðlanmalý.

Cezaevindeki Çocuklu Kadýnlar

Hastaneye doðum için transferleri sýrasýnda veya doðum
esnasýnda asla hamile kadýnlar üzerinde beden sýnýrlamalarý
kullanýlmamalý;
Cezaevinde çocuk geliþiminin, temel saðlýk bakýmý saðlayanlar
ve bir cezaevi psikologu tarafýndan izlenmesi ve çocuk geliþimi
uzmanlarý tarafýndan takip edilmesi saðlanmalý;
Cezaevinde annelerin çocuklarýyla vakit geçirebileceði ve cezaevi
etkinlik ve programlarýna katýlmalarýný saðlayacak çocuk bakým
birimleri bulunmalý;
Cezaevindeki annelerin çocuklarý için baþka aktivite ve olanaklar
saðlanmalý;
Cezaevindeki çocuklara asla mahpus gibi davranýlmamalý;
Anne ve çocuðu ayrýlýk için hazýrlanmalý ve çocuðun cezaevinden
çýkýþý süreci hassasiyetle yönetilmeli. Ayrýlýk kararlarý çocuðun
çýkarlarýný gözeterek bireysel olarak deðerlendirilmeli;
Çocuklar annelerinden ayrýldýktan sonra kadýn mahpuslara
çocuklarýyla buluþabilmeleri için azami olanaklar saðlanmalý.
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Mahkeme Öncesi Tutuklular

Yargýlama öncesi tutuklular ve hüküm giymiþ olanlar ayrý olarak
yerleþtirilmeli. Bu kuralýn uygulamasý olaðandýþý koþullar
tarafýndan engellenirse, cezaevi yönetimi henüz hüküm giymemiþ
olan kimselerin farklý bir rejime tabi tutulduðundan emin olmalý;
Özellikle yargýlama öncesi tutuklu kadýnlarýn kýrýlgan durumlarý
tanýnmalý ve en iyi þekilde korunmalarýný saðlayacak tedbirler
alýnmalý; (Yukarýdaki Güvenlik ve Emniyet baþlýðýna bakýnýz.)
Adalete eriþimlerini güvenceye almak için kadýn mahpuslarýn
avukatlara, hukuki yardýma, hukuki destek servislerine ve ilgili
STKlara eriþimleri saðlanmalý;
Üremeye dair suçlar ile tutuklanan kadýnlarýn yargýlama öncesi
saðlýk risklerinin yüksek olduðu düþünülerek özel saðlýk ihtiyaçlarýnýn cevaplandýðýndan emin olunmalý ve gerektiði yerde halk
hastanelerine tedavi için transferleri saðlanmalý.

Cezaevlerinde Genç Kýzlar

Sayýlarý kýsýtlý olsa da çocuklarýn, özellikle de kanunla sorunlarý
olan genç kýzlarýn tedavisi ve rehabilitasyonlarý için uluslararasý
sözleþmelerle uyumlu ayrý strateji ve politikalar tasarlanmalý;
Kanunla sorunlarý olan genç kýzlar hapsedildiðinde:
Cezaevi yönetim politikalarý ve programlarý oluþturup uygularken
kýz mahpuslarýn özellikle kýrýlgan durumlarý dikkate alýnmalý;
Kýz çocuk cezaevleri, genç erkek ve yetiþkin cezaevlerinden
ayrýlmalý;
Kýz çocuklarýn denetlenmesi veya onlarla direkt iletiþim kuracaklarý yerlerin denetlenmesi erkek personele verilmemeli. Kadýn
personelin de kýz çocuklarýný istismar edebilecekleri düþünülerek,
çocuklarýn korunmasý için titiz emniyet tedbirleri ve prosedürleri
yürürlüðe konmalý ve uygulanmalý;
Kýz çocuklarýn da erkek çocuklar kadar eðitim ve meslek kurslarýna eriþimleri saðlanmalý, ayný zamanda cinsiyete özgü programlar ve bir çocuk psikologu tarafýndan sunulan danýþmanlýk hizmeti verilmeli;
Hamile genç kýzlara özel destek ve bakým sunulmalýdýr.
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Yabancý Uyruklu Kadýnlar

Tüm yabancý uyruklu mahpuslarýn konsolosluk temsilcilerine,
hukuki danýþman ve tercümanlara düzenli olarak eriþmeleri
saðlanmalý; anladýklarý bir dilde bilgiye ayný zamanda da cezaevi
servisleri ve diðer etkinliklere ulaþmalarý mümkün kýlýnmalý;
Aileyle iletiþimde çýkan zorluklar (Örneðin, kadýnlara tanýnan
telefon hakkýnýn arttýrýlmasý veya uzun ziyaretlere izin verilmesi
gibi) yöntemlerle telafi edilmeli;
Cezaevinde yaygýn þekilde kullanýlan dili konuþmayan yabancý
uyruklu mahpuslara lisan kurslarý saðlanmalý;
Yabancý uyruklu mahpuslara STK ve diðer türlü toplum desteði
saðlanmalý, ayrýca izolasyonun etkisini azaltmak üzere ayný
ulustan kiþilerce akran desteði ve kendi kendine yardým gruplarý
kurulmasý desteklenmeli;
Yabancý uyruklu kadýn mahpuslarýn, özellikle çocuklarý kendi
ülkelerinde kalmýþsa, evlerine transferleri, eðer mahpus da
bunu onaylýyorsa ve mahpusa herhangi bir zarar riski yoksa
mümkün olduðunca erken düþünülmeli;
Sýnýr dýþý edilmekle yüz yüze olan yerleþik yabancý uyruklu
kadýnlara, herhangi bir temyiz sürecinde ve ilgili sýnýr dýþý etme
prosedürleri hakkýnda hukuki danýþmanlýk saðlayarak destek
olunmalý;
Lütfen ayrýca UNODC Özel Ýhtiyaç Sahibi Mahpuslar El Kitabýnýn
Yabancý Uyruklu Mahpuslar kýsmýna bakýnýz.

Kadýn Mahpus
Nüfusunun Azaltýlmasý:
Temel Öneriler

Tutukluluk Esnasýnda
Hukuki Destek

Ceza adaleti sisteminde kadýnlarýn özel kýrýlganlýðý tanýnmalý, yoksul
kadýn zanlýlarýn da tutuklandýklarý andan itibaren yoksul erkeklerle
eþit þekilde, düþük bütçeli veya parasýz yasal servislerden yararlanmalarý saðlanmalý;
Kanun uygulayýcýsý yetkililerin ve mahkeme öncesi tutukluluk
merkezi personelinin eðitimine cinsiyet duyarlýlýðý konusu dahil
edilmeli.

Kovuþturmadan Ayýrmak

Küçük çaplý ya da þiddet içermeyen suçlar iþleyen kadýnlarý kovuþturmadan ayýrýp uygun tedavi ve onarýcý adalet programlarýna
yerleþtirmek üzere polise, savcýlara ve mahkemelere çok çeþitli
seçenekler tanýnmalý.

Mahkeme Öncesi Tutukluluk

Çok gerekmedikçe kadýnlar yargýlama öncesi gözaltýna alýnmamalý.
Para kefaletine alternatif seçenekler sunularak, kefaletin finansal
güvenlik gerekliliklerini karþýlayamayan kadýnlar (ve erkeklerin)
sadece yoksulluklarý yüzünden tutuklu kalmalarý önlenmeli.
Mahkeme öncesi gözaltýna karar verilirken kadýnlarýn ebeveynlik
durumlarý ve diðer bakým yükümlülükleri ile aile ve çocuklarýnýn
çýkarlarý dikkate alýnmalý.
Evlilik dýþý cinsel iliþkinin (zina) suç eylemi sayýldýðý ülkelerde, vakalarý soruþturulan zanlýlar mahkeme öncesi gözaltýna alýnmamalý.
Tecavüz ve baþka türlü cinsel istismar veya þiddet kurbanlarý uygun
servislere yönlendirilmeli.
Mahkeme öncesi tutukluluk hali korumacý gözaltý yöntemi olarak
kullanýlmamalý. Baþka türlü koruma yöntemleri, örneðin sýðýnma
evleri kullanýlmalý.
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Cezalandýrma

Hükmü verirken, suçu oluþturan koþullar ve failin kýrýlganlýðý göz
önünde bulundurulmalý (Örneðin, þiddet kullanan eþ veya sevgilinin öldürülmesi).

Þiddet Ýçermeyen Suçlar
Ýçin Cezaevine
Alternatifler

Kanunda hafif ve þiddet içermeyen suçlar için hapse çeþitli alternatifler sunulmalý.
Yargý yetkilileri, topluma tehlike teþkil etmeyen kadýn faillerin
davalarýnda rehabilitasyon ihtiyaçlarýný, bakým zorunluluklarýný
ve hapsin kadýnlar üzerine zararlý etkilerini dikkate alarak hapse
alternatifler sunmalarý yönünde cesaretlendirilmeli.
Kadýn faillerde, örneðin aile içi þiddet maðdurlarýna danýþmanlýk
hizmeti gibi, en sýk karþýlaþýlan ihtiyaçlar göz önünde bulundurulup
cezaevine cinsiyete duyarlý alternatifler geliþtirilmeli.

Uyuþturucuyla Ýlgili Suçlar

Uyuþturucuyla ilgili suçlar için politikalar ve yasalar gözden geçirilmeli. Bazý uyuþturucuyla ilgili suçlar suç statüsünden çýkarýlmalý,
diðerleri için alternatifler sunulmalý.
Narkotik kaçakçýlýðýnýn temel aktörleri ve kurye olarak kullanýlan
kadýnlar gibi yan rollerdekiler için öngörülen cezalar arasýnda
temel farklar olmasý saðlanmalý.
Uyuþturucuyla ilgili suçlar için zorunlu hapis ortadan kaldýrýlmalý
ve uyuþturucu kaçakçýlarýnýn tuzaðýna düþen kadýnlarýn yeniden
maðdur edilmelerini engellemek üzere hakimlerin cezalandýrmada
takdir yetkilerini kullanmalarýna olanak saðlanmalý.

Hamile Kadýnlar ve Anneler

Mahkemelere, hamile ve bakýma muhtaç çocuklarý olan kadýnlar
için tutukluluk cezalarýný ancak suçlarý aðýr ve þiddet içerikliyse
ve kadýnlar hala tehlike oluþturuyorsa uygulamasýný ve kararýn
çocuðun (veya çocuklarýn) en iyi çýkarlarýný gözetilerek verilmesini
saðlayacak ilkeler geliþtirilmeli.
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Ayrýmcý Kanunlar ve
Yargý Prosedürleri

Tüm ayrýmcý yasalar; Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi, ICCPR,
CEDAW ve Kadýnlara Yönelik Ayrýmcýlýðýn Elimine Edilmesi Deklarasyonu gibi uluslararasý standartlar ve esaslarla uyumlu hale getirilmeli.
Benzer þekilde görünüþte cinsiyete tarafsýz yasalarýn ayrýmcý uygulamalarý gözden geçirilmeli ve hukuk ve diðer yöntemlerle kadýnlara
yönelik ayrýmcýlýðýn engellenmesi prensibinin uygulamaya yansýtýlmasý için önlemler alýnmalý.
Kadýnlara ICCPR ile belirlenmiþ, uluslararasý hukukla garanti altýna
alýnan ayrýmcýlýðý engelleme prensibi ve tüm kiþilere eþit yargýlanma
hakký tanýyan özellikle ICCPR madde 14ten yararlanma hakkýný
tanýmayan ayrýmcý mahkeme süreçleri adil hale getirilmeli.
Evlilik dýþý cinsel iliþkinin (zina) özellikle cezai eylem teþkil ettiði
ülkelerde, tecavüz suçu kanunda ayrý bir maddeyle net bir þekilde
tanýmlanmalý ve tecavüz kurbanlarýnýn zina ve evlilik dýþý birleþme suçu iþlemek nedeniyle cezalandýrýlmalarýný engelleyecek
her türlü koruma önlemi alýnmalý.

Yabancý Uyruklu Kadýnlar

Yerleþik ve yerleþik olmayan yabancý uyruklu kadýnlarýn farklý koþullarý ve ihtiyaçlarý dikkate alýnmalý.
Ýnsan kaçakçýlýðý kurbanlarý ve göçmen iþçiler gibi yabancý kadýnlarýn
daha fazla kurbanlaþtýrýlmalarýný önlemek için mümkün olan en
yüksek korumayý saðlayacak yasa ve uygulamalar saðlanmalý.
Kaçakçýlýkla ilgili suçlar ve seks iþçiliði için kaçýrýlmýþ kadýnlar yargýlanmamalý.
Göçle ilgili suçlar suç statüsünden çýkarýlmalý ve göç yasalarýna
karþý geldiði için tutuklanan kimseler asla suç eylemleriyle hüküm
giymiþ kimselerle ayný yerde tutulmamalý.
Yabancý uyruklu kadýnlarýn uyruklarý ve cinsiyetleri yüzünden
hapse alternatif yöntemler düþünülürken dezavantajlý konuma
düþürülmediklerinden emin olunmalý.
Polis, savcý ve mahkemelerin, yabancý uyruklu kadýnlarýn ebeveynlik
ve diðer bakým yükümlülüklerini gözaltý, mahkeme öncesi tutukluluk, hapis ve sýnýr dýþý etmeye karar verirken dikkate almalarý
saðlanmalý.
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