
  
 

 

 
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özgürlüğünden Mahrum Bırakılan Kadınların İşkence ve 

Kötü Muameleden Korunması 
 

 

 
İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya 

Cezanın Önlenmesi Alt Komitesi 
 
 

18 Ocak 2016 
 
 
 

Prevention of torture and ill-treatment of women deprived of their liberty 
 

(Çeviri: Merve SİSLİ) 
 
 
 
 
 
 

Çeviri No: 0013 
Yayın No: 0015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*İngilizce’den Türkçe’ye yapılmış resmi olmayan çeviridir. Çeviri belgeyi hazırlayan kuruluşu bağlamaz. 

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanları Derneği (İHUD) çevirilerin içeriği, doğruluğu veya geçerliliği konusunda 

herhangi bir sorumluluk üstlenmez. Bu çeviri, çeviri sahibinin adıyla beraber olması koşulu ile İHUD’a 

atıfta bulunmak suretiyle ticari olmayan amaçlarla alıntılanabilir. Çeviri hakkındaki görüş ve önerileriniz 

için ihud@ihud.org adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

 



  
 

 Birleşmiş Milletler  CAT/OP/27/1 

  

İşkenceye ve Diğer 
Zalimane, Gayriinsani veya 
Küçültücü Muamele veya 
Cezaya Karşı Sözleşmeye 
Ek İhtiyari Protokol  

 
Distr.: Genel 
18 Ocak 2016 
Çevrilen dil: İ ngilizce 
Orjinal: İ spanyolca 
 

 
İşkence ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü 
Muamele veya Cezanın Önlenmesi Alt Komitesi 
 

Özgürlüğünden mahrum bırakılan kadınların işkence ve kötü 
muameleden korunması 

 
 

 I. Giriş 
 
 

1. İ şbu belge, İ şkence ve Dig er Zalimane, İ nsanlıkdışı veya Aşag ılayıcı 
Muamele veya Cezaya Karşı Ek Protokol’u n 11’inci maddesi uyarınca 
İ şkencenin O nlenmesi Alt Komitesinin yetkisi dog rultusunda 
hazırlanmıştır.  

2. Alt Komite, du nyanın farklı bo lgelerinde İ htiyari Protokol’e taraf 
olan devletlerde kişilerin o zgu rlu g u nden mahrum bırakıldıg ı yerleri 
ziyaret etmekte bir kaç yıldır deneyim sahibidir. Şu phesiz ki bir insan 
hakları so zleşmesi organı için saha çalışması yapmak ve 
o zgu rlu g u nden mahrum bırakılan kişilerin durumu hakkında go zlem, 
bireysel ve grup go ru şmeleri, yetkililerle ve sivil toplum kuruluşları ile 
çalışma toplantıları yaparak ilk elden bilgi toplamak ve bu bilginin 
analizine dayanarak ziyaret edilen u lkelerde işkencenin ve ko tu  
muamelenin o nlenmesi için spesifik, bag lamsallaştırılmış tavsiyeleri 
içeren bir ziyaret raporu hazırlamak ek avantajlardır.  

3. Bu çalışmalar sırasında Alt Komite, kadınlar dahil, tarihsel olarak 
ayrımcılıg a maruz kalan gruplara mensup olan o zgu rlu g u nden 
mahrum bırakılan kişilerin içinde bulundug u o zel durumlarla 
karşılaşmıştır.  

4. İ şkence, uluslararası insan hakları hukukunda ve insan hakları 
so zleşmelerinin organlarının çalışmalarında bu yu k bir endişe kaynag ı 
olmasına rag men, işkencenin cinsiyete o zgu  yo nu nu n yeteri derinlikte 
tartışılmadıg ının kabul edilmesi gerekmektedir. Bunun sonucunda, 
o zgu rlu g u nden mahrum bırakılan kadınların karşı karşıya kaldıg ı o zel 
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işkence veya ko tu  muame riskleri bugu ne kadar sınırlı bir ilgi 
go rmu ştu r.1 

5. Alt Komite, kadınlara karşı işkence ve ko tu  muamelenin yalnızca 
cezaevlerinde veya dig er alıkonulma yerlerinde deg il, çok çeşitli 
durumlarda meydana geldig inin farkındadır.  

6. İ şkence ve ko tu  muamelenin genel sebepleri arasında toplumun, 
çatışmaların “ço zu mu nde” bir araç olarak şiddetin kullanılmasına 
go sterdig i tolerans ve kabul ile kadınlar gibi belirli grupların 
ku çu msenerek, deg ersizleştirilerek, go rmezden gelinerek, 
şeytanlaşıtırılarak veya insanlıktan çıkartılarak oluşturulan hiyerarşik 
iktidar ilişkileri bulunmaktadır. Dolaylı nedenler arasında, işkence 
uygulandıg ının devlet tarafından reddedilmesi ve işkencecilerin 
cezasızlıktan yararlanması yer almaktadır.2 

7. İ şkenceye Karşı Komiteye go re: 

“Devlet; işkencenin durdurulması, yaptırım uygulanması ve 
mag durlara tazminat verilmesi için mu dahale etmekte gerekli 
o zeni go stermedig inde, devlet dışı akto rlerin So zleşme 
tarafından yasaklanan eylemleri gerçekleştirmesini 
kolaylaştırmaktadır ve mu mku n kılmaktadır; cezasızlık ku ltu ru , 
devletin kayıtsızlıg ı veya eylemsizlig i bir tu r teşvik ve/veya de 
facto izin sag lamaktadır. Komite, bu ilkeyi Taraf Devletlerin 
mag durları tecavu z, ev içi şiddet, kadın su nneti ve kadın ticareti 
gibi cinsiyete dayalı şiddeti o nleme ve bunlardan korumadaki 
başarısızlıg ına da uygulamaktadır.”3  

8. Alt Komite, işbu belgenin o zellikle o zgu rlu g u nden mahrum 
bırakılan kadınların durumlarına odaklandıg ını açıklıg a kavuşturmak 
istemektedir.  

9. O zgu rlu g u nden mahrum bırakılan kadınlar du nya cezaevi 
nu fusunda bir azınlık teşkil etmektedir ([kadın mahpus nu fusu] çog u 
u lkede cezaevindeki genel nu fusun yu zde 2-9’u arasındadır). 4 

O zgu rlu g u nden mahrum bırakılma bag lamında kadın hakları en iyi 
ihtimalle no tr oldug u varsayılan ancak uygulamada erkek bir modele 
dayanan bir bireye tanınan haklar kapsamında ele alınmıştır ya da 
tamamen reddedilmiş veya go zardı edilmiştir; dig er bir deyişle, kadın 
haklarının ele alınış biçimi erkek merkezli bir yaklaşımla karakterize 
olmuştur. O rneg in Alt Komite, evin geçimini sag layan yoksul 
kadınların ailelerinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla yakın 
ilişkisi olan kadın suçlarının ço zu mu  için Taraf Devletler tarafından 
sistematik girişimlerde bulunuldug una rastlamamıştır. Ku çu k o lçekli 
uyuşturucu kaçakçılıg ı suçlarına bu yu k oranlarda karışmaları, 
adalete daha sınırlı erişimleri, kefalet o deyememeleri ve toplumsal 
cinsiyet rollerine karşı geldiklerinde maruz kaldıkları şiddetli 

                                                           
 * Alt Komitenin 27. Oturumunda (16-20 Kasım 2015) kabul edilmiştir.  

 1 Association for the Prevention of Torture and Penal Reform International, Women in Detention: A 

Guide to Gender-Sensitive Monitoring, London, 2013, p. 5. 

 2 Bkz. Alt Komite 5. Yıllık Rapor (CAT/C/48/3), para. 67. 

 3 Bkz. general comment No. 2 of the Committee against Torture on the implementation of article 2 by 

States parties (CAT/C/GC/2), para. 18.  

 4 Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi , Handbook for Prison Managers and Policymakers on 

Women and Imprisonment, 2008, p. 2. Erişim: https://www.unodc.org/documents/justice-and-

prison-reform/women-and-imprisonment.pdf. 



 
CAT/OP/27/1 

 

3/10 GE.16-00603 

 

damgalama gibi o zellikle kadınlarla ilişkili olan durumların da go z 
o nu nde bulundurulmadıg ını tespit etmiştir.  

10. Aralık 2010’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, 
alıkonulan kadınların o zel – ve uzun su re ihmal edilen- ihtiyaçlarını 
karşılamak için Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslara Yo nelik 
Muamemeler ve Kadın Suçlular için Hapis Dışı Tedbirler Hakkında 
İ lkeler (Bangkok Kuralları)5 kabul edilene kadar bu durum bo yleydi.   

11. Bu bag lamda, Alt Komite, ziyaretleri sırasında o zgu rlu g u nden 
mahrum bırakılan kadınların karşı karşıya kaldıg ı belirli işkence ve 
ko tu  muamele risklerinin nasıl giderileceg ini ve işkencenin 
o nlenmesi çabalarına cinsiyet duyarlı bir yaklaşımın nasıl dahil 
edilebileceg ini analiz etmeyi amaçlamaktadır.  
 
 

 II. İşkence ve kötü muameleyi önleme yükümlülüğü 
 
 

12. So zleşme’nin 2’nci maddesinin 1’inci paragrafı her Taraf Devletin 
kendi yargı yetkisi altında olan her yerde işkence eylemlerinin 
o nlenmesi için etkili yasal, idari, yargısal veya dig er o nlemleri almasını 
gerektirmektedir.  

13. Dolayısıyla, İ htiyari Protokol’e ve So zleşme’ye taraf olan bu tu n 
devletler, ister kamu go revlisi ister o zel kişiler tarafından 
gerçekleştirilsin, işkence ve ko tu  muameleyi o nleme yu ku mlu g u  
altındadır. Komite, Taraf Devletlerin o rneg in cezaevlerinin, 
hastanelerin, okulların, çocukların, yaşlıların ve ruhsal hastalıg ı 
olanların veya engellilerin bakımını u stlenen kurumların, askeri 
hizmetlerin ve dig er kurumlar dahil kişileri o zgu rlu g u nden mahrum 
bırakıldıg ı veya kişi o zgu rlu g u nu n sınırlandırıldıg ı yerlerin yanı sıra 
devletin mu dahale etmemesinin o zel alanda zarar riskine yol açtıg ı 
veya arttırdıg ı durumlarda işkence ve ko tu  muamele fiilini engelleme 
yu ku mlu lu g u  oldug unu vurgulamaktadır.6  

14. Alt Komite, işkence ve ko tu  muamelenin o nlenmesi 
yu ku mlu lu g u nu n “belirli bir durumda işkence veya ko tu  muamelenin 
meydana gelme olasılıg ının veya riskinin azaltılmasına katkıda 
bulunabilecek mu mku n oldug unca çok şeyi kapsaması gerektig i 
go ru şu ndedir. Bo yle bir yaklaşım, yalnızca ilgili uluslararası 
yu ku mlu lu klere ve standartlara hem şekil hem de içerik bakımından 
uygunlug un sag lanmasını deg il; ama aynı zamanda mahiyeti gereg i 
konuya o zel olan o zgu rlu g u nden mahrum bırakılan kişilerin 
deneyimleri ve (bu kişilere yo nelik) muamelelerle ilgili olan bu tu n 
dig er fakto rlerin dikkate alınmasını gerektirmektedir.”7 

15. Komite, bazı azınlıkların veya marjinelleştirilmiş kişilerin veya 
toplulukların o zellikle işkence riski altında oldug unu ve bu nedenle de 
bu kişilerin korunmasının işkenceyi ve ko tu  muameleyi o nleme 
yu ku mlu lu g u nu n bir parçası oldug unu kabul etmektedir.8  Ek olarak, 

                                                           
 5 General Assembly resolution 65/229 (the annex). 

 6 CAT/C/GC/2, para. 15. 

 7 Bkz. Subcommittee paper on the approach of the Subcommittee on Prevention of Torture to the 

concept of prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment  or punishment 

under the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (CAT/OP/12/6), para. 3. 

 8 CAT/C/GC/2, para. 21. 
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Alt Komite, alıkonulan bu tu n insanların kırılgan olmasına rag men 
kadınlar, gençler, azınlık u yeleri, yabancı uyruklular, engelliler ve akut 
medikal veya psikososyal bag ımlılıkları veya sorunları olanlar gibi bazı 
kişilerin o zellikle kırılgan oldug unu da kabul etmektedir.9   

16. Komite, Taraf Devlet raporlarında sıklıkla kadınlar bakımından 
So zleşme’nin uygulanması konusunda yeterli du zeyde o zel bilginin 
bulunmadıg ını belirtmektedir. [Komite]; ırk, milliyet, din, cinsel 
yo nelim, yaş ve go çmen statu su  gibi dig er fakto rlerle kesişen cinsiyetin, 
kadınların ve kız çocuklarının işkenceye veya ko tu  muameleye ne 
şekilde maruz kalabileceklerinin veya işkence ve ko tu  muamele 
risklerinin belirlenmesinde temel bir fakto r oldug unu 
vurgulamaktadır. Bu tarz fakto rler o zgu rlu g u nden mahrum 
bırakılmayı da kapsamaktadır.10  Alt Komite, ayrıca cinsel kimlik gibi 
dig er fakto rlerin de go z o nu nde bulundurulması gerektig i 
kanaatindedir.  

 
 

 III. İşkence ve kadınlara karşı ayrımcılık arasındaki 
ilişki 
 
 

17. Komite, ayrımcılık yapmama ilkesinin insan haklarının 
korunmasında temel ve genel bir ilke oldug unu ve So zleşme’nin 
yorumlanmasında ve uygulanmasında esas teşkil ettig ini 
onaylamaktadır. So zleşme, “ayırım go zeten herhangi bir sebep 
dolayısıyla” gerçekleştirilen belirli eylemleri yasaklamaktadır. Komite, 
ruhsal veya fiziksel şiddetin veya istismarın ayrımcı bir biçimde 
kullanılmasının bir eylemin işkence olup olmadıg ının belirlenmesinde 
o nemli bir fakto r oldug unu vurgulamaktadır.11  

18. Kadınlara Karşı Her Tu rlu  Ayrımcılıg ın O nlenmesi So zleşmesi’nin 
1’inci maddesine go re “kadınlara karşı ayrımcılık” terimi siyasal, 
ekonomik, sosyal, ku ltu rel, kişisel veya dig er alanlardaki kadın ve 
erkek eşitlig ine dayanan insan haklarının ve temel o zgu rlu klerin, 
medeni durumları ne olursa olsun kadınlara tanınmasını, kadınların bu 
haklardan yararlanmalarını veya kullanmalarını engelleme veya 
hu ku msu z kılma amacını taşıyan veya bu sonucu dog uran cinsiyete 
dayalı herhangi bir ayrım, dışlama veya kısıtlama anlamına 
gelmektedir. 

19. Kadınlara Karşı Ayrımcılıg ın Ortadan Kaldırılması Komitesi, 
So zleşme’nin yalnızca kadınlara karşı cinsiyete dayalı ayrımcılıg a 
referansta bulunmasına rag men, So zleşme’nin kapsamlı bir 
yorumunun kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıg ı da 
kapsadıg ını go sterdig ini belirtmektedir. “Cinsiyet” kelimesi erkekler ve 
kadınlar arasındaki biyolojik farklılıklara atıfta bulunurken “toplumsal 
cinsiyet” kavramı kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak inşa edilen 
kimliklerine, niteliklerine, rollerine ve kadınlar ve erkekler arasındaki 
hiyerarşik ilişkilerle ve iktidarın ve hakların erkekler lehine ve 
kadınların aleyhine dag ılmasıyla sonuçlanan biyolojik farklılıklara 
toplumun yu kledig i sosyal ve ku ltu rel anlamlara atıfta bulunmaktadır. 
Kadınların ve erkeklerin bu toplumsal konumu siyasi, ekonomik, 

                                                           
 9 CAT/OP/12/6, para. 5 (j). 

 10 CAT/C/GC/2, para. 22. 

 11 Ibid., para. 20. 
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ku ltu rel, sosyal, dini, ideolojik ve çevresel fakto rlerden 
etkilenmektedir ve ku ltu r, toplum ve halk tarafından deg iştirilebilir.12  

20. Kadınlara Karşı Ayrımcılıg ın Ortadan Kaldırılması Komitesi 
kadınların insan haklarından ve temel o zgu rlerlerden yararlanmasını 
etkisizleştiren veya ortadan kaldıran toplumsal cinsiyete dayalı 
şiddettin So zleşme kapsamında ayrımcılık oldug unu vurgulamaktadır. 
Bu hak ve o zgu rlu kler işkence veya zalimane, insanlıkdışı veya 
aşag ılayıcı muameleye veya cezaya ug ramama hakkını da içermektedir. 
Cinsiyete dayalı şiddet- yani bir kadına kadın oldug u için yo neltilen 
veya kadınları orantısız bir şekilde etkileyen şiddet- fiziksel, ruhsal 
veya cinsel zarara veya ıstıraba yol açan fiilleri, bo yle eylemlerde 
bulunma tehditlerini, zorlama ve dig er o zgu rlu g u nden mahrum 
bırakma biçimlerini kapsamaktadır.13  

21. Bu bag lamda, İ şkencenin O nlenmesi Alt Komitesi, eşitlik ve 
ayrımcılık yapmama ilkesinin, hem farklı muamelenin keyfi oldug u ve 
bir kadın veya kadın grubunun insan haklarından yararlanmasını 
sınırlandırarak veya ortadan kaldırarak [kadınları] dezavantajlı bir 
konuma su ru kleyen farklı muamele yasag ını hem de insan haklarından 
etkili bir şekilde yararlanılabilmesi için makul, gerekli ve orantılı bir 
araç oldug unda farklılıkların tanınmasını kapsadıg ını kabul etmektedir.  

 
 

 IV. Özgürlüğünden mahrum bırakılan kadınların durumu 
 
 

22. Alt Komite, Taraf Devletlere 20'den fazla du zenli ziyaret 
gerçekleştirmiştir; bu su re zarfında, cezaevleri, polis karakolları, çocuk 
cezaevleri, ıslahatneler ve psikiyatri hastaneleri de dahil olmak u zere 
kişilerin o zgu rlu g u nden mahrum bırakıldıg ı çeşitli yerlere gitmiştir. 

23. Birçok kez o zgu rlu g u nden mahrum bırakılan kadınların ko tu  
muameleye ve hatta işkenceye maruz kaldıg ı durumları go zlemlemiştir. 

 
 

A. Şiddet 
 

 

24. Ziyaret ettig i çog u u lkede Alt Komite, hamile olanlar dahil 
o zgu rlu nden mahrum bırakılan kadınların ko tu  muameleye ve fiziksel 
işkenceye, o zellikle de tutuklama ve sorgulama sırasında, maruz 
kaldıg ına dair bilgiler almıştır.   

25. Sıklıkla bu tarz iddialar, polis memurları ve cezaevlerindeki erkek 
personel tarafından gerçekleştirilen cinsel zorbalıg ı, cinsel istismarı ve 
hatta tecavu zu  içeren cinsel şiddetin çeşitli biçimleriyle ilişkili 
olmaktadır. Alt Komite kadın alıkonulanların fuhuş için teşvik edildig i 
durumlarla karşılaşmıştır. Ayrıca Alt Komite, psikiyatri hastanelerinde 
hastalar arasında cinsel şiddet vakaları ve hastane personeli 
tarafından uygunsuz gu ç kullanımı kadar hastanenin çevresinin 
yeterince go zetlenmemesi yu zu nden dışarıdan birilerinin hastaneye 
girebildig i ve hastaları istismar edebildig i durumlarla da karşılaşmıştır.  

                                                           
 12 General recommendation No. 28 of the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women on the core obligations of States parties under article 2 of the Convention 

(CEDAW/C/GC/28 and Corr.1), para. 5. 

 13 General recommendation No. 19 of the Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women on violence against women (A/48/37, chap. I), para. 6 ve 7. 
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26. Bazı durumlarda, şiddet mag duru oldug unu o zgu rlu g u nden 
mahrum bırakılırken bildiren kadınların so zde korunmasını 
amaçlayan, o rneg in “koruyucu o nlem” adı altında kadınların tecrit 
altına alınması gibi o nlemler, kişilerin haklarının daha fazla ihlal 
edilmesine yol açmaktadır.  

27. Bazı Taraf Devletlerde, kadın mahpuslar, vajinaya ve anu se inasiv 
mu dahalelerin yapılmasını da içeren herkesin içinde soyunmayı, 
ço melmeyi ve yakından u st aramasını gerektiren aramalara maruz 
kalmaktadır.  Bu tarz aşag ılayıcı pratikler, alıkonulma yerlerine 
ziyarete gelen kadın ziyaretçilere bazen erkek go revliler tarafından da 
uygulanmaktadır.  Hem uluslararası ceza hukuku hem de 
karşılaştırmalı ceza hukuku alanında geçerli olan içtihadi ve hukuki 
kriterlerden yararlanan Amerikalılar Arası İ nsan Hakları Mahkemesi, 
tecavu zu n geleneksel olarak kabul edildig i şekilde zorunlu olarak 
vajinal penetrasyonu içeren rıza dışı cinsel ilişki anlamına gelmedig i 
kanaatindedir. Mahkeme şu hususları belirtmiştir: “Cinsel tecavu z, aynı 
zamanda, kurbanın rızası olmaksızın saldırganın vu cudunun başka 
kısımları veya objeler yoluyla vajinal veya anal penetrasyon eylemleri 
olarak da anlaşılmalıdır…”. 14  Alt Komite, vajinal ve anal aramaların 
cinsel şiddet teşkil edebileceg ine ve bu nedenle yasaklanması 
gerektig ine katılmaktadır.15  

 

B.  Sağlık 
 

28. Kadınların sag lık hakkı, alıkonulma merkezlerinde, o zellikle de 
karma kurumlarda çok o nemli bir sorundur; çu nku  buralarda 
genellikle yeterli hizmet ve takip sag layabilecek kadın sag lık 
çalışanları bulunmaz. Bazı yerlerde, kadın doktorlar haftada bir ila 
ayda bir arasında kadın mahpuslara sag lık hizmeti sunmak için 
cezaevlerini gezmektedir ki bu yeterli deg ildir.  Hamile veya emziren 
kadınlara zamanında ve uygun bakım sag lamak veya daha genel olarak 
kadın mahpusların cinsel ve u reme sag lıg ı gereksinimlerini karşılamak 
için cezaevlerinde genellikle jinekolog veya kadın dog um uzmanı 
yoktur. Aslında, hamile veya emziren kadınlar için o zel bir diyet 
uygulanması gerektig i genellikle dikkate alınmaz. Bazı cezaevlerinde 
hijyenik pedler u cretsiz deg ildir ve pedler akrabalar ve arkadaşlar veya 
bazen hu ku met dışı kuruluşlar (STK’lar), dini gruplar veya go nu llu ler 
tarafından sag lanmak zorundadır.   

29. Kadınlar için belirli bir bo lgenin veya kog uşun kullanıldıg ı erkek 
cezaevlerinde, sanitasyon tesisleri erkek bo lu mu nde bulundug undan 
kadın mahpusların suya erişimi sınırlıdır. Bunun sonucunda, kadınlar 
ya su depolarını doldurmak için gu venlik go revlilerinin hortum 
getirmesine muhtaç olmakta ya da erkek mahpuslarla temastan 
kaçınmak için yalnızca belirli zamanlarda depoları kendileri 
doldurmak zorunda kalmaktadır.    

30. Alt Komite bazı ziyaretlerinde o zgu rlu g u nden mahrum bırakılan 
kadınların intihar ettig ine ve intihar teşebbu su nde bulundug una dair 
bilgiler almıştır. Çog u vakada, bu tu r olaylar zorlu hapis koşulları, 

                                                           
 14 Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi, Miguel Castro Castro Prison v. Peru  davası, 25 

Kasım 2006, para. 310. 

 15 Bkz. Alt Komite’nin Arjantina (CAT/OP/ARG/1, para. 72) ve Brezilya (CAT/OP/BRA/1, para. 

119)ziyaret raporları. 
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hu cre dışında geçirilen zamanın ciddi bir şekilde kısıtlanması, 
çalışmak, eg itim veya rekreasyon için çok az fırsatın olması ya da hiç 
fırsatın olmaması ve ziyaret kısıtlamaları gibi fakto rlerle bag lantılıdır. 
Alt Komite, bazı durumlarda bu sorunlara verilen kurumsal cevabın 
kadınları kontrol altında tutabilmek için kesinlikle kabul edilemez bir 
uygulama olan psikofarmakolojik ilaçların aşırı kullanımı oldug unu 
tespit etmiştir.  

 
 

C.  Aile üyeleri ve partnerle ilişkiler 
 
 

31. Alt Komite, o zgu rlu g u nden mahrum bırakılan kadınlar için en acil 
endişelerden birinin kadınların çocuklarının, o zellikle de çok ku çu k 
yaşta olanların durumu oldug unu tespit etmiştir. Şu phesiz ki 
kadınların bakım veren cinsiyet rolu  stereotipinin yaygınlıg ı nedeniyle 
bir annenin yokulug u çocug un bakımdan yoksun kalmasına yol açabilir. 
Ceza adalet sisteminin seçici dog ası, yani kadınlar dahil 
o zgu rlu g u nden mahrum bırakılan çog u kişinin toplumun en yoksul 
kesimlerinden geldig i go z o nu nde bulunduruldug unda bunun bo yle 
olması daha muhtemeldir.  

32. Bazı Taraf Devletlerde, ku çu k çocukların anneleriyle birlikte 
kalmalarına izin verilmektedir. Ancak bu çocuklara her zaman kurum 
tarafından bu tçe ayrılmamakta ve bu nedenle de yemek tayınlarında 
çocuklar go z o nu nde bulundurulmamaktadır. Bunun sonucunda, 
anneler çocuklarıyla yemeg ini paylaşmak ve kendi tayınlarını azaltmak 
zorunda kalmaktadır; bu durum o zellikle de emziren anneler için ciddi 
sonuçlara yol açmaktadır. Alt Komitenin ziyaret ettig i bazı alıkonulma 
yerlerinde, bu çocukların barınması için yeterli alan bile tahsis 
edilmemiştir ve bunun sonucunda çocuklar kendi başına bir endişe 
kaynag ı olan aşırı kalabalıklaşma koşullarına maruz kalmaktadır. Bazı 
durumlarda, çocuklar ya hiç sag lık hizmeti alamamakta ya da tavsiye 
edilenden daha az tedavi alabilmektedir. Dahası, aşı temininde 
sorunlar bulunmaktadır ve/veya [kurumlarda] çocuk doktoru mevcut 
deg ildir. 

33. Alt Komite, cezaevinde çocuklarıyla birlikte kalan kadınların, 2 
yaşına geldiklerinde çocuklarının velayet hakkını kaybettig ine ve bazı 
durumlarda çocukların evlat edindirildig ine dair rahatsız edici bilgiler 
almıştır. Bu tarz bir uygulama açık bir şekilde psikolojik işkence teşkil 
etmektedir.  

34. Alt Komite, ziyaret kısıtlamalarının kadınları cezalandırmanın bir 
yolu olarak kullanıldıg ı ve bunun da kadınların o fke, u zu ntu  ve hayal 
kırıklıg ına ug ramasına neden oldug u konusunda zaman zaman 
şikayetler almıştır. 

35. Ayrıca, kadınların o zgu rlu g u nden mahrum bırakılan toplam 
nu fusta azınlık olması nedeniyle, genellikle ailelerinden uzakta 
bulunan sayılı kurumlarda tutuldug u ve bu nedenle de ailelerinin 
du zenli olarak kendilerini ziyaret etmekte bu yu k zorluklar yaşadıg ı 
akılda tutulmalıdır.  

36. Bir başka fakto r de, o zgu rlu g u nden mahrum bırakılan akrabaları 
olan kadınların; çok uzaktaki hapishanelerde yakınlarını ziyaret etmek 
için uzun mesafeler kat etmeleri gerektig inde, farklı şekillerde ko tu  
muamelere maruz kalabilmeleridir; bo yle bir durum, o rneg in yakınları 
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yu ksek gu venlikli alıkonulma koşullarında tutuluyorsa meydana 
gelebilir. 

37. Eş ziyaretleri bakımından Alt Komite bazı durumlarda ayrımcı 
muameleler go zlemlemiştir. Bir kadın cezaevinde, medeni partnerlerin 
uzun ziyaretleri yasaklanmıştı ve eş ziyareti için kullanılan yerlerin 
u creti yasaklayıcı bir seviyedeydi ve erkek cezaevindekinden yu ksekti. 
Kadınların tutuldug u bir başka alıkonulma yerinde, eş go ru şu  izni için 
başvuru prosedu ru  aşırı derecede karmaşıktı. Bu, erkeklerin bu tarz 
ziyaretler için kolayca onay alabilmesinin tam tersi bir durumdu. Sonuç 
olarak, kadınların yalnızca ku çu k bir oranının bu tu r bir duygusal 
temas fırsatı olabiliyordu ve başvurularına cevap alabilmek için uzun 
su re beklemeleri anksiyete ve hayal kırıklıg ına yol açıyordu.     

 
 

D. Çalışma, eğitim ve rekreasyonel faaliyetler 
 
 

38. Ziyaret edilen bazı kurumlarda Alt Komite kadın mahpuslar için iş 
fırsatlarının çok az oldug unu veya hiç olmadıg ını tespit etmiştir.  

39. Bu durum bazen kadınların barındırılması için tasarlanmamış, 
ancak altyapı sıkıntısı nedeniyle bu amaçla do nu ştu ru lmu ş karma 
cezaevlerinde kadınlar tutulduklarında ortaya çıkar. Kadın ve erkek 
mahpusların temasını o nlemek için kadınlar; çalışma, eg itim, egzersiz, 
spor ve rekreasyonal faaliyetlerin yapıldıg ı ortak alanlara erişimi 
olmayan do nu ştu ru lmu ş yerlerde tutulur. Pek çok u lkede çalışma veya 
eg itim programlarına katılmak, ceza indirimi ve şartlı tahliye için 
uygunlug un belirlenmesinde o nemli fakto rler oldug undan, kadınlar bu 
erişim eksiklig inden daha da olumsuz etkilenmektedir. 

40. Alt Komitenin karşılaştıg ı cinsiyet ayrımcılıg ının açık bir o rneg i 
genç suçlulara ilişkindir. Bu vakada, genç erkek mahpuslar bir 
Birleşmiş Milletler organının desteg iyle eg itim alırken kadın 
akranlarının so z konusu eg itim programına erişimi bulunmuyordu. 

41. Alt Komite ayrıca o zgu rlu g u nden mahrum bırakılan kadınların her 
gu n koruyucu hiçbir giysi olmadan ag ır yu k taşımak için 12 saat yorucu 
iş yaptıg ı ve ardından cezaevini temizlemek için iki saat daha çalışması 
gerektig i yerlerde kadınların emeklerinin so mu ru lmesi ve zorla 
çalıştırılması vakalarıyla da karşılaşmıştır. Bu iş için verilen u cret en 
iyi ihtimalle asgariydi. Eg er kadınlar bu durumdan şikayet ederlerse 
veya çalışmayı redderlerse ceza olarak eldiven veya herhangi başka bir 
koruma olmadan korkunç haldeki tuvaletleri temizlemek gibi 
aşag ılayıcı go revleri yapmaya zorlanmaktaydı.  

42. Başka durumlarda Alt Komite, o zgu rlu g u nden mahrum bırakılan 
kadınlara sag lanan iş [fırsatlarının] ailedeki ve toplumdaki geleneksel 
rollerle ilişkili cinsiyet streotiplerini pekiştirdig ini (dokuma, makrome, 
el sanatları, kuafo rlu k, çamaşırcılık ve u tu ), erkeklerinse kadınlara 
kıyasla daha fazla yu ksek eg itim alma ve spor ve rekreasyonal 
faaliyetlere katılma fırsatlarına erişebildig ini tespit etmiştir.  

 
 

E.Erkeklerin ve kadınların ayrı tutulması 
 
 

43. Çok sayıda alıkonulma yerinde Alt Komite kadın ve erkeklerin ayrı 
tutulması kuralına uyulmadıg ını kaydetmiştir. Hatta kadın infaz 
memurlarındaki eksiklik nedeniyle erkek personelin gu venlik 
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go revlerini u stlenmesi çok daha yaygındır. Ancak bazı durumlarda bu 
kurala uyulması başka sorunların ortaya çıkmasına da yol açabilir, 
o rneg in karma kurumlar so z konusu oldug unda, kurumda bir ya da bir 
kaç kadın tutuldug unda bu kural kadınların de facto izolasyonuna 
neden olabilir.  

44. Alt Komite, zaman zaman yetişkin kadınların genç kızlardan ayrı 
tutulmadıg ı durumlarla karşılaşmıştır. Bazı durumlarda, ku çu kler 
gu nlu k yiyecek tayınlarını desteklemek için yetişkin kadın 
mahpusların fiilen ko lesi haline gelmişti.  

 

F.  Çoklu ayrımcılık 
 
 

45. Alt Komite, çeşitli fakto rlerin bir kombinasyonunun ko tu  muamele 
ve işkence olasıg ını arttırabildig ini go zlemlemiştir. Bu o rneg in, 
cinsiyet; cinsel yo nelim, yaş, suç tu ru , istisnai alıkonulma rejimleri 
(o rneg in arraigo veya yargı o ncesi go zaltı gibi), etnisite, go çmen 
statu su  ve ruhsal hastalık ile birleştig inde meyadana gelebilir.  

46. O rneg in, cinsel yo nelim so z konusu oldug unda, Alt Komite bazı 
kurumlarda ister yetişkin kadınlar ister genç kızlar arasında olsun 
lezbiyen ilişkilerin bir suç olarak kabul edildig ini ve bu nedenle de 
cezalandırıldıg ını go zlemlemiştir. Bazı durumlarda, herhangi bir 
etkileşim işareti hu cre hapsinin uygulanmasıyla sonuçlanmaktadır. 
Lezbiyenlere karşı ayrımcılıg ın dig er go stergeleri arasında fiziksel 
temasın yasaklanması, eş go ru şmesi hakkının tanınmaması ve dini ve 
ku ltu rel faaliyetlerden ayrı tutma bulunmaktadır.  

47. Alt Komite ayrıca o zgu rlu g u nden mahrum bırakılan çok sayıda 
kişinin, tarihsel olarak ayrımcılıg a maruz kalmış bir etnik gruba 
mensup oldug u durumları da tespit etmiştir. Bazı erkek cezaevlerinde 
bu grubun ihtiyaçlarını karşılamak için o zel bo lu mler bulunurken 
kadın cezaevlerinde bo yle du zenlemeler bulunmamaktadır.  

48. Bazı ziyaretleri esnasında Alt Komite, kontrol altında 
tutulabilmeleri için ruhsal engeli olan kadınlara ko tu  muamelede 
bulunuldug una dair tutarlı iddialar duymuştur.  

 
 

 V. Özgürlüğünden mahrum bırakılan kadınlara 
yönelik işkence ve kötü muamelenin önlenmesi 
 

49. Alt Komitenin kadınların o zgu rlu g u nden mahrum bırakıldıg ı 
alıkonulma yerlerine gerçekleştirdig i ziyaretler sırasında edindig i 
deneyimlerin bu incelemesinin amacı, işkence ve ko tu  muamelenin 
o nlenmesinde rol alan her tu rlu  ulusal veya uluslararası organın 
ziyaretler sırasında go z o nu nde bulundurması gereken belirli 
sorunları tanımlayarak bu belirli gruba ilişkin bulgularına sistematik 
bir genel bakış sunmaktadır.   

50. Alıkonulma yerleri ziyaret edilirken, raporlar hazırlanırken ve 
tavsiyelerde bulunurken, neredeyse du nyanın her yerinde az ya da çok 
varlıg ını su rdu ren kadın ve erkek arasındaki eşitsiz iktidar ilişkisinin 
akılda tutulması hayati bir o neme sahiptir.  

51. Cinsiyet eşitsizliklerinin, dig erleri arasında, çalışma, eg itim, sag lık, 
rekreasyon, cinsellik ve aile ilişkileri haklarına erişimin sag lanmasında 
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cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılık yoluyla ifade edildig i 
hatırlatılmalıdır. Şiddetin ve ayrımcılıg ın bu tu r biçimleri, sosyal sınıf, 
etnik ko ken, yaş, cinsel yo nelim, milliyet, go çmen statu su , sag lık 
durumu, işlenen suçun tu ru  ve alıkonulmanın istisnai rejimleri gibi 
dig er fakto rlerle birleştig inde daha da şiddetlenmektedir. Her bir 
durumda işkence ve ko tu  muamele teşkil edebilecek bu tu r şiddet ve 
ayrımcılık biçimlerinin go ru nu r olup olmadıg ı deg erlendirilmeli ve 
duruma o zel tavsiyelerde bulunulmalıdır. 

52. Alt Komite, Bangkok Kuralları’na uygun bir şekilde cinsiyet duyarlı 
bir cezaevi politikasının geliştirilmesine ilişkin çog u ziyaret raporunda 
kapsamlı tavsiyelere yer vermiştir. Bangkok Kuralları’nın 
o zgu rlu g u nden mahrum bırakılan kadınların korunması ve işkence ve 
ko tu  mualenin o nlenmesi için uluslararası asgari standartların 
uygulanmasında hayati bir kıstas oldug una şu phe yoktur.  

53. O zgu rlu g u nden mahrum bırakılan kadınların işkence ve ko tu  
muamele iddialarına yanıt verilirken, bu tu r organların, cinsiyete 
dayalı ayrımcılık yasag ını gu çlendirmek için ilgili Taraf Devlete 
tavsiyelerde bulunurken, bu tarz insan hakları ihlali iddialarını 
soruşturma, failleri cezalandırma ve mag durlara tazminat verme 
yu ku mlu g u nu  vurgulaması o nem taşımaktadır.  

54. Alt Komite, kadınlar dahil o zgu rlu g u nden mahrum bırakılan 
herkese uygulanan temel gu venceler arasında, işkence ve ko tu  
muamele riski altında olanların şikayetlerini derhal ve tarafsız biçimde 
inceleyecek, bu kişilerin haklarını savunacak ve alıkonulmalarının veya 
muamelelerin yasallıg ına karşı itirazları [deg erlendirecek] yargısal ve 
dig er yasal yolların bulunması gerektig ini hatırlatır.16    

55. Alt Komitenin ziyaretleri sırasında alıkonulma yerlerinde 
karşılaştıg ı en kalıcı sorunlardan biri, genellikle aşırı 
kalabalıklaşmanın eşlik ettig i ko tu  fiziksel koşullardır. Bu ciddi 
problem, kadınların o zgu rlu g u nden mahrum bırakıldıg ı merkezlerde 
de bulunmaktadır. 

56. Ancak, kritik ve kalıcı bir problem oldug undan, alıkonulma 
şartlarının yalnızca zalimane, insanlık dışı veya aşag ılayıcı muameleyi 
veya cezayı gu ndeme getirmekle kalmayacag ı, aynı zamanda 
So zleşme’nin 1’inci maddesinde belirtilen amaçlarla kullanılması 
durumunda işkence anlamına da gelebileceg i hatırlatmaya deg erdir.17 

57. Bu dog rultuda, alıkonulma koşullarına ilişkin tavsiyeler, etkili 
o nlemede kritik bir rol oynamaktadır ve fiziksel koşullarla ilgili 
sorunlar, dolulug un nedeni ve du zeyi ile çok çeşitli tesis ve hizmetlerin 
sag lanması ve bunlara erişim dahil geniş çeşitlilikte sorunlara 
dokunacaktır.18  

 

                                                           
 16 Bkz. CAT/C/GC/2, para. 13. 

 17 Bkz. CAT/OP/12/6, para. 5 (d). 

 18 Ibid. 


