
Kadınlarla Dayanışma Vakfı Hapishaneler Çalışması 2013-2019

2014

● 2014 yılında hapishanede kadınların yaşadıkları sorunları dile getirmek ve bilgi paylaşımı için
Hapistekadın blog çalışması yapılmıştır ve CİSST ile paylaşılmıştır. Güncel bilgi ve
gelişmelerin duyurulduğu blog hala kullanılmaktadır. https://hapistekadin.wordpress.com/

2015
● Bangkok İlkeleri Çevirisi

Türkiye’nin de imzacı devlet olduğu Birleşmiş Milletler Suç ve Uyuşturucu Ofisi Bangkok
Anlaşması’nın 2012 yılında eklenen Kadın Mahpuslara yönelik tavsiye ilkelerinin Türkçeye çeviri
yapılmış ve kadın örgütleri ile paylaşılmıştır. Türkçe metnin son revize edilmiş versiyonunu
Kadav’ın sitesinden bulabilirsiniz.

● Metris Hapishane Ziyaretleri

Metris Hapishanesi lgbti+ koğuşu ziyaretleri gerçekleştirdik. Mahpuslarla homofobi ve transfobi
atölyesi ve avukat eşliğinde hukuki bilgilendirmeden oluşan iki oturumdan sonra Esmeray ile
Cadı’nın Bohçası Oyunu’nu hapishane personeli, idaresi ve mahpusların katılımıyla
gerçekleştirdik.

● Hapishaneler Yuvarlak Masa Toplantısı

2016 yılında hapishanede kadın ve lgbti+ların maruz
bırakıldığı şiddet ve ayrımcılığı konuşmak ve çözüm önerilerini
tartışabilmek için kadın, lgbti+ ve hapishane çalışması yürüten
örgütlerle birlikte yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik.
Hapishane alanında bir koordinasyon ağı kurmayı hedefledik.

● 2015 yılında da CİSST ile birlikte hapistekadın blog çalışmasının sürdürmeye devam ettik.

https://hapistekadin.wordpress.com/


2016

● 2016 yılında Ümraniye CİSST ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile birlikte çocuk
hapishanesine ziyaret gerçekleştirdik.

2017

● Beni Bırakma sergisi

2017 yılında Onur Haftası kapsamında CİSST-Pembe Hayat- Kadav bir araya gelerek
hapishanedeki kişilerin kendi üretimlerinin sergilendiği “Beni Bırakma” sergisini gerçekleştirdik.
Sergi ile eş zamanlı bir forum düzenledik. Sergiyi ziyaret eden kişiler aynı zamanda mahpusların
mektuplarını okuyarak, mahpuslara mektup ve kart yolladılar.

● 2017 yılında da CİSST’in yürütücülüğünde hapistekadın ve hapistelgbti ağlarının içerisinde
yer alarak katkıda bulunduk. https://hapistekadin.wordpress.com/
;https://lgbthapiste.wordpress.com/

● 2017 yılının sonuna doğru mektuplardan derlediğimiz ihtiyaçlar için kıyafet desteği çağrısında
bulunduk ve toplanan ihtiyaçları mahpuslara ilettik.

2018
● Ücretsiz Ped Kampanyası

2018 yılında kadın örgütlerinin yer aldığı hapiste kadın ağı olarak 88 kurumun imzası
ile hapishanedeki natrans kadın ve transların sağlık hakkı kapsamında en temel
ihtiyaçlarından hijyenik pede erişim ile ilgili bir kampanya başlattık. Kampanya
kapsamında meclis ziyaretleri gerçekleştirdik ve siyasi partilerle görüşmeler yaparak
pedlerin ücretsiz karşılanması sözünü aldık.

https://hapistekadin.wordpress.com/
https://lgbthapiste.wordpress.com/


Hapishanelerde Ücretsiz Ped İstiyoruz

Türkiye hapishanelerinde geçici destekler (bağış vb.) söz konusu olmadığı takdirde kadın mahpuslara,
ihtiyaç duyan çocuklara ve trans erkek mahpuslara ücretsiz ped sağlanmamakta, pedler
hapishane kantinlerinde ücretli olarak satılmaktadır.

Ücretsiz olarak, yeterli miktar ve çeşitlilikte pede erişimin olmaması, hapishanelerde
menstrasyon / regliden kaynaklı doğal ihtiyaçların görmezden gelindiğinin bir örneğidir.

Pede erişim sağlık hakkı ile doğrudan ilgilidir. Toplu yaşanan ve bir kapatılma alanı olan
hapishanelerde tüm hijyen malzemeleri, özelde ped rahatça ulaşılabilir olmalıdır.

Bu ihtiyacın sonucu olarak ücretsiz ped hakkının yasal güvenceye alınmasını, hapishanelerde
ücretsiz ped sağlanacağına ilişkin maddenin yasal mevzuata eklenmesini talep ediyoruz.

Tüm herkesi hapishanedeki kadınlarla dayanışmaya, birlikte “Hapishanelerde ücretsiz ped istiyoruz!”
demeye çağırıyoruz.

● Kampanya sonrasında halihazırda mektuplaştığımız kişilere yürüttüğümüz kampanyadan
haberdar etmek ve ücretsiz ped haklarını kullanmalarına teşvik etme amaçlı kart yolladık.



● Açlık grevleri takibi

2018 yılında Tekirdağ F tipi Cezaevi’nde kalan trans tutsak Diren
Coşkun ve Buse hapishanenin transfobik tutumu ve trans uyum sürecine
dair taleplerinin karşılanmamasından kaynaklı yaşadıkları hak kayıpları
nedeniyle farklı dönemlerde açlık grevine başlamışlardır. Açlık grevi
süreçlerinde hapishane ile görüşmelere ve destek kampanyası süreçlerine
katkıda bulunup, Diren ve Buse’nin adalet ve sağlık hakkına erişimlerinin
takibi yapılmıştır.

● CİSST araştırma projesi

Haziran-Aralık ayları arasında “Tahliye sonrası istihdamda cinsiyet eşitsizliğinin hapishaneye geri
dönüşe etkisi” başlıklı araştırmayı yürütmüştür. Araştırma kapsamında tahliye olmuş kişilerle
derinlemesine görüşmeler, sendika, meslek odaları ve kamu kurumları ile görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmanın raporuna CİSST’in websitesinden ulaşabilirsiniz.

2019

● Valiz Kampanyası



2019 yılı itibariyle yazıştığımız mahpusların mektuplarından derlendiğimiz ihtiyaçlar
doğrultusunda  “Valizindeki fazlalıkları Kadav’ın Valizine bırak diyerek bir kampanya başlattık:

Merhabalar,

Sizlere daha önce de benzer bir çağrı geçmiştik. Birçok kişi
kullanılabilir durumda olan kıyafetlerini bizlere yolladı ve
geçtiğimiz sene bize de ulaşan ihtiyaçlar doğrultusunda birçok
mahpusa bu kıyafetleri sayenizde ulaştırabildik.

Hapishanelerde günden güne sayı artarken ihtiyaçlar da devam
ediyor. Heteroseksist ve ataerkil hapishane yapılanması, kişilerin
kimlik rengine göre hapishanelere yollanması, erkek
hapishanelerinde kadın ve lgbti koğuşlarının oluşturulması
sebebiyle kişiler cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimleri sebebiyle

ayrımcılığa maruz bırakılmaya ve en temel hak ve ihtiyaçlarına dahi ulaşmakta sıkıntılar ve kısıtlamalar
yaşamaya devam ediyor. Kadın ve lgbti+ mahpusların sosyal ve ekonomik destekten yoksun
olduklarını da göz önünde bulundurarak, kantinlerde istediğini bulamıyor ya da maddi yetersizlikten
dolayı alamıyor.

Bizlerde buradan hareketle kadın, LGBTİ + ve çocuklar için acil ihtiyaç
listesi yineliyoruz. Kıyafet listesi aşağıda yer almaktadır. Kıyafetlere ek
olarak, kullanılmamış makyaj malzemesi ve peruklarınıza da talibiz.

Dayanışmayla ,

KADAV – Kadınlarla Dayanışma Vakfı

● Rosa Luxemburg Projesi

2019 yılına kadar gönüllü olarak sürdürdüğümüz çalışmaları daha etkili ve bütüncül hale getirebilmek
amacıyla proje oluşturduk. Rosa Luxemburg Stiftung tarafından desteklenecek projede sendikalarla



görüşmeler ve çalışma grubu ile birlikte Bangkok ilkelerine dayalı kamu ve sivil topluma yönelik
eğitim modülleri üzerine çalışacağımız projede aynı zamanda tahliye olmuş kişilerle de dayanışma
grubu oluşturacağız. Hapishaneden tahliye olan kadın ve lgbti+’ların ekonomik güçlenme yoluyla
hapishane geri dönüşlerinin engellemesi üzerine çalışacağız.

2013-2019 yılları arasında hapishanedeki kadın ve lgbti+’larla mekktuplaşma yoluyla
haberleşmeye ve kıyafet desteğine devam edilmiştir. Hapishaneden gelen el ürünlerinin
dağıtımına katkıda bulunmuştur. Ayrıca hapishanede cinsiyet kimliği ve cinsel yönelime
dair düzenlenen toplantı ve panellere katılarak katkıda bulunduk.


