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Hapise giriyorsun ve alman pasaportun yok.  „Demir parmakli -
klar arkasmda" özellikle ilk dönem, kafa n binlerce soru ve
endi§e ile dolu olacaktir: Ne olacagim, ailem ve Cocuklarim ne
olacak? „Hapiste" yolumu gkarabilece k miyim? Burada hangi
haklara sahibim? Almanya'da kalabilecek miyim yoksa
mahkumiyetimden dolayi smir difi edilmeyi hesab a katmal i
miyim? Bununla her fey bitmiyor: Bunun yamnda, bir de HIV-
enfeksiyonu ve AIDS ile de ugra§mak zorundasm. Tutukluluk
süresi basjadigi zaman, HIV testini d e yaptlrabilecegin tibbi bir
muayeneden gececeksin .

Belki de sikintilanni konu§abildigin insanlar vardir. Ve belki
de hig kimsen yoktur. B u ufak kitapgk sana yardimci olmak
istiyor. Kitapgk san a a^agidaki konularda yo l göstermektedir:
• Tahliy e edildigin zaman sorunlarmm olmamasi icin

tutukluluk süresinin basjangicinda yapman gerekenler;
• HlV.test i yapilirken dikkat etmen gereken hususlar ;
• HlV-enfeksiyon u ve AIDS tas.iyicisi olma durumunda

tutuklular nereden yardim alabilirler;
• Hapist e hangi imkan ve haklara sahipsin.

Seni ezip bitirmelerine izin verme. Kendin icin
yapabileceklerin ve sana yardimci olabilecekle r hakkmda
bilgilen. Yani, sana bazen öyle görünse de, yalmz degilsin.
Tutuklular ve ba^ka ülkelerden gele n insanlarl a ilgilene n
degi|ik kurulu$lar bulunmaktadir . Sana bir dani§man
yollamalan icin, yakminda bulunan (adresle r ici n 36. sayfaya
bak) bi r kurulus.a mektup yaz.
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Hapise giriyorsun ve alman pasaportun yok. "Demir parma kI ı 

klar arkasında" özellikle ilk dönem, kafan binlerce soru ve 
endişe ile dolu olacaktır : Ne olacağım , ailem ve çocukları m ne 
olacak? "Hapiste " yolumu çıkarabilecek miyim? Burada hangi 
haklara sahibim? Almanya'da kalabilecek miyim yoksa 
mahkumiyetimden dolayı sınır dışı edilmeyi hesaba katmalı 
mıyım? Bununla her şey bitmiyor: Bunun yanında , bir de HIV-
enfeksiyonu ve AIDS ile de uğraşmak zorundasın . Tut ukluluk 
süresi başladığı zaman, HIV testini de yaptırabileceğin t ı bbi bir 
muayeneden geçeceksin . 

Belki de s ı kıntılarını konuşabi l diğin insanlar vardır . Ve belki 
de hiç kimsen yoktur. Bu ufak k itapçık sana yardımcı olmak 
istiyor. K itapç ı k sana aşağıdaki konularda yol göstermektedir: 
• Tahliye ed i ldiğin zaman sorunlarının olmamas ı için 

tutukluluk süresinin başlangıcında yapman gerekenler; 
• HIV.testi yapılırken dikkat etmen gereken hususlar; 
• HIV-enfeksiyonu ve AIDS taşıyıcısı olma durumunda 

tutuklular nereden yardım alabilirler; 
• Hapiste hangi imkan ve haklara sahipsin , 

Seni ezip bitirmelerine iz in verme. Kendin için 
yapabileceklerin ve sana yardımcı olabilecekler hakkı nda 

bilgilen. Yani, sana bazen öyle görünse de, yalnız değils i n . 

Tutuklular ve başka ülkelerden gelen insanlarla ilg ilenen 
değ işik kuruluşlar bulunmaktadır . Sana bir dan ışman 

yollamaları içi n, yakınında bulunan (adres ler için 36. sayfaya 
bak) bir kuruluşa mektup yaz. 
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Tutukluluk süresi basladiktan sonra
ilk yardim: sosyal hizmet

Hapisteki sosyal hizmet , hal etmen gereken bi r s.e y veya
sorunlann varsa senin ici n önemli bi r yardimdir. Tutuklulu k
süresinin basjamasinda n hemen sonra, bir sosya l dani|man
seninle il k görüs.m e ig'n gelecektir . §aye t tercümana ihtiya c
duyuyorsan, temini ign kendi n ilgilenme k zorund a
kalabilirsin. Örnegin tercümani beraber kaldig m tutuklular
arasmdan bulabilirsin . Qkacagm il k havalandirmada , iyi
anlafabilecegin birisinin olu p olmadigmi heme n
anlayacaksm.

Önemli: Sosya l yardim dairesin e haber vermelisi n

Tutukluluk süresini n basjamasindan sonra, sosyal yardim
dairesine hapiste oldugunu hemen bildirmelisin . Bunu n ig' n
kisa bi r mektup  yeterlidir. Bu , kisa sürebilecek bir tutukluluk
süresi dolayisiyl a evini kaybetmemen ig' n önemlidir , cünkü
sosyal yardim daires i ba$vurdugun zaman kirani bi r ka c ay
daha ödeyecektir.

Belki de uzun zaman hapiste kalmak zorunda kalacag m ig'n ,
evini ahkoyamiyacaksm. Bu durumda, sosyal hizmeten
efyalarmi -neyin varsa- güvenceli bi r §ekilde muhafaza
edebilmek ig' n yardim iste. Hapisten tahliye olmadan önce ,
kesinlikle bir evinin olmas i gerekir. Bi r cok fehirde, tutuklulan
tahliyeye hazirlayan ve yardimci olan yardim dernekler i
bulunmaktadir.

Yalniz kendin ig' n mi sosya l yardim aliyordun? Bu durumda d a
sosyal yardim dairesine, hapiste bulundugun süre ig'n san a

Tutukiuluk süres i basladiktan  sonra
ilk yardim: sosyal hizmetler

verdikleri sosyal yardimi kesmeleri ig'n habe r vermelisin:
Sosyal yardim almaya devam edersen bir daha suclu durum a
düfersin ve aldigin parayi sonra geri ödemek zorundasm .

Ailen ig'n sosya l yardimm ödenmesine elbette devam edilecek-
tir. Belk i sjmdiye kadar calis.mifsmdir. Bu durumda, ailen sosya l
yardim almay a muhtac olabilir . (Jocuklarm a nafaka ödemek
zorunda isen , bunu tutukluluk süren boyunca, sosya l yardi m
dairesi üstlenecektir .

Bütün bu sorunlann halledilmesinde , sosyal hizme t san a
yardimci olacaktir . Buna ragmen sorunlar söz konusu ise,
bulundugun eyaletin mültec i danifma merkezine bas,vu r
(adresler ig'n 36 . sayfaya bak). Oradan sana yardimci
olabilecek dernekleri n v e yardim kurulusjanmn adreslerini
alabilirsin.

§ayet hapise girmeden önc e i| ve ifg bulma kurumunda n
(Arbeitsamt) par a (isjzlik paras i veya yardimi) aldmsa, i| ve i§g
bulma kurum u ödemeler i tutukluluk süres i boyunca durdurur .
if ve ifci bulma kurumuna , | u a n i ? pazarmda califabilecek
durumda olmadigm i bildirmelisin . |ayet bu bildirimi n
hapishane yönetimi tarafmda n yapilmasim istiyorsan sosyal
hizmete bafvur .

Tutukluluk süresi başladıktan sonra 
ilk yardım: sosyal hizmet 

Hapisteki sosyal hizmet, hal etmen gereken bir şey veya 
sorunların varsa senin için önemli bir yardımdır . Tutukluluk 
süresinin başlamasından hemen sonra, bir sosyal danışman 
seninle ilk görüşme için gelecektir . Şayet tercümana ihtiyaç 
duyuyorsan, temini için kendin ilgilenmek zorunda 
kalabilirsin. Örneğin tercümanı beraber kaldığın tutuklular 
arasından bulabilirsin. Çıkacağın ilk havalandırmada, iyi 
anlaşabileceğin birisinin olup olmadığını hemen 
anlayacaksın . 

Önemlı: Sosyal yardım dairesine haber vermelisin 

Tutukluluk süresinin başlamasından sonra, sosyal yardım 
dairesine hapiste olduğunu hemen bildirmelisin . Bunun için 
kısa bir mektup yeterlidir. Bu, kısa sürebilecek bir tutukluluk 
süresi dolayısıyla evini kaybetmemen için önemlidir, çünkü 
sosyal yardım dairesi başvurduğun zaman kiranı bir kaç ay 
daha ödeyecektir. 

Belki de uzun zaman hapiste kalmak zorunda kalacağın için, 
evini alıkoyamıyacaksın . Bu durumda, sosyal hizmeten 
eşyalarını -neyin varsa- güvenceli bir şekilde muhafaza 
edebilmek için yardım iste. Hapisten tahliye olmadan önce, 
kesinlikle bir evinin olması gerekir. Bir çok şehirde, tutukluları 
tahliyeye hazırlayan ve yardımcı olan yardım dernekleri 
bulunmaktadır . 

Yalnız kendin için mi sosyal yardım alıyordun? Bu durumda da 
sosyal yardım dairesine, hapiste bulunduğun süre için sana 
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Tutukluluk suresi başladıktan sonra 
ilk yardım : sosyal hizmetler 

verdikleri sosyal yardımı kesmeleri için haber vermelisin : 
Sosyal yardım almaya devam edersen bir daha suçlu duruma 
düşersin ve aldığın parayı sonra geri ödemek zorundasın . 

Ailen için sosyal yardımın ödenmesine elbette devam edilecek-
tir. Belki şimdiye kadar çalışmışsındır. Bu durumda, ailen sosyal 
yardım almaya muhtaç olabilir. Çocuklarına nafaka ödemek 
zorunda isen, bunu tutukluluk süren boyunca, sosyal yardım 
dairesi üstlenecektir. 

Bütün bu sorunların halledilmesinde, sosyal hizmet sana 
yardımcı olacaktır. Buna rağmen sorunlar söz konusu ise, 
bulunduğun eyaletin mülteci danışma merkezine başvur 
(adresler için 36. sayfaya bak). Oradan sana yardımcı 
olabilecek derneklerin ve yardım kuruluşlarının adreslerini 
alabilirsin. 

Şayet hapise girmeden önce iş ve i şçi bulma kurumundan 
(Arbeitsamt) para (işizlik parası veya yardımı) aldınsa, iş ve işçi 

bulma kurumu ödemeleri tutukluluk süresi boyunca durdurur. 
i ş ve işçi bulma kurumuna, şu an iş pazarında çalışabilecek 
durumda olmadığını bildirmelisin . Şayet bu bildirimin 
hapishane yönetimi tarafından yapılmasını istiyorsan sosyal 
hizmete başvur . 
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HIV ve AIDS ile ilgili
bilinmesi gerekenler

Hapiste HIV testi

Hapise girerken yapila n muayene yasal olarak düzenlenmi|tir .
Bundan dolayi tibbi muayeneden gecme k zorundasm. HIV-
testi böyle degildir: Burada zorunluluk söz konusu degildir;
sana sunulan, kabul veya reddedebilecegin bir öneridir.
Hapiste de HlV-testi gönüllüdür ve his. kimse seni buna
zorlayamaz. Bafka sorunlarm olsa da, hapise girerken yapila n
muayene esnasmda, „gelisjgüzel" HlV-rest i yapmamalanna
dikkat etmelisin.  Test i yapip yapmayacagma ve ne zaman
yapacagina yalnizca sen karar verebilirsin.

Hastalik bana bulasmi s olabitir mi?

Eger kendine, „testi yapmali miyim?" diye soruyorsan, ilk
etapta HlV'in san a bulafip bulas,madigi konusund a
dü§ünmelisin. Belk i de sana, hapise girerken yapila n muayen e
esnasmda HlV-enfeksiyonu ve AIDS ile ilgili bir bilgi formu
verilmis,tir. Veya AIDS yardim ve uyu§turucu danifma
merkezinden kendine bro§ürler temin etmi§sindir. S.ayet bu
söz konusu degilse, önemli bilgile r a§agid a sunulmaktadir:

HIV ve AIDS ile ilgil i
bilinmesi gerekenler

HIV nasii bula§ir?

Hastalik bula§mi § kisjlerde, HIV bütün vücut sivilarmda cok
degisjk miktarda mevcuttur. Viru s orani kan ve spermada
yüksek, buna oranla vajina sivismda biraz daha azdir .
HlV'in bulas,mas i ancak kan, sperma veya vajina sivisi bi r
ba§kasmm vücuduna girerse mümkündür.

Seks
HIV gogunlukla sek s esnasmda bulafmaktadir. HlV'in
bula^ma rizikos u
• prezervatifsi z yapilan anal sekste -her iki taraf ignde

(kadm/erkek ve erkek/erkek)-özellikle yüksektir;
• preservatifsi z yapilan vajinal sekste -kadm ve erkek igin-

^ok yüksektir;
• penisi n emmilmesi (oral seks „cinse l organin agiz a almma-

si") esnasmda, bojalma agizm igine yapiliyorsa yüksektir ;
• aybaj i kanamalan di$mdaki kanama esnasmda bula§ma

rizikosu yüksektir, vajinanm yallanmasi durumundaysa
ufaktir.

Vajinal ve  anal seks esnasmda, prezervatifler koruyucudur.
Oral seksyaparken, bos.alma  agizm iginde olmamali veya
bu durumda da prezervatif kullanmalism.

A$agidaki durumlarda HIV  rizikosu bulunmamaktadir:
• cinse l organi „emmilen" erkek icin;
• cinse l organi yallanan kadm icin;
• öpme , ok^ama ve masaj esnasmda.

HIV ve AIDS ile ilgili 
bil inmesi gerekenler 

Hapiste HIV testi 

Hapise girerken yapılan muayene yasalolarak düzenlenmiştir. 
Bundan dolayı tibbi muayeneden geçmek zorundasın . HIV-
testi böyle değildir : Burada zorunluluk söz konusu değildir; 

sana sunulan, kabul veya reddedebileceğin bir öneridir. 
Hapiste de HIV-testi gönül lüdür ve h i ş kimse seni buna 
zorlayamaz. Başka sorunların olsa da, hapise girerken yapılan 
muayene esnasında, "gelişigüzel" HIV-resti yapmamalarına 
dikkat etmelisin. Testi yapıp yapmayacağına ve ne zaman 
yapacağına yalnızca sen karar verebilirsin . 

Hastalık bana bulaşmış olabilir mi? 

Eğer kendine, "testi yapmalı mıyım?" diye soruyorsan, ilk 
etapta HIV' in sana bulaşıp bulaşmadığı konusunda 
düşünmelisin . Belki de sana, hapise girerken yapılan muayene 
esnasında HIV-enfeksiyonu ve AIDS ile ilgili bir bilgi formu 
verilmi şti r. Veya AIDS yard ı m ve uyuşturucu dan ışma 

merkezinden kendine broşürler temin etmişsindir. Şayet bu 
söz konusu değilse, önemli bilg iler aşağıda sunulmaktadır: 
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HIV ve AIDS ile ilgili 
bilinmesi gerekenler 

HIV nasıl bulaşır? 

Hastalık bulaşmış kişilerde, HIV bütün vücut sıvılarında çok 
değişik miktarda mevcuttur. Virüs oranı kan ve spermada 
yüksek, buna oranla vajina sıvısında biraz daha azdır . 

HIV' in bulaşması ancak kan, sperma veya vajina sıvısı bir 
başkasının vücuduna girerse mümkündür. 

Seks 
HIV çoğunlukla seks esnasında bulaşmaktadır. HIV'in 
bulaşma rizikosu 
• prezervatifsiz yapılan anal sekste -her iki taraf içinde 
(kadın/erkek ve erkeklerkek)-özellikle yüksektir; 

• preservatifsiz yapılan vajinal sekste -kadın ve erkek için-
çok yüksektir; 

• penisin emmilmesi (oral seks "cinsel organın ağıza alınma
sı") esnasında, boşalma ağızın içine yapılıyorsa yüksektir; 

• aybaşı kanamaları dışındaki kanama esnasında bulaşma 
rizikosu yüksektir, vajinanın yallanması durumundaysa 
ufaktır, 

Vajinal ve analseks esnasmda, prezervatifler koruyucudur. 
Oral seks yaparken, boşalma ağızm içinde olmamalı veya 
bu durumda da prezervatif kullanmalısın. 

Aşağıdaki durumlarda HIV rizikosu bulunmamaktadır: 

• cinselorganı "emmilen" erkek için; 
• cinselorganı yalıanan kadın için; 
• öpme, okşama ve masaj esnasında . 
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HIV ve AIDS ile ilgili
bilinmesi gerekenier

Uyufturucunun siringa ile vücuda enjekte edilmesi
(„smngalama")

Damarlarma uyu§turucu firmgalayan insanlar, ayni sjrmgayi
ba|kalanyla ortak kullaniyorlarsa, hastahga cok daha kola y
yakalanirlar.

Uyu$turucu prmgalamak iqin  yalnizca kendi  enjekte
malzemeni kullan. Kullanilan jiringalari ba$kalarina  verme.

Bulas,maya kar|i korunmakla ilgil i bilgileri 12. sayfa da ve
degisjk bro§ürlerde (35. sayfaya bak) bulacaksm . AIDS
yardim merkezlerinden (adresle r ig'n 36 . sayfaya bak) bu
bro§ürleri parasiztemin edebilirsin .

Bana kir n bilgi verebilir?

Belki de HlV-rizikosu ile kar§ilas,madigi n ig'n sakin olman
gerekecektir. Ama, „acaba enfeksiyon bana bulas.t i mi?"
sorusu ig'n i kemiriyorsa , kendini bilgilendirmelisin . iy i
dam$manlar, örnegin ba$ka ülkelerden gelenler ig'n ve
„hapishane ile ilgili" hizmet sunan  AIDS yardim merkezlerind e
bulunmaktadir.Yakmmda bulunan AIDS yardim merkezine
(adres ig'n 36. sayfaya bak ) bir mektu p yazarak, bilgi almak
ig'n dams,maya ihtiyac m oldugunu bildir. Bir uyu§turucu
dams.ma merkezine, hapisteki sosya l hizmete, di n adamm a
veya doktoruna d a dams,abilirsin.

HIV ve AIDS ile ilgil i
bilinmesi gerekenier

Sana bilg i verenleri n hepsi , meslekler i geregi sir saklamak
zorundadirlar. Yani, onlarla n e konu$tugunu hi^ kimseye
söyleyemezler. §ayet Almancayi iy i konuiamiyorsan, ana
dilinde bilgi almamn mümkün olup olmadigmi sor veya bir
tercümanm hazi r bulunmasim ric a et. Tercümanlar da
meslekleri geregi si r saklamak zorundadirlar .

Hapishane doktorundan bilg i almak ig'n doldurman gereke n
„danifma ba$vuru dilekgesinde," hang i konud a bilg i almak
istedigini bildirmek zorunda degilsin. Doktorla ba | bas. a
konufabilirsin. Verecegin bilgiler gizl i tutulmak zorundadir :
Doktor, bu bilgileri bas.ka birisine veremez.

Test nasi l yapilmaktadir?

Doktor HIV testini normal konusm a saatinde yapmaktadir. Hig
kimsenin test yapmaya gittiginden haberi olmaz. Test ig'n ,
senden laboratuvarda kontrol edilmek üzer e kan almacaktir.
Takriben bir hafta  sonra test sonucu belli olmaktadir. S.ayet
hastalik san a bulas.mami$sa , test sonucu „negatiftir." HIVsan a
bula|mi|sa, test sonucu „pozitiftir."

Pozitif test sonucu ne anlama gelmektedir?

Pozitif tes t sonucu da gizli kalacaktir : HlV-enfeksiyonu veya
AIDS, sahsm kendi öze l meselesidir . Bundan, yalnizca senin
bilgi verdigin insanlarm haberi olacaktir .

HIV ve AIDS i le ilgili 
bilinmesi gerekenler 

Uyuşturucunun şırınga ile vücuda enjekte edilmesi 
("şırıngalama") 

Damarlarına uyuşturucu şırıngalayan insanlar, aynı şırıngayı 
başkalarıyla ortak kullanıyorlarsa, hastalığa çok daha kolay 
yakalanırlar. 

Uyuşturucu şmngalamak için yalnızca kendi enjekte 
malzemeni kullan. Kullanılan şmngalan başkalanna verme. 

Bulaşmaya karşı korunmakla ilgilı bilgileri 12 sayfa da ve 
değişik broşürlerde (35. sayfaya bak) bulacaksın. AIDS 
yardım merkezlerinden (adresler için 36. sayfaya bak) bu 
broşürleri parasız temin edebilirsin. 

Bana kim bilgi verebilir? 

Bel ki de HIV-rizikosu ile karş ılaşmadığın için sak in olman 
gerekecektir. Ama, "acaba enfeksiyon bana bulaştı mı ?" 

sorusu içini kemiriyorsa, kend ini bilg ilendirmelisin. iyi 
danışmanlar, örneğin başka ülkelerden gelenler için ve 
" hapishane ile ilg ili" hizmet sunan AIDS yardım merkezlerinde 
bu l u nmaktadır . Yak ı nında bulunan AIDS yard ım merkezine 
(adres için 36. sayfaya bak) bir mektup yazarak, bilgi almak 
için danışmaya i ht i yacın olduğunu bild ir. Bir uyuşturucu 

danışma merkezine, hapisteki sosyal hizmete, din adamına 
veya doktoruna da danışabil i rsin . 
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bilinmesi gerekenler 

Sana bilgi verenlerin hepsi, meslekleri gereği sır saklamak 
zorundadırlar. Yani, onlarla ne konuştuğunu hiç kimseye 
söyleyemezler. Şayet Almancayı iyi konuşamıyorsan, ana 
dilinde bilgi almanın mümkün olup olmadığını sor veya bir 
tercümanın hazır bulunmasını rica et. Tercümanlar da 
meslekleri gereği sır saklamak zorundad ı rlar . 

Hapishane doktorundan bilg i almak için doldurman gereken 
"danışma başvuru dilekçesinde," hangi konuda bilgi almak 
istediğini bildirmek zorunda değilsin. Doktorla baş başa 

konuşabilirsin . Vereceğin bilg iler gizli tutulmak zorundadır : 

Doktor, bu bilgileri başka birisine veremez. 

Test nasıl yapılmaktadır? 

Doktor HIV testini normal konuşma saatinde yapmaktadır. Hiç 
kimsenin test yapmaya gittiğinden haberi olmaz. Test için, 
senden laboratuvarda kontrol edilmek üzere kan alınacaktır . 

Takriben bir hafta sonra test sonucu belli olmaktad ı r. Şayet 

hastalık sana bulaşmamışsa, test sonucu "negatiftir." HIV sana 
bulaşmışsa, test sonucu "poz it iftir ." 

Pozitif test sonucu ne anlama gelmektedir? 

Pozitif test sonucu da gizli kalacaktır : HIV-enfeksiyonu veya 
AIDS, şahsın kendi özel meselesidir. Bundan, yalnızca senin 
bilgi verdiğin insanların haberi olacaktır . 
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HIV ve AIDS ile ilgili
bilinmesi gerekenler

HlV-pozitif test sonucu ilk etapta, HIV virüsünün kand a
oldugu anlamma gelir. Bu sonuc., AIDS hastas i olup
olmayacagm veya ne zaman olacagm konusunda bi r se y
söylememektedir. HIV, vücudun bagifjkh k sistemin i
zedeleyerek AIDS hastahgma yol agabilir, ama bu her zaman
zorunlu bi r netice degildir . AID S hastas i olma durumunda ,
vücud virüslere (örnegin bakteri ve mantarlara) kar§i kendisini
koruyamamaktadir. Bu da, insanm bazen kolayca ve ölüm
tehlikesi derecesinde hastalanmasma sebep olmaktadir.

Test sonucu Almanya'dak i ikameti etkiler mi?

Pozitif veya negatif olsun, test sonucunun Almanya'daki ikame t
konusunda etkis i yoktur. Zaten, hapist e bulundugun sürece -
hapise girmeden önce yalnizca kalmana müsaade edilmifse ve
kalma iznin (Duldung ) uzatilmami|s a da-yurtdi|i edilemezsin.

Hapisten sonra smir dis i edilme vey a ülkeden sürülm e tehtidi
söz konusuysa (30. sayfadaki eke bak) , bafHamlmi s bir HIV -
tedavisi Almanya'da kalmani saglayabilir: Ama bu her zaman
gecerli degildir. HlV-tedavisi sayesinde Almanya'da kalacagm a
inanarak, kendine HlV' i bilerek bulastirman, yapacagm
ölümcül ve cok tehlikeii bir hatadir. £ünkü AIDS'in tedavisi
sjmdiye kadar mümkün degildi r v e AIDS Almanya'da da ölüme
sebep olmaktadir. Oturum u saglam olmayan insanla r ig'n AIDS
bir san s degil, aksine ek bir sorundur. Bunda n dolayi , burada
kalabilmek ici n HlV-enfeksiyonunu kendine bulastirma n hie ,
bir durumda d a degmez.
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HIV enfeksiyonunu tedavi etmek mümkün mü?

HIV bula$mi| veya AIDS hastasi olan insanlar icin, birden co k
ilacin birlikte kullanildigi degisik tedaviler mevcuttur . B u tür
„kombine bir tedavi," hastalikh yasami biraz düzeltebili r v e
yasami uzatabilir , am a hastaligi iyilestirmez. Burada önemli
olan, tedaviye zamanmda ba5lanilmasidir. Dolayisiyla, HIV-
kapma rizikosu olan insanlar ign (örnegin uyufturuc u
kullanimmda ba§kalanyla ayni firmgayi payla^anlar ; erkeklerle
seks yapan erkekler; AIDS'in c.ok sik görüldügü ülkelerden
gelen insanlar) HlV-testinin yapilmasi akilhca olabilir .

Hapiste de HlV-tedavisine baslanilabilinir (14 . sayfaya bak).
Bu, „lüks bir tedavi" degildir, günkü burada sorun, HIV
virüsüne ragmen iy i ve uzun yasamaktir . HIV tedavisi de sahsi
bir meseledir : Hapishanedek i doktor bu konuda ba§kalarm a
bilgi veremez.

AIDS hastas i ve HIV tasiyicisi olan
tutuklulara kirn yardim etmektedir?

HlV-positif ve AIDS hastas i olan bi r cok hastanm, özellikle
hapiste bulunduklan zaman, yardima ihtiyaci vardir.
Güvenebilecekleri ve hastaligi taniyan insanlarm bulunmasi
cok önemlidir. Tutuklula r il e özel ilgilenen b u insanlar, örnegin
AIDS ve uyusturucu yardim merkezlerind e ^ah§maktadirlar
(36. sayfadaki adreslere bak). AIDS yardim merkezinde n alman
„positiv i n Haft" adl i brosür saglik il e ilgili bir c.ok öner i
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HIV-pozitif test sonucu ilk etapta, HIV virüsünün kanda 
olduğu anlamına gelir. Bu sonuç, AIDS hastası olup 
olmayacağın veya ne zaman olacağı n konusunda bir şey 
söylememektedir. HIV, vücudun bağışıklık sistemini 
zedeleyerek AIDS hastalığına yol açabilir, ama bu her zaman 
zorunlu bir netice değildir . AIDS hastası olma durumunda, 
vücud virüslere (örneğin bakteri ve mantarlara) karşı kendisini 
koruyamamaktadır . Bu da, insanın bazen kolayca ve ölüm 
tehlikesi derecesinde hastalanmasına sebep olmaktadır. 

Test sonucu Almanya'daki ikameti etkiler mi? 

Pozitif veya negatif olsun, test sonucunun Almanya'daki ikamet 
konusunda etkisi yoktur. Zaten, hapiste bulunduğun sürece -
hapise girmeden önce yalnızca kalmana müsaade edilmişse ve 
kalma iznin (Duldung) uzatılmamışsa da- yurt dışı edilemezsin. 

Hapisten sonra sınır dışı edilme veya ülkeden sürülme tehtidi 
söz konusuysa (30. sayfadaki eke bak), baş~anılm ı ş bir HIV-
tedavisi Almanya'da kalmanı sağlayabilir : Ama bu her zaman 
geçerli değildir . HIV-tedavisi sayesinde Almanya'da kalacağına 
inanarak, kendine HIV' i bilerek bulaştırman, yapacağın 
ölümcül ve çok tehl ikeli bir hatadır . Çünkü AIDS' in tedavisi 
şimdiye kadar mümkün değildir ve AIDS Almanya'da da ölüme 
sebep olmaktadır . Oturumu sağlam olmayan insanlar için AIDS 
bir şans değil , aksine ek bir sorundur. Bundan dolayı, burada 
kalabilmek için HIV-enfeksiyonunu kendine bulaştırman hiç 
bir durumda da değmez . 
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HIV ve AIDS ile ilgili 
bilinmesi gerekenler 

HIVenfeksiyonunu tedavi etmek mümkün mü? 

HIV bulaşmış veya AIDS hastası olan insanlar için, birden çok 
ilacın birlikte kullanıldığı değişik tedaviler mevcuttur. Bu tür 
"kombine bir tedavi," hastalıklı yaşamı biraz düzeltebilir ve 
yaşamı uzatabilir, ama hastalığı iyileştirmez . Burada önemli 
olan, tedaviye zamanında başlanılmasıdır . Dolayısıyla, HIV-
kapma rizikosu olan insanlar için (örneğin uyuşturucu 
kullanımında başkalarıyla aynı şırıngayı paylaşanlar; erkeklerle 
seks yapan erkekler; AIDS' in çok sık görüldüğü ülkelerden 
gelen insanlar) HIV-testinin yapılması akıllıca olabilir. 

Hapiste de HIV-tedavisine başlanılabilinir (14. sayfaya bak) . 
Bu, "lüks bir tedavi" değildir, çünkü burada sorun, HIV 
virüsüne rağmen iyi ve uzun yaşamaktır . HIV tedavisi de şahsi 
bir meseledir: Hapishanedeki doktor bu konuda başkalarına 
bilgi veremez. 

AIDS hastası ve HIV taşıyıeısı olan 
tutukluiara kim yardım etmektedir? 

HIV-positif ve AIDS hastası olan bir çok hastanın, özellikle 
hapiste bulundukları zaman, yardıma ihtiyacı vardır . 

Güvenebilecekleri ve hastalığı tanıyan insanların bulunması 
çok önemlidir. Tutuklular ile özel ilgilenen bu insanlar, örneğin 
AIDS ve uyuşturucu yardım merkezlerinde çalışmaktadırlar 
(36. sayfadaki adreslere bak) . AIDS yardım merkezinden alınan 
"positiv in Haft" adlı broşür sağlık ile ilgili bir çok öneri 
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HIV ve AIDS ile ilgili
biiinmesi gerekenler

sunmakta ve tutuklulann haklarmi nasi l elde edebileceklerin e
i$aret etmektedir (35. sayfadaki bros.ürlere bak) .

HIV ve AIDS hastas i tutuklular, hastaliklanyla basbas a
kalmamak ici n cok se y yapabilirler. He r seyden önce, alle ve
arkadasjan il e ilis,kilerinin devam etmesi önemlidir.

Bazi hapishanelerde, bütün kaygilarm konusund a
konu§abilecegin HlV-positi f olan tutuklulardan olufan, kend i
kendine yardi m gruplan bulunmaktadir. Bu grubun olmadigi
yerde, AIDS yardim merkezinden gele n kis j üzerinden b u grup
kurulabilinir. Hapishaneleri n cogu bu tür gruplar m
kurulmasma sevinmektedir .

Baskalarmi ve kendini
HlV-enfeksiyonuna kar§i nasi l koruyabilirsin ?

Seks sirasmda

Bu konuda konusulmas a da: Erkekler hapishanesinde erkekler
arasmdaki seks ve kadmiar hapishanesinde kadmiar arasmdaki
seks günlük yasamm bi r parcasidir . Kendini v e esjni
(partnerini) HlV-enfeksiyonuna kars j koruman önemlidir :

Anal sekst e erkekler prezervati f kullanmahdirlar . „Emme"
esnasmda, spermanm agiza akmamasma dikkat edilmelidir .

s Kadmia r arasmdaki sekste, HIV rizikosu cok ufaktir .
Vajinamn aybasj kanamalan esnasmda yalanmasi
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durumunda, „Dental Dam" (b u vajina üzerine yerle$tirilen
lateks bir mendildir) veya ortadan kesilen bir prezervati f
virüsten korur .

Prezervatif ve Dental Damla r ayni zamanda, örnegin hepatit,
Tripper (be i soguklugu) ve Syphilis (frengi) gib i cinsel yolla
bulafan hastaliklar a yakalanma rizikosunu azaltirlar .

Uyusturucu kullanirke n

Uyufturucusuz yafayamiyorsan veya yas,amak istemiyorsan
bile, rizikonun kücü k kalmasm a cali§mahsm. Örnegi n
uyusturucuyu enjekte etm e yerine , burundan cekebili r veya
ince jelatinden (Folie) icebilirsin. Böylelikle steril olmayan
enjekte malzemes i aracihgiyla bulafabilecek enfeksiyonlara
karsj korunmu5 olursun .

§ayet buna ragme n uyu§turucuyu firmgalamak istiyorsan , o
zaman kendi enjekt e malzemen i kullan . Bu mümkün degilse:
• enjekt e malzemesin i (plastik igneleri de) soguk su ile iyice

yikamali ve durulamahsm.
• enjekt e malzemesin i birbirinden ayirmah ve en az 15 dakika

kaynar suda birakmahsm . igneleri yalnizca su ile calkalaman
yeterli degildir !

Daima kend i malzemeni , yani kendi süzgec/filtr e ve kafigmi
kullanmalism. Sana ait ola n igne ve malzemenle, kendin i
hepatite kars. i da koruyabilirsin .
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sunmakta ve tutukluların haklarını nasıl elde edebileceklerine 
işaret etmektedir (35. sayfadaki broşürlere bak). 

HIV ve AIDS hastası tutuklular, hastalıklarıyla başbaşa 
kalmamak için çok şey yapabilirler. Her şeyden önce, aile ve 
arkadaşları ile ilişkilerinin devam etmesi önemlidir. 

Bazı hapishanelerde, bütün kaygıların konusunda 
konuşabileceğin HIV-positif olan tutuklulardan oluşan, kendi 
kendine yardım grupları bulunmaktadır. Bu grubun olmadığı 
yerde, AIDS yardım merkezinden gelen kişi üzerinden bu grup 
kurulabilinir. Hapishanelerin çoğu bu tür grupların 
kurulmasına sevinmektedir. 

Başkalarını ve kendini 
HIV-enfeksiyonuna karşı nasıl koruyabilirsin? 

Seks sırasında 

Bu konuda konuşulmasa da: Erkekler hapishanesinde erkekler 
arasındaki seks ve kadınlar hapishanesinde kadınlar arasındaki 
seks günlük yaşamın bir parçasıdır . Kendini ve eşini 
(partnerini) HIV-enfeksiyonuna karşı koruman önemlidir: 

• Anal sekste erkekler prezervatif kullanmalıdırlar . "Emme" 
esnasında, spermanın ağıza akmamasına dikkat edilmelidir. 

• Kadınlar arasındaki sekste, HIV rizikosu çok ufaktır . 

Vajinanın aybaşı kanamaları esnasında yalanması 
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durumunda, "Dental Dam " (bu vajina üzerine yerleştirilen 
lateks bir mendildir) veya ortadan kesilen bir prezervatif 
virüsten korur. 

Prezervatif ve Dental Damlar aynı zamanda, örneğin hepatit, 
Tripper (bel soğukluğu) ve Syphilis (frengi) gibi cinsel yolla 
bulaşan hastalıklara yakalanma rizikosunu azaltırlar . 

Uyuşturucu kullanırken 

Uyuşturucusuz yaşayamıyorsan veya yaşamak istemiyorsan 
bile, rizikonun küçük kalmasına çalışmalısın . Örneğin 
uyuşturucuyu enjekte etme yerine, burundan çekebilir veya 
ince jelatinden (Folie) içebilirsin. Böylelikle steril olmayan 
enjekte malzemesi aracılığıyla bulaşabilecek enfeksiyonlara 
karşı korunmuş olursun. 

Şayet buna rağmen uyuşturucuyu şırıngalamak istiyorsan, o 
zaman kendi enjekte malzemeni kullan . Bu mümkün değilse : 

• enjekte malzemesini (plastik iğneleri de) soğuk su ile iyice 
yıkamalı ve durulamalısın . 

• enjekte malzemesini birbirinden ayırmalı ve en az 15 dakika 
kaynar suda bırakmalısın . iğneleri yalnızca su ile çalkalaman 
yeterli değildir! 

Daima kendi malzemeni, yani kendi süzgeçlfiltre ve kaşığını 
kullanmalısın. Sana ait olan iğne ve malzemenle, kendini 
hepatite karşı da koruyabilirsin . 
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Hapisteki yasa m ile ilgili sorular

Alman pasaportun a sahip olup olmamak veya HlV'in san a
bulafmif olup olmamasi yada AIDS hastasi olup olmamak
önemli degildir : He r feye ragmen bütün tutuklular efit
muameleye tabi tutulmahdirlar. Alman hapishanelerind e
belirli grupla r ici n özel yönetmelikler sö z konusu degildir.
Ama bazen, herhangi bi r feyin mümkün olu p olmadigi ,
oturuma baglidir .

Hukuki sorunlarm varsa, yazili veya telefonla adres
bölümünde belirtile n örgütlerden birisine bafvurmahsm
(36. sayfaya bak) .

S.ayet avukat tutacak vey a mahkeme masraflanm karf ilayacak
paran yoksa, adli yardim (Prozesskostenhilfe) icjn bafvurabilir -
sin. Bunun icin „Erklärung über die persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnise" adl i hazi r dilekce bulunmaktadir.
Bu dilekgeyi doldurup mahkemeye sunmalism. Bu konuda bi r
danifmandan yardim alabilirsin.

Hapiste tibbi tedaviye baslamak mümkün mü?

Bu sorunun cevab i evettir. Bu, kifinin oturu m durumun a
bakilmaksizm, tibbi olarak gerekli olan, HlV-tedavis i de dahil,
bütün tedaviler ici n gecerlidir. Her kirn ki „difarda" tedaviy e
baflamifsa, bu tedavisini hapiste sürdürme hakkm a sahiptir .
Eger san a bi r tedavi, „sen i nasi l olsa yurt difi edecekler"
bahanesi ile yapilmiyorsa, bu „yardimdan kagnma" anlamma
gelecektir v e bununla dokto r cezay i gerektirici eylemd e
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bulunmuf olur. Almanya'daki hapishane doktorlan da,
nereden geldigine ve Almanya'da ne kadar kalacagma
bakmaksizm zorunlu tedavileri yapmak mecburiyetindedirler.

Hapis yatma yerine uyufturucu
tedavisi görmek mümkün mü?

Belki de uyufturucudan dolay : mahkum olmufsundur. Dige r
bir ifade ile; uyufturuc u maddele r kanunun a karf i aykiri
davranmifsmdir. Bazen bu durumlarda hapist e yatma yerine
uyufturucu tedavisi görebilirsin . Avukatmla, uyufturucu vey a
AIDS danifma merkezi ile senin icin „ceza yerine terapinin"
(§ 35 BtmG: uyufturucu maddele r kanununun 35 . maddesi)
mümkün olup olmadig i kunusund a konuf . Bu , hapis cezasmm
süresine, oturumunun durumuna v e terapi masraflarmi n birisi
tarafmdan karfilamp karfilanmamasma baglidir.

Örnegin, Alman pasaportuna sahip tutuklulann uyufturuc u
tedavisi masraflanm sosya l yardim dairesi veya saglik sigortasi
ödemektedir. Oturumu n acikliga kavufturulmamifsa , aslmda
Almanya'yi terketmen gerekiyorsa ve mahkumiyetten dolay i
Almanya'da kahyorsan, adi gecen kuruluflar masrafla n
üstlenmemektedirler. B u durumda, yalnizca parasi z hizmet
sunan uyufturucu tedav i kuruluflarm a bafvurabilirsin . Bu
kuruluflardan hangisini n senin icin uygun oldugu konusunda
bilgi almalism.
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Alman pasaportuna sahip olup olmamak veya HIV' in sana 
bulaşmış olup olmaması yada AIDS hastası olup olmamak 
önemli değildir : Her şeye rağmen bütün tutuklular eşit 
muameleye tabi tutulmalıdırlar. Alman hapishanelerinde 
belirli gruplar için özel yönetme likler söz konusu değildir . 

Ama bazen, herhangi bir şeyin mümkün olup olmadığı, 
oturuma bağlıdır . 

Hukuki sorunların varsa, yazılı veya telefonla adres 
bölümünde belirtilen örgütlerden birisine başvurmalısın 
(36. sayfaya bak) . 

Şayet avukat tutacak veya mahkeme masraflarını karşılayacak 
paran yoksa, adli yardım (Prozesskostenhilfe) için başvurabilir
sin. Bunun için "Erklarung über die persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhaltnise" adlı hazır dilekçe bulunmaktadır. 
Bu dilekçeyi doldurup mahkemeye sunmalısın . Bu konuda bir 
danışmandan yardım alabilirsin. 

Hapiste tibbi tedaviye başlamak mümkün mü? 

Bu sorunun cevabı evettir. Bu, kişinin oturum durumuna 
bakılmaksızın, tibbi olarak gerekli olan, HIV-tedavisi de dahil, 
bütün tedaviler için geçerlidir. Her kim ki "dışarda" tedaviye 
başlamışsa, bu tedavisini hapiste sürdürme hakkına sahiptir. 
Eğer sana bir tedavi, "seni nasılo lsa yurt dışı edecekler" 
bahanesi ile yapılmıyorsa, bu "yardımdan kaçınma" anlamına 
gelecektir ve bununla doktor cezayı gerektirici eylemde 
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bulunmuş olur. Almanya'daki hapishane doktorları da, 
nereden geld i ğine ve Almanya'da ne kadar kalacağına 
bakmaksızın zorunlu tedavileri yapmak mecburiyetindedirler. 

Hapis yatma yerine uyuşturucu 
tedavisi görmek mümkün mü? 

Belki de uyuşturucudan dolayı mahkum olmuşsundur . Diğer 

bir ifade ile; uyuşturucu maddeler kanununa karşı aykırı 
davranmışsındır. Bazen bu durumlarda hapiste yatma yerine 
uyuşturucu tedavisi görebilirsin. Avukatınla, uyuşturucu veya 
AIDS danışma merkezi ile senin için "ceza yerine terapinin" 
(§ 35 BtmG: uyuşturucu maddeler kanununun 35. maddesi) 
mümkün olup olmadığı kunusunda konuş. Bu, hapis cezasının 
süresine, oturumunun durumuna ve terapi masraflarının birisi 
tarafından karşılanıp karşılanmaması na bağlıdır. 

Örneğin, Alman pasaportuna sahip tutukluların uyuşturucu 
tedavisi masraflarını sosyal yardım dairesi veya sağlık sigortası 
ödemektedir. Oturumun açıklığa kavuşturulmamışsa, aslında 

Almanya 'yı terketmen gerekiyorsa ve mahkumiyetten dolayı 
Almanya'da kalıyorsan, adı geçen kuruluşlar masrafları 
üstlenmemektedirler. Bu durumda, yalnızca parasız hizmet 
sunan uyuşturucu tedavi kuruluşlarına başvurabilirsin . Bu 
kuruluşlardan hangisinin senin için uygun olduğu konusunda 
bilgi almalısın . 
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Hapisteki yasam M e ilgili soruiar

Hapiste ikame mümkün mü?

Uyus,turucudan dolayi hapishanedeysen, „ikame", yani
uyufturucu dengi bi r madde ile tedavi görüp görmüyecegin i
dü|ünmelisin. Hapiste ikame ig'n di§andakine benzer kurallar
gecerlidir ve Alman pasaportu olmayan tutuklular, Almanlar
gibi muamel e görmektedirler .

Kaldigm eyalete göre ikame ig'n degisik kuralla r gecerlidir.
Doktora, kaldigm  hapisteki ikame §artlarmi sor. ikame
konusunda daha fazla bilgi mi almak istiyorsun ? O zaman,
„Substitution i n Haft (Hapist e ikame)" adh bros.ür ü (35.
sayfada brosürler bölümüne bak ) ismarla.

Beslenme nasi l olacak?

S,ayet dini inancmda n dolayi belirli feyleri yiyemiyorsan,
kendi yiyeceklerini kendin temin etme hakkma sahipsin
(§ 21 Strafvollzugsgesetz =  Ceza infaz kanununun 21 .
maddesi). Hapishane yönetimi, Ramazan ayi orucundaki
gibi, dince öngörülen yiyecekleri alma imkanmi sana
sunmalidir.

Bu kural belirl i hastahkla r ig'n de gecerlidir, örnegin, doktor
sana diyet yap diyorsa. Senin ig'n böyle bi r durum sö z konusu
ise, hapishane doktoruyla hastalig m ig'n gerekl i yiyecek ve
igscekler konusunda konufmalism.
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Hapisteki ya§am ile iigili soruiar

Hapiste calismak mümkün mü?

(^alis,ma, yabanci ve Alman tutuklular arasmd a fark buluna n
tek noktadir . Hapisteki bu durum di§ardakinin aymsidir: i s
konusunda Almanlara öncelik tanmmaktadir. Yani, Arbeits-
amt'm (is , ve i§g bulma kurumu) finanse ettigi i § ve meslek
ögrenimleri, öncelikle Alman tutuklulara verilmektedir . Buna
ragmen, Alman pasaportu olmayan tutuklular i| alabilirler.
Bu konuda sosya l hizmete seni n ig'n n e tür imkanlar m var
oldugunu sor.

Hapiste c.ali§mak ig'n, difardak i „düzenl i i § piyasasi" gibi
qali^ma izn i gerekmemektedir. Ayrica hapiste caliima
zorunlulugu mevcuttur: if i reddetme hakkm a sahip degilsen,
senden c.alis.ma izn i istemelerinin anlami yoktur .

§ayet yan agk cezaevindeyse n ve mahkumiyet hükmün e
ragmen Almanya'da gec,erl i oturumun varsa, Alman tutuklu
arkadasjarm gibi qali|ma izn i alabilirsin. Gegersiz oturum ile
hapishane dismda cahsabilmek gok daha zordur. 1998 yilmdan
beri „cali§m a müsades i yönetmeligi" (Arbeitsgenehmigungs-
verordnung ArGV) yürürlüktedir v e bundan dolayi istisna
nedenler gogunlukla kabul edilmemektedir. Bi r ^ok Almanm
i§siz olmasmdan dolayi yabancilar bekleme k zorundadirlar.
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Hapıstekı yasam ile ilgili sorular 

Hapiste ikame mümkün mü? 

Uyuşturucudan dolayı hapishanedeysen, "ikame", yani 
uyuşturucu dengi bir madde ile tedavi görüp görmüyeceğini 
düşünmelisin. Hapiste ikame için dışarıdakine benzer kurallar 
geçerlidir ve Alman pasaportu olmayan tutuklular, Almanlar 
gibi muamele görmektedirler. 

Kaldığın eyalete göre ikame için değişik kurallar geçerlidir. 
Doktora, kaldığın hapisteki ikame şartlarını sor. ikame 
konusunda daha fazla bilgi mi almak istiyorsun? O zaman, 
"Substitution in Haft (Hapiste ikame)" adlı broşürü (35. 
sayfada broşürler bölümüne bak) ısmarla . 

Beslenme nasılolacak? 

Şayet dini inancından dolayı belirli şeyleri yiyemiyorsan, 
kendi yiyeceklerini kendin temin etme hakkına sahipsin 
(§ 21 Strafvollzugsgesetz = Ceza infaz kanununun 21. 
maddesi). Hapishane yönetimi, Ramazan ayı orucundaki 
gibi, dince öngörülen yiyecekleri alma imkanını sana 
sunmaııdır. 

Bu kural belirli hastalıklar için de geçerlidir, örneğin, doktor 
sana diyet yap diyorsa. Senin için böyle bir durum söz konusu 
ise, hapishane doktoruyla hastalığın için gerekli yiyecek ve 
içecekler konusunda konuşmalısın . 
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Hapistekı yaşaM ile ilgili sorular 

Hapiste çalışmak mümkün mü? 

Çalı şma, yabancı ve Alman tutuklular arasında fark bulunan 
tek noktadır . Hapisteki bu durum dışardakinin aynısıdır : iş 
konusunda Almanlara öncelik tanınmaktadır. Yani, Arbeits-
amfın (iş ve işçi bulma kurumu) finanse ettiği iş ve meslek 
öğrenimieri, öncelikle Alman tutukluiara verilmektedir. Buna 
rağmen , Alman pasaportu olmayan tutuklular iş alabil irler. 
Bu konuda sosyal hizmete senin için ne tür imkanların var 
olduğunu sor. 

Hapiste çalışmak için, dışardaki "düzenli i ş piyasası" gibi 
çalışma izni gerekmemektedir. Ayrıca hapiste çalışma 
zorunluluğu mevcuttur: işi reddetme hakkına sahip değilsen, 
senden çalışma izni istemelerinin anlamı yoktur. 

Şayet yarı açık cezaevindeysen ve mahkumiyet hükmüne 
rağmen Almanya'da geçerli oturumun varsa, Alman tutuklu 
arkadaşların gibi çalışma izni alabilirsin. Geçersiz oturum ile 
hapishane dışında çalışabilmek çok daha zordur. 1998 yılından 
beri " çalışma müsadesi yönetmeliği" (Arbeitsgenehmigungs-
verordnung ArGV) yürürlüktedir ve bundan dolayı istisna 
nedenler çoğunlukla kabul edilmemektedir. Bir çok Almanın 
işsiz olmasından dolayı yabancılar beklemek zorundadırlar. 
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Diger tutukluluk hallerine dai r sorular Diger tutukluluk hallerin e dair sorular

Hangi haklara sahip olup olmadigm, kismen nerede tutuklu
olduguna baglidir, yani tutuklu mu, ceza infaz hapsind e mi
yoksa ülkeden sürülm e amacl i tutukevinde misin. Bunlar
arasmdaki önemli farkhliklar i a§agidak i bölümd e
okuyabilirsin.

Tutukluluk

Suc iflemekle suclanan kifiler tutukevine (Untersuchungshaft^
U-Haft) konulurlar . Yalnizca suc isnadi tutukevine konulma n
icin yeterli degildir: Senin fail oldugun konusunda belirgin
ifaretlerin olmasi („agir s.üphe") ve Almanya'yi dava
basjamadan önceterk etme füphesi („kacma tehlikesi")
durumunun söz konusu olmas i gereklidir. Ayrica kis j
tutukevine, delilleri yok etme („su c izlerin i yok etm e
tehlikesi") veya sucu tekrarlama s.üphesi (tekrarlama tehlikesi)
söz konusu is e almir.

Kacma tehlikesi, özellikle kisjnin ba$k a bir ülkede n geldigi,
Almanca dis.mda ba§k a bi r dil konuftugu ve geldigi ülked e
ilis.kilerinin olabilecegi nedenleriyle gerekcelendirilmektedir .

Kacma tehlikesi yalnizca olgular il e gerekcelendirilebilinir.
Birisinin ülkeyi tek edeceginde n korkma k veya buna inanmak ,
yalniz bafina tutukluluk icin yeterli neden  degildir . Senin icin
kacma tehlikesinin oldug u öne sürülüyorsa, buna kars j
as.agidaki argümanlan sunabilirsin :
- Almanya'dak i siki ailevi bagla r
- meslek i bag

- geline n ülked e imkanlarm yoklugu
- Almanya'dak i sabit ikamet .

Duru$maya kadar tutukevinden sebest birakilmak
mümkün mü?

Tutuklulugun senin icin zorunlu olup olmadigmi her zaman
mahkemeye inceletirebilirsin. Bu inceleme icin tutuklama
hakimine bafvurmalis m („tutukluluk halinin incelenmesi").
Örnegin, senin ign gercekten kagma tehlikesinin söz konusu
olup olmadigi veya „kefalet" (senin veya ba§ka birisinin
güvence olarak belirl i bir miktar parayi emaneten birakmasi )
ile birakilmanin mümkün olup olmadigmi inceletirebilirsin .

Tutukluluk en fazla ne kadar sürebilir?

Tutukluluk, ayni suctan dolayi 6 aydan fazla süremez. Belirl i
durumlarda dah a uzun bir tutukluluk süres i söz konusu
olabilir. Örnegin, ana durujma 6 aym gecmesinden önce
ba$lami§sa ve henüz bir kara r cikmamijsa veya suc ile ilgili
tahkikatlar ici n daha fazla zaman gerekiyorsa.

Tutuklulukta hangi haklara sahipsin ?

- Yerleftirilme
Tutuklulukta tek bas.m a bir  hücreye konulmaktasin (hücre
hapsi). Her kirn k i yalniz yas.amakta zorlaniyor ve ba5kalan il e
beraber kalma k istiyorsa, ortakyerlesjm icin ba|vurabilir.
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Diğer tutukluluk hallerine dair sorular 

Hangi haklara sahip olup olmadığın, kısmen nerede tutuklu 
olduğuna bağlıdır, yani tutuklu mu, ceza infaz hapsinde mi 
yoksa ülkeden sürülme amaçlı tutukevinde misin. Bunlar 
arasındaki önemli farklılıkları aşağıdaki bölümde 
okuyabilirsin . 

Tutukluluk 

Suç işlemekle suçlanan kişiler tutukevine (Untersuchungshaft= 
U-Haft) konulurlar. Yalnızca suç isnadı tutukevine konulman 
için yeterli değildir: Senin fa il olduğun konusunda belirgin 
işaretlerin olması Lağır şüphe") ve Almanya'yı dava 
başlamadan önce terk etme şüphesi ("kaçma tehlikesi ") 
durumunun söz konusu olması gereklidir. Ayrıca kişi 
tutukevine, delilleri yok etme ("suç izlerini yok etme 
tehlikesi") veya suçu tekrarlama şüphesi (tekrarlama tehlikesi) 
söz konusu ise alınır . 

Kaçma tehlikesi, özellikle kişinin başka bir ülkeden geldiği, 
Almanca dışında başka bir dil konuştuğu ve geldiği ülkede 
i li ş kilerinin olabileceğ i nedenleriyle gerekçelendirilmektedir. 

Ka çma tehlikesi yalnızca olgular ile gerekçelendirilebilin ir. 
Birisinin ülkeyi tek edeceğinden korkmak veya buna inanmak, 
yalnız başına tutukluluk için yeterli neden değildir . Senin için 
kaçma tehlikesinin olduğu öne sürülüyorsa, buna karşı 
aşağıdaki argümanları sunabilirsin : 
- Almanya'daki sıkı ailevi bağlar 
- mesleki bağ 
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Diger tutukluluk hallerine dair sorular 

- gelinen ülkede imkanların yokluğu 
- Almanya'daki sabit ikamet. 

Duruşmaya kadar tutukevinden sebest bırakılmak 
mümkün mü? 

Tutukluluğun senin için zorunlu olup olmadığını her zaman 
mahkemeye inceletirebilirsin. Bu inceleme için tutuklama 
hakimine başvurmalısın ("tutukluluk halinin incelenmesi"). 
Örneğin , senin için gerçekten kaçma tehlikesinin söz konusu 
olup olmadığı veya "kefalet" (senin veya başka birisinin 
güvence olarak belirli bir miktar parayı emaneten bırakması) 
ile bırakılmanın mümkün olup olmadığını inceletirebilirs in. 

Tutukluluk en fazla ne kadar sürebilir? 

Tutukluluk, aynı suçtan dolayı 6 aydan fazla süremez. Belirli 
durumlarda daha uzun bir tutukluluk süresi söz konusu 
olabilir. Örneğin, ana duruşma 6 ayın geçmesinden önce 
başlamışsa ve henüz bir karar çıkmamışsa veya suç ile ilgil i 
tahkikatlar için daha fazla zaman gerekiyorsa. 

Tutuklulukta hangi haklara sahipsin? 

• Yerleştirilme 

Tutuklulukta tek başına bir hücreye konulmaktasın (hücre 
hapsi) . Her kim ki yalnız yaşamakta zorlanıyor ve başkaları ile 
beraber kalmak istiyorsa, ortak yerleşim için başvurabilir. 
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liger tutukluluk haiierine dair sorular

• Avukat  ile ilijki
Avukatm ile yaptigm görüfmeler ve mektuplasmalar
denetlenmez ve kontrol edilmezier. Mektuplarda, tutuklam a
hakiminin bunlari okumamalan icj n zarfm üzerinde „Vertei -
digerpost = savunma/avukat icjn posta" yazismin olmasi
önemlidir. N e yazik k i avukatm ile telefon görü$melerine
hakkin yok.

Devlet, yalnizca re'sen tayin edilen avukat il e yaptigm
konus.malardaki tercüman masraflanni üstlenmektedir.
Mahkeme, bu durumlarda gogunlukl a bi r avukat isteyi p
istemedigini ve hangi avukati istedigini sormaktadir .
Sen de bir avukata, durumunun re'se n tayin edile n bi r
avukat tarafmdan ahmp almmayacagim incelemes i icjn
ba§vurabilirsin. Bu durum söz konusu degilse, tercüman
masraflanni kendin ödeme k zorundasm. Yüksek eyale t
barosunda yabanci dil konus.an avukatlarm listesi  mevcuttur .
Anadilini konufa n bi r avukatm olup olmadigmi oraya
sorabilirsin.

• Ziyaret
Tutukevinde, san a görü|mek istedigi n akrabalarmm ve
arkadasjarmin adlanni yazabilecegin bi r dilekce verilecek.
Böylece mahkeme b u kisjlere tutuklandigmi, nerede
oldugunu ve ziyaretci istedigin i bildirecektir . Sen i ziyaret
etmek isteye n kisjler mahkeme veya savciliga ziyaret izn i
icin bas,vurmalidirlar .
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Tutukevindeki ziyaretler denetlenmektedir; yani yapilan
konu§malar dinlenmekte v e dis.andan getirilen e§yala r kontrol
edilmektedir. Bi r cok tutukevinde, Almanca bilip bilmemen e
bakilmaksizm, ziyaret esnasmda yalnizca Almanca konus.ma
zorunlulugu vardir. Ba|ka bir dil konusuldugu zaman,
ziyaretler hemen yarida kesilebilirler . Bunu engelemenin tek
yolu, denetim memurlan icj n masraflann i kendin ödeyecegi n
bir tercüman gagirmaktir .

• Mektuplar
Avukat il e mektuplas.malarm hari^, yolladigm ve sana gelen
mektuplar kontro l edilmektedir (b u konuda yukany a bak).
Yollamak istedigin mektupla n acik bi r zarf icjnde vermek
zorundasm. Bafka dillerde yazilmi§ olan mektuplar haki m ign
tercüme edilmektedir . B u nedenle, genellikle yabanci dilde
yazilmii bir mektubun sana ula§mas i uzun  sürmektedir .

• Paketler
Paketler de kontrol edilmektedir. Yilda , sana üc . paket
yollanabilinir: ik i tanesi hristiyan bayram günleri olan Noel
ve Paskalya'da , digerini ise kendin belirleyebilecegi n bi r
günde. §ayet ba|ka bi r dini inanca mensupsan, paketlerin,
Noel ve Paskalya yerine, san a yollanmasmi istedigin kend i
dinine ai t ik i bayram gününü sec.ebilirsin. Paket ile nelerin
yollanabilecegi, her hapiste farkll düzenlenmi§tir . Bu konuda,
hapisteki sosyal hizmetten bilgi alabilirsin.
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• Avukat ile ilişki 
Avukatın ile yaptığın görüşmeler ve mektuplaşmalar 
denetlenmez ve kontrol edilmezler. Mektuplarda, tutuklama 
hakiminin bunları okumamaları için zarfın üzerinde" Vertei-
digerpost = savunma/avukat için posta" yazısının olması 
önemlidir. Ne yazık ki avukatın ile telefon görüşmelerine 
hakk ı n yok. 

Devlet, yalnızca re 'sen tayin edilen avukat ile yaptığın 
konuşmalardaki tercüman masraflarını üstlenmektedir. 
Mahkeme, bu durumlarda çoğunlukla bir avukat isteyip 
istemediğini ve hangi avukatı istediğini sormaktadır. 

Sen de bir avukata, durumunun re'sen tayin edilen bir 
avukat tarafından alınıp alınmayacağını incelemesi için 
başvurabilirsin. Bu durum söz konusu değilse, tercüman 
masraflarını kendin ödemek zorundasın . Yüksek eyalet 
barosunda yabancı dil konuşan avukatların listesi mevcuttur. 
Anadilini konuşan bir avukatı n olup olmadığını oraya 
sorabilirsin . 

• Ziyaret 
Tutukevinde, sana görüşmek istediğin akrabalarının ve 
arkadaşlarının adlarını yazabileceğin bir dilekçe verilecek. 
Böylece mahkeme bu kişilere tutuklandığını, nerede 
olduğunu ve ziyaretçi istediğini bildirecektir. Seni ziyaret 
etmek isteyen kişiler mahkeme veya savcılığa ziyaret izni 
için başvurmalıdırlar. 
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Tutukevindeki ziyaretler denetlenmektedir; yani yapılan 
konuşmalar dinlenmekte ve dışarıdan getirilen eşyalar kontrol 
edilmektedir. Bir çok tutukevinde, Almanca bilip bilmemene 
bakılmaksızın, ziyaret esnasında yalnızca Almanca konuşma 
zorunluluğu vardır . Başka bir dil konuşulduğu zaman, 
ziyaretler hemen yarıda kesilebilirler. Bunu engelemenin tek 
yolu, denetim memurları için masraflarını kendin ödeyeceğin 
bir tercüman çağırmaktır . 

• Mektuplar 
Avukat ile mektuplaşmaların hariç, yolladığın ve sana gelen 
mektuplar kontrol edilmektedir (bu konuda yukarıya bak) . 
Yollamak istediğin mektupları açık bir zarf içinde vermek 
zorundasın . Başka dillerde yazılmış olan mektuplar hakim için 
tercüme edilmektedir. Bu nedenle, genellikle yabancı dilde 
yazılmış bir mektubun sana ulaşması uzun sürmektedir. 

• Paketler 
Paketler de kontrol edilmektedir. Yılda, sana üç paket 
yollanabilinir: iki tanesi hristiyan bayram günleri olan Noel 
ve Paskalya'da, diğerini ise kendin belirleyebileceğin bir 
günde. Şayet başka bir dini inanca mensupsan, paketlerin, 
Noel ve Paskalya yerine, sana yollanmasını istediğin kendi 
dinine ait iki bayram gününü seçebilirsin . Paket ile nelerin 
yollanabileceği, her hapiste farklı düzenlenmiştir. Bu konuda, 
hapisteki sosyal hizmetten bilgi alabilirsin. 
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Diger tutukluluk hailerin e dair sorular

• D/n
Dini inanc,larm i yas.ama hakkina sahipsin. Buna, dini inancm a
ait bi r din adami/kadmi ile ili§k i kurma ve dini
toplantilarda/ayinlerde bulunma da dahildir.

Hapishane yönetimi, Ramazan ay i orucundaki gibi , din i
inanc.ca öngörülen yiyecekler i alma imkanmi sana
sunmalidir. Dini inancma uygun yiyecekleri temin etme
hakkma sahipsin.

Cezaevi

Hürriyeti baglayic i bi r cez a il e mahkum olmus.san, cezaevine
gönderilirsin. Ceza infaz yasasmda (StVollzG), hürriyeti
baglayici cezanm nasi l uygulanacagi ve mahkum olara k hangi
haklara sahip oldugun belirlenmi$tir .

Cezaevinde hangi haklara sahipsin ?

• Ziyaret
Ziyaret edilmek isteniyorsan , akrabalarma ve arkadasjarma
yollanacak ziyaretc i dilekcesini („ön basvuru dilekcesi")
doldurmalism. Görü|me saatlerinde, ziyaretcjn ile
hapishanenin görü$me bölümünde raha t bir |ekilde
kanu$abilirsin. Burda yapilan konu$malar dinlenmemelidir .

Ön ba$vur u dilekgelerini sosya l hizmetten alabilirsin . Sosyal
hizmetin, b u „ön ba$vur u dilek^elerini" yollamasmi sagla.
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Diqer tutukluluk hailerin e dair sorutar

• Paketler
Bu konuda, yukandaki tutukevi bölümüne bak !

• Mektuplar
istedigin kadar mektup yollayi p alabilirsin. Postan, „güvenligi
ve düzeni" tehlikeye sokmuyorsan, kontrol edilmez. Böyle bir
durumda, mektuplar m kontrol edilmes i hapishane yönetim i
tarafmdan karar altma almmalidir.

Mektuplarm post a ücretini genellikle kendin  ödemelisin .
Resmi dairelere yolladigin acil mektuplarm masraflan
hapishane yönetimi tarafmda n kar|ilanmahdir . Mektuplar m
göz kontrolünden gecjrilebilinirler. Burada, para veya
uyu|turucu gibi yasak feylerin yollamp yollanmadigma bakilir .

• Telefon  görü§meleri
Telefon görüfmelerine izin verilebilinir, ama bu konud a
herhangi bi r haka sahip degilsin. Aile fertlerin yurt di$mda
veya uza k biryerde yafiyorlarsa, bafvuru üzerine , telefon
görü|meleri ign sana izin verilir .

• Ögrenim  faaliyetleri
Hapiste kendini geliftirmen icjn , sana örnegin mesleki egitim,
baska bi r meslek ögrenme veya bafka Ögrenim faaliyetlerine
katilma imkani saglanmahdir. Ögrenim faaliyetler i
a^agidakiler olabilir :
• Almanca kursu
• Hapishanenin üretim ve egitim merkezlerindeki mesleki

Ögrenim
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Diger tutukluluk hallerine dair sorular 

• Din 
Dini inançlarını yaşama hakkına sahipsin. Buna, dini inancına 
ait bir din adamı/kadını ile ilişki kurma ve dini 
toplantılarda/ayinlerde bulunma da dahildir. 

Hapishane yönetimi, Ramazan ayı orucundaki gibi, dini 
inançca öngörülen yiyecekleri alma imkanını sana 
sunmalıdır . Dini inancına uygun yiyecekleri temin etme 
hakkına sahipsin . 

Cezaevi 

Hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkum olmuşsan , cezaevine 
gönderilirsin. Ceza infaz yasasında (StVollzG), hürriyeti 
bağlayıcı cezanın nasıl uygulanacağı ve mahkum olarak hangi 
haklara sahip olduğun belirlenmiştir. 

Cezaevinde hangi haklara sahipsin? 

• Ziyaret 
Ziyaret edilmek isteniyorsan, akrabalarına ve arkadaşlarına 
yollanacak ziyaretçi dilekçesini ("ön başvuru dilekçesi") 
doldurmalısın . Görüşme saatlerinde, ziyaretçin ile 
hapishanenin görüşme bölümünde rahat bir şekilde 
kanuşabilirsin . Burda yapılan konuşmalar dinlenmemelidir. 

Ön başvuru dilekçelerini sosyal hizmetten alabilirsin . Sosyal 
hizmetin, bu " ön başvuru dilekçelerini" yollamasını sağla. 
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Dıger tutukluluk hallerine dair sorular 

• Paketler 
Bu konuda, yukarıdaki tutukevi bölümüne bak! 

• Mektuplar 
istediğin kadar mektup yollayıp alabilirsin. Postan, "güvenliği 
ve düzeni" tehlikeye sokmuyorsan, kontrol edilmez. Böyle bir 
durumda, mektupların kontrol edilmesi hapishane yönetimi 
tarafından karar altına alınmalıdır. 

Mektupların posta ücretini genellikle kendin ödemelisin . 
Resmi dairelere yolladığın acil mektupların masrafları 
hapishane yönetimi tarafından karşılanmalıdır . Mektupların 

göz kontrolünden geçirilebilinirler. Burada, para veya 
uyuşturucu gibi yasak şeylerin yollanıp yollanmadığına bakılır . 

• Telefon görüşmeleri 
Telefon görüşmelerine izin verilebilinir, ama bu konuda 
herhangi bir haka sahip değilsin. Aile fertlerin yurt dışında 
veya uzak bir yerde yaşıyorlarsa, başvuru üzerine, telefon 
görüşmeleri için sana izin verilir . 

• Öğrenim faaliyetleri 
Hapiste kendini geliştirmen için, sana örneğ i n mesleki eğitim, 
başka bir meslek öğrenme veya başka öğrenim faaliyetlerine 
katılma imkanı sağlanmalıdır. Öğrenim faaliyetleri 
aşağ ı dakiler olabil ir: 
- Almanca kursu 
- Hapishanenin üretim ve eğitim merkezlerindeki mesleki 
öğrenim 
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Diger tutukiuiuk hallerine dair sorular

• Agkögretim
• Herhangi bi r okul diplomasim sonradan alma

Ögrenim faaliyetleri il e ilgili sosyal hizmetten bilgi alabilirsin.

• Kitaplar  (Ana  dilinde)
Kitap okuma hakkma sahipsin. Hapishane kütüphanesind e
anadilinde kitapyoksa , almmasi icin basvurabilirsin.

• Tat/ /
Hükümlülerin tatil hakki yoktur, ama kendilerine 2 1 takvim
günü izin verilebilinir. Yurt di?i edilecek (yurt di5 i edilm e
karanmn icra edilebili r olmas i gerekiyor) yabanci hükümlüler e
genelde izi n verilmiyor .

Aile yakmlarmdan birisinin ölümcül bir hastaliga yakalanmasi
veya ölümü durumunda, izin , disa n cikma veya cikis
müsaadesi verilebilinir. B u izin yilda en fazla 7 gündür ve
diger izinde n gkanlara k hesaplanmaz.

• D/n
Bu konuda, yukandaki tutukevi bölüme bak !
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Diger tutukiuiuk HaHerine dair soruäa r

Haklarimi nasil kullanabilirim?

Herhangi bir fey icin mi ba| vuruyorsun veya herhangi bir
uygulamaya kars j mi geliyorsun, bu durumda hapishane
yönetimi ile ilk önce anlafmaya calis,. Bu konuda ba§an h
olmadmsa, yazih olarak itiraz  etmen gerekiyor . Bunda n da bir
sonuc almadmsa, ilgili mahkemeye (eyalet mahkemesinin cez a
infaz dairesi) hapishane yönetiminin kararlanni incelemes i icin
basvur. Bu, cogunlukla karisjk bi r §e y oldugu icjn, bi r sosya l
dams.mandan sana destek olmasm i talep etmelisin. Ancak,
itiraz hakk i halen Baden-Württemberg, Bremen , Hamburg ,
Schleswig-Holstein ve Nordrhein-Westfalen'de bulunmaktadlr .

Görev ihmaline dai r sjkayeti , ceza infaz kanunund a
düzenlemesi bulunmaya n sorunla r icjn, örnegin bir memur
tarafmdan hakerete tabi tutulma durumunda yapabilirsin.
Memurlar hakkindak i görev ihmal fikayetini cezaevi
müdürlügüne, cezaevi yönetimi hakkindaki görev ihma l
sjkayetleriniyse adli makama yapmalism. Bunun icj n basili ,
hazir bi r dilekc.eye gerek yoktur, normal bi r mektup kagidmm
üsttarafma „görev ihmalin e dai r sjkayet = Dienstaufsichtbe-
schwerde" yazman yeterlidir. Sonr a olayi kisac a anlatmalism.
Bu konuda sosya l danis.mamn sana yardimci olabilir .
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DI'Ier tutukluluk hallerine dair sorular 

- Açıköğretim 

- Herhangi bir okul diplomasini sonradan alma 

Öğrenim faaliyetleri ile ilgili sosyal hizmetten bilgi alabilirsin . 

• Kitaplar (Ana dilinde) 
Kitap okuma hakkına sahipsin . Hapishane kütüphanesinde 
anadilinde kitap yoksa, alınması için başvurabilirsin . 

• Tatil 
Hükümlülerin tatil hakkı yoktur, ama kendilerine 21 takvim 
günü izin verilebilinir. Yurt dışı edilecek (yurt dışı edi lme 
kararının icra edilebilir olması gerekiyor) yabancı hükümlülere 
genelde izin verilmiyor. 

Aile yakınlarından birisinin ölümcül bir hastalığa yakalanması 
veya ölümü durumunda, izin, dışarı çıkma veya ç ıkış 
müsaadesi verilebilinir. Bu izin yılda en fazla 7 gündür ve 
diğer izinden çıkarılarak hesaplanmaz. 

• Din 
Bu konuda, yukarıdak i tutukevi bölüme bak! 

24 

Dıger tutukluluk hallerine dair sorular 

Haklarımı nasıl kullanabilirim? 

Herhangi bir şey için mi baş vuruyorsun veya herhangi bir 
uygulamaya karşı mı geliyorsun, bu durumda hapishane 
yönetimi ile ilk önce anlaşmaya çalış . Bu konuda başarılı 
olmadınsa, yazılı olarak itiraz etmen gerekiyor. Bundan da bir 
sonuç almad ı nsa, ilgili mahkemeye (eyalet mahkemesinin ceza 
infaz dairesi) hapishane yönetiminin kararlarını incelemesi için 
başvur . Bu, çoğunlukla karışık bir şeyolduğu için, bir sosyal 
danışmandan sana destek olmasını talep etmelisin. Ancak, 
itiraz hakkı halen Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, 
Schleswig-Holstein ve Nordrhein-Westfalen'de bu l unmaktadır . 

Görev ihmaline dair şikayeti, ceza infaz kanununda 
düzenlemesi bulunmayan sorunlar için, örneğin bir memur 
tarafından hakerete tabi tutulma durumunda yapabilirsin. 
Memurlar hakkındaki görev ihmal şikayetini cezaevi 
müdürlüğüne, cezaevi yönetimi hakkındaki görev ihmal 
şikayetleriniyse adli makama yapmalısın . Bunun için basılı, 
haz ı r bir di lekçeye gerek yoktur, normal bir mektup kağıdının 
üst tarafına "görev ihmaline dair şikayet = Dienstaufsichtbe-
schwerde" yazman yeterlidir. Sonra olayı kısaca anlatma lı sın . 

Bu konuda sosya l danışmanın sana yardımcı olabilir. 
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liger tutukluluk hallerine dai r sorular

Ülkeden sürülme amaqli tutukluluk

Smir di|i edilme davasmd a Almanya'yi terk etmek zorund a
olan Alman pasaportu olmayan insanlar, ülkeden sürülm e
ama^li tutukevine koyulurlar. B u tutukevi, „emniyet altma
almma tutukevi" veya „yurt di§i ign hazirlama amagli
tutukevi" olarak düfünülmüs. olabilir .

Ülkeden sürülme amagli tutukluluk 6 aydan fazla
sürmemelidir. Belirl i durumlarda, örnegi n geldigin ulke
seni geri almak istemiyorsa , bu tutukluluk 1 2 aya kadar
uzatilabilinir.

Ülkeden sürülme amagli tutukluluk ig'n su^ iflemi^ olman
gerekmiyor. Bundan dolayi, mahkemeler ülkeden sürülme
ama<;li tutukluluk ig'n karar verdikleri zaman, qok dikkatli
davranmak zorundadirlar . Tutuklulugun hakl i olup
olmadigim, her zaman mahkemeye inceletirebilme hakkm a
sahipsin. (§ 10 Abs. 2 FEVG).

Ülkeden sürülme amagli tutuklulukla ilgili bütün davalarda,
bir tercümanm hazir bulunmas i hakkma sahipsin.

Ülkeden sürülme amaqli tutuklulukta, cezaevindeki
tutuklularm haklarmin aynisma sen de aynen sahipsin.
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Sinir disi edilm e ve ülkeden sürülme

Sinir di|i edilme v e ülkeden sürülm e iki ayn feydir:
• Sini r di|i edilme durumunda , kijinin Almanya'yi terk etmesi

istenir.
• Ülkede n sürülme durumunda, yurt di|ina gkif zorunlulugu

vardir. Yani, Almanya'yi isteyere k terk etmeyenler , gki§ a
zorlamrlar.

Sinir disi edilme

Sinir di|i edilme (sinir di|i edilme il e ilgili nedenler ig' n 30.
sayfadaki eke bak), yabacilar dairesinin Almanyadaki ikamet i
sonu^landirmak ig'n kullandigi en sert ara^tir. Sinir dis.i edilme
durumunda:
• oturm a izn i son bulur ve böylelikle yur t difina gki§

zorunlulugu dogar.
• Almanya'y a bir daha geri dönmek v e kalmak, oturma izni

alma hakkma sahip olsan bile, yasaktir. Geri dönme yasagi
genelde süresizdir , ama bas.vuru üzerine ^ogunlukla
smirlamr. Bu süre ise, yurt di§ma gkis. ile basjar . Yani, bu
süre bittikten sonra Almanya'ya geri dönmek mümkü n
olacaktir.

Sinir dis. i edilme karan sana yazili olarak bildirilecektir . B u
yazi ile, kis.ini n ülkeyi terk etmesi talep edilir ve terk etmem e
durumunda, kis j ülkeden sürülebileceg i ile tehdit edilir .
Ülkeden sürülme karan gelmeden önce, söz konusu kifinin
ifadesinin almmasi gerekmektedir. B u ifadeden sonra, ülke-
den sürülme emri gkarsa, emrin gkifim takip eden bi r ay
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Diğer tutukluluk hallerine dair sorular 

Ülkeden sürülme amaçlı tutukluluk 

Sınır dışı edilme davasında Almanya ' yı terk etmek zorunda 
olan Alman pasaportu olmayan insanlar, ülkeden sürülme 
amaçlı tutukevine koyulurlar, Bu tutukevi, "emniyet altına 
alınma tutukevi" veya "yurt dışı için hazırlama amaçlı 
tutukevi" olarak düşünülmüş olabilir. 

Ülkeden sürülme amaçlı tutukluluk 6 aydan fazla 
sürmemelidir. Belirli durumlarda, örneğin geldiğin ülke 
seni geri almak istemiyorsa, bu tutukluluk 12 aya kadar 
uzatılabilinir. 

Ülkeden sürülme amaçlı tutukluluk için suç işlemiş olman 
gerekmiyor. Bundan dolayı, mahkemeler ülkeden sürülme 
amaçlı tutukluluk için karar verdikleri zaman, çok dikkatli 
davranmak zorundadırlar. Tutukluluğun haklı olup 
olmadığını, her zaman mahkemeye inceletirebilme hakkına 
sahipsin. (§ 10 Abs. 2 FEVG). 

Ülkeden sürülme amaçlı tutuklulukla ilgili bütün davalarda, 
bir tercümanın hazır bulunması hakkına sahipsin. 

Ülkeden sürülme amaçlı tutuklulukta, cezaevindeki 
tutukluların haklarının aynısına sen de aynen sahipsin . 
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Sınır dışı edilme ve ülkeden sürülme 

Sınır dışı edilme ve ülkeden sürülme iki ayrı şeydir : 

• Sınır dışı edilme durumunda, kişinin Almanya'yı terk etmesi 
istenir. 

• Ülkeden sürülme durumunda, yurt dışına çıkış zorunluluğu 
vardır. Yani, Almanya ' yı isteyerek terk etmeyenler, çıkışa 
zorlanırlar . 

Sınır dışı edilme 

Sınır dışı edilme (sınır dışı edilme ile ilgili nedenler için 30. 
sayfadaki eke bak), yabacılar dairesinin Almanyadaki ikameti 
sonuçlandırmak için kullandığı en sert araçtır . Sınır dışı edilme 
durumunda: 
• oturma izni son bulur ve böylelikle yurt dışına çıkış 
zorunluluğu doğar. 

• Almanya'ya bir daha geri dönmek ve kalmak, oturma izni 
alma hakkına sahip olsan bile, yasaktır. Geri dönme yasağı 
genelde süresizdir, ama başvuru üzerine çoğunlukla 
sınırlanır . Bu süre ise, yurt dışına çıkış ile başlar . Yani, bu 
süre bittikten sonra Almanya'ya geri dönmek mümkün 
olacaktır. 

Sınır dışı edilme kararı sana yazılı olarak bildirilecektir. Bu 
yazı ile, kişinin ülkeyi terk etmesi talep edilir ve terk etmeme 
durumunda, kişi ülkeden sürülebileceği ile tehdit edilir. 
Ülkeden sürülme kararı gelmeden önce, söz konusu kişinin 
ifadesinin alınması gerekmektedir. Bu ifadeden sonra, ülke-
den sürülme emri çıkarsa, emrin çıkışını takip eden bir ay 

27 



Sinir 0)15 1 edilme ve ülkede n sürülme

boyunca, yabancllar dairesinde itiraz hakk m bulunmaktadir .
Yabancllar dairesi itirazi uygulamaya koymuyorsa , idar i
mahkemede dava acabilirsin.

Ülkeden sürülme

Ülkeden sürülme yalnizca as.agidak i durumlarda sö z konusu
olabilir:
• ki| i „kesinles,mi § karar" ile smir di§ i edilmi|se. Yani, burad a

olmamasi zorunlulugu bulunmasma ragmen, daha
buradaysa.

• kifini n isteyerek ülkeyi terk etmeyecegi düs.ünülüyorsa.
• ülkey i terk etmek icj n bi r süre taninmis. ve ülkeden sürülm e

tehtidi yapilmi§sa. Dikkat: Yabanclla r yasasmin 50 maddesi,
S. paragrafma göre, Alman pasaportu bulunmaya n
tutuklular ici n ülkeden sürülm e ign süre bildirme k
gerekmiyor. Yas a bu konuda s,öyl e demektedir: „Yabanci ,
hapisten veya resmi nezaretten yur t difina sürülür. Ülkede n
sürülme, en az bir hafta önce bildirilmelidir."

• ülkey i terk etme tarihi sona ermis.se.

Özellikle afagidaki kisjle r ülkede n sürülürler :
• paras i olmayanlar .
• belirlene n tariht e ülkeyi terk etmeyenler .
• gec.erl i pasaportu olmayanla r (pasaportun gegerlilik süres i

bitmis.se).
• yabanclla r dairesinin smir difi etmekle yüküml ü oldugu

kisjler (30 . sayfadaki eke bak) .
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Smir disi edilme ve ülkeden sürülme

i oturumlarimn son bulmamasi ic.i n yanli| aciklamalarda
bulunan vey a bilgi vermeyi reddedenler .

i ülkeyi terk etmeyecekleri bell i olanlar.
i Hapiste olanlar. Tutuklu veya hükümlü olmak bi r s,eyi
degi|tirmiyor.
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Sınır dışı edılme ve ülkeden sürülme 

boyunca, yabancılar dairesinde itiraz hakkın bulunmaktadır. 
Yabancılar dairesi itirazı uygulamaya koymuyorsa, idari 
mahkemede dava açabilirsin. 

Ülkeden sürülme 

Ülkeden sürülme yalnızca aşağıdaki durumlarda söz konusu 
olabilir: 
• kişi "kesinleşmiş karar" ile sınır dışı edilmişse. Yani, burada 
olmaması zorunluluğu bulunmasına rağmen, daha 
buradaysa . 

• kişinin isteyerek ülkeyi terk etmeyeceği düşünülüyorsa . 

• ülkeyi terk etmek için bir süre tanınmış ve ülkeden sürülme 
tehtidi yapılmışsa . Dikkat: Yabancılar yasasının 50 maddesi, 
5. paragrafına göre, Alman pasaportu bulunmayan 
tutuklular için ülkeden sürülme için süre bildirmek 
gerekmiyor. Yasa bu konuda şöyle demektedir: "Yabancı, 
hapisten veya resmi nezaretten yurt dışına sürülür. Ülkeden 
sürülme, en az bir hafta önce bildirilmelidir." 

• ülkeyi terk etme tarihi sona ermişse. 

Özellikle aşağıdaki kişiler ülkeden sürülürler: 
• parası olmayanlar. 
• belirlenen tarihte ülkeyi terk etmeyenler. 
• geçerli pasaportu olmayanlar (pasaportun geçerlilik süresi 

bitmişse). 

• yabancılar dairesinin sınır dışı etmekle yükümlü olduğu 
kişiler (30. sayfadaki eke bak) . 

28 

Sınır dışı edilme ve ülkeden sürülme 

• oturumlarının son bulmaması için yanlış açıklamalarda 
bulunan veya bilgi vermeyi reddedenler. 

• ülkeyi terk etmeyecekleri belli olanlar. 
• Hapiste olanlar. Tutuklu veya hükümlü olmak bir şeyi 
değiştirmiyor. 
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Ekler Ekler

Hangi nedenler sinir dif i edilmeye sebep olabilirler ?

B Nedenle r Cez a Sinirdis j ̂ ^^ |̂̂ ^^^ |

Bir veya daha fazla kasitli su^
isjemeden dolayi mahkumiyet

Kasitli sucjar isjemede n dolay i
birden fazla mahkumiyet

2 hüküm

Uyu§turucu maddeler
kanunundan dolayi
mahkumiyet

Ülkede ban$i  agir bi r sekild e
bozmadan dolayi yada yasakli
gösteri veya yürüyüs.te bariji
bozmadan dolayi mahkumiye t

Kasitli su< ; isjemekten dolayi
mahkumiyet

Uyus.turucu maddele r
kanununa kar§i gelmekten
dolayi, dava ve mahkumiye t
söz konusu olmazsa bile

en az 3 yil hürriyeti
baglayici ceza

yetifkinler: so n 5 yil icjnde,
bir kac ; defa en az 3 yil
hürriyeti baglayici ceza, bu
cezalar tecil de edilmi|
olabilirler

nezarette emniyet altina
almma

yetijkinler: teci l edilmeyen
hürriyeti baglayici tüm
cezalar
18-21 ya$ arasi:  tecil
edilmeyen en az 2 yillik
hürriyeti baglayic i ceza

yetifkinler: teci l edilmeye n
hürriyeti baglayici tüm
cezalar
18-2 1 yas arasi: en az 2 yilhk
hürriyeti baglayic i ceza

yeti$kinler: tecil edilmeye n
hürriyeti baglayici ceza
18-21 ya$arasi: tecil
edilmeyen en az 2 yilhk
hürriyeti baglayici ceza

gerc.ekle§mek
zorundadir

gergeklejmek
zorundadir

ger?ekles.mek
zorundadir

ger^eklejmek
zorundadir

ger$ekles.mek
zorundadir

genelde
ger^eklejmekt
edir

genelde
gerc.ekles.mekt
edir

Nedenler Cez a Sini r disi ^B ^
Yasak veya dagitilmi; bir gösteri
veya yürüyüje i5tirak etmekten
dolayi, dava ve mahkumiyet söz
konusu olmazsa bile

Demokratik teme l düzeni tehlikeye
dü$ürme veya Federa l Almanya
Cumhuriyeti'nin güvenligini tehli -
keye düjürme (a§in siyasi faaliyet)

Resmi daire ve mahkemelerin aldigi
kararlan sik sik cjgneme

Uyu§turucu tüketimi ve tedaviye
isteksiz olma

Kamu sagligmi tehlikeye sokma
(bula|ici hastahklarda tibbi tedaviy i
reddetmek)

Sosyal yardim alma
durumunda

Meskensizlik

•M^^^^W^^^^W>W^^^^H_~~^— ~~~~~—~

genelde
gercekle§mektedir

genelde
ger^eklejmektedir

genelde
ger^eklejmektedir

genelde
ger^eklejmektedir

genelde
ger^ekle^mektedir

genelde
ger^ekle§mektedir

genelde
gerjeklejmektedir

Sinir di;i edilmeye kar;i özellikle korunan kisiler : *

• oturm a hakki olan kijiler
• süresi z oturma izn i olanlar , Almanya'd a dogan vey a cpcukken Almanya'ya

gelenler ve
• ejler i süresiz oturma iznine sahip ki$iler
• Almanlan n yabanci aile fertleri
• Cenevr e sözle§mesine göre ilticalar l kabu l edilmis. mülteciler .
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Hangi nedenler sınır dışı edilmeye sebep olabilirler? 

Nedenler Ceza Sınır dı~ı 

Bir veya daha fazla kasıtlı suç 
işlemeden dolayı mahkumiyet 

Kasıtlı suçlar işlemeden dolayı 
birden fazla mahkumiyet 

2 hüküm 

Uyuşturucu maddeler 
kanunundan dolayı 
mahkumiyet 

Ülkede barışı ağır bir şekilde 
bozmadan dolayı yada yasaklı 
gösteri veya yürüyüşte barışı 
bozmadan dolayı mahkumiyet 

Kasıtlı suç işlemekten dolayı 
mahkumiyet 

Uyuşturucu maddeler 
kanununa karşı gelmekten 
dolayı, dava ve mahkumiyet 
söz konusu olmazsa bi le 
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en az 3 yıl hürriyeti 
bağlayıcı ceza 

yetişkinler: son 5 yıl içinde, 
bir kaç defa en az 3 yıl 
hürriyeti bağlayıc ı ceza, bu 
cezalar tecil de edilmiş 
olabilirler 

nezarette emniyet altına 
alınma 

yetişkinler: tecil edilmeyen 
hürriyeti bağlayıcı tüm 
cezalar 
18-21 yaş arası: tecil 
edilmeyen en az 2 yıllık 
hürriyeti bağlayıcı ceza 

yetişkinler: tecil edilmeyen 
hürriyeti bağlayıcı tüm 
cezalar 
18-21 yaş arası: en az 2 yıllık 
hürriyeti bağlayıcı ceza 

yetişkinler: tecil edilmeyen 
hürriyeti bağlayıcı ceza 
18-21 yaş arası: tecil 
edilmeyen en az 2 yıllık 
hürriyeti bağlayıcı ceza 

gerçekleşmek 
zorundadır 

gerçekleşmek 
zorundadır 

gerçekleşmek 
zorundadır 

gerçekleşmek 
zorundadır 

gerçekleşmek 
zorundadır 

genelde 
gerçekleşmekt 

edir 

genelde 
gerçekleşmekt 
edir 

Nedenler Ceza Sınır d"ı 

Yasak veya dağıtılmış bir gösteri 
veya yürüyüşe iştirak etmekten 
dolayı, dava ve mahkumiyet söz 
konusu olmazsa bile 

Demokratik temel düzeni tehlikeye 
düşürme veya Federal Almanya 
Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehli -
keye düşürme (aşırı siyasi faaliyet) 

Resmi daire ve mahkemelerin aldığı 
kararları sık sık çiğneme 

Uyuşturucu tüketimi ve tedaviye 
isteksiz olma 

Kamu sağlığını tehlikeye sokma 
(bulaşıcı hastalıklarda tıbbi tedaviyi 
reddetmek) 

Sosyal yardım alma 
durumunda 

Meskensizlik 

Sınır dı~ı edilmeye kar~ı özellikle korunan ki~iler : 

• oturma hakkı olan kişiler 

genelde 
gerçekleşmektedir 

genelde 
gerçekleşmektedir 

genelde 
gerçekleşmektedir 

genelde 
gerçekleşmektedir 

genelde 
gerçekleşmektedir 

genelde 
gerçekleşmektedir 

genelde 
gerçekleşmektedir 

• süresiz oturma izni olanlar, Almanya'da doğan veya çocukken Almanya'ya 
gelenler ve 

• eşleri süresiz oturma iznine sahip kişiler 
• Almanların yabancı aile fertleri 
• Cenevre sözleşmesine göre ilticaları kabul edilmiş mülteciler. 

Ekler 
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Ekler

AIDS ülkeden sürülmeye engel olabilir mi?
Hukuki bilgile r

AIDS hastasi olup HIV tedavisi görmene ragmen yabancilar dairesi seni smir
disi etmek veya ülkeden sürmek istiyorsa, buna kars i hemen itiraz etme k
gerekiyor. itiraz , AID S hastalligmdan dolayi yabancilar kanununun 53.
maddesine göre ülkeden sürülm e engelinin bulundugu nedeniyl e
gerekcelendirilebilinir. itiraz yapildigi zaman, bu neden belirtilmemiss e veya
kismen belirtilmisse, bu mahkemede senin zararma olacaktir . Ayrica itira z
dilekcesine, ülkeden sürülm e ile yurt disj edilecek ülkede yetersiz ilac.
tedavisinden dolayi hastalig m daha kötü bir hal alacagi ve yajama sürenin
daha da kisalacag i da belirtilmelidir.

itiraz ici n tedavinin gidisati ile ilgili bilgi veren bir doktor raporu ve yurt disi
edilecek ülkede tibbi tedavinin mümkü n olmadigin i ve bunun neden böyl e
oldugunu belirten en azmdan bir bilirkis i raporuna ihtiyac vardir.

Dikkat: itirazi , seni yurt di$ i etmek isteye n veya etmek istedigin i sana bildiren
yabancilar dairesine iadeli taahhütlü (Einschreiben mit Rückschein )
yollamahsm. iadeli taahhütlü mektup norma l bi r mektuptan daha pahahdir ,
ama böylece yabancilar dairesi itirazm kendilerine ulajmadigi m öne süremez.
iadeli taahhütlü mektubun yerine ulastigma dairteyit (almdi belgesi) kagidmi
iyi saklamalism.

Kesinlesmis bir yurt disi edilme karar i varsa, kis j tedavi edilmed e soru n
cekmeyecegi bi r ülkeden geliyorsa ve itiraz HlV-enfeksiyonu veya AIDS
hastaligmdan farkli bir gerekce ile gerek^elendirilmiyorsa, kisi büyük ihtimalle
Almanya'yi terketmelidir. Bu , bütün Avrupa Birligi üikeler i v e ABD gibi, saghk
sigortasi olmayanlarm veya yeterli dereced e olmayanlann tedavi edilmedig i
ülkeler ici n gegerlidir. Alman yargi kurumu, hastan m ABD'de AIDS yardim
kuruluslarmdan gerekli yardimi alabilecegini söylemektedir .

S,ayet oturumunun uzatilmasi veya sona erdirilmesi yabancilar dairesinin
takdirine kalmissa, bu durumda itiraz s.ans m kötüdür. Bu escinsel esler icin de
böyledir, ama karsi cinsten bir Almanla olan evlilikte böyl e degildir. Kis i hapis
cezasmm yüksek olmasmdan veya mahkumiyet sebebinde n dolay i ülkeyi terk
etmek zorund a olsa bile, yabancilar dairesi kisjnin belirlenen sürede n sonra
Alman esine geri dönmesini kabul etmelidir. Bu süre cogunlukla alinan hapis
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cezasmm uzunluguna bagh olup, ayn kalma süresini bazen ikiye katlayabilir .
Buna kars i insanci l nedenlerden dolay i itira z etmek mümkündür . B u konuda
Flüchtlingsrat'an (Mültec i danism a merkezi) yardim alabilirsin (37. sayfaya
bak).

S.ayetyurt disi edilecegin ülkede, Almanya'dakine benzer saglik sisteminin
olmamasmdan dolayi tedavinin deva m etmesi mümkün degilse , mahkeme
yoluyla yurt disi edilme kararina karsi cikilabilinir. Hukuki bir müsavi r olmadan,
bunu yapmak zordur. Yurt dis i edilme karar i veya yurt dis i edilme istem i sana
bildirildikten sonra, hemen Almanya'da kalmayi gerektiren bütün nedenleri n
siralandigi itiraz kaleme almmalidir. Ayni zamanda, mülteci danisma
merkezine (Flüchtlingsrat), HlV-enfeksiyon u veya AIDS hastaligi gibi insanci l ve
istisnai durumda, varsa bask a istisna i durumlarda da yardimci olmalan icin
basvur. Yardim imkanlan eyaletlere göre degijmektedir. Cogunlukla eyalet
meclisindeki „dilekce komisyonu" dijmda, yerel düzeyde veya eyalet sahasmda
?ahsan „istisna i durumlan inceleyen komisyonlar" da bulunmaktadir. Mültec i
danisma merkez i calisanlan, gerekiyorsa sana uygun bi r avukat
aramandaftutmanda yardimci olmaktadirlar.

HlV-tedavisi gören ve fakir bi r ülkeden gelen insanlar m coguna, hapisten sonra
da Almanya'da kalma hakki verilmektedir. N e yazik ki , bu her zaman böyle
degildir, cünkü hukuki duru m bask a kararlarm da cikmasma uygundur .

Almanya'da da, Avrupa insan haklar i sözles.mesinin 3. maddesi gecerlidir. Buna
göre „hi ? kimse iskenceye , insani olmayan veya asagilayici bi r muameleye
mahkum edilmez ve tabi tutulmaz." Ya§ami n uzamasmi saglayan bir
tedavinin, ülkey i zorunl u ter k etme il e yanda kesilmesi , bu anlamda
„asagilayici bi r muamele" olarak anlasilabilinir ve kabul edilebilinir (b u
konuda, Avrupa insan haklari mahkemesinin 2.5.1997-146/1996/767/D/
Vereinigtes Königreich tarihli ve sayih, ingiltere ye karji yurt di|i edilme ile
ilgili aldigi karari) . Alman yabancilar yasasi da cogunlukla baslamlmis , HIV
tedavilerini, yabancila r yasasmm (AusIG) 53. maddesine göre, mültecinin yur t
disi edilecegi ülkede karsilasacag i tehlikeler iza h edildigi zaman, yurt disi
edilmeye kars i engel olarak görmektedir. Burada , „yurt disi edilecek ülkedeki
durumun yurt dis i edilmeye kars i engel olusturmasi" gerekmektedir. Jayet
AIDS hastaligi tedavisi kesintiye ugradigi zaman, „somut ve büyük bi r tehlike"
söz konusu ise, bu durumda y a yabancilar yasasmm 53 . maddesi, VI. paragrafi
gecerli olacaktir (Bundesamt für di e Anerkennung ausländische r Flüchtlinge/
Federal iltica Dairesinin 12.5.2000 tarih ve 2046487-246 sayih Togo'dan gelen
bir mülteci ici n verdigi karar) , yada örnegin escinse l erkeklerin takipe almmas i
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AIDS ülkeden sürülmeye engelolabilir mi? 
Hukuki bilgiler 

AIDS hastası olup HIV tedavisi görmene rağmen yabancılar dairesi seni sınır 
dışı etmek veya ülkeden sürmek istiyorsa, buna karşı hemen itiraz etmek 
gerekiyor. Itiraz, AIDS hastallığından dolayı yabancılar kanununun 53. 
maddesine göre ülkeden sürülme engelinin bulunduğu nedeniyle 
gerekçe lendirilebilinir. itiraz yapıldığı zaman, bu neden belirtilmemişse veya 
kısmen belirtilmişse, bu mahkemede senin zararına olacaktır . Ayrıca itiraz 
dilekçesine, ülkeden sürülme ile yurt dışı edilecek ülkede yetersiz ilaç 
tedavisinden dolayı hastalığın daha kötü bir hal alacağı ve yaşama sürenin 
daha da kısalacağı da belirtilmelidir. 

itiraz için tedavinin gidişatı ile ilgili bilgi veren bir doktor raporu ve yurt dışı 
edilecek ülkede tibbi tedavinin mümkün olmadığını ve bunun neden böyle 
olduğunu belirten en azından bir bilirkişi raporuna ihtiyaç vardır. 

Dikkat: Itirazı , seni yurt dışı etmek isteyen veya etmek istediğini sana bildiren 
yabancılar dairesine iadeli taahhütlü (Einschreiben mit Rückschein) 
yollamalısın . iadeli taahhütlü mektup normal bir mektuptan daha pahalıdır, 
ama böylece yabancılar dairesi itirazın kendilerine ulaşmadığını öne süremez. 
iadeli taahhütlü mektubun yerine ulaştığına dair teyit (alındı belgesi) kağıdını 
iyi saklama lısın . 

Kesinleşmis bir yurt dışı edilme kararı varsa, kişi tedavi edilmede sorun 
çekmeyeceği bir ülkeden geliyorsa ve itiraz HIV-enfeksiyonu veya AIDS 
hastalığından farklı bir gerekçe ile gerekçelendirilmiyorsa, kişi büyük ihtimalle 
Almanya ' yı terketmelidir. Bu, bütün Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD gibi, sağlık 
sigortası olmayanların veya yeterli derecede olmayanların tedavi edilmediği 
ülkeler için geçerlidir. Alman yargı kurumu, hastanın ABD'de AIDS yardım 
kuruluşlarından gerekli yardımı alabileceğini söylemektedir. 

Şayet oturumunun uzatılması veya sona erdirilmesi yabancılar dairesinin 
takdirine kalmışsa, bu durumda itiraz şansın kötüdür. Bu eşcinsel eşler için de 
böyledir, ama karşı cinsten bir Almanla olan evlilikte böyle değildir. Kişi hapis 
cezasının yüksek olmasından veya mahkumiyet sebebinden dolayı ülkeyi terk 
etmek zorunda olsa bile, yabancılar dai resi kişinin belirlenen süreden sonra 
Alman eşine geri dönmesini kabul etmelidir. Bu süre çoğunlukla alınan hapis 
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cezasının uzunluğuna bağlı olup, ayrı kalma süresini bazen ikiye katlayabilir. 
Buna karşı insancıl nedenlerden dolayı itiraz etmek mümkündür. Bu konuda 
Flüchtlingsrafan (Mülteci danışma merkezi) yardım alabilirsin (37. sayfaya 
bak) . 

Ekler 

Şayet yurt dışı edileceğin ülkede, Almanya'dakine benzer sağlık sisteminin 
olmamasından dolayı tedavinin devam etmesi mümkün değilse, mahkeme 
yoluyla yurt dışı edilme kararına karşı çıkı labilinir, Hukuki bir müşavir olmadan, 
bunu yapmak zordur. Yurt dışı edilme kararı veya yurt dışı edilme istemi sana 
bildirildikten sonra, hemen Almanya'da kalmayı gerektiren bütün nedenlerin 
sırala ndığı itiraz kaleme alınmalıdır. Aynı zamanda, mülteci danışma 
merkezine (Flüchtlingsrat), HIV-enfeksiyonu veya AIDS hastalığı gibi insancıl ve 
istisnai durumda, varsa başka istisnai durumlarda da ya rdımcı olmaları için 
başvur. Yardım imkanları eyaletiere göre değişmektedir. Çoğunlukla eyalet 
meCıisindeki "dilekçe komisyonu" dışında, yerel düzeyde veya eyalet sahasında 
çalışa n ..istisnai durumları inceleyen komisyonlar" da bulunmaktadır. Mülteci 
danışma merkezi ça lı şanları, gerekiyorsa sana uygun bir avukat 
aramandaltutmanda yardımcı olmaktadırlar. 

HIV-tedavisi gören ve fakir bir ülkeden gelen insanların çoğuna, hapisten sonra 
da Almanya'da kalma hakkı verilmektedir. Ne yazık ki, bu her zaman böyle 
değildir, çünkü hukuki durum başka kararların da çıkmasına uygundur. 

Almanya'da da, Avrupa insan hakları sözleşmesinin 3. maddesi geçerlidir. Buna 
göre " hiç kimse işkenceye, insani olmayan veya aşağılayıcı bir muameleye 
mahkum edilmez ve tabi tutulmaz." Yaşamın uzamasını sağlayan bir 
tedavinin, ülkeyi zorunlu terk etme ile yarıda kesilmesi, bu anlamda 
"aşağılayıcı bir muamele" olarak anlaşılabilinir ve kabul edilebilinir (bu 
konuda, Avrupa insan hakları mahkemesinin 2.5.1997-146/1996n67/DI 
Vereinigtes Königreich tarihli ve say ılı, Ingiltere'ye karşı yurt dışı edilme ile 
ilgili aldığı kararı) , Alman yabancılar yasası da çoğunluk la başlanılmış HIV 
tedavilerini, yabancılar yasasın ın (AusIG) 53 . maddesine göre, mültecinin yurt 
dışı edileceği ülkede karşılaşacağı tehlikeler izah edildiği zaman, yurt dışı 
edilmeye karşı engelolarak görmektedir. Burada, "yurt dışı edilecek ülkedeki 
durumun yurt dışı edilmeye karşı engeloluşturması" gerekmektedir. Şayet 
AIDS hastalığı tedavisi kesintiye uğradığı zaman, "somut ve büyük bir tehlike" 
söz konusu ise, bu durumda ya yabancılar yasasının 53. maddesi, Vi. paragrafı 
geçerli olacaktır (Bundesamt für die Anerkennung auslandischer Flüchtlingel 
Federalıltica Dairesinin 12,5.2000 tarih ve 2046487-246 sayılı Togo'dan gelen 
bir mülteci için verdiği karar), yada örneğin eşcinsel erkeklerin takipe alınması 
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gibi „kisjnin yurt dis j edilecegi ulke tarafmdan veya devlet gücün e benze r
bir gü? tarafmdan kasitli olarak fiile tabi tutulacagi" kanitlanirsa, yabancilar
yasasmm 53. maddesinin IV . paragrafi, Avrupa insan haklari sözle$mesinin
3. maddesi ile ilijkili olarak uygulanacaktir .

Bazen Alman yabanci daireleri ve hatta mahkemeler, belirl i fakir ülkelerd e
AIDS'in „yerlesik" oldugunu, yani orada bi r cok insan a HIV in bulas.mi§
oldugunu ve AIDS hastas i olduklarmi savunmaktadirlar. Bu dü§ünceye gör e
bu durumda AIDS hastaligi olaganüstü bir §e y degil, normal bi r durumdur.
Ausburg idar i mahkemesi , Togolularm %5'ni n HlVtajiyicis i olmasmi gerekcj e
göstererek, birTogolunun istemini/itirazini reddetmis.tir. Mahkemeyegöre
özetle; „gelijmemij ülkelere" sürülme ve terapinin yetersizliklerden dolayi
kesintiye ugramasi, oradaki devlet kurumlarmm kasitl i fiili olmadigi icjn
insanlik dis j bi r uygulam a degildir. Dolayisiyla, bu Avrupa insa n haklari
sözlejmesinin 3. maddesine aykiri degildir. Nitekim söz konusu devlet,
HlV-enfeksiyonunu vatandasjarma sinsice planlayip bulastiramayacagi ici n ,
yabancilar yasasmm 53. maddesi de uygulanamaz. Tedavi mümkün olsa bile,
ülkedeki gene l gelir düzey i ve saglik sigortasinm durumu göz önüne
ahndiginda ilgili jahis icin bunu ödeyebilecek gücü olmazsa bile , Almanya'mn
bunda bir su^u yoktur denilmektedir. Mahkeme devamla; buna göre yur t di§i
edilecek ülkedek i gene l tehlikeler, yalnizca federal icjsjer i bakan i belirl i
ülkelere genel sürmeler i durdurma karar i almifsa, ki bu sjmdiye kadar yerlesjk
HlV-enfeksiyonu ve AIDS icjn söz konusu olmami§, „dikkate almacaktir"
demektedir. (Ausbur g idar i Mahkemesi , 25.2.1999-A u 7 K 98.30453/Au 7 K
98.31120 tarih ve sayih karar)

Bu hukuki durum kisjyi yildirmamalidir. Fakir ülkelerden gelen AIDS hastas i
insanlardan yana verilen bi r $ok mahkeme karar i mevcuttur. Örnegin,
Frankfurt/Oder idar i mahkemesinin Kameru n dan gelen bi r mültec i ile ilgi
olarak verdig i 1 0 §ubat 2000 tarihli ve -4-L98/OO.A- numarah karar i ve ayrica
federal idar i mahkemenin 27.4.1998 tarihli ve -9C 13/97- numarah karari .
Hukuki mü|avirler , bu kararlan ve farkli kazanilmij kararlan örne k
gösterebilirler.
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Bro;>ürler

Ajagidaki HlV-enfeksiyonu ve AIDS ile ilgili bro§ürleri, Deutsche AIDS-Hilfe
e.V., Dieffenbachstr. 33 , 1096 7 Berlin (Tel.: 030-69 00 87-0) veya yerel AIDS
yardim merkezlerinden (36 . sayfadaki adreslere bak) parasiz temin edebilirsin :

• Gesundheitstips  fü r Frauen im Knast (Hapisteki kadmla r icjn saglikla ilgili
bilgiler) Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berli n 1998

• Gesundheitstips  für  Männer im  Knast (Hapisteki erkekle r ign saglikla ilgili
bilgiler) Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 199 8

• Erkekge.  Unter  Männern.  Eine  Broschüre zu sexuell übertragbaren Krank-
heiten (Erkekcje. Erkekler arasmda. Cinsel yolla bula;an hastahklara dai r
brojür) Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 199 8

• Taschenbuch  für Jungs im Sexbusiness (Seks kar5ihgi para kazanan gen<;
erkekler icj n el kitabi). Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 1998 , bu bro;ür
Lehc.e, <;ekc,e, Rumence, Türk^e, Macarca, Hirvatga ve Almanca dillerind e
mevcuttur

• positiv  in haft. Ein Ratgeber für Mensche n mi t HIV/AIDS (Hapiste poziti f
olmak. HIV ve AIDS hastalan icjn ögütler) 5. , überarbeitete Auflage.
Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 200 0

• Substitution  in Haft (Hapiste ikame) Deutsche AIDS-Hilf e e.V.: Berlin 199 9

• Will  ich  es wissen? Informationen und  Überlegungen zum  HIV-Test (Bilme k
istiyor muyum ? HlV-testi ile ilgili enformasyon v e düjünceler) 2. Auflage .
Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 200 0

• HIVve  AIDS. Deutsche AIDS-Hilfe e.V. : Berli n 200 2

• Safer  Use.  Tedbirli uyus,turucu kullammi enjektörün dogru ve basit kullammi .
Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 2002
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gibi " ki ş inin yurt dı ş ı edileceği ülke tarafından veya devlet gücüne benzer 
bir güç tarafından kasıtlı olarak fiile tabi tutulacağı " kanıtlanırsa, yabancılar 

yasasının 53. maddesinin iV. paragrafı, Avrupa insan hakları sözleşmesının 
3. maddesi ile ilişkili olarak uygulanacaktır. 

Bazen Alman yabancı daireleri ve hatta mahkemeler, belirli fakir ülkelerde 
AIDS' in "yerleşik " olduğunu , yani orada bir çok insana HIV' in bulaşmış 
olduğunu ve AIDS hastası olduklarını savunmaktadırlar . Bu düşünceye göre 
bu durumda AIDS hastalığı olağanüstü bir şey değil , normal bi r durumdur. 
Ausburg idari mahkemesi, Togoluların %S'nin HIV taşıyıcısı olmasını gerekçe 
göstererek, bir Togolunun istemini/itiraZlnl reddetmiştir. Mahkemeye göre 
özetle; "gelişmemiş ülkelere" sürülme ve terapinin yetersizliklerden dolayı 
kesintiye uğraması, oradaki devlet kurumlarının kasıtlı f iili olmadığı için 
in sanlık dışı bir uygulama değildir. Dolayısıyla , bu Avrupa insan hakları 
sözleşmes i nin 3. maddesine aykırı değild i r. Nitekim söz konusu devlet, 
HIV-enfeksiyonunu vatandaşlarına sinsice planlayıp bulaştıramayacağı için, 
yabancılar yasasının 53. maddesi de uygulanamaz. Tedavi mümkün olsa bile, 
ülkedeki genel gelir düzeyi ve sağlık sigortasının durumu göz önüne 
alındığında ilgili şahıs için bunu ödeyebilecek gücü olmazsa bile, Almanya ' nın 
bunda bir suçu yoktur denilmektedir. Mahkeme devamla; buna göre yurt dışı 
edilecek ülkedeki genel tehlikeler, yalnızca federal içişleri bakanı belirli 
ülkelere genel sürmeleri durdurma kararı almışsa , ki bu şimdiye kadar yerleşik 
HIV-enfeksiyonu ve AIDS için söz konusu olmamış, "dikkate alınacaktır " 
demektedir. (Ausburg idari Mahkemesi, 2S.2.1999-Au 7 K 98.304S3/Au 7 K 
98.31120 tarih ve sayılı karar) 

Bu hukuki durum kiş iyi yıldırmamalıdır. Fakir ülkelerden gelen AIDS hastası 
insanlardan yana verilen bir çok mahkeme kararı mevcuttur. Örneğin, 
Frankfurt/Oder idari mahkemesinin Kamerun'dan gelen bir mülteci ile ilgi 
olarak verdiği 10 Şubat 2000 tarihli ve -4-L98/00.A- numaralı kararı ve ayrıca 
federal idari mahkemenin 27.4.1998 tarihli ve -9C 13/97- numaralı kararı . 

Hukuki müşavirler, bu kararları ve farklı kazanılmış kararları örnek 
gösterebilirler. 
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Broşürler 

Aşağ ıdaki HIV-enfeksiyonu ve AIDS ile ilgili broşürleri, Deutsche AIDS-Hilfe 
e.v., Dieffenbachstr. 33,10967 Berlin (TeL.: 030-69 00 87-0) veya yerel AIDS 
yardım merkezlerinden (36. sayfadaki adreslere bak) parasız temin edebilirsin: 

• Gesundheitstips fOr Frauen im Knast (Hapisteki kadınlar için sağlıkla ilgili 
bilgiler) Deutsche AIDS-Hilfe e.v.: Berlin 1998 

• Gesundheitstips für Manner im Knast (Hapisteki erkekler için sağlıkla ilgili 
bilgiler) Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 1998 

• Erkekçe. Un ter Mannem. Eine Broschüre zu sexuel/ übertragbaren Krank-
heiten (Erkekçe. Erkekler arasında . Cinsel yolla bulaşan hastalıklara daır 
broşür) Deutsche AIDS-Hilfe e.v.: Berlin 1998 

• Taschenbuch tür Jungs im Sexbusiness (Seks karş ılığı para kazanan genç 
erkekler için el kitabı) . Deutsche AIDS-Hilfe e.v.: Berlin 1998, bu broşür 
Lehçe, Çekçe, Rumence, Türkçe, Macarca, Hırvatça ve Almanca dıllerınde 
mevcuttur 

• positiv in haft. Ein Ratgeber für Menschen mit HIV/AIDS (Hapiste pozitif 
olmak. HIV ve AIDS hastaları için öğütler) 5., überarbeitete Auflage. 
Deutsche AIDS-Hilfe e.v.: 8erlin 2000 

• Substitution in Haft (Hapiste ikame) Deutsche AIDS-Hilfe e.v. : Berlin 1999 

• Wil/ ich es wissen? Informationen und Überlegungen zum HIV-Test (Bilmek 
istiyor muyum? HIV-testi ile ilgili enformasyon ve düşünceler) 2. Auflage. 
Deutsche AIDS-Hilfe e.v.: Berlin 2000 

• HIV ve AIDS. Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 2002 

Ekler 

• Safer Use. Tedbirli uyuşturucu kullan ı mı enjektörün doğru ve basit kullanımı. 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V.: Berlin 2002 
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unerr n aaresie

AIDS-yardim

Ba$ka ülkelerde n
gelen insanlara özel
hizmet veren AIDS-
yardim merkezleri:

Berliner Aids-Hilf e e.V. /
BEKAM
Meinekestr. 1 2
19719 Berlin
Tel.: 030/88 5 6 40-0
Fax: 030/88 5 6 40-25

AIDS-Hilfe Bonn e.V .
Weberstr.52
53113 Bon n
Tel.: 0228/94 90 90
Fax: 0228/9 49 09 30

AIDS-Hilfe Duisburg/
Kreis Wesel e.V.
Friedenstr. 100
47053 Duisbur g
Tel.: 0203/66 66 33
Fax: 0203/6 69 84

AIDS-Hilfe
Düsseldorf e.V .
Oberbilker Alle e 310
40227 Düsseldor f
Tel.: 021 1/7 70 95-0
Fax: 02 11/7 70 95 27
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AIDS-Hilfe Gießen e.V.
Diezstr. 8
35390 Gießen
Tel.: 0641/39 02 26
Fax: 0641/39 44 76

AIDS-Hilfe Köln e.V.
Beethovenstr. 1
50674 Köl n
Tel.: 0221/2 0 20 30
Fax: 0221/23 03 25

AIDS-Hilfe Leipzig e.V.
Ossietzkystr. 18
04347 Leipzi g
Tel.: 0341/2 32 31 26- 7
Fax: 0341/2 33 39 68

AIDS-Hilfe Mannheim/
Ludwigshafen e.V .
L 10/8
68161 Mannheim
Tel. 0621/2 86 00
Fax: 0621/15 27 64

AIDS-Hilfe Sachsen-
Anhalt e.V.
Breiter Weg 2 1 3
391 04 Magdeburg
Tel. 0391/5 35 76 9-0
Fax: 0391/53 57 69-20

AIDS-Hilfe
Westküste e.V .
Große Westerstr. 3 0
25746 Heide
Tel.: 0841/76 76
Fax: 0841/7 89 08 62

Münchner Diger örgütler
AIDS-Hilfe e.V.
Lindwurmstr. 71
80337 München
Tel.: 089/54 46 47-0
Fax: 089/54 46 47- 11

AIDS-Hilfe Rostock im
Rat und Tat e.V .
Leonhardstr. 2 0
18057 Rostock
Tel.: 0381/45 31 56
Fax: 0381/45 31  61

AIDS-Hilfe
Rhein-Sieg e.V.
Alte Poststr . 31
53840 Troisdor f
Tel.: 02241/97 9 9 97
Fax: 02241/9 79 99 88

Bulundugun
hapishaneye yakin
AIDS-yardim merkezi
bulunmuyorsa
a$agidaki adrese yaz:

Deutsche AIDS-Hilf e e.V.
Dieffenbachstr. 33
10967 Berli n
Tel.: 030/69 00 87-0
Fax: 030/69 00 87-42

ADM-AIDS Danisma
Merkezi
Skalitzer Straße 138
10999 Berlin
Tel.: 030/6 15  32 32
Fax: 030/61 5 91 00

AG Kinder - und Jugend-
schutz Hambur g e.V .
Kinder un d AIDS
Hellkamp 68
20255 Hambur g
Tel.: 040/40 172262-8 2
Fax: 040/40 172262-9 2

AIDS-Beratung Mittel-
franken - Stadtmission
Nürnberg e.V .
Pirckheimer Str . 16a
90408 Nürnber g
Tel.: 091 1/35 05-1 12
Fax: 091 1/35 05-1 00

Mülteci Danisma
Kuruluflan

Baden-Württemberg:
Arbeitskreis Asyl Baden-
Württemberg e. V.
Landesgeschäftsstelle
Hansjakobstr. 27
78658 Zimmern
Tel. 07 41/3 48 92 12
Fax 0 7 41/3 48 92 13

Bayern:
Flüchtlingsrat
Schwanthaler Str . 139
80339 Münche n
Tel.: 089/76 22 34
Fax: 089/76 22 36

Berlin:
Flüchtlingsrat
Berliner Missionswerk
Georgenkirchstr. 69-70
Haus 3 Zi. 3211
10249 Berli n
Tel.: 030/2 43 44-57 62
Fax: 030/2 43 44-57 63

Brandenburg:
Flüchtlingsrat
Eisenhartstr. 13
14469 Potsdam
Tel. + Fax: 0331/71 6499

Bremen:
Verein Ökumenischer
Ausländerarbeit
im Lande Bremen e.V.
(Flüchtlingsrat)
Faulenstr. 106
28195 Breme n
Tel. + Fax:
0421/169284-0

Hamburg:
Flüchtlingsrat
c/o Kolibr i
Hein-Köllisch-Platz 12
20359 Hambur g
Tel.: 040/43 158 7
Fax: 040/43 0 4 49-0

Hessen:
Flüchtlingsrat
Hessischer Flüchtlingsra t
Frankfurter Str . 46
35037 Marbur g
Tel.: 06421/16 69 02
Fax: 06421/16 69 03

Mecklenburg-
Vorpommern:
Flüchtlingsrat
Postfach 1 1 02 29
19002 Schweri n
Tel.: 0385/5 81 57 90
Fax: 0385/5 81 5 7 91
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Önemli adresler 

AIDS-yardım AIDS-Hi lfe Giellen e.V. 
Diezstr. 8 

Başka ülkelerden 35390 Giellen 
gelen insanlara özel TeL.: 0641/390226 

hizmet veren AIDS- Fax: 0641 /394476 

yard ım merkezleri: 
AIDS-Hilfe Köln e.V. 

Berliner Aids-Hilfe e.v. ı Beethovenstr. 1 
BEKAM 50674 Köln 
Meinekestr. 12 TeL. : 0221 /20 20 30 
19719 Berlin Fax: 0221 /23 03 25 
TeL.: 030/88 56 40-0 
Fax: 030188 56 40-25 AIDS-Hilfe Leipzig e.V. 

Ossietzkystr. 18 
AIDS-Hilfe Bonn e.V. 04347 Leipzig 
Weberstr.52 TeL.: 0341 /2 32 31 26-7 
53113 Bonn Fax: 0341/2 33 39 68 
TeL. : 0228/94 90 90 
Fax: 0228/9 49 09 30 AIDS-Hilfe Mannheiml 

Ludwigshafen e.V. 
AIDS-Hilfe Duisburgl Ll0 / 8 

Kreis Wesel e.v. 68161 Mannheim 
Friedenstr. 100 TeL. 0621 /2 86 00 
47053 Duisburg Fax: 0621/15 27 64 
TeL.: 0203/66 66 33 
Fax: 0203/6 69 84 AIDS-Hilfe Sachsen-

Anhalt e.V. 
AIDS-Hilfe Breiter Weg 213 
Düsseldorf e.v. 39104 Magdeburg 
Oberbilker Allee 310 TeL. 0391 /5 35 76 9-0 
40227 Düsseldorf Fax: 0391 /53 57 69-20 
TeL. : 0211n 70 95-0 
Fax: 0211n 70 95 27 AIDS-Hilfe 

Westküste e.V. 
G rolle Westerstr. 30 
25746 Heide 
TeL.: 0841n6 76 
Fax: 084 ın 89 08 62 
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Münchner 
AIDS-Hilfe e.V. 
Lindwurmstr. 71 
80337 München 
TeL. : 089154 46 47-0 
Fax: 089/54 46 47-11 

AIDS-Hi lfe Rostock im 
Rat und Tat e.V. 
Leonhardstr. 20 
18057 Rostock 
TeL. : 0381/45 31 56 
Fax: 0381/45 3161 

AIDS-Hilfe 
Rhein-Sieg e.V. 
Alte Poststr. 31 
53840 Troisdorf 
TeL.: 02241/97 99 97 
Fax: 02241/9 79 99 88 

Bulunduğun 
hapishaneye yakın 
AIDS-yardım merkezi 
bulunmuyorsa 
aşağıdaki adrese yaz: 

Deutsche AIDS-Hilfe e.v. 
Dieffenbachstr. 33 
10967 Berlin 
TeL.: 030/69 00 87-0 
Fax: 030/69 00 87-42 

Diğer örgütler 

ADM-AIDS Danisma 
Merkezi 
Skalitzer Stralle 138 
10999 Berlin 
TeL.: 030/6 15 32 32 
Fax: 030/615 91 00 

AG Kinder- und Jugend-
schutz Hamburg e.V. 
Kinder und AIDS 
Hellkamp 68 
20255 Hamburg 
TeL. : 040/40 17 22 62-82 
Fax: 040/40 17 22 62-92 

AIDS-Beratung Mittel-
franken - Stadtmission 
Nürnberg e.V. 
Pirckheimer Str. 16a 
90408 Nürnberg 
TeL.: 0911 /35 05-1 12 
Fax: 0911/35 05-1 00 

Mülteci Danışma 
Kuruluşları 

Baden-Württemberg: 
Arbeitskreis Asyl Baden-
Württemberg e. V. 
Landesgeschiiftsstelle 
Hansjakobstr. 27 
78658 Zimmern 
TeL. 07 41 /3 48 9212 
Fax 07 41/3 48 92 13 

Bayern: 
Flüchtlingsrat 
Schwanthaler Str. 139 
80339 München 
TeL. : 089n6 22 34 
Fax: 089n6 22 36 

Berlin: 
Flüchtlingsrat 
Berliner Missionswerk 
Georgenkirchstr. 69-70 
Haus 3 Zi. 3211 
10249 Berlin 
TeL. : 030/24344-57 62 
Fax: 030/243 44-57 63 

Brandenburg: 
Flüchtlingsrat 
Eisenhartstr. 13 
14469 Potsdam 
TeL. + Fax: 033ını 6499 

Bremen: 
Verein Ökumenischer 
Auslanderarbeit 
im Lande Bremen e.V. 
(Flüchtlingsrat) 
Faulenstr. 106 
28195 Bremen 
TeL. + Fax: 
0421 /169284-0 

Hamburg: 
Flüchtlingsrat 
do Kölibri 
Hein-Köllisch-Platz 12 
20359 Hamburg 
TeL.: 040/43 15 87 
Fax: 040/43 0449-0 

Hessen: 
Flüchtlingsrat 

Ekler 

Hessischer Flüchtlingsrat 
Frankfurter Str. 46 
35037 Marburg 
TeL. : 06421 /16 69 02 
Fax: 06421 /16 69 03 

Mecklenburg-
Vorpommern: 
Flüchtlingsrat 
Postfach 11 02 29 
19002 Schwerin 
TeL. : 0385/5 81 5790 
Fax: 0385/5 81 5791 
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Niedersachsen:
Flüchtlingsrat
Lessingstr.1
31135 Hildeshei m
Tel.: 05121/1 5605
Fax: 05121/ 3 1609

Nordrhein-Westfalen:
Flüchtlingsrat
Bullmannaue 1  1
45327 Esse n
Tel.: 0201/8 99 08-0
Fax: 0201/ 8 99 08-1 5

Arbeitskreis Asyl
Nordrhein-Westfalen
Ernst-Abbe-Weg 5 0
40589 Düsseldor f
Tel.: 021 1/7 79 36 07
Fax: 02 11/7 79 36 08

Rheinland Pfalz:
Arbeitskreis Asyl
Postfach 2851
55516 Bad Kreuznach
Tel.: 0671/8 45 91 53
Fax: 067 1/25 1 1 40

Saarland:
Saarländischer
Flüchtlingsrat
Hillenstr. 3
66763 Dillingen
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Sachsen:
Flüchtlingsrat
Heinrich-Zille-Str. 6
01 21 9 Dresden
Tel. + Fax:
0351/4 71 40 39

Sachsen-Anhalt:
Flüchtlingsrat
Schellingstr. 3-4
39104 Magdeburg
Tel.: 0391/5 37 1279
Fax: 0391/ 5 3 7 1280

Schleswig-Holstein:
Flüchtlingsrat
Oldenburger Str. 25
24143 Kie l
Tel.: 0431/73 50 00
Fax: 0431/7 3 60 77

Thüringen:
Flüchtlingsrat
Warsbergstraße 1
99092 Erfurt
Tel.: 0361/2 1 7 27 20
Fax: 0361/ 2 1 7 27 27

BÜtÜn Verband  de r Initiativ-

Almanya'da
faaliyet gösteren
yardim örgütleri

gruppen in  der Auslän-
derarbeit - VIA  e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Hochemmericher Str . 71
47226 Duisbur g

PRO ASYL Tel. : 02065/5 33 46
Postfach 16062 4 Fax : 02065/53 35 61
60069 Frankfurt/Main
Tel.: 069/2 3 06 88
Fax: 069/2 3 06 5 0 Uyusturucu

Danisma
terre des  femmes Kurulusla n
Postfach 2565
72015 Tübingen Asagidak i uyusturucu
Tel.: 07071/7 97 30 danism a kuruluslan
Fax: 07071/7 9 73 22 bask a ülkelerden

gelen insanlara
terre des  hommes yardimc i
Deutschland e.V.  olmaktadirlar :
Ruppenkampstr. 11 a
49084 Osnabrück
Tel.: 0541/71 01-0
Fax: 0541/ 7 07 33

UNHCR
Der hohe Flüchtlings -
kommissar der
Vereinten Natione n
- Vertretung in
Deutschland -
Wallstr. 9-13
10179 Berli n
Tel.: 030/20 22 02-00
Fax: 030/2 0 2 2 02 20

Kalem
Interkulturelle Arbeits-
gruppe für Sozialarbeit
und Substitutio n
Muskauer Str. 55
10997 Berlin
Tel.: 030/61 70 99 40
Fax: 030/61 7099 12

MUDRA
Alternative Jugend- und
Drogenberatung
Ludwigstr. 6 1
90402 Nürnberg
Tel.: 091 1/2 05 97 45
Fax: 091 1/2 40 5 9 22

Nokta
Interkulturelle
Soziotherapiefür
Drogengebraucher
aus der Türkei un d
arabischen Ländern
Teutonenstr. 4
14129 Berli n
Tel.: 030/8 03 1831
Fax: 030/8  03 54 04

Odake.V.
Haltestelle -  Beratungs -
stelle für Drogenge -
braucher/innen und ihre
Familien aus der Türke i
und arabischen Ländern
Muskauer Str . 55
10997 Berli n
Tel.: 030/6 12404 7
Fax: 030/ 6 1 1 51 37

Orya
Selbsthilfeprojekt
Cafe und Treffpunkt
Oranienstr. 2 2
10997 Berli n
Tel.: 030/6 14400 0

Ska
Streetwork -
Koordination - Aktion
Dresdner Str . 15
10999 Berlin
Tel.: 030/6 14609 9
Fax: 030/6  1 4 60 97

Baska ülkelerden
escinsel erkekler
icin kuruluslar

Schwule
Internationale
c/o Mann-O-Meter e.V .
BQIowstr. 106
10783 Berli n

Türkische Schwule
im SVD  NRW
Postfach 10341 4
C.f\A~J A k " /Sinju*tv*i t\oin
Tel.:0221-9259610
Fax:0221-92596111
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Niedersachsen: Sachsen: Bütün Verband der Initiativ- Nokta Başka ülkelerden 
FI üchtli ngsrat Flüchtl ingsrat Almanya'da gruppen in der Ausliin- Interkulturelle eşcinsel erkekler 
Lessingstr.1 Heinrich-Zille-Str. 6 faaliyet gösteren derarbeit - VIA e. V. Soziotherapie für için kuruluşlar 31135 Hildesheim 01219 Dresden Bundesgeschaftsstelle Drogengebraucher 
TeL.: 05121 /1 5605 TeL. + Fax: yardım örgütleri Hochemmericher Str. 71 aus der Türkei und 

5chwule Fax: 05 121 /31609 0351 /471 4039 47226 Duisburg arabischen Landern 
PROA5YL TeL.: 02065/5 33 46 Teutonenstr. 4 Internationale 

Nordrhein-Westfalen: Sachsen,Anhalt: Postfach 160624 Fax: 02065/53 35 61 14129 Berlin do Mann-O-Meter e.v. 

Flüchtlingsrat Flüchtlingsrat 60069 Frankfurt/Main TeL.: 030/8 031831 Bülowstr. 106 
10783 Berlin Bullmannaue 11 Schellingstr. 3-4 TeL.: 069/23 06 88 

Uyuşturucu 
Fax: 030/8 03 5404 

45327 Essen 39104 Magdeburg Fax: 069/23 06 50 
TeL. : 0201/89908-0 TeL.: 039 1/5 37 1279 Danışma Odak e.V. Türkische 5chwule 

Fax: 0201 /8 99 08-15 Fax: 0391/5 371280 terre des femmes Kuruluşları Haltestelle - Beratungs- im5VONRW 
Postfach 103414 Postfach 2565 stelle für Drogenge-
50474 Köln Arbeitskreis Asyl Schleswig-Holstein: 72015 Tübingen Aşağıdaki uyuşturucu braucher/innen und ihre 
TeL. : 0221 -9259610 Nordrhein-Westfalen Flüchtlingsrat TeL. : 0707 117 97 30 danışma kuruluşları Fami lien aus der Türkei 
Fax: 0221 -92596111 Ernst-Abbe-Weg 50 Oldenburger Str. 25 Fax: 0707117 9 7322 başka ülkelerden und arabischen Landern 

40589 Düsseldorf 24143 Kiel gelen insanlara Muskauer Str. 55 
TeL.: 021117 79 36 07 TeL. : 0431173 50 00 terre des hommes yardımcı 10997 Berlin 
Fax: 021117 79 36 08 Fax: 0431173 6077 Oeutschland e. V. olmaktadırlar : TeL.: 030/6 1240 47 

Ruppenkampstr. 11a Fax: 030/6 11 51 37 
Rheinland pfalz: Thüringen: 49084 Osnabrück Kalem 
Arbeitskreis Asyl Flüchtlingsrat TeL.: 0541171 01 -0 Interkulturelle Arbeits- Orya 
Postfach 2851 Warsbergstrafle 1 Fax: 054117 07 33 gruppe für Sozialarbeit Selbsthilfeprojekt 
55516 Bad Kreuznach 99092 Erfurt und Substitution Cafe und Treffpunkt 
TeL. : 0671184591 53 TeL. : 036 1/2 1727 20 UNHCR Muskauer Str. 55 Oranienstr. 22 
Fax: 0671/25 11 40 Fax: 0361/21727 27 Der hohe Flüchtlings- 10997 Berlin 10997 Berlin 

kommissar der TeL. : 030/61 7099 40 TeL. : 030/6144000 
Saarland: Vereinten Nationen Fax: 030/61709912 
Saarlandischer - Vertretung in 5ka 
Flüchtlingsrat Deutschland - MUORA Streetwork -
Hillenstr. 3 Wallstr. 9-13 Alternative Jugend- und Koordination - Aktion 
66763 Dillingen 10179 Berlin Drogenberatung Dresdner Str. 15 

TeL. : 030/20 22 02-00 Ludwigstr. 61 10999 Berlin 
Fax: 030/20 22 02 20 90402 Nürnberg TeL. : 030/6146099 

TeL. : 091112 05 97 45 Fax: 030/6 14 60 97 
Fax: 0911 /2 405922 
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