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TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun değişiklik yapılmasına
ilişkin kanun teklifi gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 23.03.2022
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Türkiye'de cezaevlerinde ciddi oranda insan hakkı ihlalleri, işkence vakalan yaşanmaktadır.

Cezaevlerinde yaşanan doluluk ve kapasitenin üzerinde görülen mahkum sayılan bu hak

ihlallerini daha da derinleştirmektedir. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı

01.03.2022 tarihli bilgilendirmeye göre Türkiye'de 269 kapalı ceza infaz kurumu, 86 müstakil

açık ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitimevi, 10 kadın kapalı, 7 kadın açık, 8 çocuk kapalı ceza

infaz kurumu olmak üzere toplam 384 ceza infaz kurumu bulunmaktadır ve bu kurumlann

toplam kapasitesi, 271.823 kişidir. Yine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün

istatistiklerine göre Türkiye'de cezaevlerinde 28.02.2022 tarihi itibariyle tutuklu ve hükümlü

olmak üzere 309.558 kişi bulunmaktadır. Yayınlanan istatistikler de kapasitenin çok üzerinde

insamn cezaevlerinden tutulduğunu göstermektedir. Avrupa Konseyi 2020 Cezaevi İstatistik
Raporu'nda da, en çok mahkumun Rusya ve Türkiye'deki cezaevlerinde bulunduğu tespit
edilmiştir. Rapora göre, Türkiye, mahkum sayısının nüfusa oranına bakıldığında birinci sırada
yer almaktadır. Cezaevlerinde yaşanan doluluk ise mahkumlann ciddi hak kayıplan
yaşamasma, sağlıklı ortama ve hijyen koşullarına ulaşamamasına sebep olmaktadır. Özellikle
pandemi sürecini yaşarken hijyene ulaşmak es geçilemeyecek önemdedir. Medya ve Hukuk
Çahşmalan Demeği'nin (MLSA) 2021 yılının Şubat ve Mart aylarında beş cezaevinde
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gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlanna göre COVID-19 döneminde tutukluların %56'sı

temizlik yapmak ve kişisel hijyeni sağlamak için gerekli ve yeterli malzemeden yoksım
bırakıldığını belirtmiştir.

Kalabalık koğuşlarda kalmamn getirdiği sağlıksız ortam sorununun yam sıra Türkiye'deki
cezaevlerinde temizlik ve hijyen ürünleri mahkumlara satılmaktadır. Cezaevi yönetiminin

verdiği malzemeler yeterli olmamakta ve bu durum alışveriş yapacak kaynağı olmayan
mahkumlann hijyene ulaşamamasına sebep olmaktadır. Kadın mahkumlar regl dönemlerinde

kullanmaları gereken kadın pedi ve tampon gibi ürünlere bu sebeple ulaşamamaktadır. Yalnızca

kadın olmamn getirdiği ihtiyaçların para ile satılıyor olması kadınların ekstra bir harcama

yapmasına sebep olmaktadır.

2021 sonu itibariyle anneleri ile kalan 548 çocuk bulunmaktadır. Çocuklan ile birlikte

cezaevinde kalmak zorunda kalan kadınlar bir de bebek bezi için harcama yapmak durumunda

kalmaktadır.

Cezaevinde bulunan mahkumlara sağlık ve temizlik malzemelerinin gerektiği kadar kısmının

ücretsiz temini sağlanmak durumundadır. Kalabalık ve kapalı bir alanda temizlik ve hijyen

malzemelerine ulaşamamak cezaevinde bulunan kişilerin yalmzca pandemi döneminde değil

pandeminin olmadığı durumda da sağlık sorunları yaşamasına sebep olacaktır. Temizliğe

ulaşmak insani bir ihtiyaçtır ve bunun para ile satılıyor olması bir başka cezalandırma

yöntemidir. Cezaevlerinde bulunan kişilerin ihtiyaçlarımn temini kanunlarla ve ilgili

yönetmeliklerle garanti altına alınmalıdır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 - 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un
63. Maddesine yeni bir fıkra eklenerek, hükümlülere temizlik ve hijyen malzemelerinin

belirtilen miktarlarda ücretsiz sağlanması kanunla düzenlenmiştir.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3-Yürütme maddesidir.



CEZA VE Güvenlik tedbîrlerİnİn İnfazi hakkinda kanunda

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında Kanun'un 63. Maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(5) Her hükümlüye, her ay düzenli olarak bireysel hijyenleri için 160 gr banyo sabunu,

1200 ml sıvı el sabunu, 200 ml şampuan, 20 adet hijyenik ped, 100 ml tıraş sabunu/köpüğü, 2

adet tıraş bıçağı ve 270 gr çamaşır deterjanı, ağız ve diş temizliği için 33 ml diş macunu ve

yılda 4 adet diş fırçası, bulunduğu ortamın temizliği için 90 gr çamaşır suyu ve zemin temizliği

için 450 gr genel temizlik maddesi, anneleri ile birlikte kalan çocuklar için aynca 180 adet

çocuk bezi hapishane idaresi tarafından ücretsiz olarak temin edilir. Bu sımrları aşan

ihtiyaçlann temini, mahpus tarafından kurum kantininden satın almak kaydıyla bulundurabilir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


