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Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 19 .1.1943 - Sayı • 5308)
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B İ R İ N C İ MADDE — Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü Adliye vekilinin
direktifleri dairesinde ceza ve tevkifevlerinin inşa ve tamirlerini temin ve bunların
idare tarzlarını tanzim ve hesap muamelelerini takip ve bunlara mütaallik muhabe
releri icra ve tâyinleri vekâlete ait olan ceza ve tevkifevleri müdür ve memurları
nın tâyin, terfi ve tahvillerine dair inha muamelelerini ifa eder.
İ K İ N C İ MADDE — Umum müdürlük:
1. İş esası üzerine kurulan ve kurulacak olan cezaevlerine;
2. Diğer ceza ve tevkif evi erine;
Ait işlerle meşgul olmak üzere iki şubeye ayrılır.
ÜÇÜNCÜ MADDE •—• Umum müdür muavini, umum müdürün yardımcısı
olup aynı zamanda birinci şubeye ait işleri, ikinci şube müdürü ikinci şubeye ait iş
lerle umum müdürün kendisine vereceği s air işleri görürler.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Umum müdürlüğün mühendis ve mimarları ceza ve
tevkif ev] eriyle tesisatının inşa, tadil, tevsi veya tamirine mütaallik işlerle ihtisas
ları dahilinde kendilerine verilecek diğer bütün işleri takip ve ifa ederler.
B E Ş İ N C İ MADDE — Muhasip, bütçede mütedavil sermaye olarak tahsis edi
len parayı Umum müdürlükçe gösterilen yerlere göndermek ve dağıtmak, hükmi
şahsiyeti haiz olan cezaevlerinin ve ıslahevi erinin mütedavil sermaye sahiplerini
merkezde birleştirmek ve umumî bilançoyu tanzim ve bütün hesap işlerini takip ve
ifa ile mükelleftir.
ALTINCI MADDE — İş esası üzerine kurulmuş ve kurulacak olan cezaevle
ri, iş yurtları ve ıslahevi eri mütedavil sermaye ile yapacakları işler dolayısiyle
hükmi şahsiyeti haizdirler. Mütedavil sermaye ile iş görecek her cezaevini ve ıslahevini temsil edecek-makam ve memurları Adliye vekâleti tâyin ve lüzumu halinde
tebdil eder.
Hükmi şahsiyeti haiz olan cezaevlerinin, iş yurtlarının ve ıslahevlerinin müteda
vil sermayeleri miktarını tâyin ve birinden diğerine nakle Adliye vekâleti salahiyet
lidir.
YEDİNCİ MADDE —• Ceza ve tevkif evleriyle ıslahevlerinin inşa ve tamir iş
leri 3611 saydı kamın hükmüne bağlı değildir. Şu kadar ki keşif bedeli elli bin
lirayı ^(-tn yeni inşaat proje ve plânlariyle keşiflerinin Nafia vekâletinin tasdikindan geçmesi ve bunların katı kabul muamelelerinde Nafia vekâletinden bir âza
bulunması mecburidir. Proje ve plânlarla keşif evrakının tasdiki, Nafia vekâletine
teslim tarihinden itibaren"bir ay zarfında yapılır.
Bu evlerin mütedavil sermayesiyle ilgili işler hakkında Mııhasebei umumiye,
Arttırma ve eksiltme ve ihale kanunlariyle sarftan önceki Divanı muhasebat vize
usulü tatbik olunmaz.
Mütedavil sermaye ile iş gören cezaevleriyle ıslahevleri kuruldukları tarihten
itibaren inşaat işlerinden; sınai, zirai ve diğer faaliyetlerinden dolayı vergiye ta-
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bi olmadıkları gibi üzerinde çalıştıkları gayrinıeııkuİler için dahi emlâk ve arazi
»/ergisinden müstesnadır.
S E K İ Z İ N C İ MADDE — Hükmi şahsiyeti haiz olan cezaevlerinin, iş yurtları
nın ve ıslahevi erinin sermayeleri bütçe ile mütedavil sermaye olarak tahsis edilen;
meblâğ ile onun işletilmesinden hâsıl oları kâr ve cezaevlerinde çalıştırılan mah
kûmların kazançlarından Adliye vekâletince tesbit edilecek miktarda kesilen pa
ralardan teşekkül eder.
DOKUZUNCU MADDE — Hükmi şahsiyeti haiz olan cezaevleriyle ıslahevlerinin ve iş yurtlarının mütedavil sermayesine ait hesap usulleri Adliye ve Maliye
vekilliklerince müştereken tesbit olunur.
5 nci madde mucibince merkezde tevhit ve bilançosu tanzim olunan hesaplar, her
malî yıl sonunda Adliye ve Maliye vekilliklerince tâyin olunacak iki memur tara
fından tetkik edilerek taalluk ettiği malî sene sonundan itibaren en çok altı ay için
de Divanı muhasebata tevdi olunur.
ONUNCU MADDE — İş esası üzerine kurulan cezaevleriyle ıslahevlerinde ça
lıştırılan mahkûmlara verilecek gündelik miktarı Adliye vekilliğince tesbit olunur.
Bu mahkûmların gündeliğinden yiyecek karşılığı çıkarıldıktan sonra geri ka
lan para her mahkûm için açılacak bir hesaba yazılır.
İş esası üzerine kurulan cezaevleriyle ıslahevlerinde çalışan mahkûmların he
saplarında yazılı paralar ancak kanuna dayanan sebeplerle salıverilmeleri günün
de kendilerine, vefatları halinde mirasçılarına verilir.
İş yurtlarında çalıştırılan mahkûmlara verilecek gündeliklerin miktarı ve bun
ların tediye şekli ve şartları Adliye vekilliğince tesbit olunur.
Mahkûmlara verilen elbise, ayakkabı, çamaşır ve her türlü eşya için mütedavil
sermaye kârından harcanan paranın gündeliklerinden kesilip kesilmemesini tâyin
ve kesilmesi halinde miktarını tesbit Adliye vekilliğine aittir.
İş esası üzerine kurulan cezaevlerinde çalıştırılan mahkûmun kaçması veya uy
gunsuz hareketi sebebiyle iş esası üzerine kurulmamış bir cezaevine iadesi halinde
hesabında biriken para mütedavil sermayeye irat kaydolunur.
Islahevinde bulunan mahkûmların kaçmaları halinde hisselerine düşen kazanç
miktarı irat kaydolunur.
]
ON B İ R İ N C İ MADDE — Adliye vekilliği ceza ve tevkifevleriyle ıslahevlerinin müstahdemlerine tesbit edeceği örnekte parasız elbise vermeğe salahiyetlidir.
ON İ K İ N C İ MADDE — Islahevlerinde çalıştırılacak mahkûmların kazançla
rından bu kanunun 8 nci maddesine tevfikan tevkif olunan miktar çıktıktan sonra
geri kalan para sıhhi ve mücbir sebepjle çalışmağa iştirak edemiyen veya kısmen işti
rak etmiş olanlar da dahil olmak ve çalışma nispetleri de nazara alınmak üzere Ad
liye vekilliğince tesbit olunacak esaslar dairesinde mahkûmlara paylaştırılır.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — İş esası üzerine kurulan cezaevlerindeki mahkûm
ların kaçmaları veya uygunsuz hallerinden dolayı eski cezaevlerine iadeleri halin
de mahkûmun her çalışma günü itibariyle kazandığı müddetlerden bir kısmının
veya tamamının tenziline mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmek üze
re evrak en yakın asliye ceza mahkemesine tevdi olunur.
Mahkeme mahkûmun müdafaasını ve Cumhuriyet müddeiumumisinin mütalâa
sını aldıktan sonra bu hususta bir karar verir.
Bu karar aleyhine acele itiraz yoluna müracaat olunabilir.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Mütedavil sermaye ile iş gören cezaevleriyle ıslahevlerinin müdür, mümessil, memur ve müstahdemlerinden geceyi bağlı olduk-
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l a n ceza veya ıslahevlerinde geçirmeğe mecbur olanlara Adliye vekilliğinin izniy
le kaldıkları yerde ücretsiz olarak yemek verilebileceği gibi yine bu suretle geceyi
vazifeli bulundukları ceza veya ıslahevlerinde geçirmeğe mecbur olanlara belli çaışma saatleri dışında gördükleri işe karşılık olmak ve miktarı îcra Vekilleri Heye
tince tesbit edilmek üzere bağlı oldukları müessesenin her sene bilançosun
da tahakkuk edecek kârından mütaakıp sene için ayrılacak miktardan verilmek
şartiyle aylık bir ücret verilebilir.
ON B E Ş Î N C Î MADDE — Cezaevleri ve ıslahevleri memur ve kâtiplerine Ad
liye vekilliğinin izniyle mütedavil sermaye hesapları ve bu hesapları ilgilendiren
işler gördürülebilir.
Bulundukları cezaevinde veya ıslahevinde bu işleri görmesi Adliye vekilliğince
uygun görülen memur ve kâtipler o kurumun mesul muhasibi sayılır.
ON ALTINCI MADDE — 3500 ve 4077 sayılı kanunlar ilga edilmiştir.
ON YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden meridir.
ON S E K İ Z İ N C Î MADDE — Bu kanunun hükümlerini
Heyeti memurdur.

icraya îcra Vekilleri
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