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Ceza ve Tevkif Evleri G-enel Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki
4358 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine ve 4 ncü maddesinin kaldı
rılmasına dair Kanun
(Resmî Gazete ile ilâm : 10 .V .1949 - Sayı: 7203)
No.
5380

•

"

Kabul tarihi
2. V. 1949

BİRİNCİ MADDE — Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve
Vazifeleri hakkındaki 13 . I . 1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun 7 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
Ceza ve Tevkif evlerinin mütedavil sermayesiyle ilgili işleri hakkında Muhasebei Umumiye, Artırma, Eksiltme ve İhale kanunlarîyle sarftan önceki Sayıştay
vize usulü tatbik olunmaz.
Mütedavil sermaye ile iş gören ceza evleriyle ıslah evleri, kuruldukları tarih
ten itibaren inşaat işlerinden sınai, zirai ve diğer faaliyetlerinden dolayı vergiye
tâbi olmadıkları .gibi üzerinde çalıştıkları gayrimenkuller için dahi emlâk ve arazi
vergisinden muaftır.
İKİNCİ MADDE — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair
olan 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) ve bu kanuna ek 4644
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri
Genel Müdürlüğü başlıklı kısmından, bağlı cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmış ve
bu kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına eklenmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve
Vazifeleri hakkındaki 4358 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin Adalet Bakanlığı sermaye, kredi ve tesisler kısmının üçüncü (Ceza ve Tevkif
Evleri yapma ve esaslı onarma işleri) bölümündeki ödenek bakiyesi aynı kanuna
bağlı Bayındırlık Bakanlığı sermaye, kredi ve tesisler kısmının 20 nci (Yapı ve
imar işleri) bölümünün birinci (Adalet Bakanlığı) maddesine Maliye Bakanlığınca
aktarılır.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
3 Mayıs 194^
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Görevin çeşidi

4 Mühendis veya mimar
fi
»
»
»
7 Fen memuru mimar veya mühendis
8 Fen memuru mimar veya müiıendis
9 Desinatör

10. V. 1949

Sayı
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Cumhurbaşkanlığına
yazılan tezkerenin tarih ve
numarası '
: 3 .V. 1949 ve 1/486
Bu kanunun ilânının Başbakanlığa
bildirildiğine
dair Cumhurbaşkanlığından gelen tezkerenin tarih
ve numarası
: 3 . V . 1949 ve 4/409
Bu kanunun görüşmelerini gösteren tutanakların
Cilt
Sayfa
cilt ve sayfa numaraları
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