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Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3500
numaralı kanunun tadiline dair kanun
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B İ R İ N C İ MADDE — 3500 numaralı kanunun iş esası üzerine müesses ceza
evlerine müteallik bulunan 6, 7, 8 ve 9 ucu maddeleri hükümleri ıslah evleri hak
kında da caridir.
İ K İ N C İ MADDE — Islah evlerinde çalıştırılacak mahkûmların kazançların
dan 3500 numaralı kanunun 8 ııci maddesine tevfikan tevkif olunan miktar çık
tıktan sonra geri kalan para sıhhî ve mücbir sebeple çalışmağa iştirak edemiyen veya kısmen iştirak etmiş olanlar da dalıil olmak ve çalışma nisbetleri de
nazara alınmak üzere Adliye vekâletince tesbit olunacak esaslar dairesinde
mahkûmlara paylaştırılır.
Bu paylar ancak mahkûmun kanunî sebepler üzerine tahliyesi zamanında
kendisine veya vefatı halinde mirasçılarına verilir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — İş esası üzerine kurulan ceza evlerinde çalıştırılan
mahkûmlara verilecek gündeliğin miktarını tesbite Adliye vekâleti salahiyetlidir.
Çalışan mahkûmlara verilecek gündelikten iaşe masrafları çıkarıldıktan son
ra geri kalan miktar her mahkûm için açılacak hesaba kaydolunur. Bu hesap
ta kayitli bulunan paralar ancak mahkûmun kanunî sebepler üzerine tahliyesi
zamanından kendisine veya vefatı halinde mirasçılarına veıilir.
Hükmî şahsiyeti haiz ceza evlerinde çalıştırılan mahkûmun fi r a n veya uy
gunsuz hareketi sebebile iş esası üzerine kurulmamış olan bir hapishaneye nak
li halinde o zamana kadar hesabına kaydedilmiş bulunan para mütedavil ser
mayeye irat kaydolunur.
Islah evlerinde bulunan mahkûmların firarı halinde birikmiş olan kazanç
fll
^j^Jİjfoitedavil sermayeye irat kaydolunur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — İş esası üzerine kurulan ceza evlerindeki mahkûm
ların firarı veya uygunsuz hallerinden dolayı eski ceza evlerine iadeleri halin
de mahkûmun her çalışma günü itibarde kazandığı müddetlerden bir kısmının
veya tamamının tenziline mahal olup olmadığı hakkında bir karar verilmek ÜZPre evrak, en yakın Asliye ceza mahkemesine tevdi olunur. Mahkeme mahkûmun
müdafaasını ve Cumhuriyet Müddeiumumisinin mütaleasını aldıktan sonra bu
hususta bir karar verir.
Bu karar aleyhine acele itiraz yoluna müracaat olunabilir.
BEŞİNCİ MADDE — 3500 sayılı kanunun 10 ncu maddesi ilga edilmiştir.
ALTINCI MADDE — Bu kanunun hükmü nesri tarihinden muteberdir.
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YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heye
ti memurdur.
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:
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:
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