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B İ R İ N C İ MADDE — Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü Adliye vekilinin
direktifleri dairesinde ceza ve tevkif evlerinin inşa ve tamirlerini temin ve idare
tarzlarını tanzim ve lıesab muamelelerini takib ve bunlara müteallik muhabereleri
icra ve tayinleri vekâlete aid olan ceza ve tevkif evleri müdür ve memurlarının ta
yin, terfi ve tahvillerine dair inha muamelelerini ifa eder.
İ K İ N C İ MADDE — Umum müdürlük, birincisi iş esası üzerine kurulan ve ku
rulacak olan ceza evlerine, ikincisi diğer ceza ve tevkif evlerine aid işlerle meşgul
olmak üzere iki şubeye ayrılır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Umum müdür muavini, umum müdürün yardımcısı olub
ayni zamanda birinci şubeye aid işleri, ikinci şube müdürü ikinci şubeye aid işlerle
Umum müdürün kendisine vereceği sair işleri görürler.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Umum müdürlüğün mühendis ve mimarları, ceza ve
tevkif evlerde sair adliye binalarının ve tesisatının inşa, tadil, tevsi veya tamirine
müteallik işlerle, ihtisasları dahilinde kendilerine verilecek diğer bilcümle işleri ta
kib ve ifa ederler.
B E Ş İ N C İ MADDE — Muhasib, bütçe ile mütedavil sermaye olarak tahsis edi
len mebaliği Umum müdürlükçe gösterilen yerlere irsal ve tevzi, hükmî şahsiyeti ha
iz olan ceza evlerinin mütedavil sermaye hesabatını merkezde tevhid ve umum bi
lançoyu tanzim ve sair hesab işlerini takib ve ifa ile mükelleftir.
A L T I N C I MADDE — İş esası üzeriııekurulmuş ve kurulacak olan ceza evleri
mütedavil sermaye ile yapacakları işler dolayısile hükmî şahsiyeti haizdirler.
Mütedavil sermaye ile iş görecek her (•( za evini temsil edecek makam ve memur
ları Adliye vekâleti tayin ve lüzumu halinde tebdil eder.
Hükmî şahsiyeti haiz olan ceza evlerinin mütedavil sarmeyeleri mikdarlarını ta
yin ve birinden diğerine nakle Adliye vekâleti salahiyetlidir.
Y E D İ N C İ MADDE — Ceza evlerinin inşa ve tamiri işleri 2443 ve 2799 sayılı
kanunların hükümlerine tâbi değildir.
Bu evlerin mütedavli sermayesine aid muameleleri hakkında muhasebei umumi
ye, arttırma, eksiltme ve ihale kanunlarile kablessarf Divanı muhasebat vizesi usul
leri cereyan etmez.
S E K İ Z İ N C İ MADDE — Hükmî şahsiyeti haiz olan ceza evlerinin sermayesi,
bütçe ile mütedavil sermaye olarak tahsis edilen meblâğ ile onun işletmesinden hâ
sıl olan kâr ve Adliye vekâletince münasib görülecek ceza evlerinde çalıştırılan mah
kûmların kazançlarından tayin edilecek mikdarda tevkif olunan paralardan teşek
kül eder.
DOKUZUNCU MADDE —• Hükmî şahsiyeti haiz olan ceza evlerinin müteda
vil sermaye muamelelerine aid hesab usulleri Adliye ve Maliye vekilliklerince müş
tereken tesbit olunur.
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Beşinci madde mucibince merkezde tevhid ve bilançosu tanzim olunacak hesablar her malî yıl sonunda Adliye ve Maliye vekillerince tayin olunacak iki memur
tarafından tedkik edilerek taallûk ettiği malî senenin hitamından itibaren azamî
altı ay içinde Divanı muhasebata tevdi olunur.
ONUNCU MADDE — i ş esası üzerine kurulan ceza evlerinde çalıştırılan mah
kûmlara verilecek gündeliğin mikdarım tesbite Adliye vekâleti salahiyetlidir.
Çalışan mahkûmlara verilecek gündelikten iaşe masrafları çıkarıldıktan sonra
geri kalan mikdar, her mahkûm için açılacak hesaba kaydolunur. Bu hesabda kayidli bulunan paralar ancak mahkûmun kanunî sebebler üzerine tahliyesi zama
nında mülkiyetine intikal eder. Vefat halinde mirasçılarına verilir.
Hükmî şahsij^eti haiz ceza evlerinde çalıştırılan mahkûmun uygunsuz hareketi
sebebile iş esası üzerine kurulmamış olan diğer bir hapisaneye nakli halinde o za
mana kadar hesabına kaydedilmiş bulunan para mütedavil sermayeye irad kaydo
lunur.
ON B Î R Î N C Î MADDE — Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğü ile umum
müdürlüğün şube müdürlüklerine ve 9 ncu ve daha yukarı derecedeki ecza ve tev
kif evleri müdürlüklerine hâkim ve müddeiumumilerle bu sınıftan sayılanlardan
bulundukları derecede, kanunî terfi müddetini henüz doldurmayanların da bir yu
karı derece maaşile tayinleri ve kendilerine tayin edildikleri derece maaşının veril
mesi caizdir. Şu kadar ki, bu suretle geçtikleri dereceyi umumî hükümlere göre
iktisab edinceye kadar bu maaş, tayin edildikleri memuriyet haricindeki vazifeler
için mükteseb hak teşkil etmez.
ON ÎKTNCÎ MADDE — Bu kanunun hükmü neşri tarihinden muteberdir.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri He
yeti memurdur.
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