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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Adliye vekâleti Ceza evleri umum müdürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkında Adliye vekilliğin
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 6 - VI -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
.
C. Bayar

Ceza ve Tevkif evlen umum müdürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkındaki kanun lâyiha
sının esbabı mucibesi

•

Hapisanelerin idaresi 1929 senesi muvazenei umumiye kanunu ile Dahiliye vekâletinden alına
rak Adliye vekâletine bağlanmıştır. Çok dar ve gayri kâfi kadrosile bir müdüriyet halinde bulu
nan bu idarenin işleri günden güne çoğalarak bir kaç misli artmış ve Türk ceza kanununun 13 ncü
maddesinin tadili suretile kabul edilen infaz sisteminin tatbikına başlanması dolayısile de bu müdür
lüğün vazifeleri daha ziyade ehemmiyet kesbetmiştir. Bu idarenin kendisine mevdu işleri bu gün
kü kadrosile başarmasına imkân olmadığını gören vekâletimiz icab eden kadroyu tesbit ederek ev
velce takdim kılınan Adliye kadroları meyanında arz ve teklif etmiştir.
Diğer taraftan şimdiye kadar Hapisaneler idaresinin teşkilât ve vazifelerini gösteren bir kanun
veya nizamname de mevcud olmadığından bu boşluğu doldurmak maksadile bağlı olarak sunulan
kanun, lâyihası tanzim kılınmıştır. Tetkikinden anlaşılacağı üzere bu lâyiha ile vekâletimize bağlı
bulunan Ceza ve Tevkif evleri umum müdürlüğünün vazifeleri tayin ve tesbit edilmiş ve bu meyanda ceza evlerine müteallik bazı muamelelerin süratle cereyan ve ifasını temine hadim hükümler de
konulmuştur.

Adliye encümeni mazbatası
T . B . M . M . '

Adliye encümeni
Esas No. 1/1090
Karar No. 48
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Yüksek Reisliğe
Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün
vazife ve teşküâtı hakkında Adliye vekilliğince

hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 6 - VI 1938 tarihinde kabul olunub Yüksek Meclise arzı
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kararlaştırılan kanun lâyihası encümene havale
buyurulmuş olmakla Adliye vekili hazır olduğu
halde tedkük ve mütalea olundu.
Hükümetin esbabı mucibesinde serdolunan
mütalea encümen tarafından tamamen var id
görülerek fkanun lâyihasının esas itibarile kabule
şayan olduğuna karar verilmiştir.
Üçüncü madde ile temini istenilen hususun
elde bulunan hâkimler kanununda yapılacak de
ğişiklik ile temin olunması daha muvafık görüle
rek madde tayyedilmiştîr.
Hükmî şahsiyeti haiz olan cezaevlerini temsil
edecek makam ve memurları tesbit ve bunlara
verilecek mütedavil sermaye mikdarmı tayin ve
birinden diğerine nakil hususunda Adliye vekâletinö salâhiyet verilmesi muvafık görülmüş ve
yedinci madde ona göre düzeltilmiştir.
Tahliye edilen mahkûmlara ve fakru zaruret
içinde bulunan mahkûm ailelerine yardımda
bulunmak üzere bir yardım sandığı teşkili hak
kındaki hüküm encümenimizce doğru görülmeyerek Adliye vekâletinin de muvafakatile kaldırıl
mıştır. Çalıştırılan mahkûmlara verilecek gün

deliğin mikdarmı Adliye vekâletinin tesbit et
mesi ve iaşeleri için sarfedilecek para çıkarıldık- \
tan sonra geri kalan mikdarm her bir mahkûm
namma açılacak bir hesaba kaydolunması ve
bu hesaba keydedilen paranm da ancak mahkû
mun tahliyesi esnasında mülkiyetine intikal et
mesi esası kabul edilerek on birinci madde ona
göre yeniden tanzim edilmiştir. Diğer maddeler
de de esasa taallûk etmeyen bazı tashihler ya
pılmıştır.
Havalesi mucibince Bütçe encümenine havale
Duyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
Adliye En. Reisi
Bu» M. M.
Kâtib
Çorum
Erzurum
Münür Çagil
Fuad Sirmen
Bursa
Kayseri
Kocaeli
S. F. Talay
R. özsoy
Hayri Tan
Balıkesir
Kocaeli
Antalya
O. Niyazi Burcu
Ragib Âkça
T. Arıcan
Kocaeli
Antalya
Kayseri
Salah Yargı
Numan Aksoy
H. F. Perker
Kastamonu
Dr. Ş. Şenozan

Bütçe encümeni mazbatas
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 204
Esas No. 1/1090
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Yüksek Reisliğe
Adliye vekâleti ceza evleri umum müdürlüğü evlerini mütedavil sermayelerine ve mahkûmla
nün vazife ve teşkilâtı hakkında olub Başve ra verilecek iş ücretlerine aid hukuk ve müna
kâletin 8 haziran 1938 tarih ve 6/2455 sayılı tez- sebetlerin tesbiti istenilmektedir. Bu hususlara
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası aid muamelâtın tanzimini lüzumlu gören Encü
Adliye encümeni mazbatasile birlikte Encüme menimiz lâyihayı esas itibarile kabul etmiş ve
nimize verilmiş olmakla Adliye vekili hazır oldu Adliye encümeninin hazırladığı şekli müzakere
ğu halde okundu ve konuşuldu :
sine esas tutmuş olub yapılan müzakere netice
Türk ceza kanununun 13 ncÜ maddesinin ta sinde bazı. maddelerde lüzumlu gördüğü kayiddili suretile kabul edilen infaz sisteminin bazı leri ilâve suretile değişiklik yaparak lâyihayı ye
niden hazırlamıştır.
mahallerde tatbika başlanması, hapishanelerimiz
teşkilâtının yeniden gözden geçirilmesini ieab
Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî
ettirmiş ve neticede ceza ve tevkif evleri umum Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek -Reis
müdürlüğü ile vilâyetler ceza ve tevkif evleri liğe sunulur.
müdürlüklerinin kadroları 2408 sayılı Adliye ve
Reis V.
M. M.
Kâtib
kâletinin teşkilâtına aid kanunla kabul edilmiş
İsparta
Trabzon
İstanbul
olub bu lâyiha ile de bunların vazife ve salâ
F. öymen
hiyetleri ile iş esası üzerine kurulmuş olan ceza Mükerrem Unsal R. Karadeniz
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Çorum
Gazi Antet)
E. Sdbri Akgöl A. H. Ayerdem
Kırşehir
Malatya
M. Seyfeli
M. öker
Maraş
Mardin
A. Tiridoğlu
R. Erten

Kayseri
F. Baysal
Malatya
O. Taner
Muş
Çüoğlu

Mu$
Ş. Ataman

örchı
H. Yalman

Tokâd
8. Genca

Trabzon
Sim Doy
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Sivas
Remzi Çiner
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ

Adliye vekâleti ceza evleri umum müdürlüğü
nün vazife ve teşkilâtı hakkında kanun lâyihası

Ceza ve Tevkif evleri umum müdürlüğünün va
zife ve teşkilâtı hakkında kanun lâyihası

MADDE 1 — Umum müdürlüğün vazifeleri;
Ceza ve tevkif evleri u mum müdürlüğü, ceza ve
tevkif evlerinin inşa ve tamirlerini temm ve ida
re tarzlarını tanzim ve hesab muamelelerini takib ve bunlara müteallik muhasibleri ve tayin
leri vekalete aid olan ceza ve tevkif evleri me
murlarının tayin, terfi ve tahvilleri hakkındaki
muameleleri ifa eder

MADDE 1 — Ceza ve Tevkif evleri umum
müdürlüğü ceza ve tevkif evlerinin inşa ve ta
mirlerini temin ve idare tarzlarını tanzim
ve hesab muamelerini takib ve bunlara
müteallik muhabereleri icra ve tayinleri
vekâlete aid olan ceza ve tevkif evleri müdür ve
memurlarmm tayin, terfi ve tahvillerine dair
inha muamelelerini ifa eder.

MADDE 2 — Umum müdürlüğün taksimatı;
Umum müdürlük birincisi iş esası üzerine
kurulmuş ve kurulacak olan ceza evlerine ikin
cisi diğer ceza ve tevıüf evlerine aid işlerle meş
gul olmak üzere iki şubeye ayrılır.

MADDE 2 — Umum müdürlük, birincisi iş
esası üzerine kurulan ve kurulacak olan ceza 'ev
lerine ; ikincisi diğer ceza ve tevkif evlerine aid
işlerle meşgul olmak üzere iki şubeye ayrılır.

MADDE 3 — Umum müdür vekâletin diğer
müdürlerinin haiz oldukları hakları
haizdir.
Bunların tâbi oldukları muameleye tâbi tutu
lur ve iştirak ettikleri heyet ve meclislerin tabiî
azasıdır.
MADDE 4 — Umum müdür muavini Umum
müdürün yardnhcısıdır ve birinci şubeye aid
işleri görür. İkinci şube müdürü birinci şube
nin vazifesine girmeyen sair muamelâtı tedvir
eder.

MADDE 3 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen

MADDE 5 — Fen memurları (mühendis ve
mimar) ceza ve tevkif evlerile sair adliye bina
larının ve tesisatmm inşa, tadil, tevsi veya ta
mirine müteallik işlerle ihtisasları dahilinde ken
dilerine verilecek diğer bilcümle işleri takib ve
ifa ile mükelleftirler.

MADDE 4 — Umum müdürlüğün mühendis
ve mimarları ceza ve tevkif evlerile sair adliye
binalarmm ve tesisatmm inşa, tadil, tevsi veya
tamirine müteallik işlerle, ihtisasları dahilinde
kendilerine verilecek diğer bilcümle işleri takib
ve ifa ederler.

MADDE 6 — Muhasib bütçe ile mütedavil
sermaye olarak tahsis edilen mebaliği Umum mü
dürlükçe gösterilen yerlere irsal ve tevzi, hükmî
şahsiyeti haiz olan ceza evlerinin mütedavil ser
maye hesabatmı merkezde tevhid ve umum bilan
çoyu tanzim vesair hesab işlerini takib ve ifa
ile mükelleftir.

MADDE 5 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen

MADDE 7 — iş esası üzerine kurulmuş ve
kurulacak olan ceza evleri mütedavil sermaye
ile yapacakları muameleler dolayısile hük
mî şahsiyeti haiz olub ceza ve tevkif evleri umum
müdürlüğü tarafından temsil olunur.
Her ceza evini temsil edecek makam Adliye

MADDE 6 — tş esası üzerine kurulmuş ve
kurulacak olan ceza evleri mütedavil sermaye
ile yapacakları işler dolayısile hükmî şahsiyeti
haizdirler.
Mütedavil sermaye ile iş görecek her ceza
evini temsil edecek makam ve memurları Adli-
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞt
Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün va
zife ve teşkilâtı hakkında kanun lâyihası
MADDE 1 — Ceza ve tevkif evleri umum
müdürlüğü' Adliye vekilinin direktifleri daire
sinde ceza ve tevkif evlerinin inşa ve tamirle
rini temin ve idare tarzlarını tanzim ve hesab
muamelelerini takib ve bunlara müteallik muha
bereleri icra ve tayinlerin vekâlete aid olan
ceza ve tevkif evleri müdür ve memurlarının ta
yin, terfi ve tahvillerine dair inha muamelelerini
ifa eder.
MADDE 2
desi aynen.

Adliye encümeninin 2 nci mad-

MADDE 3 — Umum müdür muavini umum
müdürün yardımcısı olub ayni zamanda birinci
şubeye aid işleri, ikinci şube müdürü ikinci şu
beye aid işlerle umum müdürün kendisine vere
ceği sair işleri görürler.
MADDE 4 — Adliye
maddesi aynen.

MADDE 5
nen.

encümeninin 4 ncü

Hükümetin 6 nci maddesi ay-

MADDE 6 — Adliye encümeninin 6 nci mad
desi aynen.

• ( S. Sayısı : 30Ş )

Ad, E.

HÛ.
vekâletince tayin olunur.

ye vekâleti tayin ve lüzumu halinde tebdil eder.
Hükmî şahsiyeti haiz olan ceza evlerinin mü
tedavil sermayeleri mikdarlarmı tayin ve bi
rinden diğerine nakle Adliye vekâleti salahiyet
lidir.

MADDE 8 — Ceza evlerinin inşa ve tamiri
işleri 2443 ve 2799 sayılı kanunların hükümlerine
tâbi değildir.
Bu evlerin mütedayil sermayesine aid mua
meleleri hakkında muhasebei umumiye, arttırma,
eksiltme ve ihale kanunlarile kablessarf Divanı
muhasebat vizesi usulleri cereyan etmez,

MADDE 7 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen

MADDE 9 — Hükmî şahsiyeti haiz olan ceza
evlerinin sermayesi, bütçe ile mütedavil serma
ye olarak tahsis edilen meblâğ ile onun işlet
mesinden hâsıl olan kâr ve Adliye vekâletince
münasib görülecek ceza evlerinde çalıştırılan
mahkûmların kazançlarından tayin edilecek mikdarda tevkif olunan paralardan teşekkül eder.

MADDE 8 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen

MADDE 10 — Hükmî şahsiyeti haiz olan ceza
evlerinin mütedavil sermaye muamelelerine aid
•hesab usulleri Maliye ve Adliye vekâletlerince
müştereken tesbit olunur. 6 ncı madde mucibince
merkezde tevhid ve bilançosu tanzim olunacak
hesablar, her senei maliye nihayetinde Maliye,
Adliye vekâletlerince tayin olunacak iki memur
tarafından tedkik edilerek taallûk ettiği senei
maliyenin hitamından itibaren azamî 6 ay zar
fında Divanı muhasebata tevdi olunur.

MADDE 9 — Hükmî şahsiyeti haiz olan ce
za evlerinin mütedavil sermaye muamelelerine
aid hesab usulleri Adliye ve Maliye vekillikle
rince müştereken tesbit olunur.
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.

MADDE 11 — Tahliye edilen mahkûmlara
ve fakruzaruret içinde bulunan mahpus ailele
rine yardımda bulunmak üzere ceza ve tevkif
evleri umum müdürlüğüne bağlı hükmî şahsi
yeti haiz bir yardım sandığı tesis edilmiştir.
Bu sandığın geliri ceza evlerinin kazançların
dan Adliye vekâletince her sene ayrılacak bir
kısım ile bu kazançlardan mahpuslar hissesine
ayrılan paralardan her hangi bir sebeble irad
edilmesi lâzımgelen mikdarlardan teşekkül
eder.
Bu sandığın şekil ve -sureti idaresi bir
nizamname ile tayin olunur.

MADDE 10 — îş esası üzerine kurulan ceza
evlerinde çalıştırılan mahkûmlara verilecek gün
deliğin mikdarmı tesbite Adliye vekâleti salahi
yetlidir.
Çalışan mahkûmlara verilecek gündelikten
iaşe masrafları çıkarıldıktan sonra geri kalan
mikdar, her mahkûm için açılacak hesaba kay
dolunur. Bu hesabda kayidli bulunan paralar
ancak mahkûmun kanunî sebebler üzerine tah
liyesi zamanında mülkiyetine intikal eder. Ve
fat halinde mirasçılarına verilir.
Hükmî şahsiyeti haiz ceza evlerinde çalıştı
rılan mahkûmun uygunsuz hareketi sebebile iş
esası üzerine kurulmamış olan diğer bir hapisaneye nakli halinde o zamana kadar hesabma kay-
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MADDE 7 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen.

MADDE 8 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen.

MADDE 9 — Adliye encümeninin 9 ncu mad
desi aynen.

MADDE 10 — Adliye encümeninin 10 ncu
maddesi aynen.
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Ad. E.

Htt. ,

dedilmiş bulunan para mütedavil sermayeye irad
kaydolunur.
MADDE 12 — Ceza ve tevkif evleri umura
müdürlüğü ile umum müdür muavinliği ve 9 ncu
ve daha yukarı derecedeki ceza tevkif evleri
müdürlüklerine ve 4 ncü dereceden bir aded Ad
liye başmüfettişliği ile 7 nci dereceden iki aded
üçüncü smıf Adliye müfettişliğine hâkim ve
müddeiumumilerden bulundukları derecede ka
nunî terfi müddetini henüz doldurmayanların da
bir yukan derece maaşile tayinleri ve kendilerine
tayin edildikleri derece maaşmm verilmesi caiz
dir. Şu kadarki, bu suretle geçdikleri dereceyi
umumî hükümlere göre iktisab edinciye kadar
bu maaş tayin edildikleri memuriyet haricindeki
vazifeler için mükteseb hak teşkil etmez.

MADDE 11 — Ceza ve tevkifevleri umum
müdürlüğü ile umum müdürlüğün şube müdür
lüklerine ve 9 ncu ve daha yukarı derecedeki
ceza ve tevkif evleri müdürlüklerine hâkim ve
müddeiumumilerle bu smıftan sayılanlardan bu
lundukları derecede kanunî terfi müddetini he
nüz doldurmayanların da bir yukarı derece ma
aşile tayinleri ve kendilerine tayin edildikleri
derece maaşmm verilmesi caizdir. Şu kadar ki,
bu suretle geçtikleri dereceyi umumî hükümle
re göre iktisab edinceye kadar bu maaş tayin
edildikleri memuriyet haricindeki vazifeler için
mükteseb hak teşkil etmez.

MADDE 13 — îşbu kanunun hükmü neşri ta
rihinden muteberdir.

MADDE 12 — Hükümetin 13 ncü maddesi
aynen

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

MADDE 13 — Hükümetin 14 ncü maddesi
aynen

Bş. V.
C. Bay ar
Da. V.

Ad. V.
Ş. Saraçoğlu
Ha. V. '

Mf. V.
8. Arıkan
S.Î.M.V.
Dr, M, Alaiaş

Na. V.
A. Çetinkaya
G. î. V.
Bana Tarkan

6-VI-1938
M. M. V.
K. Özalp
Ma. V.
F. Ağralı
îk. V.
Ş. Kesebir
Zr.V.
F. Kurdoğlu
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B. E.

MADDE 11 — Adliye
maddesi aynen.

encümeninin 11 ncİ

MADDE 12 — Hükümetin 13 ncü maddesi
aynen.
MADDE 13 — Hükümetin 14 ncü maddesi
aynen.
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