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Ceza tnfaz Kurumları ile Tevkif Evlerinin Yönetimine ve 
Cezaların tnf azma dair Tüzük 

BİRİNCİ KISIM 
Genel hükümler 

O eza infaz kurumları üe tevkif evleri : 

Madde 1 — Ceza infaz kurumları; ceza evleri ile ıslah evleridir. 
Ceza evleri ile tevkif evleri her mahkeme bulunan yerde, ıslah evleri 

Adalet Bakanlığınca belirtilecek yerlerde bulunur. 

Çocuk, kadın ve diğer hükümlülere ait ceza evleri açık, yarı açık ve 
kapalı olmak üzer sınıflandırılır. 

Tutuklular hükümlerden ayrı kurumlarda muhafaza edilirler. Bunlar 
için müstakil bir bina ayrılması kabil olmadığı takdirde kapalı ceza evlerinin 
kendilerine ayrılan kesimlerinde kalırlar. 

Hürriyeti bağlayıcı cezalarla tutukluluk kararlarının infaz edileceği 
kurumlar : 

Madde 2 — Hürriyeti bağlayıcı cezalar, açık, yarı açık ve kapalı ceza 
evleri ile ıslah evlerinde; tutukluluk kararları, tevkif evlerinde infaz olu
nur. 

Açık ceza evi: 
Madde 3 — Dıştan koruma ile görevli personeli bulunmayan ve firara 

karşı maniaları olmayan ceza evidir. 

Yan açık ceza evi : 

Madde 4 — Dıştan koruma ile görevli personeli bulunmayan ve fi
rara karşı maniaları olan ceza evidir. 

Kapalı ceza evi : 

Madde 5 — İçten ve dıştan olmak üzere koruma ile görevli perso
neli bulunan ve dışarıyla irtibat ve ihtilâtı mümkün olmayan ceza evidir. 

Ceza infaz kurumlarının kurulması: 

Madde. 6 — Açık, yarı açık ve kapalı ceza evleri ile ıslah evleri, lüzum 
ve ihtiyaç bulunan yerlerde ayrı ayrı kurulabileceği gibi, müdür ve per
soneli ayrı olmak şartiyle bir arada da kurulabilir. 

Kadın ceza evleri : 

Madde 7 — Kadın hükümlülerin hürriyeti bağlayıcı cezaları; açık, yan 
açık ve kapalı kadın ceza evlerinde infaz olunur. Bunlar için müstakil ceza 
evleri kurulamadığı takdirde, cezaları, diğer hükümlülere mahsus ceza ev
lerinin kadınlara ayrılan kesimlerinde infaz olunur. 

Çocuk ceza evleri : 

Madde 8 —ı Suçu işlediği zaman on beş yaşını bitirmiş olupta on sekiz 
yaşım bitirmeyen ve cezanın çektirilmesine başlandığı anda on sekiz yaşını 
doldurmayan hükümlülerin cezaları; açık, yarı açık ve kapalı çocuk ceza 
evlerinde infaz olunur. Bunlar için müstakil ceza evleri kurulamadığı tak
dirde, cezaları, diğer hükümlere mahsus ceza evlerinin çocuklara ayrılan 
kesimlerinde infaz olunur. 

Bunlar on sekiz yaşını geçtikleri zaman eğer hükümlülük süresi üç 
yıldan ve geri kalan süresi iki yıldan fazla ise diğer hükümlülere mahsus 
ceza evlerine naklolunurlar. Ancak, bunlardan, geçirdikleri süre içindeki 
hal ve durumlarına göre uygun görülenler, çocuk ceza evlerinde veya diğer 
hükümlülere mahsus ceza evlerinin çocuklara ayrılan kesimlerinde alıkonu-
Iabüirler. 

Hükmün infazına başlandığı tarihte on sekiz yaşını bitirmiş ve hüküm
lülük süresi üç yıldan az bulunmuş olupta geçmişteki hallerine nazaran 
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çocuk ceza evlerinde veya diğer hükümlülere mahsus ceza evlerinin çocuk
lara ayrılan kesimlerinde bulunmaları uygun görülenlerin cezaları bu ev
lerde çektirilir. 

Yukarıda yazılı hükümlülerden yirmi bir yaşını bitirenler herhalde 
diğer hükümlülere mahsus ceza evlerine naklolunurlar. 

Islah evleri : 

Madde 9 —. Suçu işlediği zaman on bir yaşını bitirmiş olupta on beş 
yaşını bitirmeyen ve cezanın çektirilmesine başlandığı anda on sekiz yaşını 
doldurmayan küçüklerin cezaları ıslah evlerinde çektirilir. 

Türk Ceza Kanununun 54 üncü maddesine göre mahkûm edilmiş olupta 
bu cezanın infazına başlandığı sırada veya daha evvel ayrıca işlediği fiilden 
dolayı yaşı sebebiyle halklarında Türk Ceza Kanununun 55 inci maddesinin 
tatbiki suretiyle hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmiş bulu
nanların bu cezaları, infazına başlanılan ceza ile birlikte sözü geçen 55 
inci maddede yazılı hükümler dahilinde çektirilir. 

İKİNCİ KISIM 

Personelle ilgili hükümler 

BÎRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

Personel : 

Madde 10 — 1 inci maddede yazılı kurumlarda bir müdür ve lüzumu 
halinde bir veya birden fazla müdür yardımcısı, müdür bulunmasına lüzum 
olmayan yerlerde bir memur bulunur. 

Bunlardan başka hükümlü ve tutuklu sayısına ve kurumların önem 
ve niteliğine göre bulunması gereken başlıca personel şunlardır : 

a) Yönetim servisi : İdare memuru, hesap memuru, memur, ayni
yat muhasibi, ambar memuru ve kâtip. 

b) Gözetim servisi: Başgardiyan ve gardiyanlar. 

c) Terbiye ve kalkınma servisi : Tarım uzmanı, yüksek ziraat mü
hendisi, inşaat mühendisi, teknikerler, teknisyenler, öğretmenler atelye 
şefleri, ustalar ve sürveyan. 

d) Sağlık servisi: Tabip, eczacı, hastane memuru, sağlık memuru 
ve hastabakıcılar. 

e) Yardımcı hizmetler servisi : Makinist, kaloriferci, elektrikçi, 
şoför, aşçı, çamaşırcı ve hademe. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Personelin görev ve yetkileri 

Müdürün görevleri : 

Madde 11 —. Müdür; kurumun üstüdür. Kanun, tüzük, yönetmelik 
hükümlerine ve yetkili mercilerden verilen emirlere göre görev yapar. 

Kontrol ve emir verme : 

Madde 12 — Müdür; kurumun bütün personeli üzerinde kanun, 
tüzük ve yönetmeliklerin gösterdiği şekilde gözetim ve denetim hakkını 
kullanır. Kurumun bütün personeline gerek söz ve gerek yazı ile emir 
vermeye yetkili olduğu gibi bu emirlerin yerine getirilip getirilmediğini 
izlemekle de yükümlüdür. 

Müdür yardımcısı veya idare memurları bu işlerde müdüre yardım 
ederler. 

Hesap işlerinin kontrolü : 

Madde 13 — Müdür; tüzük ve yönetmelik hükümleri ile yetkili mer
cilerden verilecek emirler dairesinde kurumun hesap işlerinin iyi bir 
şekilde yürütülmesinden ve denetiminden birinci derecede sorumludur. 

Islah ve sağlığı koruma : 

Madde 14 — Müdür; hükümlülerin ıslahı, hükümlü ve tutukluların 
okutulması, bilgilerin artırılması, iş faaliyetlerinin düzenlenmesi ve geliş
tirilmesinin sağlanması bakımından tüzük hükümlerini iyi bir şekilde 
uygulamak ve sağlık durumları ile yakından ilgilenmekle yükümlüdür. 
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Aylık rapor : 

Madde 15 — Müdür, her ay sonunda Adalet Bakanlığınca istenilen 
îststistikî bilgi ile birlikte, kurumun bir aylık çalışmasını ve gelişmesi 
yolunda alınması gerekli görülen tedbirleri gösterir bir rapor düzenleyerek 
Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Cumhuriyet Savcılığına tevdi 
eder. 

Denetim : 

Madde 16 — Müdür, haftada en az bir defa olmak üzere gündüzleri, 
cn beş günde en az bir defa olmak üzere de geceleri kurumun bütün 
faaliyetlerini tetkik ederek, işlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve verilen 
emirleri dairesinde yürüyüp yürümediğini denetler. Aldığı neticeleri ve 
gördüğü noksanları denetim defterine kaydeder. 

Müdür yardımcısının görevleri: 

Madde 17 — Müdür yardımcısı; müdürün yardımcısı olup müdür 
tarafından kendisine verilen işleri görür ve müdürün bulunmadığı zaman 
ona vekâlet eder. 

İdare memurunun görevleri: 

Madde 18 — İdare memuru; hesap memuru ile ayniyat muhasibinin 
görevleri dışında kalan bütün idarî işleri yapar. 

Hesap memurunun görevleri : 

Madde 19 — Hesap memuru, kurumun para ve muhasebe işlerini, 
kanun, tüzük ve yönetmelikler dairesinde yerine getirilmesinden ve mu
hasebe defterleri He sarf evrakının düzenlenmesinden ve korunmasından 
sorumludur. 

Memurun görevleri : 

Madde 20 — Memur; müdürü olmayan küçük ceza evleri ile tevkif 
evlerinde kurumun üstüdür. Bu yerlerde kanun, tüzük ve yönetmelik hü
kümlerine ve yetkili mercilerden verilen emirlere gore müdüre ait görev
leri yapar. 

Müdürü olan kurumlarda, müdür tarafından kendisine verilen işleri 
görür. 

Ayniyat muhasibi ve ambar memurunun görevleri : 

Madde 21 — Ayniyat muhasibi; kurumun ayniyat hesaplarını görür. 
Ambar memuru, usulüne göre, ambar muamelât ve kayıtlarını tutar, bu 
husustaki belgeleri düzenler ve korur. 

Kâtibin görevleri : 

Madde 22 — Kâtip; kurumun yazi işleri ile müdür tarafından ken
disine verilecek diğer işleri görür. 

Başgardiyanın görevleri : 

Madde 23 Başgardiyan gözetim servisinin üstüdür. 
Kurumun inzibat ve disiplinin temini için müdür ve yardımcısı veya 

bunların bulunmadığı yerlerde memur tarafından verilen emirleri yerine 
getirir ve bunların uygunlamasını kontrol eder. Gardiyanların çalışmasını, 
nöbet cetvellerini düzenler ve bunları müdüre, müdürü olmıyan yerlerde 

memura onaylatır. 

Yoklama : 
Madde 24 - Başgardiyan, her akşam yemeğinden evvel nöbetçi 

gardiyanla birlikte hükümlü ve tutukluları yoklama defterine göre yoklar 
ve mevcudun tam olup olmadığını deftere işaret ve nöbetçi gardiyanla 
birlikte imza eder. 

Gardiyanların görevleri: 
Madde 25 — Gardiyanlar; kurumun inzibat ve disiplinin temini, hü

kümlü ve tutukluların gözetimi ve kurumun temiz tutulması ile görevli 
olup, hükümlü ve tutukluların iç yönetmeliklere uygun surette hareket 
etmelerini sağlar. Müdür ve yardımcısı veya bunların bulunmadığı yer
lerde memur üe başgardiyan tarafından verilen emirleri yapar. 

Nöbet : 
Madde 26 — Gardiyanlar, nöbet görevlerini, başgardiyan tarafından 

düzenlenen ve müdür veya müdürü olmayan yerlerde memur tarafından 
onaylanmış olan bir nöbet cetveline göre yerine getirirler. 
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İzin : 

Madde 27 — Başgardiyan ve gardiyanlara haftada yirmi dört saat 
izin verilir. Herhangi bir şekilde aynlan gardiyanın yerine görevi yapacak 
olan gardiyanın adı başgardiyan, ayrılan başgardiyan ise, müdür veya 
müdürü olmayan yerlerde memur tarafından nöbet cetveline işaret edilir. 

Haftalık izin dışında, başgardiyan ve gardiyanlar, müdürün veya 
müdürü olmayan yerlerde memurun yazılı emri olmadıkça kurumdan 
ayrılamazlar. 

Başgardiyan ve gardiyanların kıyafetleri : 

Madde 28 — Başgardiyan ve gardiyanların kıyafetleri, Adalet Ba
kanlığınca, bir yönetmelik ile tespit edilir. 

Teknik personelin görevleri: 

Madde 29— Tarım uzmanı, yüksek ziraat mühendisi, inşaat mühen
disi, tekniker veya teknisyenler; çalıştıkları iş kolunun bütün gereklerini 
yerine getirmekle sorumlu olup bu yoldaki çalışmalarını en az üç ayda 
bir raporla kurum idaresine bildirirler. 

Öğretmenin görevleri: 
Madde 30 — Öğretmenin görevi; hükümlü ve tutukluların eğitim ve 

öğretimleri ile manevi kalkınmalarını sağlamaktır. 

öğretme zorunluluğu : 

Madde 31 — Belirli öğrenim dönemi sonunda her hükümlüye okuma 
yazma öğretilmemiş olmasından öğretmen sorumludur. Okuma yazma 
öğrenmekte herhangi bir sebeple büyük "kabiliyetsizliği görülenlerin adları 
öğretmen tarafından kurumun müdürüne bildirilir. Müdür ve öğretmen 
bu gibilerin okuma yazma öğrenmeleri için gereken tedbirleri alırlar. 

Okul fişi : 

Madde 32 — Öğretmen; kurum okuluna devam eden hükümlülerin 
adlarını, devama başladıkları tarihi ve hangi sınıfa devam ettiklerini, baş
ladıkları tarihteki öğrenim seviyesini, eğitim ve öğretimde gösterdikleri 
ilerlemeyi, çalışkanlık derecesini, devam süresini, okula bağlılığını, bir 
sınıftan diğer sınıfa yükselmelerini, genel hal ve gidişlerini gösterir birer 
okul fişi düzenler. 

Atelye şefleri ile ustaların görevleri : 

Madde 33 — Atelye şefleri ile ustaların görevleri; hükümlü ve tutuk
luların atelyelerde verimli bir şekilde çalışmalarım ve sanat öğrenmelerini 
sağlamaktır. 

Sanat öğretmek zorunluluğu : 

Madde 34 — Üç seneden beri kurumda bulunan hükümlünün tah
liyesinden sonra hayatını kazanmak imkânını kendisine verebilecek dere
cede bir sanat öğretilmemiş olmasından atelye şefleri sorumludur. 

Herhangi bir şekilde sanat öğrenmekte kabiliyetsizliği görülen hü
kümlülerin adı atelye şefi tarafından kurum müdürüne bildirilir. 

Kurum müdürü ve atelye şefi, bu gibi hükümlülerin bir sanat öğren
melerini sağlamak için. gereken tedbirleri alırlar. 

Sanat fişi : 

Madde 35 — Atelye şefi; hükümlünün sanat durumunu, işe bağlılık 
derecesini, verilen işe itiraz edip etmediğini, işi yapmamak veya terket-
mek için uydurma sebep arayıp aramadığını ve sanattaki gelişmesini gös
terir bir sanat fişi düzenler. 

Sürveyanm görevleri : 

Madde 3S — Sürveyan; kurum müdürü ve çalıştığı iş kolunun yet
kili üstleri tarafından verilen görevlerden başka, hükümlü ve tutukluların 
çalışmasını sağlamak ve kontrol etmek ve çalışma flşleriyle puvantaj 
defterlerini düzenli bir şekilde tutmakla yükümlüdür. 

Tabiplerin görevleri : 

Madde 37 — Tabip; kurumun sağlık şartlarını düzenlemek, hükümlü 
ve tutuklularla kurum personelinin muayene ve tedavilerini yapmakla 
yükümlüdür. 

Sağlık gözetimi : 
Madde 38 — Tabip, kurumu sık sık denetler ve acele tedbir alın

masını gerektiren önemli hastalıklar hakkında derhal müdüre rapor verir. 
En az on beş günde bir defa olmak üzere kurumu tamamiyle gezerek 
sağlık durumuna ve lüzumu halinde alınması gereken tedbirlere dair dü
şüncesini raporla müdüre bildirir. 

Gıda maddelerinin muayenesi: 

Madde 39 — Tabip, kurum tarafından satın alman bütün gıda mad
delerini muayene ve bunların kabul veya reddine ıdair düzenlenecek 
tutanağı imza eder. 

Kurumun sağlık durumunu bozan hareketlerin ihbarı : 

Madde 40 —. Tabip, temaruz eden hükümlü ve tutuklularla tedavi
den kaçmaya çalışanların ve kurumun sağlığmı bozacak şekilde hareket 
edenlerin adlarını müdüre bildirir. 

Rapor : 

Madde 41 — Tabip, kurumda çıkan hastalıkların nev'i ve hastala
nanların sayısına, hastalıkların önüne geçmek için uygun gördüğü tedbir
lere ve ayrıca iaşenin kalitesine, miktarına ve dağıtım şekillerine, hü
kümlü ve tutuklular ile personelin temizliğine ve elbiseleri ile yatak ta
kımlarına, kurumun sıhhî tesisat, ısıtma .aydınlatma ve havalandırma 
tesislerinin sağlık şartlarına elverişli bir şekilde işleyip işlemediğine, be
den eğitim ve spor faaliyetlerinin sağlık şartlarına uygun bir şekilde 
yürütülüp yürütülmediğine dair hususları, her ay sonunda, hazırlayacağı 
bir raporla müdüre bildirir. 

Müdür bu raporda belirtilen tasviyelerin yerine getirilmesi için ge
rekli tedbirleri alır. 

Eczacının görevleri : 

Madde 42 — Eczacı; kurum tabibinin vereceği reçetelere göre ilâç
ları hazırlar ve hastalara dağıtır. 

İlâçların alımı ve saklanması: 

Madde 43 — Eczacı, kurumda bulunan ilâçları iyi bir şekilde koru
makla ve gereken ilâçları almak için kurumun tabibine vaktinde haber 
vermekle yükümlüdür. 

Hastane memuru, sağlık memuru ve lıastabakıctiann görevleri: 

Madde 44 — Hastane memuru, sağlık memuru ve hastabakıcılar; 
tabibin gözetimi altında olup, onun göstereceği işleri yaparlar. 

Müstakil tabibi bulunmayan kurumlar : 

Madde 45 — Müstakil müşahede ve sınıflandırma merkezleri ile mü
şahede ve sınıflandırma merkezi olarak kabul edilen veya teşkilâtı müsait 
bulunan kurumlarda yeteri kadar tabip bulundurulur. Ancak müstakil 
tabibi bulunmayan kurumların sağlık işleri mahallî hükümet veya belediye 
tabipleri tarafından asli görevlerinin müsaadesi oranında yerine getirilir. 

Yardımcı hizmetler servisi personelinin görevleri: 

Madde 46 — Yardımcı hizmetler servisinde çalışan personel, kurum 
müdürünün vereceği işleri ve çalıştığı iş kolunun bütün gereklerini yerine 
getirmekle yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Personelin yükümlülüğü ve yasaklar 

Ciddi ve dürüst hareket: 

Madde 47 —. Kurumlar personeli, hükümlü ve tutuklulara karşı ciddi • 
ve dürüst hareket etmek zorundadırlar; görevlerinin icapları dışında, hü
kümlü ve tutuklular ve bunların yakınları ile herhangi bir suretle müna
sebette bulunamazlar. 

Eşit işlem : 

Madde 48 — Kurumıar personeli, bütün hükümlü ve tutuklulara eşit 
işlem yapmak zorundadırlar. 
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Yasak olan haller : 

Madde 49 — Kurumlar personeli, hükümlü ve tutuklulara karşı 
memuriyet nüfuzlarını kıracak her türlü hareketten kaçınırlar. Özellikler; 
hükümlü ve tutuklulardan ve yakınlarından borç, hediye, teberru vesair 
adlar altında para veya herhangi bir şey almaları ve bunlara bu suretle 
bir şey vermeleri veya bunlarla alım satım muameleleri yapmaları yasak
tır. 

Hükümlü ve tutukluların şahsî işlerde çalıştırılmaması: 

Madde 50 — Kurumlar personeli, hükümlü ve tutukluları şahsî iş
lerinde çalıştıramazlar. 

Sır saklamak : 
Madde 51 — Kurumlar personeli, sır saklamak zorundadırlar. Yet

kili makamdan başka hiçbir makam veya şahsa, gizli tutulması gereken 
hususlar hakkında, bilgi veremezler. 

Müdafi tavsiye edememek ; 

Madde 52 — Kurumlar personeli, hükümlü ve tutuklulara, müdafi 
seçiminde, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak etki yapamazlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Disiplin işlemleri 

Personel hakkında uygulanacak disiplin işlemleri : 
Madde 53 — Kurumlar personeli hakkında Devlet Memurları Kanu

nunda yazılı disiplin işlemleri uygulanır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Yönetim kurulu, disiplin kurulu 

Yönetim kurulu: 

Madde 54 — Yönetim kurulu; mümessil, müdür veya yardımcısı
nın başkanlığında, hesap memuru, idare memuru, ambar memuru ve kâ
tipten teşekkül eder. 

Teknik işler, malzeme alımları ve taahhüt işleri ile ilgili hususların 
görüşülmesinde yönetim kuruluna, işin mahiyetine göre teknik bir perso
nel ve atelye şefi de katılır. 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri: 
Madde 55 — Yönetim kurulu, kurumun döner sermaye ile ilgili alım 

ve satım işlerini görür. Bu husustaki görev ve yetkileri yönetmelik ile 
tespit olunur. Ayrıca İ02, 203, 212 ve 218 inci maddelerde belirtilen gö
revleri yapar. 

Disiplin kurulu : 

Madde 56 — Disiplin kurulu; kurum müdürünün başkanlığında, öğ
retmen, tabip, idare memuru, atelye şefi ve başgardiyandan teşekkül eder. 

Disiplin kurulunun görevi : 

Madde 57 — Disiplin kurulu; hükümlülerin mükâfatlandırılması, ce
zalandırılması veya haklarında tedbir alınması veya iyi hal durumları
nın tespiti işleri ile Tüzükle verilen diğer işleri yapar. 

Disiplin kurulunun görevine giren işler, kurula, müdür tarafından 
intikal ettirilir. 

Disiplin kurulu teşkiline imkân görülmeyen kurumlarda bu işler o 
yer Cumhuriyet Savcısı ve yalnız sulh hâkimliği teşkilâtı bulunan yer
lerde sulh hâkimi tarafmdan yapılır. 

Disiplin kurulu kararlarının yerine getirilmesi : 
Madde 58 — Disiplin kurulu kararları kurum müdürü tarafından 

yerine getirilir. 

Kurutların toplanması: 

Madde 59 — Yönetim kurulu ve disiplin kurulu, üyelerinin çoğun
luğu ile toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oylarda 
eşitlik halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu tercih olunur. 

Her toplantı sonunda gelecek toplantı tarihi tespit ve karara bağ
lanır. 

Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir. 

Kararların deftere geçirilmesi : 
Madde 60 — Yönetim kurulu ve disiplin kurulu tarafından verilen 

kararlar özel bir karar defterine yazılır ve mevcut üyeler tarafından 
imza olunur. 

Verilen karara ayrışık görüşte olanlar, sebeplerini yazarlar ve imza 
ederler. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Cezaların yerine getirilmesi 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ölüm cezası ve yerine getirilmesi 

Ölüm cezası: 
Madde 61 — Ölüm cezası, buna mahkûm olan kimsenin asılması su 

retiyle hayatının izalesidir. 

ölüm cezasının yerine getirilmesi : 

Madde 62 — Ölüm cezası, hükümlünün mensup olduğu din ve mez
hebin özel günlerinde, gebe kadınlar doğurmadıkça, akıl hastalığına duçar 
olanlar iyileşmedikçe, infaz olunmaz. 

Hükümlüler birkaç kişi olursa birbirinin karşısında asılmazlar. 
ölüm cezası, hükmolunan kimse hakkında mahkûmiyet ilâmı Yar-

gıtayca onaylandıktan ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yerine getiril
mesine karar verildikten sonra bu bölümde tespit edilen esaslar dahilinde 
gizli şekilde infaz olunur. 

İnfaz yeri: 
Madde 63 — ölüm cezası, diğer hükümlü ve tutukluların göremi-

yecekleri şekilde, kapalı ceza evleri içinde ve özel yerde infaz edilir. 

İnfaz zamanı: 

Madde 64 — Ölüm cezası, güneş doğmadan önce infaz olunur. 

İnfazın gizliliği : 
Madde 65 — infaz yerinde, 66 ncı maddede gösterilenlerden başka, 

herhangi bir kimse bulunamaz. 
İnfazın yapılacağı, diğer hükümlü ve tutuklulardan gizli tutulur. 
İnfaz sırasında diğer hükümlü ve tutukluların bulundukları yerden 

çıkmamaları ve infazdan haberdar olmamaları için gerekli tedbirler alı
nır. 

İnfaz yerinde bulunacaklar : 

Madde 66 — İnfaz yerinde; hükmü veren mahkeme kurulundan bir 
kişi ile Cumhuriyet Savcısı, tabip, zabıt kâtibi ve ceza evi müdürü bulu
nur. 

Ölüm cezası, hükmü veren mahkemenin yargı çevresinden başka bir 
yerde infaz edilecekse, o yerin aynı derecedeki mahkeme kurulundan bir 
kişi ile yukarıdaki fıkrada gösterilen diğer görevliler bulunur. 

Hükümlü yabancı uyruklu ise, bağlı bulunduğu devletin konsolosuna 
da, cezanın infazında hazır bulunabileceği bildirilir. 

Hükümlünün mensup olduğu dinin ruhani sıfatını haiz bir kişi ile 
müdafii veya istek üzerine, infazın geciktirilmemesi ve emniyet ve asa
yiş yönünden sakınca görülmemesi şartiyle hükümlünün ailesi efradın
dan birisi dahi cezanın infazında hazır bulunabilirler. 

İnfaz yerinde alınacak tedbirler : 

Madde 67 — İnfaz sırasında, infaz yerinde çıkabilecek herhangi bir 
olayın önlenmesi için önceden yeteri kadar jandarma ve polis kuvveti 
hazır bulundurulur. 

İnfazın şekli: 

Madde 68 — ölüm cezasının infazı için gereken hazırlıkların ta
mamlanmasından sonra, hükümlü, tecrit edildiği kısımdan alınarak 
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faz yerine getirilir ve hükmün huzurda okunmasını müteakip ceza 
infaz olunur. 

İnfazdan sonra yapılacak işlemler : 
Madde 69 — Hükümlünün ölümü tabip tarafından tespit edildikten 

sonra, ceset, teshirine müsade edilmeden, infaz araçları ile birlikte der
hal kaldırılır. 

Asılan kimsenin cenazesi merasim yapılmadan gömülmek üzere mi
rasçılarına verilir. Mirasçıları olmadığı veya kabul etmediği takdirde 
belediye tarafından gömdürülür. 

ölümün şahsî eşyaları da mirasçılarına, yabancı uyruklu ise bağlı 
bulunduğu devletin konsolosluğuna, bunlar yoksa mahallî sulh hâkimine 
verilir. 

İnfazın sonucu : 

Madde 70 — Ölüm cezasınm yerine getirilmesinden sonra durum 
bir tutanak ile tespit ve 66 ncı maddede gösterilen görevliler tarafından 
imza olunur. İnfazdan sonra Türk Ceza Kanununun 43 üncü maddesi 
hükmü yerine getirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların yerme getirilmesi 

Tarifi: 

Madde 71 — İnfaz yönünden uzun süreli hürriyeti bağlayıcı ceza
lar, müebbet veya muvakkattir. 

Müebbet ölünceye kadar devam eder. 
Muvakkat uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar altı aydan yukarı 

olanlardır. 

Müşahadeye tabi tutulma : 

Madde 72 — Müebbet ağır hapis cezasına veya uzun süreli hürriyeti 
bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar, haklarında tatbik edilecek rejimi, ah
lâki temayüllerini ve tefriki icabeden kurumu tespit için tecrit edilmek 
suretiyle bir müşahadeye tabi tutulurlar. 

Müşahade müddeti 60 günü geçemez. 
Hükümlünün ahvali mahsusasına ve suçun işlenmesindeki suret ve 

şekil hususiyetlerine göre, icabında müşahadeye tabi tutulmıyabilir. 

Bakiye cezaları altı aydan aşağı bulunanlar müşahadeye tabi tutul
mazlar. 

Müşahade merkezinin düşüncesiyle birlikte ilgili dosya Adalet Ba
kanlığına verilir. Bakanlık, buna dayanarak, hükümlünün gönderileceği 
kurumu belirtir. 

Müşahade ve sınıflandırma merkezlerinin kuruluşu : 

Madde 73 — Münferit hücreleri bulunan müstakil binalarla ceza 
evinin ayrı kesiminde münferit hücreleri olan ceza evlerinden hangile
rinin müşahade ve sınıflandırma merkezi olarak kullanılacağını Adalet 
Bakanlığı tayin eder. 

Bu merkezlerde; kriminoloji ve ceza hukuku sahasında bilgi ve tec
rübe sahibi olan bir müdür, psikiyatri veya psikolog, pedagog ve sosyal 
hizmetler mütehassısı ile merkezin iyi bir şekilde işlemesini sağlıyacak 
sayıda meslekî ehliyeti haiz personel bulunur. 

Müşahade ve sınıflandırma merkezlerinin görevi: 

Madde 74 — Müşahade ve sınıflandırma merkezleri; 
1) Müşahadeye tabi tuttuğu hükümlülerin ahlaki temayüllerini, 

ayrılması gereken kurumu ve haklarında uygulanacak rejimi belirtir ve 
bu husustaki düşüncesini Adalet Bakanlığına bildirir. 

2) Hükümlülerin ceza evlerinde gruplara ayrılması, bunlara tat
bik edilecek metodun tespiti hususlarında Adalet Bakanlığına tavsiyede 
bulunur. 

Müşahade ve sınıflandırma merkezlerinin yetkileri : 

Madde 75 — Müşahade ve sınıflandırma merkezleri uzun süreli hür
riyeti bağlayıcı cezaya hüküm giymiş olupta bakiye cezası altı aydan 
yukarı olan hükümlüleri müşahadeye tabi tutar. 

Şu kadar ki 72 nci maddenin üçüncü fıkrasında yazılı hallerde hü
kümlüyü müşahadeye tabi tutmayabilir. 

Müşahade ve sınıflandırma merkezlerinin işleyişi : 

Madde 76 —• Müşahade ve sınıflandırma merkezlinde; kazaî, sosyal, 
tıbbî, kriminolojik, psikolojik, psikoteknik, psikiyatri ve ceza hukuku 
bakımından veya gerekli görülecek diğer her türlü tetkik ve tahliller ya
pılır. 

Müşahade ve sınıflandırma merkezlerinin işleyişine ait diğer hu
suslar Adalet Bakanlığınca düzenlenecek yönetmelikte belirtilir. 

Uygulanacak metodun tespiti: 
Madde 77 — Hükümlüler hakkında uygulanacak metot ferdileştir-

me suretiyle tayin edilir. Bunun için; hükümlülerin geçmişteki hayatı, 
sabıkası, bedenî, aklî ve sağlık durumu, suçu işlemesindekı hal ve özel
likleri, sanat ve meslekî kabiliyetleri, ihtiyaçları, salıverilmesinden sonra 
döneceği muhit ve hükümlülük süresi gözönünde bulundurulmak ve dos
yası da değerlendirilmek suretiyle, tahliyelerinden sonra hayatlarını ka
zanabilecek derecede bir sanat öğretmek, serbest hayatta başarılı ola
bilmeleri amaciyle gerekli bilgileri vermek, okuyup yazma öğretmek, 
manevî kalkınmalarını sağlamak, sosyal bilgilerini arttırmak, yurt ve 
ulus sevgilerini kuvvetlendirmek, aile ve toplumla ilişkilerini düzenlemek 
gibi ferdî durumlarına uygun görülecek metotlardan biri tespit olunur. 

Hükümlülerin gruplara ayrılması: 

Madde 78 — Hükümlüler, ceza evlerinde; 
1) İlk defa suç işleyenler, mükerrirler ve itiyadî veya meslekî suç

lular, 
2) Aklî ve bedenî durumları ve yaşları dolayısiyle özel bir infaz 

rejimine tabi tutulacak olan suçlular, 
3) Siyasî suçlular, 
gibi gruplara ayrılırlar. 
Birinci bentde yazılı gruba girecek hükümlüler; ayrıca yaşlan, hü

kümlülük süreleri ve suçlarının nevileri itibariyle de bir tasnife tabi tu
tulurlar. 

Hükümlülerin gruplara ayrılmalarına ve bu gruplar içinde tasnife 
tabi tutulmalarına ait diğer hususlar Adalet Bakanlığınca düzenlenecek 
yönetmelikte belirtilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kısa süreli hürriyeti başlayıcı cezalar ile bu cezalar yerine 
uygulanabilecek cezaların yerine getirilmesi 

Tarifi : 
Madde 79 — İnfaz yönünden kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalar 

altı aya kadar (Altı ay dahil) olanlardır. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların yerine getirilmesi: 
Madde 80 — Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm olan

lar, müşahade ve sınıflandırma merkezlerine gönderilmezler. Bunlar, uzun 
süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olan hükümlülerin bulundukları 
ceza evlerinden ayrı ceza evlerine veya aynı ceza evlerinin ayrı kesim
lerine konulurlar. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza yerine hükmolunan çalıştırma : 

Madde 81 — 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci bendine 
göre kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza yerine mahkemelerce verilen 
ve kesinleşen çalıştırmaya ait ilâmlar; kararda belirtilen iş yerlerinden, 
suçlunun bedeni teşekkülâtı, sağlık, sanat ve meslek gibi özel durum
ları ve suçun tişlenmesindeki hal ve özellikler gözönünde bulundurularak, 
kabil olduğu kadar ikametgâhından, iş ve mutat çalışma yerinden uzak 
olmıyan mahallerde, çalıştırılmak suretiyle yerine getirilir. 

İş temin etme zorunluğu : 

Madde 82 — Cumhuriyet savcısı, çalıştırılacak hükümlüye, ilâmında 
yazılı çalıştırma yerleri ile temasa geçerek iş temin eder. 

Ödenecek ücret: 

Madde 83 —• Hükümlünün ücreti, çalıştırılacağı kurumdaki cari 
ücret üzerinden tespit edilir. 
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Kurumun yükümü : 
Madde 84 — Hükümlü, işine özürsüz olarak devam etmediği veya ge

reği gibi çalışmadığı takdirde, durum çalıştığı kurum tarafından bir ra
porla Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. 

Eğitim veya ıslah müessesesine devam etmek : 

Madde 85 —• 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü bendine 
göre kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza yerine mahkemelerce verilen ve 
kesinleşen bir eğitim veya ıslah kurumuna devam etmeye ait ilâmlar; 
kararda belirtilen eğitim veya ıslah kurumlarına hükümlünün gönderil
mesi suretiyle yerine getirilir. 

Kurumun yükümü : 
Madde 86 — Hükümlü, gönderdiği eğitim ve ıslah kurumuna özür

süz olarak devam etmediği veya kurumun düzen veya kurallarına uyma
dığı takdirde, durum, devama zorunlu bulunduğu kurum tarafından bir 
raporla Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların yerine getirilmesinin 
özel şekilleri 

Oturduğu yerde infaz : 
Madde 87 — 647 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci bendine 

göre, mahkemece, hükümlük hakkında cezanın oturduğu yerde çektiril-
mesine dair verilen ve kesinleşen ilâm Cumhuriyet Savcılığına tevdi edil
diğinde, Cumhuriyet Savcısı; hükümlünün oturduğu yeri müştemilâtiyle 
birlikte tayin ve bu yerden hiçbir surette ayrılmamasını, aksi halde tec
ziye edileceği gibi geri kalan cezayı da ayrıca ceza evinde çekeceğini 
kendisine izah ve infazın başladığı ve son bulduğu tarihleri de tespit ve 
iade etmek üzere ilâmı mahalli zabıtaya havale eder. 

Hükümlü, oturduğu yerden ayrılmamak gartiyle işleri ile meşgul 
olabilir. 

Hafta sonu infaz : 

Madde 88 — 647 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci bendine 
göre mahkemece, hakkında, ceza evine her hafta Cuma günleri en geç 
saat 19 da girmek ve Pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle ceza
sının infazına karar verilen ve ilâmı kesinleşen hükümlü, diğer hüküm
lülerden ayrı kısımlara alınır. 

Geceleri infaz : 

Madde 89 — 647 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü bendine 
göre, mahkemece, hakkında, ceza evine her gün saat 19 da girmek ve 
sabahları saat 7 de çıkmak suretiyle cezasının infazına karar verilen ve 
ilâmı kesinleşen hükümlü, diğer hükümlülerden ayrı kısımlara alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Para cezalarının tarifi ve yerme getirilmesi 

Tarifi : 
Madde 90 — Para cezası, kanunda yazılı hadler arasında tayin olu

nacak bir miktar paranın, Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir. 

ödeme şekilleri : 

Madde 91 — Para cezası hükmünü bildiren Uâm kesinleşince Cum
huriyet Savcılığına verilir. Cumhuriyet Savcısı bir ay içinde para cezasını 
ödemesi için hükümlüye usulü dairesinde bir ödeme emri tebliğ eder. 

Hükümlü tebliğ olunan Ödeme emri üzerine süresinde para ceza
sını ödemek zorundadır. 

Mahkeme, ilâmında; para cezasının taksitle ödenmesini ve taksit
lerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tama
men tahsilinin gerektiğini belirtmiş ve hükümlü de taksitlerden birisini 
süresinde ödememiş ise geri kalan miktarın tamamının tahsili yoluna 
gidilir. 

ödemeye malî kudreti elverişli olanlardan para cezasının tahsili .-
Madde 92 — ödemeye malî kudreti elverişli bulunan hükümlü, öde

me emrinin tebliğinden itibaren bir ay içinde hükmolunan para cezasının 
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tamamını veya mahkemece tayin edilen sürelerdeki taksitlerden birisini 
ödemediği takdirde, hükmü veren mahkemece hükümlünün ücret, maaş 
veya mevcut ve müstakbel diğer gelirlerinin yüzde yirmi beşini aşmayan 
bir kısmını, bunu ödeyecek bir kimse veya kurum tarafından tutularak, 
göstereceği bir mercie yatırılmasına veya para cezası ödeninceye kadar 
hükümlünün taşınır veya taşınmaz mallarına, üçüncü şahıslar nezdindeki 
haklarına tedbir konulmasına karar verilmiş ise, bu tedbir kararının Cum
huriyet Savcılığınca infazını müteakip, para cezasının tahsili için, ilâm, 
mahallin en büyük mal memurluğuna verilir. Mal memurluğunca hapisle 
tazyik hükmü ayrık olmak üzere Âmme Alacaklarının Tahsili Usulü Hak
kında Kanun hükümlerine göre infaz olunur. 

Ödemeye malî kudreti müsait olmayanlardan para cezasının tah
sili : 

Madde 93 — Ödemeye malî kudreti müsait olmadığı usulen tespit 
edilenler hakkında hükmedilen para cezası hürriyeti bağlayıcı cezaya 
çevrilemez. Bu takdirde Devlet, İktisadî Devlet Teşekküleri, belediye ve 
diğer amme hizmetlerinde bir yılı geçmemek üzere çalıştırılır. 

Rayice göre emsallerine ödenen ücret tutarı hükmolunan para ce
zasına mahsup edilir. Çalıştırma esnasında geri kalan para ödenirse ted
bir kaldırılır. 

Çalıştırma süresi para cezasını tamamen karşılamamış olursa geri 
kalan paranın tahsili için ilâm Cumhuriyet Savcılığında mahallin en fc-ü-
yük malmemuruna verilir. Malmemurluğunca, hapis ile tazyik hükmü ay
rık olmak üzere Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre infaz olunur. 

Cumhuriyet Savcısı, çalıştırdığı hükümlüye, çalıştırma yerleri ile 
temasa geçerek iş sağlar ve bu çalıştırmada 81, 83 ve 84 üncü madde
lerin bu hususa ilişkin hükümleri uygulanır. 

BEŞİNCİ KISIM 
Hükümlü ve tutukluların kurumlara kabulü, 

yerleştirilmesi, tretman ve izinleri 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Ceza infaz kurumları ile tevkif evlerine kabul 

Kabul şartları: 

Madde 94 — Yetkili makamdan verilen tutukluluk müzekkeresi veya 
yetkili makamdan infazı istenen kesinleşmiş mahkûmiyet ilâmı olmak
sızın hiçbir kimse ceza infaz kurumuna veya tevkif evine konulamaz. 

Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlan ile tevkif evlerine 
alınmalarında, başka kuruma nakillerinde veya hastaneye şevklerinde, 
bunların istekleri üzerine veya ölümleri halinde resen, ailelerine veya 
gösterdikleri başka şahıslara, asker kişilerin kayıtlı bulundukları asker
lik şubelerine ve yabancı uyrukluların bağlı bulundukları devletin kon
solosluklarına, durumdan bilgi verilir. 

Hükümlü ve tutukluların deftere kaydı: 

Madde 95 — Ceza infaz kurumuna konulan hükümlülerin adı ve 
soyadı, işledikleri suç, cezalarının nevi ve suresi, mahkûmiyet ilâmının 
tarih ve numarası ve şahsî hürriyetinin tahdidine başlandığı gün (Hü
kümlü defteri) ne kayıt olunur. Bu defterdeki sıra numarası aynı za
manda hükümlünün numarasıdır. 

Tutuklular için ayrı bir defter tutulur. 

Analarından ayrilamıyacak olan çocuklar : 
Madde 96 — Anası tutuklu veya hükümlü olupta dışarda himaye

sine verilecek kimseleri bulunmayan veya hiçbir suretle bir himaye ku
rumuna verilmesi kabil olmayan küçük ve bakıma muhtaç çocuklar, ba
kabilecek bir kuruma veya aile efradından birine verilinceye kadar ana
larının yanında kalırlar. 

Geçici koğuş : 
Madde 97 — Kuruma gelen her hükümlü, önce geçici koğuşa alı

nır ve burada en çok üç gün kalır. 

Hükümlülerin kabul muayenesi : 
Madde 98 — Geçici koğuşta bulunan hükümlü, kurum, hastane 

veya revirine gönderilerek tabip tarafından muayene ve çiçek, tifo aşıları 
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ile gereken diğer aşılar yapılır. Muayene neticesi sağlık fişine kaydo
lunur. 

Muayene sonucunda hükümlünün kurumda tedavisi mümkün olma
yan bir hastalığa veya bulaşıcı bir hastalığa veya cezasının infazına en
gel herhangi bir maluliyete müptela olduğu tespit edilecek olursa, du
rum derhal kurum müdürlüğü aracılığı ile Cumhuriyet Savcılığına bildi
rilir. 

Hükümlülerin okuma, yazma ve öğrenim seviyelerinin ilk yokla
ması : 

Madde 99 — Geçici koğuşta bulunan hükümlülerin okuma, yazma 
ve öğrenim seviyesi evvelce tayin edilmemiş olması halinde, kurum öğ-
retmenince, bulunmadığı takdirde idarece tespit olunur. 

İlgililer, okuma, yazma ve öğrenim seviyesine göre ceza infaz ku
rumu okulunun hangi sınıfının derslerini takip edebileceğine ve diğerle
rine yetişebilmesi için özel ders verilmesi gerekip gerekmediğine dair dü
şüncelerini de bir raporla kurum müdürlüğüne bildirilir. 

Hükümlülerin sanat bilgilerinin ilk yoklaması : 

Madde 109 — Geçici koğuşta bulunan hükümlülerin bir sanatı olup 
olmadığı, var ise nev'i ve derecesi, evvelce tayin edilmemiş olması ha
linde, atelye -şefi tarafından tespit olunur ve durum yazı ile kurum mü
dürlüğüne bildirilir. 

Hükümlünün çalıştırılacağı iş nev'inin tespiti: 

Madde 101 — Hükümlünün hangi işte çalıştırılacağı, evvelce tayin 
edilmemiş olması halinde, atelye şefince düzenlenen rapor, mahkûmiye
tinden evvelki sanatı, yaşı, sosyal durumu, tahliyesinden sonra döneceği 
muhitte geçerli sanatlar ve hükümlünün dileği de gözönünde tutularak 
kurum müdürü tarafından tespit edilir. 

Hükümlünün şahsi eşyasının korunması: 

Madde 102 — Hükümlünün beraberinde getirmiş olduğu eşya ve el
biseler temizlendikten sonra bir paket yapılır ve ambar memuruna tes
lim edilir. Ambar memuru, ikisi zımbalı, biri sabit olmak üzere her pa
ket için üç yapraklı bir makbuz defterine hükümlünün eşyasının sayı ve 
nevdermi kaydederek imzalar. Zımbalı sayfalardan biri hükümlüye mak
buz olarak verilir, diğeri eşya paketi üzerine iliştirilir. Sabit sayfa def
terde kalır. 

Hükümlüye ait kıymetli eşyanın korunması: 

Madde 103 — Hükümlülerin beraberinde getirdikleri yüzük vesair 
kıymetli şeyler kurum müdürü önünde küçük bir torbaya konulur. Tor
banın ağzı bağlandıktan sonra kırmızı mumla düğüm kapatılır ve üze
rine yap-ştırılan kâğıda hükümlünün imzası attırılır veya mühürü ile 
mum işaretlenir ve torba kurum kasasına konur. Hükümlüye torbanın 
içindeki eşyayı gösteren ve kurum müdürü ve ambar memuru tarafın
dan imzalanan bir makbuz verilir. 

İstiyen hükümlüler, kurum içinde nişan yüzüklerini takabilirler. 

Hükümlü ve tutuklulara ait şahsi paralar : 
Madde 104 — Hükümlü ve tutukluların beraberlerinde getirdikleri 

veya namlarına gelen paraların günlük ihtiyaçlarından fazlası, millî bir 
bankada bunlar için açılan bir cari hesaba yatırılır. 

Bu paralar kurumun hesap memuru tarafından tutulacak özel bir 
deftere kaydolunur. 

Hükümlü ve tutukluların beraberlerinde getirdikleri veya namlarına 
t,elen paraların günlük ihtiyaçlarından fazlasının millî bankaya yatırıl
ması, kendilerine reddi gibi işlemler iç yönetmelik hükümlerine göre ya
pılır. 

Hükümlülerin ilk temizliği: 

Madde 105 — Her hükümlünün, koğuşlara gönderilmesinden önce 
kurum hamamında yıkanması sağlanır. 

Hükümlülere verilecek ilk öğüt: 

Madde 106 — Geçici koğuşta yapılacak işler sonuçlandıktan sonra 
müdür, hükümlüyü odasına çağırarak kendisine kurum nizamlarının ana 
hatlarını ve nasıl hareket etmesi gerektiğini ve bilhassa nizamlara uy
maması halinde kendisine verilecek olan disiplin cezaları ile iyi hare
ketleri sonunda kazanacağı mükâfatları anlatılır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hükümlü ve tutukluların yerleştirilmesi 

Yerleştirme : 

Madde 107 — Hükümlü ve tutuklular aşağıdaki esaslara göre yer
leştirilirler : 

a) Hükümlü kadın ve erkekler, mümkün olduğu kadar ayrı ku
rumlarda bulundururlar. Aynı kurumda tutulmaları zorunlu ise kadın ve 
e/keklere ait kesimler yekdığerinden tamamen ayrılır. 

8 inci maddede sözü geçen hükümlü çocuklar da, kendilerine ait ku
rumlarda, mümkün olmadığı takdirde diğerlerinden tamamen ayrı kesim
lerde muhafaza edilirler. 

b) Tutuklular, hükümlülerden ayrı kurumlarda veya tamamen ayrı 
kesimlerde bulundururlar. 

Kadın tutuklular erkeklerden, çocuklar da diğer tutuklulardan ta
mamen ayrı kesimlere yerleştirilirler. 

Bakanlığa verilecek bilgi: 

Madde 108 — Kurum müdürü, uzun süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya 
mahkûm edilmiş olan hükümlülerin bir müşahade merkezine nakillerini 
sağlamak amacı ile Bakanlığa bildirilmesi için durumu Cumhuriyet Sav
cılığına intikal ettirir. 

Tasnif: 

Madde 109 — Hükümlüler; bulundukları infaz kurumlarında, 78 inci 
maddede yazılı esaslara göre tasnife tabi tutulurlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

i Tretman 

Tarifi : 

Madde 110 —• Tretman, hükümlüde, kanunu ihlâl etmeden yaşama 
arzusunu doğurmak ve onun normal hayata dönüşünde ihtiyaçlarını ko
laylıkla kazanabilecek duruma gelmesini sağlamak için uygulanan rejim, 
tedbir ve teknik usullerin tümünü ifade eder. 

Bu amaca ulaşmak için hükümlüde, ailesine, diğer fertlere ve ce
miyete karşı büyük bir hassasiyetle şahsi ve sosyal sorumluluk hissinin 
doğmasına çalışır. 

Tıbbi muayene ve tedavi : 
Madde 111 — Hükümlüde, yukarıki maddede gösterilen amaçlara 

ulaşılmasına engel olabilecek sakatlık ve hastalıklar tespit edildiği tak
dirde, bunların giderilmesi için gerekli görülen her türlü tıbbi, cerrahi 
veya psikiyatrik tedaviye başvurulur. 

Çalışma : 
Madde 112 — Hükümlünün normal hayata dönüşünde ihtiyaçlarını 

kolaylıkla kazanabilecek ve kendisine ve ailesine yararlı olabilecek bir 
işle meşgul olması sağlanır. 

Hükümlülerin hak ve menfaatlerinin korunması: 

Madde 113 —• Kurum müdürü, moral bakımından hükümlü üze
rinde etki yapabilecek her türlü hak ve menfatlerinin korunmasında, ge-
reğinda ilgililerle de temas etmek suretiyle kendisine yardımcı olur. 

Tretmanda eşitlik : 
i Madde 114 —• Kadın hükümlüler; kanun, tüzük ve yönetmelikler-
J le diğer hükümlülere tanınmış olan her türlü haklardan, çalışma ve ba-
I kımdan eşit olarak faydalandırılırlar. 

Çocuklara uygulanacak tretman : 
Madde 115 — Çocuklara uygulanacak tretmanda, yukarıda belirti

len hükümlerden başka aşağıdaki hususlar da nazara alınır : 
a) Çocukların, kendilerine güven, büyüklerine saygı ve küçükle

rine sevgi hislerini kuvvetlendirmek, 
b) Ulusun ve ailenin bir ferdi olması bakımından kendisinde so-

rumluluk ve vakar hissini uyandırmak, 
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c) Kurumda bulunduğu sırada ve normal hayata dönüşte her türlü 
ihtiyaçlarını temin bakımından meslekî yetişmelerini sağlamak, gerekli 
eğitim ve öğretimi yapmak suretiyle kabüiyetlerini geliştirmek, 

d) Ailesiyle v» toplumla ilişkilerini kolaylaştırmak, 

e) Çocuk üzerinde kötü etki yapan etkenleri ve olumsuz hareket
leri gidermek, 

f) Çocuğun olumlu hareketlerini geliştirmek ve kendisini iyi yola 
yöneltmek. 

Bu hususların sağlanmasında pedagojik ve psikolojik usullere baş
vurulur. 

Hükümlülerin tretman yönünden ceza infaz kurumlarına ayrılması 
ve nakilleri : 

Madde 116 — Kapalı, yarı açık ve açık ceza evleri; kapalı ile baş
layıp açık ile biten müterakki "bir sistem teşkil etmezler. 

Hükümlü, müşahade sonunda hakkında uygulanacak teratman ba
kımından durumuna uygun olan ceza evlerinden birine ayrılır. 

Adalet Bakanlığınca, hükümlülerin ıslahmdaki inkişaf nazarı iti-
bare alınarak, hükümlü, bulunduğu kurumun teklifi üzerine, kapalı 'bir 
kurumdan yan açık veya açık bir kuruma naklolunabileceği gibi, tret
man yönünden, gerekli görüldüğü takdirde aynı tip ceza evleri arasın
da da naküler yapılabilir. 

Islah evlerinde güçlük arzeden veya tretmana karşı koyan hüküm
lüler kurumun teklifi ve Adalet Bakanlığının tasvibi ile diğer bir ıslah 
evine veya aynı kurumun ayrı kesimlerine nakledilmek suretiyle uygun 
tretmana tabi tutulurlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hükümlülere verilecek izin 

Mazeret izni : 
Madde 117 — Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden hü

kümlülük süresinin "beşte birini iyi halle geçirenlere ana veya babası
nın, eşinin, kardeşinin veya çocuğunun ölümü yahut bunlardan birinin 
ciddî veya ağır hastalıkları halinde veya zarara maruz kaldıkları büyük 
yangın, deprem, su baskım gibi âfetlerin vukuunda, hükümlünün isteği, 
kurum müdürünün teklifi ve Cumhuriyet Savcılığının onayı ile yol dahü 
bir günden on güne kadar izin verilebilir. 

Kendisine mazeret izni verilen hükümlü, kapalı cezaevinde 'ise, mu
hafız nezaretinde; diğer infaz kurumlarında ise, gereğine göre,, muhafız 
nezaretinde, veya serbestçe gönderilir. 

Mevzuata göre muhafıza verilmesi gereken yol ve zarurî masraflar 
ile kendisinin masrafları hükümlüye aittir. 

Mazeretin tespiti : 
Madde 118 — Hükümlünün 117 nci maddede belirtilen sebeplere 

dayanarak, kurum müdürünün aracılığı ile Cumhuriyet Savcılığından izin 
isbeğinde bulunması halinde, Cumhuriyet Savcılığı olay mahallinin Ugili 
ve yetkili mercilerine mazereti tespit ettirir. 

Hükümlünün aile efradı tarafından, yukarda belirtilen olayların 
tespiti ile hükümlüye bilgi verilmesi için, olay mahallindeki Cumhuriyet 
Savcılığına baş vurulması halinde, Cumhuriyet Savcılığınca olay tespit 
ettirilerek, durum, hükümlünün bulunduğu kuruma en seri şekilde bildi
rilir. 

özel izin : 
Madde 119 — Açık kurumlarda bulunan hükümlülerden, hükümlü

lük süresinin yarısını iyi halle geçirenlere, kendilerinin isteği, kurum 
müdürünün teklifi ve Cumhuriyet Savcılığının onayı ile : 

a) Hükümlülük süreleri onbeş yıl ve daha yukarı olanlara yılda 
bir, 

b) Hükümlülük süreleri on yıldan onbeş yıla kadar olanlara yılda 
iki, 

c) Hükümlülük süreleri on yıldan aşağı olanlara yılda üç, 
defa ve yol dahil 72 saati geçmemek üzere, izm verilebilir. 
Müteakip izinler, her izin kullanılışından sonra çektirilen süre esa» 

hükümlülük süresinden çıkarılmak suretiyle bakiyesi üzerinden yukarıki 
bentlerde yazılı sürelere göre hesap edilerek verilir. 

Ancak, şartla salıverilmeden istifade edeceği süre çıktıktan sonra 
ceza evinde kalacağı süre bir ay ve daha aşağı düşen hükümlüler izin
den faydalanamazlar. 

Özel izin alan hükümlüler serbestçe gidip gelirler. 

İş arama izni : 
Madde 120 — Ceza infaz kurumlarında bulunan ve şartla salıveril

melerine onbeş gün kalan hükümlülere, normal hayata dönüşlerini sağla
yacak ve iş temin edebilecek imkânların verilmesi için kendi başlarına 
veya infaz sonrası yardım kurumları ile temasa geçmek üzere, izne ih
tiyaçları bulunduğu anlaşılmak şartiyle izin verilebilir. 

izin süresi, iş yerinin bulunduğu yer ve görüşme süresi gözönünde 
bulundurularak tespit edilir. 

izin, hükümlünün isteği, kurum müdürünün teklifi ve Cumhuriyet 
Savcılığının onayı ile verilir. 

Kurum idaresi, hükümlünün izin sırasındaki temaslarını kontrol 
eder ve izinden dönen hükümlüyü aramaya tabi tutar. 

İş arama izni alan hükümlüler serbestçe gidip gelirler. 

AI/TINCI KISIM 
Hükümlü ve tutukluların yaşayış tarzı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hükümlü ve tutukluların kurumda nasıl hareket edecekleri 
İç yönetmelikler : 

Madde 121 — Her kurumun, hükümlü ve tutukluların kurum içinde 
yaşayış tarzını ayrıntıları ile gösteren bir iç yönetmeliği bulunur. 

Iç yönetmelikler, kurumun ihtiyaçları ve özel nitelikleri gözönünde 
tutulmak suretiyle bu tüzük hükümleri dairesinde kurum müdürü tara
fından düzenlenir ve Adalet Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürür
lüğe konulur. 

Günlük programın tespiti : 
Madde 122 — Uyanma, yıkanma, beden eğitimi, atelyelere ve okula 

gidiş, atelyeden ve okuldan çıkış, yemek, teneffüs ve yatma saatleri gün
lük bir program halinde iç yönetmeliklerde tespit olunur. 

Hükümlü ve tutukluların konuşma serbestisi : 
Madde 123 — Hükümlü ve tutuklular, iş atelyelerinde, okulda, ye

mek esnasında konuşamazlar. Ancak zorunlu olan konuşmalara izin ve
rilebilir. 

Yatma saatinden sonra hükümlü ve tutuklular susmak zorunda
dırlar. 

Susmak zorunda olmadıkları zaman, ancak alçak sesle konuşabi
lirler. 

Yazı, resim ve işaretlerle yapılan gizli münasebetler, parola mahi
yetinde anlaşılmaz sözler, ahlâka aykırı söz ve hareketler, yasaktır. 

Hükümlülerin tutuklularla temas ettirilmesi : 
Madde 124 — Hükümlüler, hiç bir surette tutuklularla temas et

tirilmezler. 

Hükümlü ve tutukluların dürüst hareket etme zorunluğu : 

Madde 125 — Hükümlü ve tutuklular birbirlerine karşı dürüst dav
ranmak zorundadırlar. Yekdiğerleri üzerimde hiçbir surette nüfuz icra 
edemezler. 

Birlikte hareket yasağı : 
Madde 126 — Hükümlü ve tutukluların, aralarında gruplar mey

dana getirmeleri, toplu bir şekilde hareket etmeleri ve yekdiğerlerinin 
husumet hislerini tahrik etmeleri yasaktır. 

Kumar yasağı : 

Madde 127 — Kumar niteliğinde olan bütün oyunlar yasaktır. 
Kumar niteliğini haiz olmamak şartı ile hangi nev'i oyunlara izin 

verilebileceği iç yönetmeliklerde gösterilir. 
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Beden eğitimi : 
Madde 128 — Beden eğitimi işleri, müdürün görevlendireceği ye

terli bir kimsenin gözetimi altında, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 
tespit edilen esaslara göre yaptırılır. 

Teneffüs : 

Madde 129 —> Kapalı yerde çalışan hükümlü ve tutuklular, iç yö
netmeliklerde gösterilen zamanlarda ve günde bir saatten aşağı olma
mak üzere teneffüse çıkarılırlar. 

Tabibin göstereceği lüzum üzerine kurum müdürü, bir hükümlü ve
ya tutuklunun teneffüs süresini uzatabilir. 

İçki, uyuşturucu maddeler ve sigara yasağı : 
Madde 130 — Alkollü içkiler içmek, esrar, afyon, morfin veya bu 

gibi uyuşturucu maddeler kullanmak yasaktır. 
Yatılan yerlerde, atelyelerde ve okulda sigara içmek yasaktır. 
8 inci ve 9 uncu maddelerde yazılı kurumlarda hükümlüler sigara 

içemezler. 

Kendisine ait olmayan şeyleri almak veya kullanmak : 

Madde 131 —• Hükümlü ve tutukluların, kuruma veya diğer bir 
hükümlü veya tutukluya ait şeyleri izinsiz almaları, kullanmaları ve
ya bunları tahrip etmeleri veya kurumun eşyasının ve aletlerini tahsis 
olundukları işlerden gayri işlerde kullanmaları yasaktır. 

Taarruz veya firara yarayan aletler : 
Madde 132 — Hükümlü ve tutukluların, taarruz veya firara yara-

ya.n yahut icabında bu işler için kullanılabilecek her türlü eşya ve alet
leri yanlarında bulundurmalarına izin verilmez. 

Kurumun temizliği ile ilgili hususlara itina göstermek : 

Madde 133 —• Hükümlü ve tutuklular, kurumun temizliğine dikkat 
etmek zorundadırlar. 

Duvarlara yazılar yazmak, resimler yapmak ve izinsiz resim as
mak yasaktır. 

İtaat zorunluluğu : 
Madde 134 — Hükümlü ve tutuklular, kurumun memurlarına mut

lak surette itaat etmek zorundadırlar. 

Hükümlü ve tutuklular için tutulacak dosyalar : 

Madde 135 — Kurumlarda her hükümlü ve tutuklu için birer dos
ya tutulur. Dosyanın dışına hükümlü ve tutuklunun numarası, adı ve so
yadı yazılır. 

Hükümlüye ait dosya, kanunî belgeler ile kurumda düzenlenecek 
olan sanat, okul, sağlık ve sicil müşahade fişlerini ve hükümlünün hal 
ve hareketine dair kurum müdürünün düşüncelerini, hakkında verilen 
kararları ve yazışmaları ve hükümlünün fotoğrafını ihtiva eder. 

Tutukluya ait dosyada, kanunî belgeler ile hakkındaki yazışmalar 
ve fotoğrafı bulunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hükümlü ve tutukluların yedirilmesi, giydirilmesi ve yatırılması 

Hükümlü ve tutukluların yedirilmesi : 

Madde 136 — Hükümlü ve tutuklulara verilecek olan günlük gıda, 
kurumlardaki iş esası gözönünde tutulmak suretiyle Adalet ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte kararlaştırılacak kalori esasına 
göre tespit olunur. 

Hastalara verilecek gıda : 

Madde 137 — Hasta olan hükümlü ve tutuklulara verilecek gün
lük gıda, kurum tabibinin göstereceği cins ve miktar üzerinden verilir. 

Günlük gıda maddeleri dışındaki ihtiyaçların temini : 

Madde 138 — Hükümlü ve tutuklular, kendüerine verilen günlük 
gıda maddeleri dışındaki ihtiyaçlarım, kantini bulunan kurumlarda kan
tinden, kantini bulunmayan kurumlarda ise, İdarenin izin ve kontrolünden 
geçmek şartiyle dışardan sağlayabilirler. 

Hükümlü ve tutukluların giydirilmesi : 
Madde 139 — Hükümlülere, idarece; iklime uygun, sağlığa ve çalış

maya elverişli elbise, çamaşır, ayakkabı ve çorap dağıtılır. 
İş elbisesi, serbest işçiler tarafından giyilen elbiselerin aynı veya 

benzeri olabilir. 
Hükümlüler kurumdan izinli olarak ayrıldıklarında kendi elbisele

rini giyebilirler. 

Tutuklular kendi elbise, çamaşır, ayakkabı ve çoraplarını giyerler. 

Hükümlü ve tutukluların yatırılması : 
Madde 140 — Her hükümlü ve tutukluya, idarece tespit edilecek 

ölçü ve kaliteye uygun bir şekilde yatak ve yatak takımı verilir. 
Hükümlü ve tutuklular tarafından getirilecek şahsî yatak ve ya

tak takımlarında da aynı ölçü ve kalite aranır. 

Giyim eşyaları ile yatak ve yatak takımlarının temizliğine itina : 

Madde 141 — Hükümlü ve tutuklular, giyim eşyaları ile yatak ve 
yatak takımlarını temiz tutmak zorundadırlar. 

İdare, bu eşyaların temizliğin ve sağlığın gerektirdiği şekilde de
ğiştirilip yıkanması ve bunlarda hasıl olacak yırtık ve söküklerin ona
rılması için gerekli tedbirleri alır. 

Kullanılmış eşyanın diğer hükümlü ve tutuklulara verilmesi : 

Madde 142 — Evvelce bir hükümlü ve tutukluya verilmiş olan eşya
lar, fennî bir şekilde temizlenmedikçe, başka bir hükümlü ve tutukluya 
verilemez. 

Eşyanın korunması : 

Madde 143 — İdare, her hükümlü ve tutukluya, eşyalarının korun
ması için bir dolap verir. 

Eşyaların dolap dışında bulundurulmasına izin verilmez. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hükümlü ve tutukluların dışarıyla olan ilişkileri 

Haberleşmenin kontrolü : 

Madde 144 — Hükümlülere gelen ve bunlar tarafından gönderilen 
mektuplar kurum müdürlüğünce incelenir. 

Resmî mercilere yazılan dilekçeler bu hükme tabi değildir. 

Mektupların gönderilmesi : 

Madde 145 — Hükümlü tarafından yazılan mektuplar, zarfı kapa-
tılmaksızın, kurumun uygun bir yerine konulmuş olan posta kutusuna 
atılır. Bu mektupların gönderilmesinde sakınca görülmediği takdirde, 
zarfları kapatılmak suretiyle postaneye verilir. 

Gelen mketuplarm hükümlülere verilmesi : 

Madde 146 —• Hükümlülere gönderilen ve açılıp incelendikten son
ra kendilerine verilmesinde sakınca olmadığı anlaşılan mektuplar, zarf
ları ile birlikte, kuruma ait bir zarf içinde kapalı olarak kendilerine ve
rilir. 

Sahiplerine verilmesi sakıncalı görülen mektuplar : 

Madde 147 — Mahalline gönderilmesi veya hükümlüye verilmesi 
sakıncalı görülen mektuplar, en geç 24 saat içinde, disiplin kuruluna 
tevdi edilir. 

Disiplin kurulu, mektupların aynen veya sakıncalı görülen kısım
ları okunmayacak surette çizildikten sonra mahalline gönderilip gönde* 
rilmeyeceği veya aynı suretle hükümlüye verilip verilmeyeceği hususun
da karar veıir. 

Tamamen sakıncalı görülen mektuplar, disiplin kurulu kararı ile 
yok edilir ve durum sahiplerine bildirilir. 

Nakledilen hükümlülere gönderilen mektuplar : 

Madde 148 — Başka ceza infaz kurumlarına nakledilmiş olan hü
kümlülerin mektupları, açılmaksızın, nakledildikleri kurumlara gönde
rilir ve orada açılarak incelemeye tabi tutulur. 
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Hükümlülere gönderilen basılı kâğıtlar vesair eşya : 

Madde 149 —• Hükümlülere gönderilen gazete, kitap, mecmua gibi 
basılı kâğıtlarla sair eşya, yukarıki maddeler hükümlerine tabidir. 

Genel müdürlük veya kurumlar tarafından çıkarılan gazeteler hü
kümlülere ücretsiz ve serbestçe dağıtılabilir. 

Eşyanın postadan alınması : 

Madde 150 — Hükümlü ve tutukluların adlarına posta ile gönderi
len havale, emanet vesair şeyler kurum mutemedi tarafından alınarak 
tüzüğün ilgili maddeleri hükümleri dairesinde sahiplerine teslim olunur. 

Tahliye edilen hükümlü ve tutuklulara gönderilen mektuplar : 
Madde 151 — Tahliye edilen hükümlü ve tutuklulara gönderilen 

mektuplar, posta idaresine geri verilir. 

Hükümlüleri ziyaret : 

Madde 152 •— Hükümlüler iç yönetmeliklerde gösterilen günlerde 
ve tespit edilen esaslar dairesinde, ziyaret edilebilirler. Ziyaret günleri 
haftada üç günü geçemez. 

Ziyaret yeri : 

Madde 153 — Her kurumda bir ziyaretçi kabul yeri bulunur. Has
ta hükümlüler, kurum tabibinin izni ile kurumun hastanesinde veya re
virinde ziyaret edilebilir. 

Ziyaret şekli : 

Madde 154 •—• Ziyaretler, ceza infaz kurumlarının iç yönetmelikle
rinde kabul edilen esaslara göre yapılır. 

Kapalı ceza evlerindeki ziyaretlerin, hükümlülerle her türlü maddî 
temasın önüne geçilebilecek şekilde yapılması ve konuşulanların hazır 
bulunan personel tarafından işitilebilecek tarzda cereyan etmesi lâzım
dır. 

Tutuklular hakkındaki işlem : 
Madde 155 — Tutukluların dışarıyla ilişkileri veya ziyaretçi kabul 

etmeleri ve müdafileri İle görüşmeleri hususunda Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununa göre hareket olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖÜM 

Hükümlü ve tutuklular hakkında disiplin işlemleri 

Kurum (Müdürü tarafından alınacak disiplin tedbirleri 
Madde 156 — Kurum müdürü tarafından hükümlü hakkında gere

ğine göre aaşğıda gösterilen disiplin tedbirleri uygulanabilir-: 
1 —, Evvelce kendisine tanınmış olan emniyetli hükümlülük hali

nin kaldırılması, 
2 — Kütüphaneden faydalanmaktan veya spor hareketlerine yahut, 

konser, temsil, sinema gibi toplu sosyal faaliyetlere katılmaktan veya ha
zır bulunmaktan üç aya kadar yasaklık, 

3 — Tretmana uygun olmak kaydiyle işinin veya çalışma yerinin 
değiştirilmesi, 

4 — Kurumun başka bir kesimine nakledilmesi. 
Bu tedbirlerin uygulanması disiplin cezası verilmesine eng«ü teşkil 

etmez. 
Hükümlü hakkındaki ilk tedbir kararı üzerine ayrıca disiplin cezası 

verilmemiş ise üç ay içinde kendisine ikinci defa disiplin tedbiri uygu
landığı takdirde aşağıdaki maddede yazılı disiplin cezalarından durumu
na uygun olanı verilir. 

Disiplin cezaları : 
Madde 157 — Kanun, tüzük, yönetmelik ve emirlerin hükümlülere 

uyulmasını zorunlu kıldığı hususlara aykırı davramşda bulunanlara veya 
yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine 
göre aşağıda yazılı disiplin cezalarından birisi verilir : 

1 — Kınama, 
2 —• Ziyaretçi kabulünden mahrumiyet, 
3 — Mektup yazmak ve almaktan mahrumiyet, 
4 -— Hücre hapsi, 
5 — Katıksız hapis. 
Ziyaretçi kabulünden ve mektup yazmak ve almaktan mahrumiyet 

cezaları birlikte de verilebilir. 

Kınama : 
Madde 158 — Kınama cezası; hükümlüye, yaptığı eylemin yolsuz

luğunun ve tekerrürü halinde doğuracağı sonuçların izahıdır. 
Kurum müdürü tarafından alenî olmayarak yerine getirilecek olan 

bu cezaya itiraz edilemez. 

Ziyaretçi kabulünden mahrumiyet : 

Madde 159 — Ziyaretçi kabulünden mahrumiyet cezası; iç yönet
melikler gereğince hükümlülerin ziyaretçi kabul ettikleri gün ve saat
lerde, hükümlünün ziyaretçi kabulünden mahrum edilmesidir. 

Bu ceza üç ayı geçemez. 

Mektup yazmak ve almaktan mahrumiyet : 

Madde 160 —> Mektup yazmak ve almaktan mahrumiyet cezası; 
hükümlüyü, mektup yollamaktan ve kendisine gelen mektupları almak
tan, mahrum etmektir. 

Bu ceza üç ayı geçemez. 
Hükümlüye gelen mektuplar, cezasının sonunda kendisine verilir. 
Bu ceza, hükümlünün resmî mercilere yazdığı dilekçelere veya res

mî mercilerden gelen yazılara teşmil olunamaz. 
Hükümlü tarafından gönderilen veya kendisine gelen mektuplarda-

ki hayatî önemi haiz hususlar, disiplin kurulu karan ile hükümlüye veya 
ilgüiye idarece bildirüir. 

Hücre hapsi : 
Madde 161 — Hücre hapsi cezası; hükümlünün geceli gündüzlü her 

türlü ihtüâttan önlenecek şekilde yalnız olarak bir hücreye konulması
dır. 

Bu ceza her defasında 15 günü geçemez. 
İki sene içinde üçten fazla hücre hapsi cezası almış olanlar ,iyi hal 

gösterinceye kadar Adalet Bakanlığının onayı ile inzibatî hücre şart-
lanna tabi tutulurlar. Bu süre altı ayı geçtiği takdirde, durum, yeniden 
disiplin kurulunca tespit edilerek gerekçesi ile birlikte Adalet Bakan- ^ 
lığına bildirilir. 

Katıksız hapis : s 

Madde 162 — Katıksız hapis cezası; hükümlünün, yalnız ekmek ve 
su verilmek suretiyle bir hücreye konulmasıdır. 

Bu ceza onbeş günü geçemez. 

Hükümlülerin savunmasının alınması : 
Madde 163 — Hakkında disiplin cezası uygulanmak istenilen hü

kümlü, karar verilmeden önce herhalde dinlenir. Gerekirse, olay hak
kında bilgisi olanlar da dinlenebilir. 

Disiplin cezası vermeye yetkili olanlar : 
Madde 164 — 157 nei maddede yazılı disiplin cezalarından kınama 

cezası kurum müdürü; ziyaretçi kabulünden mahrumiyet, mektup yaz
mak ve almaktan mahrumiyet, hücre hapsi ve katıksız hapis cezaları 
disiplin kurulu tarafından verilir. 

Disiplin cezalarına ait kararların incelenmesi : 
Madde 165 — Disiplin kurulunca verilen disiplin cezalarının infa

zına derhal başlanır. 
Disiplin kurulunun disiplin cezalarına üişkin kararlarının yersiz 

veya yetersiz olduğu kanısında bulunan kurum müdürü veya disiplin 
kurulu üyelerinden en az ikisi veya hükümlü, 24 saat içinde, Cumhuriyet 
Savcılığına itiraz edebilirler. 

Katıksız hapis cezası, varsa itirazla birlikte, Cumhuriyet Savcılığına 
resen bildirilir. 

Cumhuriyet Savcılığının vereceği karar kesindir. 

Cezaların tespitinde gözetilecek esaslar : 
Madde 166 — Kurumun düzen ve disiplinine aykırı hareket eden 

hükümlüye verilecek ceza; eylemin mahiyeti, olayın cereyan tarzı ve 
doğurduğu zarar, hükümlünün evvelce disiplin cezası almış olup olmadığı, 
hükümlü hakkında düzenlenmiş bulunan sanaıt, okul, sağlık ve sicil mü
şahade fişlerine göre gösterdiği intizam ve terakki derecesi ile sosyal 
hizmetler mütehassısının, mevcut olmadığı takdirde idare memurunun 
veya başgardiyanın kanaati gözönünde tutulmak suretiyle tespit olunur. 
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Kanunî takibatın disiplin cezasına tesir edememesi : 

Madde 167 — Hükümlünün eyleminin suç teşkil etmesi, disiplin ce
zasının verilmesine engel olmaz. 

Müdürün olağanüstü yetkisi : 

Madde 168 — Olağanüstü hallerde, kurum müdürü, disiplin kurulu 
tarafından verilmesi gereken disiplin cezalarından hücre hapsi cezasını 
derhal uygulayarak durumu 24 saat içinde disiplin kuruluna bildirir. Di
siplin kurulu bu hususta derhal bir karar verir. 

Cezanın hükümlüye bildirilmesi : 
Madde 169 —• Kınamadan gayri disiplin cezalarının; mahiyeti, sü

resi ve hangi sebepten dolayı verildiği, infazlarına başlandığı sırada baş
gardiyan tarafından hükümlüye bildirilir. 

Disiplin cezasının yerine getirilmesinin ertelenmesi : 
Madde 170 — Tedavi altında bulunan bir hükümlü hakkında disip

lin cezasının infazı, tabibin iznine bağlıdır. 
Tabip, hükümlünün tedavisi esnasmda bu cezanın yerine getirilme

sini sakıncalı gördüğü takdirde infaz, iyileşmesi sonuna bırakılır. 

Disiplin cezasının kaldırılması : 

Madde 171 — Disiplin cezasının verilmesini gerektiren eylemin iş
lendiği günden itibaren, 

1 — Verilen disiplin cezası, ziyaretçi kabulünden mahrumiyet veya 
mektup yazmak ve almaktan mahrumiyet cezası ise altı ay içinde, 

2 — Verilen disiplin cezası, hücre hapsi veya katıksız hapis cezası 
ise bir yıl içinde, 

3 — Verilen disiplin cezası, 161 inci maddenin üçüncü fıkrası kap
samına giriyorsa bir buçuk yıl içinde, 

Başka disiplin cezası almamış olan hükümlülerin, yukanki bent
lerde gösterilen disiplin cezaları, aynı bentlerde yazılı sürelerin sonun
da, müdürün teklifi ve disiplin kurulunun karan ile kaldınlır. 

Olağanüstü hallerde büyük hizmeti görülen hükümlüler hakkında, 
evvelce verilmiş olan disiplin cezalan, aynı suretle ve yukamki bentler
de gösterilen sürelerden önce de kaldırılabilir. 

Disiplin kurulu kararının yersiz olduğu kanısına varan kurum mü
dürü veya hükümlü, veya disiplin kurulu üyelerinden en az ikisi 24 saat 
içinde, Cumhuriyet Savcılığına itiraz edebilirler. Cumhuriyet Savcılığının 
vereceği karar kesindir. 

Demire vurma : 
Madde 172 — Hükümlü, kurumda ciddî bir tehlike teşkil ettiği ve 

bilhassa diğer hükümlülerin emniyeti için zorunlu görüldüğü veya inti
hara yahut kaçmaya teşebbüs ettiği veyahut bu hususta hazırlıkta bu
lunduğu takdirde, ihtiyatî bir tedbir olmak üzere, demire vurulabilir. 

Bu tedbir kararı disiplin kurulu tarafından alınır ve infazına der
hal başlanır. 

Disiplin kurulunun demire vurma tedbirine ilişkin kararının yersiz 
olduğu kanısmda bulunan kurum müdürü veya disiplin kurulu üyelerin
den en az SMsi veya hükümlü, 24 saat içinde, Cumhuriyet Savcılığına iti
raz edebilirler. 

Demire vurma tedbiri karan, varsa itirazla birlikte Cumhuriyet Sav
cılığına resen bildirilir. 

Cumhuriyet Savcılığının vereceği karar kesindir. 

Hükümlünün muayenesi : 

Madde 173 — Hücre hapsi ve katıksız hapis cezaları ile demire 
vurma tedbirinin infazından önce hükümlü, tabip tarafından muayene 
edilir. Muayene sonucunda hükümlünün bu cezalara veya demire vurma 
tedbirine katlanamayacağı anlaşılacak olursa, cezanın veya tedbirin in
fazı sonraya bırakılır veya tabibin tespit edeceği aralıklarla yerine ge
tirilir. 

Bu cezalar ve demire vurma tedbirinin devamı süresince hükümlü 
tabibin gözetim ve kontrolü altında bulundurulur. 

Katıksız hapis cezası ve demire vurma tedbiri karan verilemiyecek 
olan kimseler. 

Madde 174 — Katıksız hapis cezası ve demire vurma tedbiri ka
ran, kadınlar ile (18) yaşından küçük hükümlülere verilemez. 

Cezaların veya tedbirlerin sicil müşahade fişine kaydı: 

Madde 175 —• Disiplin cezalan veya tedbirleri, sicil müşahade fi
şine, eylem tarihi belirtilmek ve karar tarihi esas tutulmak suretiyle, 
kaydolunur. 

Bu fişlerde ceza veya tedbirin hükümlü üzerinde yaptığı etki de 
aynca gösterilir. 

Tutuklular hakkında tedbir : 

Madde 176 — Tutuklular hakkında alınacak tedbirler, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 116 ncı maddesi hükümlerine bağlıdır. 

Tutukluların demire vurulması gereken hallerde 173 üncü madde 
hükümlerine göre işlem yapılır. 

Disiplin yönünden yapılacak nakil : 
Madde 177 —• Disiplin yönünden gerekli görüldüğü takdirde, kuru

mun teklifi ve Adalet Bakanlığının tasvibiyle açık kurumda bulunan bir 
hükümlü yan açık veya kapalı kuruma, yan açık kurumda ise kapalı 
bir kuruma nakledilebilir. 

BEŞİNİ BÖLÜM 

İyi hal ve mükâfatlandırma 

İyi hal karan : 
Madde 178 — Bir hükümlü hakkındaki iyi hal kararı; sanat, okul, 

sağlık ve sicil müşahade fişlerine göre gösterdiği intizam ve terakki de
recesi ile tutuklu kalmış ise tutuklu dosyası, ceza infaz kurumlarındaki 
genel durumu ve kurum müdürünün kanaati gözönünde bulundurulmak 
suretiyle disiplin kurulu tarafından verilir. 

İyi hal kararı verilmesine engel haller : 
Madde 179, — Sicil müşahade fişinde yazılı olup da 171 inci madde 

gereğince kaldırılmamış olan, kınamadan gayri, disiplin cezalan, hüküm
lü hakkında iyi hal karan verilmesine engel teşkil eder. 

Hükümlülerin mükâfatlandırilması : 
Madde 180 —• Disiplin kurulu, cezasını iyi 'hal ile geçirmekte olan 

hükümlüleri; 
1 — Ceza infaz kurumu personeli ve diğer hükümlüler huzurunda 

örnek hareketlerinden dolayı övmdk, 
2 — înfaz sonunda iş için başvuracağı kamu sektörü ve özel sek

tör nezdinde hususî tavsiyede bulunmak, 
3 — Yatakhanede kendisine aynlan kısımda uygun yer bulunduğu 

takdirde aile efradına ait fotoğrafları asmasına izin vermek, 
4 _ Bayram günlerinde şahsî elbiselerini giymesine müsaade et

mek, 
5 — Kurum içinde, mükâfaüandınldığuıı belirtmek amacıyla ida

rece kendilerine verilecek bir sembolü takmasına izin vermek. 
6 — Kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olmayan diğer müsaade

lerde bulunmak, 
suretiyle mükâfatlandınlabüir. 

İyi hal ve mükâfatlandırilmaya ait kararlara itiraz : 
Madde 181 —• Disiplin kurulunun iyi hal ve mükâfatlandınlmaya 

ilişkin kararlarının yersiz olduğu kanısmda bulunan kurum müdürü veya 
disiplin kurulu üyelerinden en az ikisi, 24 saat içinde, Cumhuriyet Sav
cılığına itiraz edebilir. Cumhuriyet Savcılığının vereceği karar kesindir. 

Emniyetli hükümlüler : 

Madde 182 —. Ceza infaz kurumu müdürü, disiplin kurulu tarafın
dan haklarında iyi hal karan verilmiş bulunan hükümlüler arasından 
uygun gördüklerini emniyetli hükümlü olarak seçer ve kurum işlerinde 
kullanabilir. 



Saıhife: 12 (Resmî Gazete) 1 AĞUSTOS 1967 

YEDİNCİ KISIM 
Hükümlü ve tutukluların manevî kalkınması 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Eğitim ve öğretim 

Amaç : 

Madde 183 — Kurumlarda eğitim ve öğretimin amacı, hükümlü ve 
tutuklulara okuyup yazma öğretmek, onların manevî kalkınmasını sağ
lamak, so8yal bilgilerini artırmak, yurt ve ulus sevgilerini kuvvetlendir
mektir. 

Eğitim ve öğretimin düzenlenmesinde bu hususlar gözönünde tutulur. 

Okula devam zorunluluğu : 
Madde 184 — Yaşı ve cezasının süresi ne olursa olsun, bütün hü

kümlüler kurumun okuluna devam etmek zorundadırlar. 
Öğrenim seviyesi kurumun okulunda öğretilenden üstün olanlar, bu 

zorunluluk dışındadır. 

öğretim programı ve sınav : 

Madde 185 Hükümlülerin, okullardaki sınıflara ve her sınıfta oku
tulacak derslere ait öğretim programı, sınavların nasıl ve ne zaman yapı
lacağı ve okulu bitirenlere verilecek belgeler ile tutukluların eğitim ve 
öğretimi hakkındaki esaslar, Adalet ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca bir
likte tespit olunur. 

özel kurslar : 

Madde 186 Kurum müdürü, Adalet Bakanlığının izni ile eğitim ve 
öğretimle ilgili özel kurslar açmaya yetkilidir. 

öğrenim seviyesi üstün olan hükümlüler : 

Madde 187 , Kurum müdürü, öğrenim seviyesi üstün olupta okula 
devam zorunluğunda bulunmayan veya kurumun okulunu bitirdiğine dair 
belge almış olan emniyetli hükümlüleri, öğretmene yardımcı olarak çalış-
tırabüir. 

Ders araç ve gereçleri : 

Madde 188 Eğitim ve öğretimle ilgili araç ve gereçleri sağlayama
yan hükümlü ve tutuklulara, bunlar, kurum tarafından sağlanır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurum kütüphanesi 

Kütüphanede bulunacak kitaplar : 

Madde 189 Her kurumda hükümlülerin ıslahını sağlayacak, sosyal 
ve meslekî bilgilerini artıracak kitapları bulunan bir kütüphane kurulur. 

Bu kütüphanelerde bulunması gerekli kitap, mecmua, gazete vesair 
broşürler Adalet Bakanlığınca gönderilir. 

Bağışlanan kitaplar : 

Madde 190 — Bağışlanan kitap, mecmua, gazete vesair broşürler 
kurum müdürü tarafından incelenerek ve yukarıki maddede yazılı nite
likte oldukları anlaşıldığı takdirde, üzerlerine (görülmüştür) kaydı konu
lup imza edildikten ve Cumhuriyet Savcılığınca da uygun görüldükten 
sonra kütüphaneye verüir. 

Kütüphanenin yönetimi: 

Madde 191 Kütüphaneyi kurumun öğretmeni yönetir. 
Kurum müdürlüğünce, emniyetli hükümlüler arasından, öğrenim se

viyesi üstün olan biri, kütüphane işlerinde öğretmene yardımcı olarak 
görevlendirilir. 

Kitapların kaydı: 

Madde 192 — Kütüphanede bulunan eserler, kütüphane defterine 
kayıt olunur. 

Kitaplardan yararlanma : 

Madde 193 — Kitapların hükümlü ve tutuklulara ne şeküde verile
ceği ve ne süre ile hükümlü ve tutuklularda kalabileceği ve diğer hususlar 
iç yönetmeliklerde gösterilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Konferanslar 

Konferansların konusu : 
Madde 194 — Kurumlarda hükümlü ve tutukluların, ahlâkî, fikrî, 

meslekî ve kültürel gelişmelerini sağlıyacak, onlara yurt ve ulus sevgisini 
aşılayacak, aile bağlılığını sağlamlaştıracak ve Türk Devletinin kuruluş 
şeklini ve Türk tarihini öğretecek nitelikte konferanslar düzenlenir. 

Konferansçılar : 

Madde 195 — Kurumlarda; kurum müdürü sosyal hizmetler müte
hassısı, teknik personel, tabip, öğretmen ve atelye şefleri tarafından hü
kümlü ve tutuklulara her ay konferanslar verilir. 

Müdür tarafından, dışarıdan uygun görülen kimselere dahi, 194 üncü 
maddede belirtilen nitelikte konferanslar verdirilebilir. 

Hükümlüler, kendi aralarında da, bu gibi konferanslar vermeye teşvik 
olunurlar. 

Kurum müdürü, hükümlü ve tutuklulara, Cumartesi günleri öğleden 
sonra ulusal ve uluslararası olaylardan faydalı gördüklerini açıklayabilir. 

Konferans metinlerinin saklanması : 

Madde 196 — Konferans metinlerinin birer örneği, aylık rapora ek
lenerek Adalet Bakanlığına gönderilir. Bir örneği de kurumun kütüphane
sinde saklanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kurumlarda iş 

Amaç : 
Madde 197 —> Kurumlarda işin amacı, hükümlülere ve çalışmak iste

yen tutuklulara, tahliyelerinden sonra hayatlarını kazanabilecek derecede 
bir sanat öğretmek ve serbest hayatta başarı gösterebilmeleri için gerekli 
bügilere sahip olmaları sağlamaktır. 

Çalışma zorunluluğu : 

Madde 198 — Hükümlüler, bulunduruldukları kurumlarda, bu Tüzük 
hükümlerine göre tespit edilen işlerde çalışmak zorundadırlar. 

Açık ceza evlerine ayrılanlardan veya hükümlülük süresinin en az 
dörtte birini iyi hal ile geçirenlerden, Adalet Bakanlığı; tarım, deniz av
cılığı, yol, inşaat, maden ve orman gibi iş alanlarında çalışma ekipleri teşkil 
edebilir 

Çalışmak isteyen tutuklular da çalışabilir. 

Sağlık sebepleri dolayısiyle çalıştırılamıyacak olanlar : 

Madde 199 — Çalışamıyaeağı tabip raporu ile anlaşılan hükümlü ve 
tutuklular ,çalıştırılamazlar. 

Kamu ve özel sektöre ait işyerinde çalıştırılabilecek hükümlüler : 

Madde 200 — Çalışma zorunluluğunun uygulanmasını mümkün kıla
cak ceza infaz kurumları ikmal edilinceye kadar, şartla salıverilmelerine 
en fazla bir yıl kalan ve Türk Ceza Kanununun 125 - 133, 135 - 142, 
146 - 150, 152, 156, 157, 163, 202, 203, 205 - 210, 212 - 217, 220, 221, 298, 
299, 403, 495 - 500 üncü maddelerine ve 404 üncü maddenin birinci bendine 
ve Askerî Ceza Kanununun 56 ncı maddesine göre hüküm giyenler ile 
katil ve hırsızlık suçlarının mükerrirleri dışındaki iyi halli hükümlülerden : 

a) İş Kanununa ve meslekî ve bedenî kabiliyetlerine uygun olmak 
şartiyle 15 yaşını ikmal etmiş ve 65 yaşını doldurmamış bulunanlar, 

b) Bedenî kabiliyetlerinin çalışmaya elverişli olduğu tabip raporu 
üe anlaşılanlar, 

c) Adalet Bakanlığınca düzenlenecek yönetmelikte belirtilen mes
lekleri bulunanlar, 

Kamu veya özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılabilirler. 
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İş süresi : 
Madde 201 —. İş suresi; İş Kanunundaki esaslar saklı kalmak ve 

günde (6) saatten az ve (8) saatten fazla olmamak üzere, iç yönetmeliklerle 
tespit olunur. 

Bu süre tespit edilirken, hükümlülerin tretmanı için öngörülen diğer 
faaliyetlere ayrılan süre de gözönünde tutulur. 

Yılın belirli zamanlarında fazla çalışmayı gerektiren tarım işlerinde 
hükümlülerin (8) saatten fazla çalıştırılabilmeleri caizdir. 

Bu hallerde dahi fazla çalışma (3) saati geçemez. 

İş şubesi kurulması : 

Madde 202 — Kurumlarda bir iş şubesinin kurulması veya kaldırıl
ması, kurum yönetim kurulunun teklifi üzerine Adalet Bakanlığının iznine 
bağlıdır. 

Kuruma iş sağlanması : 

Madde 203 — Adalet Bakanlığı, mahallî Cumhuriyet Savcılığı ve ku
rum müdürü ile yönetim kurulu, hükümlülerin işsiz kalmamaları için, 
kuruma iş sağlar. 

İş -programı : 

Madde 204 — Ceza infaz kurumlarında, hükümlülerin çalışmasını 
sağlıyacak iş programının ve bununla ilgili bütçenin düzenlenmesi 4358 
sayılı Kanun hükümlerine tabidir. 

Çalışan hükümlülerin tasnifi: 

Madde 205 — Çalışan hükümlüler dort sınıfa ayrılırlar : 
İşçiler, kalfalar, ustalar ve ustabaşılar. 

Staj : 

Madde 206 — Kurumlarda icra edilen sanatları bilmeyenler, çırak 
olarak, en fazla altı ay süren bir staja tabi tutulurlar. 

Niteliğine göre daha az staja tabi tutulması gereken sanatlar, iç yö
netmeliklerde gösterilir. 

Sınıflara ayırma : 

Madde 207 — Gösterilen yeterliğe göre sınıflara ayırma ve bir sınıf
tan diğerine nakil, atelye şefinin düşüncesi alındıktan sonra, kurum mü
dürü tarafından yapılır. 

İş miktarının tespiti: 

Madde 208 — Her sınıfta hükümlünün yapacağı işin günlük miktarı, 
iç yönetmeliklerde gösterilir. 

Her günkü işin bildirilmesi: 

Madde 209 — Atelye şefleri, her akşam, hükümlülerin o gün yapmış 
oldukları iş ile ertesi günü yapacaklar} işi kurum müdürüne yazı ile bil
dirirler. 

İç hizmetler : 

Madde 210 —• Kurumun mevcudunun yüzde onunu geçmemek üzere, 
bazı hükümlüler, berberlik, temizlik, yemek işleri ile bunlara benzer iş
lerde görevlendirilebilirler. 

Gündelik : 

Madde 211 — Çalışan hükümlülere gündelik verilir. 
Bu gündelikler, görülen işlerin niteliğine, iş sınıflarına ve çıraklık 

durumuna göre Adalet Bakanlığınca tespit olunur. 
Cumhuriyet Bayramı ile Pazardan başka tatil günlerinde ve işten 

doğan hastalıktan gayrı hastalık veya sair sebeplerle çalışmıyan hüküm
lülere gündelik verilmez. 

Prim : 

Madde 212 — İç yönetmeliklerde gösterilen günlük işten fazla iş 
yapan hükümlülere, Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmeliğine göre, 
atelye şefinin teklifi ve yönetim kurulu kararı ile yaptığı fazla iş oranında 
prim verilir. 

Bu prim hükümlünün gündeliğini geçemez. 
Eksik iş yapan hükümlünün yine aynı surette gündeliğinin uygun bir 

miktarı kesilir. 

İş kartı : 
Madde 213 — Her hükümlü için bir iş kartı düzenlenir. Bu kartta 

iş günü sonunda fazla veya eksik iş miktarı gösterilmek suretiyle hüküm
lünün çalıştığı ve yaptığı işin miktarı tespit edilir ve atelye şefi tarafından 
imza edüir. 

Çalışmamış olan hükümlülerin çalışmamaları sebebi de kartm günlük 
sütununa kaydedilir ve atelye şefi tarafından imzalanır. 

Hükümlünün kazancı ile kendisi için yapılan harcamaların deftere 
kaydı: 

Madde 214 — Her gün, hükümlünün kazancı ve hükümlüye yapılan 
harcamalar, hesap memurunca tespit ve bu işe ayrılan deftere kayıt 
olunur. 

Tasarruf akçesi : 

Madde 215 — Hükümlülerin kazancından yedirilme masrafları indi
rildikten sonra geri kalan miktar, her hükümlünün hesabına kayıt olunur. 

Tasarruf akçesinin cüzdanlara kaydı: 

Madde 216 Hükümlülerin hesabına kayıt olunan paraların aylık 
tutarları, ellerindeki cüzdanlara tarih sırası ile yazılır ve hesap memuru 
tarafından imza edilir. 

Tasarruf akçesinin hükümlülere intikali : 

Madde 217 — Hükümlülerin cüzdanında kayıtlı bulunan paralar, 
ancak kanunî sebepler üzerine tahliyeleri gününde kendilerine, ölünden 
vhalinde mirasçılarına verilir. 

Aileye yardım : 

Madde 218 — Hükümlü her ay sonunda aylık tasarruf akçesinin ya
nsını geçmeyen miktarı, Medenî Kanun hükümlerince nafakası ile yükümlü 
olduğu kimselere gönderilmesinii isteyebilir. 

Nafaka miktarı yönetim kurulunca takdir olunur. 

Aileye olağanüstü yardım: 
Madde 219 — Ölüm, doğum gibi olağanüstü ve ani yardımı gerek

tirir hallerde hükümlünün ailesine yapılacak olan yardım miktarı, hesa
bında kayıtlı bulunan paranın yarısına kadar yükseltilebilir. 

Çalıştırılan tutuklular hakkında yapılacak işlem : 

Madde 220 205 - 209, 211 - 213 üncü maddeler hükümleri çalıştırılan 
tutuklular hakkında uygulanır. 

Bunların gündelikleri aylık bordrolarla ödenir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
Kurumlarda sağlık tedbirleri 

Temizlik : 
Madde 221 — Kurumlarda; koğuşların, yatakhanelerin, atelyelerin 

ve diğer müşterek mahallerin temiz tutulmasına ve uygun zamanlarda 
havasının değiştirilmesine itina edilir. 

Bunun için, idare, lüzumlu araç ve gereçleri sağlar. Müdür veya 
kurumun yönetimi ile görevli kimse, bakım ve temizliğe riayet edilme
mesinden, şahsen sorumludur. 

Binanın bakımı: 
Madde 222 — Kurumun bina ve tesisatında meydana gelen bozuk

luklar hemen onarılır. 

Binanın ısıtılması: 

Madde 223 — Soğuk havalarda kurumlar ihtiyaç derecesinde ısıtılır. 

Bulaşıcı hastalıklar : 
Madde 224 — Kurumlarda Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 57 nci 

maddesinde yazılı bulaşıcı hastalıklardan birinin çıkması veya bu has
talıklardan ölümün meydana gelmesi halinde, kurumun müdür ve tabibi 
durumu derhal ilgili mercilere bildirmek zorundadır. 
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Bu gibi hastalıklara yakalanmış olan hükümlü ve tutukluların tec
rit ve tedavisini sağlayacak nitelikte hastanesi bulunmayan kurumlar
daki bu kabil hükümlü ve tutuklular, derhal en yakın hastaneye naklo
lunurlar ve idarece hastalığın yayılmasına engel olmak için gerekli ted
birler alınır. 

Hükümlu ve tutukluların yıkanması : 

Madde 225 — Hükümlu ve tutukluların sık sık yıkanmaları sağlanır. 
Yıkanma günü ve zamanları iç yönetmeliklerde gösterilir. 

Hükümlü ve tutukluların tvraşı: 

Madde 226 — Hükümlü ve tutukluların toplum içinde alışılmış hal 
dışında saç ve sakal bırakmalarına izin verilmez. Bunlar sık sık tıraş 
ettirilir. 

Hükümlü ve tutukluların tedavisi: 
Madde 227 — Kurum tabibi, hasta olduğu bildirilen hükümlü ve tu

tukluları her gün belirli saatlerde muayene ve tedavi eder. 
Kurum tabibi, her çağrıldığı zaman kuruma gelmek zorundadır. 

Genel muayene : 
Madde 228 — Kurum tabibi her Uç ayda bir defa bütün hükümlü 

ve tutukluları muayeneden geçirir. Gördüğü zafiyet, kansızlık, asabiyet 
ve bu gibi ahvalin sebeplerini araştırır ve alınması gereken tedbirleri ku
ram müdürüne raporla bildirir. 

Tutuklular kuruma konulmadan önce ayrıca sağlık muayenesinden 
geçirilirler. 

Sağlık fişine kayıt : 
Madde 229 — Hükümlü ve tutuklularm gerek genel ve gerekse has

talık sebebiyle yapılan muayeneleri sonucu sağlık fişine kayıt ve tabip 
tarafından imza edilir. 

Cezanın yerine getirilmesine engel olan haller : 
Madde 230 — Yapılan muayeneler sonunda cezanın yerine getiril

mesine engel olabilecek bir hastalık görülürse, durum kurum tabibinin 
rapoıu ile birlikte Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. 

Revir veya hastane : 

Madde 231 — Her kurumda bir revir veya hastane bulunur. 

Revire veya hastaneye yatırmak : 
Madde 232 — Kurumun revir veya hastanesine yatırılan hükümlü 

ve tutuklulara, revir veya hastane çamaşır ve eşyası verilir ve durum 
revir veya hastane defterine kaydolunur. 

Hastanın revire veya hastaneye kabul tarihi, hastalığı, hastalığın 
seyri ve verilen ilâçlar, revir veya hastane defterine ve hastanın ta'03-

lâsma yazılır. 
Her ay sonunda revir veya hastane defterindeki kayıtların özeti 

sağlık fişine geçirilir. 

Başka yerlerde tedavi edilecek hükümlü ve tutuklular : 
Madde 233 — Bir hükümlü veya tutuklunun sağlık sebeplerinden 

dolayı başka bir hastaneye yatırılması veya daha geniş sağlık teşkilâtı 
bulunan diğer bir kuruma nakli gerekiyorsa, durum, kurum tabibi tara
fından, hastanın hangi mahalle gönderilmesi gerektiği gösterilmek su
retiyle kurum müdürüne bildirilir. 

Devlet hastanelerinde tedavi için yatırılan hükümlü ve tutukluların 
muhafazası vs dışarıyla olan ilişkileri: 

Madde 234 — Kurum tabipliğince Devlet hastanelerinde muayene ve 
tedavilerine lüzum gösterilen hükümlü ve tutukluların hastanelerde kal
dıkları süre içinde muhafazasına ve dışarıyla olan ilişkilerine dair hu
suslar hakkında mahallî Cumhuriyet Savcılığı ile hastane baştabipliği ve 
muhafaza ile sorumlu jandarma komutanlığı ile birlikte gerekli tedbirler 
alınır. 

ölüm : 
Madde 235 — Kurumlarda hükümlü veya tutuklunun ölümü halinde 

durum bir tutanak ile tevsik edilerek tabip raporu ile birlikte kurum mü
dürü' taraf ından derhal Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. 

Gazete) 1 AĞUSTOS 1967 

Cumhuriyet Savcısının izni ile kurum müdürü ölünün gömülmesi 
için gereken tedbirleri alır. 

Cenazenin aileye verilmesi: 
Madde 236 — Hükümlü veya tutuklunun ailesi tarafından istendiği 

takdirde, ceset, Cumhuriyet Savcısının yazılı izni ile kendilerine teslim 
edilir. 

Frengililer : 

Madde 237 — Hükümlü ve tutuklular arasında görülen frengililer 
gizli olarak yetkili makama bildirilir ve bunların tedavileri ile hastalığın 
yayılmasını önleyici tedbirler kurum tabibi tarafından sağlanır. 

DOKUZUNCU KISIM 

Kurumdan ayrılış 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Dışarı çıkarılma ve nakil 

Hükümlü ve tutukluların dışarı çıkarılmaması : 

Madde 238 — Yetkili makamdan kanunî sebeplere dayanılarak ve
rilmiş yazılı bir emir olmadıkça hükümlü ve tutuklular kurum dışına 
çıkarılamazlar. 

Hükümlü nakli : 

Madde 239 — Hükümlüler, bir kurumdan diğerine Adalet Bakanlığı
nın izni olmaksızın nakil veya iade olunamazlar. 

Sağlık sebeplerinden dolayı derhal tedavi tedbirleri almak için diğer 
bir kuruma nakli gereken hükümlü naklolunur ve durum Adalet Ba
kanlığına telgrafla bildirildikten sonra bu husustaki tabip raporu vakit 
geçirilmeksizin gönderilir. 

Naklin geri bırakılması: 

Madde 240 — Nakline izin verilen hükümlüler, gönderilmelerinden 
önce tabibe muayene ettirilir. 

Muayene sonucu yola çıkarılamıyacağı anlaşılan hükümlülerin nakli 
kurum müdürü tarafından geri bırakılır ve durum Adalet Bakanlığına 
bildirilir. 

Nakledilen hükümlülerin eşyası ve paralan : 

Madde 241 — Nakledilecek olan hükümlüye, elbise vesair eşyası bir 
makbuz karşılığında geri verilir. 

Bankadaki şahsi parası, gideceği kurumun bankadaki hükümlü pa
raları cari hesabına kayıt edilmek üzere, gönderilir. 

Nakledilen hükümlülerin ilâm ve dosyalarının gönderilmesi: 

Madde 242 — Nakledilecek hükümlüye ait ilâm ile dosyası, nakle
dildiği kuruma tevdi edilmek üzere, o yerin Cumhuriyet Savcılığına pos
ta ile gönderilir. 

Naklen gelen hükümlülerin tabi olduğu işlem : 

Madde 243 — Diğer bir kurumdan naklen gelmiş olan hükümlü hak
kında yeni gelen hükümlülerin tabi olduğu işlem uygulanır. Geçici koğuş 
safhasında yapılacak olan işlemde, naklolunduğu kurumdan gönderilen 
dosyasındaki belgeler de gözönünde bulundurulur. 

Nakillerde alınacak tedbirler : 

Madde 244 — Hükümlü ve tutuklular kuruma veya başka bir yere 
getirilip götürülürlerken, halkın nazarından uzak tutulacak ve ihtılâtma 
engel olunacak, her türlü tedbir alınır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Şartla salıverme 

Şartla salıvermeden faydalanacaklar : 

Madde 245 — Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezaya hüküm giymiş 
olanlardan bulundukları kurumda hükümlülük süresinin üçte ikisini iyi 
hal ile geçirenler talepleri olmaksızın şartla salıverilirler. 
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Bu oranın tayininde hükümlünün tutuklu kaldığı günler de hesaba 
katılır. 

Mahkûm oldukları müebbet ağır hapis cezasının (24) yılını iyi hal 
ile geçiren hükümlüler hakkında yukarıki fıkralar hükümleri uygulanır. 

Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya hüküm giymiş olup da mah
kemece haklarında 647 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1, 2 ve 3 üncü 
bentleri hükümleri uygulanmamış olan hükümlüler de şartla salıverme
den faydalanırlar. 

Şartla salıvermeye ait işlem : 
Madde 246 — Kurum idaresi tarafından; şartla salıvermeden fay

dalanacak olan hükümlülerin cezalarının belirli sürelerini iyi halle geçirip 
geçirmedikleri tetkik ve tespit edilerek verilecek gerekçeli mütalâa -
müddetname, hüküm özeti ve hükümlüye ait dosya ile birlikte - hüküm
lünün bulunduğu yerdeki hükmü veren mahkeme derecesinde bulunan 
mahkemeye tevdi edilir. 

Mahkemenin şartla salıverme kararı derhal yerine getirilir. 

İtiraz : 
Madde 247 —• Yetkili mahkeme şartla salıverilmeyi tasvip etmediği 

takdirde, kararda gösterilen red sebepleri, kurum müdürü tarafından hü
kümlüye tebliğ ve izah olunur. 

Bu karar aleyhine hükümlü veya vekili yahut kanunî mümessili 
veyahut Cumhuriyet Savcısı tarafından acele itiraz yoluna başvurula
bilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tahliye 

Hükümlü ve tutukluların tahliyesi: 
Madde 248 — Hükümlüler kanunî sebeplerle, tutuklular yetkili ma

kam tarafından verilen yazılı emirle tahliye olunurlar. 
Tahliye defteri: 
Madde 249 — Her kurumda bir hükümlü tahliye defteri tutulur. 
Tahliye defteri yıl başından önce hazırlanır ve yılın her gününe göre 

ayrılmış sayfalan bulunur. 

Tahliye defterinin neleri kapsayacağı : 
Madde 250 — Hakkında verilen hükümlülük kararı kesinleşmiş olan 

her hükümlünün adı, soj'adı, numarası, cezanın nevi ve miktarı, ilâm ta
rih ve numarası, şahsi hürriyetinin tahdidine başlandığı gün ve tahliye
sinden sonra emniyeti umumiye idaresinin nezareti altında bulunup bu-
lunmıyacağı hususları, tahliye defterindeki tahliyesi gününe ayrılmış olan 
sayfaya kayıt olunur. 

Süre belgesi: 
Madde 251 — Hakkındaki hükümlülük kararı kesinleşmiş olan her 

hükümlüye Cumhuriyet Savcılığınca zamanım gösterir bir süre belgesi 
verilir. 

Para ve eşyanın geri verilmesi : 
Madde 252 — Tahliye edilecek olan hükümlünün şahsi parası ve he

sabında kayıtlı tasarruf akçesi ile elbise ve eşyası bir makbuz karşılığında 

T. C. 
BAŞBAKANLIK 

özlük ve Yazı işleri Genel 
Müdürlüğü 
1/7-9747 

ve ayrıca kurumda bulunduğu süre içinde kazanmış olduğu 
birlikte salıverilme gününde kendisine verilir. 

belgelerle 

Tahliyenin kaydı: 
Madde 253 — Hükümlülerin tahliyeleri, tahliye defterinin özel ha

nesine; tutukluların tahliyeleri tutuklu defterine adları hizasına kaydo
lunur. 

DÖRDÜNCÜ BOLÜM 
Müşterek hükümler 

infaz sonrası yardım : 
Madde 254 — Kurum müdürü, tahliye edilecek hükümlülere; tah

liyelerinden önce ilgili iş yerleriyle yardım kurumlarına başvurmak sure
tiyle bunların sağlayabilecekleri yardımı bildirir. 

Tahliye edilecek hasta hükümlü ve tutuklular : 

Madde 255 — Tahliyesi gününde ağır hasta olup da hastaneye nakli 
veya ailesine verilmesi kabil olmayan hükümlü ve tutuklu, kendi rızası 
ve Cumhuriyet Savcısının muvafakati ile bir hastaneye veya diğer bir 
sağlık kurumuna nakledılinceye kadar muhafaza edilir. 

Durumdan, hükümlü ve tutuklunun ailesine, avukatına, asker kişi 
ise kayıtlı bulunduğu askerlik şubesine ve yabancı uyruklu ise bağlı bu
lunduğu devletin konsolosluğuna bilgi verilir. 

Tahliyede alınacak koruma tedbirleri: 
Madde 256 — Kurum müdürü, hükümlü ve tutuklunun tahliyesi 

anında bazı korunma tedbirlerinin alınmasını gerekli görürse, durumu 
derhal ilgili makamlara bildirir. 

Geçici hükümler 

Geçici madde 1 — Devlet Memurları Kanununun disiplin işlemlerine 
ilişkin hükümleri yürürlüğe girinceye kadar, kurum personelinin disiplin 
işlemleri hakkında 16/8/1941 tarih ve 16328 sayılı kararname ile yürür
lüğe konulan Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesinin 47 - 59 uncu mad
deleri hükümleri uygulanır. 

Geçici madde 2 — Müşahade ve sınıflandırma merkezleri için ge
rekli personel kadroları sağlanıncaya kadar, bu işlerde, kurum persone
linden faydalanılır. 

Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesinin yürürlükten kalkması : 

Madde 257 — 16/8/1941 tarih ve 16328 sayılı kararname ile yürür
lüğe konulan Ceza ve Tevkif Evleri Nizamnamesi, yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

Yürürlüğe giriş : 
Madde 258 — 13/7/1965 tarihli ve 647 sayılı Kanun ile 1721 sayılı 

Kanunun 4068 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci maddesine dayanılarak 
düzenlenip Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmî Ga-
zete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

Madde 259 Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Ankara, 2^/7/1967 

Cumhurbaşkanlığı Yüce Katma 
Vazife ile yurt dışma gidecek olan Millî Eğitim Bakam ilhamı Ertem'in dönüsüne kadar, Millî Eğiüm Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsamet

tin Atabeyli'nin vekillik etmesini yüksek tasviplerine arz ederim. 

T Ü R K I Y E 

C U M H U R B A Ş K A N L ı Ğ ı 

4-588 

BAŞBAKAN 
S. DEMÎBEL 

22 Temmuz 1967 

Başbakanlığa 
İlgi : 22 Temmuz 1967 gün ve 1/7-9747 sayılı yazınız. 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Eğitim Bakanı Ilhami Ertem'in dönüşüne kadar, Millî Eğitim Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsamet

tin Atabeyli'nin vekillik etmesi uygundur. 
CUMHURBAŞKANI 

C. BUNAY 

(Resmî Gazete) 



Saibife: 16 (Resmî Gazete) 1 AĞUSTOS 1967 

İ L A N L A R 
Bayındırlık Bakanlığından : 

Bakanlığımız tarafından yaptırılan inşaatların eksiltmelerinde tatbik 
edilmekte olan yıllık rayiçlerle ilgili olarak bazı firmalar şimdiden müra
caatta bulunarak 1968 yılında bütün illere veya bölgelere şamil azamî 
satış fiyatlarını bfldirmektedir. 

Bu imalâtın her yerde belirli fiyatla satılmasmdaki fayda gözönünde 
tutularak inşaat işlerinde kullanılan malzeme imal eden firmaların 1968 
yılındaki fiyatları ve vasıfları hakkında en geç 15 Ekim 1967 tarihine kadar 
Bakanlığımız Yüksek Fen Heyeti Reisliğine bilgi vermeleri ilân olunur. 

5690 / 3-2 « 
Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

40 - 50 m3 hacimli asfalt taşımaya elverişli 40 ilâ 50 adet sarnıçlı demir
yolu vagonu satın alınacaktır. 

Beher vagonun tahmini bedeli 68.000,— lira tahmini 43.400.000, lira 
olup geçici teminatı 115.750,— liradır. 

Eksiltme ve ihalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 
kapalı zarf usulü ile 15/8/1967 Salı günü saat 16.00 da Karayolları Gensl 
Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde (Ankara) yapılacaktır. 

Şartname dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
Talipler ticaret, sanayi odası belgesi koymak şartiyle hazırlıyacakları 

teklif mektuplarını eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde 
aynı yerdeki Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. 

Postadaki gecikmelerin kabul edilemiyeceği duyurulur. 
5689 / 4-S 

Vakıflar Genel Müdürlüğünden : 

Marangoz atelyesine alınacak makinaların mubayaası kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli (31.462,50) lira olup geçici teminatı (2.358,94) liradır. 
İhale 17/8/1967 Perşembe günü saat 16.00 da Vakıflar Genel Mü

dürlüğü Onarım Şubesinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacak
tır. Bu işe ait keşif ve şartnameler mesai saatleri dahilinde adı geçen 
Şubede görülebilir. 

Eksiltmeye gireceklerin eksiltme şartnamesinin 4 üncü maddesinde 
yazılı belgteleri ve 1967 yılı Ticaret Odası vesikası ile teminat makbu
zunu havi teklif mektuplarını 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
ihale günü engeç saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ver
meleri lâzımdır. 

Telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 
5768 / 4-1 

Köy İşleri Bakanlığı Y. S. E. Genel Müdürlüğü 13 üncü Mıntaka 
Kontrol Amirliğinden: 

lekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grupundan en az yu
karda yazıh keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda müteahhitlik kar
nesi, plan ve teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannameleri Ue bu 
eksiltmelerin ilân tarihinden sonra alınmış banka referansını eksiksiz 
olarak bağlıyarak bu işler için yeterlik belgesi almaları. (Her iş için di
lekçesine ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır.) 

5 —- İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz muka
bilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak ge
cikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

5760-3/1-1 

Akhisar Belediye Başkanlığından : 

Şehrimiz 167 ve 328 sokaklar kanalizasyon inşaatı, 190.152,77 TL. 
sı keşif ve şartnamesi dahilinde 21/8/1967 Pazartesi günü saat 11.00 de 
Belediye Encümeninde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılacaktır. 
Bu işe ait muvakkat teminat 10757,64 TL. sı olup şartnamesi, mesai 
saatleri dahilinde Belediye Fen İşlerinde görülebilir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 1967 yılı Ticaret Odası vesikası ve 
bu kabil işleri yapıp kabulünü yaptıklarına dair belge ibraz etmeleri ve 
eksiltme tarihinden bir gün evvel Belediye Fen İşlerine müracaatla ek
siltmeye iştirak belgesi almış olmaları ve teklif zarflarını eksiltme saa
tinden bir saat evveline kadar Encümen Başkanlığına vermeleri. Postada 
vaki gecikmelerin kabul olunmayacağı duyurulur. 

5770 / 4-1 

Pınarbaşı C. Savcılığından : 

1 — 55498,57 lira keşif bedelli Pınarbaşı Cezaevi Karakol binası ve 
nöbetçi kulübesi inşaatı 2490 sayılı kanuna göre kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 —• Geçici teminatı 4025 lira olup ihalesi 18/8/1967 Cuma günü 
saat 15.30 da Pınarbaşı C. Savcılığmdaki Komisyonda yapılacaktır. 

3 —'Bu işe ait eksiltme şartnamesi ve diğer evrak hergün mesai 
dahilinde Pınarbaşı C. Cavcılığı ile Kayseri Bayındırlık Müdürlüğünde 
görülebilir. 

4 —• İsteklilerin 1967 yılı vizeli Ticaret Odası ve ikametgâh belge
lerine geçici teminatları ilâve edilerek Bayındırlık Bakanlığından almış 
oldukları (B) grupundan enaz bu işin keşif bedeli kadar işin eksiltme
sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesine plan teçhizat, tek
nik personel ve taahhüt beyannamelerini eklîyerek hazırlıyacakları tek
lif mektuplarını havi kapalı zarflarını 18/8/1967 günü saat 14,30 a kadar 
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. İlân 
olunur. 

5764 / 4-1 

» 
Maliye Bakanlığından : 

Yapılacak iş : Maliye Okulu Bahçesi tanzimi ve duvar işi. 
Keşif tutarı : (19571,41) TL. 
Geçici teminatı : (1468,—) TL. 
Eksiltme mahallî ve tarihi : 21/8/1967 Pazartesi günü saat (16.00) 

da Millî Emlâk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile ihale oluna
caktır. 

Şartname ve lüzumlu evrak mezkûr mahalde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ihale tarihinden en az üç gün 

evveline kadar bu iş için Ankara Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları 
yeterlik belgesiyle 1967 yılı vizesini havi Ticaret Odası vesikası ve temi
nat makbuzunu muhtevi olarak 2490 sayılı kanunun tardfatı dairesinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri lilân olunur. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5782 / 4-1 

1 — Aşağıdaki köprü inşaatları 2490 sayılı Kanun hükümlerine 
göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

İli : Erzincan, Köprü adı: Cebesoy, Keşif bedeli : 347 886,76 lira, 
Banka Ref. : 34.788,00 lira, Muv. teminatı : 18.165,47 lira, Eksiltme ta
rihi : 19/8/1967 günü saat 11.00, Müracaat son günü : 11/8/1967 dedir. 

2 —• Eksiltme hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde 13 üncü 
Mıntaka Kontrol Amirliği Odasında Eksiltme Komisyonu marifeti ile 
yapılacaktır. 

3 —, Her iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y. S. E. Ge
nel Müdürlüğü Köprüler Fen Heyeti Müdürlüğünde ve ait olduğu İlin 
Y. S. E. Müdürlüğünde 13 üncü Mıntaka Kontrol Amirliğinde görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1967 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, şir

ketlerin hali faaliyet belgesi ve her iş izin hizalarına yazıh teminat ver
meleri, 

b) En geç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer di
lekçe ile 13 üncü Mıntaka Kontrol Amirliğine müracaat etmeleri ve di-



1 AĞUSTOS 1967 (Resmî Gazete) Sataife: 1? 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve îmar İşleri Reisliğinden : 

Sivil Savunma Koleji İdare ve Eğitim tesisleri proje yarışması 
Yarışma şartları (Konu ve amaç) : 
Ankara - Yenimahalle Macun Köyü sınırları içindeki belirli arsada 

inşa edilecek olan Sivil Savunma Koleji İdare ve Eğitim Tesisleri proje
lerinin hazırlanması işi Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reis
liği tarafından «Bayındırlık Bakanlığı Mimarlık Mühendislik ve Şehir
cilik müsabakalarına ait Yönetmelik» şartları içerisinde yarışmaya çıka
rılmıştır. 

Yarışmanın amacı Güzel Sanatları teşvik gayesi ile programda gös
terilen ihtiyaçları ekonomik şekilde karşılayabilecek günümüzün mimar
lık ve sanat anlayışına uygun projenin esas fikirlerini bulmak ve iyi pro
jeleri değerlendirmektir. Bu yarışmaya Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliği üyesi olanlar iştirak edebilir. 

Danışman jüri üyeleri : 
Barlas Ali 
Cemaligil T. Sadettin 
Eke Enver 
İlkorur Hayri 
Koral Necmi 
Şerbetçıoğlu Hamit 

Aslî jüri üyeleri : 
Alsaç Orhan 
Birce Neriman 
Cankut Fikret 
Dinç Orhan 
Erol Nevzat 
Fer Nihat 
Vanlı Şevki 

Yedek jüri üyeleri : 
Anolay Sami 
Baban Ruşen 
Sisa Sami 
Tayman İlhan 

Raportörler : 
Aykut Aylâ 
Özden Gülçin 

Ödüller : 
Birinciye 
İkinciye 
Üçüncüye 
8 adet mansiyon 

(Her birine) 

Emekli Albay 
Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Emekli Albay 
Emekli General 
Y. İnş. Müh. 

Doç. Y. Müh. Mimar 
Y. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Mimar 
Y. Mimar 
Dr. Y. Mimar 

Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 
Y. Müh. Mimar 

Y. Mimar 
Y. Mimar 

20.000 TL. 
15.000 TL. 
10.000 TL. 
5.000 TL. 

27 
Son soru sorma tarihi 9 Eylül 1967 Cumartesi, Proje Teslim tarihi 

Kasım 1967 Pazartesi saat 17.00 dir. 
Proje şartnamesi ve ekleri, İş Bankası Akay Şubesi 77 No lu «Ba

yındırlık Bakanlığı Yapı ve îmar İşleri Reisliği Yayın ve Sosyal Yardım
laşma Sandığı» hesabına doğrudan doğruya veya başka bir İş Bankası 
Şubesi yolu ile 50 TL. yatırıldığını gösterir makbuz ile birlikte Bayındır
lık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden temin edilir. 

5667 / 4-1 

Eksiltmeye konulan iş : 
1 — 22/7/1967 Cumartesi günü saat 11.00 de ihalesi yapılmak 

üzere 222 - 308 ve 68 sayılı kanunlar gereğince pazarlık usulü ile eksilt
meye çıkarılmış olan (2.560.000,—) lira keşif bedelli Kars - Kağızman 
yatılı Bölge Okulu ikmal iişaatı işine talip çıkmadığından bir ay müd
detle yeniden pazarlığa konmuştur 

2 — Eksiltmeye 22/7/1967 tarihinden itibaren bir ay zarfında Ua-
ymdırlık Bakanlığı Yapı ve îmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonunda 
pazarlık usuliyle yapılacaktır. Pazarlık Komisyonu her hafta Çarşamba 
günleri saat 15.00 de toplantı halindedir 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğe? evrak mezkûr Reislikte görüle
bilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A - 181.100,— liralık katî teminatını, 
B - 1967 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C - Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat 

beyannamesini, sermaye ve kredi imkanlarını bildiren malî durum bildi
risini, teknik personel beyannamesini taahhüt beyannamesini Bayındır
lık Bakanlığından almış oldukları (B) grupundan keşif bedeli kadar işin 
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz su
retiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları ye
terlik belgesini İhale Komisyonuna vermeleri lâzımdır. 

5 —• İstekliler kendilerinden İstenilen vesikalarla birlikte pazarlık 
günlerinde Komisyon Başkanlığında bulunmaları lâzımdır. 

Telgrafla müracaatlar Ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

5671 /1-1 

Jandarma Satmalma Komisyon Başkanlığından : 

Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı için 41 kalem muhtelif dişçi 
ilâç malzemesi kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Muhammen bedel 62300 lira olup geçici teminatı 4365 liradır. İha
lesi 24 Ağustos 1967 günü saat 15.30 dadır. Şartnamesi Ankara ve istan
bul J. Sat. Al. Komisyonlarında görülebilir. 

İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. Postada geci
ken mektuplar kabul olunmaz. 

5649 / 4-1 

Ankara Cumhuriyet Savcılığından : 

24.700,— lira muhammen bedelli Ankara kapalı cezaevinin bir yıl
lık ihtiyacı bulunan 130 ton takoz halinde kesilmiş gürgen odunu 
28/7/1967 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

Geçici teminat 1892 lira 50 kuruştur. 
İhale 14 Ağustos 1967 Pazartesi günü saat 15.00 de Ankara Cum

huriyet Savcılığı Başmuavinliği makamında yapılacaktır. 
Taliplerin teminat mektuplariyle tekliflerini kapalı zarf halinde 

ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri şarttır. 
Postada vuku bulacak gecikmelerin nazara alınmıyacağı ilân olunur. 

5712 / 4-1 

Denizcilik Bankası T. A. O. dan : 

Yalova Kaplıcası İşletmesi Müdürlüğü Yeni Hamam ve Kurşunlu 
Hamam hususî banyo ücretlerinde yapılan değişiklik 5842 sayılı Kanun 
uyarınca Yönetim Kurulumuzun 18/7/1967 tarih ve 1759 sayılı kararı ile 
yürürlüğe girmiştir. 

DOKTOR TEDAVÎ BANYO ÜCRETLERİ 

Tedavi ve banyo ücretleri 
Yaz tarifesi Kış tarifesi 

A 

$% ™ Si 
S -S 

CD g, 

<p 
•o <» 
•s a 
O 
T.L. 

s s 

•a-s 5 
•O S 

o 2 
T.L. 

<D 'S 

S -O 
<D ıs 

ra g 
'S <¡S 
A-» ,—î 
o 
T. L. 

•ö tu 

T.L. 

BANYOLAR 
Kurşunlu Hamam hususî 
(2 kişilik) 10,— 12,50 7,— 10,— 
Yeni Hamam 2,— 2,50 1,25 2,— 
(Yalnız yaz tarifesinde 6 yaş ve 
daha aşağı yaştaki çocuklar 
anneleri ile beraber ücretsiz gi
rerler.) 

Kurşunlu Hanıarn hususî banyoya iki kişiden fazla giren beher müş
teriden 12,50 T.L. sına ilâveten 5,— T.L. sı tahsil edilir. 

5670 



Saıh'ife: 18 (Resmî Gazete) ı A G U S T O S mı 

Ankara Lv . A . I No. hı Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığı n dan 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Üç) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektupla
rım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

160 ton nohutun tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 80 er 
tonluk partiler halinde ayrı ,ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

Cinsi Miktarı 
M. bedeli 

Lira 

Limon 
Dermason kuru 
fasulye 
Nohut 
Yarısı 

1.800 000 Ad. 324.000 

G. Tem. 
Lira 

16.710] 

İ H A L E 
Günü Saati 

46.000 Kg. 
160.000 Kg. 
80.000 Kg. 

128.800 
256.000 
128.000 

7.690 \ 22/8/1967 
13.990 J Sah 
7.650 J 

5673/4-1 

11,00 

11,30 

15,30 

Ankara Lv. A. 2 No. lu Satın Alma Komisyonu 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Üç) kalem (Malzeme) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatle
rinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklile
rin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına ver
meleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Not : Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem mal
zeme ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilir. 

Cinsi 

örme palaska 
Bez kütüklük 
Örme tüfek kayışı 

Miktarı 

100.000 Ad. 
100.000 Çt. 
100.000 Ad. 

Tamamı 

M. bedeli 
Lira 

1.400.000 
800.000 
725.000 

2.925.000 

G. Tem. 
Lira 

55.750 1 
35 750 1 
32.750 f 

I 
101.500 ] 

İ H A L E 
Günü Saati 

18/8/1967 Cuma 
Saat : 15,30 da 

5674 / 4-1 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı 
(Üç) kalem (Düğme) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde 
Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 
kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Not: Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem düğme 
ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. 

Cinsi 

Siyah ceket düğ. 
Siyah bagalit düğ. 
Beyaz pijama düğ. 

Tamamı 

Miktarı 
Adet 

1.000.000 
5.000.000 

500.000 

M. bedeli 
Lira 

59.000 
175.000 
30.000 

G. Tem. 
Lira 

4.200 ' 
10.000 
2.250 

1 H 
Günü 

A L E 
Saati 

Saat : 11,00 de 
18/8/1967 Cuma 

264.000 14.310 

• 
5675 / 4-1 

Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : 

Sakarya İli Hendek İlçesi Belediye sınırları içindeki taşınmaz mal 
ların 2613 sayılı Kanun uyarınca kadastrosu yapılacaktır. 

Keyfiyet sözü edilen kanunun 8 inci maddesi gereğince ilân olunur. 
5665 / 1-1 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Otomatik telefon santralı alınacaktır 
1 — Üniversitemiz Kampusu ihtiyacı için 1.000.000,— TL. muham

men bedelli 1 adet 600 dahilî, 50 harici hatlı, 2000 aboneye kadar kabili 

tevsi tip otomatik telefon santralı mevcut fennî ve teklif alma şartna-
mesindeki esaslar dahilinde satın alınıp monte ettirilecektir. 

2 —• Teknik ve teklif alma şartnameleri ile mukavele tasarısı her-
gün mesai saatleri içinde Üniversite Satmalma Müdürlüğünden bedelsiz 
olarak alınabilir. 

3 — İhale, kapalı zarf usulüne göre 18 Ağustos 1967 Cuma günü 
saat 15.00 te Üniversite içinde Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Kapalı zarflar aynı gün engeç saat 14.00 e kadar Satmalma Ko
misyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. Posta
daki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

4 — Bu işe ait geçici teminat 43.750,— TL. dır. 
5 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarına, Ticaret 

ve Sanayi Odasından bu ilân tarihinden sonra alınmış belge ile birlikte, 
bu işin yapılacağı zamanı ihtiva etmek üzere mümessil veya vekilinin 
Noterlikçe onanmış belgesi, şartnamede yazılı şema, plan, katalog, resim 
ve adres mektuplarının eklenmesi gereklidir. 

6 — Döviz tahsisinin gerekli olacağı durumlarda teklif alma şart
namesinin 6 ncı maddesi uygulanır. 

7 — Üniversite ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen 
veya dilediğine tamamen yapmakta serbesttir. 

4880 / 3-3 

Ankara Vilâyeti Daimî E n c ü m e n i n d e n : 

C i n s i , E v s a f ı 
Miktarı M. bedeli G. teminatı 

adet Lr. Krş. Lr. Kr. 

4 zamanlı, 4 silindirli, benzin motorlu, 
en az 65 HP gücünde tenteli arazi bi
nek otosu 
4 zamanlı 4 - 6 silindirli, benzin mo
torlu, en az 75 HP gücünde kaptıkaçtı 

2 90.000,— 5.750,-

1 70.000,— 4.750,-

Yukarıda müfredat üzere satın alınacak motorlu vasıtalar ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. İhalesi ayrı ajrı olarak 
9/8/1967 Çarşamba günü saat 11 de Vilâyet Konağında Daimî Encü
men toplatı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende gö
rülür. 

İstekli lerin belirli gün ve saat 10 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu ve 1967 yıl ına ticaret odası vesikasını havi usulüne göre 
hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene ver
meleri gerekir. 

Postada vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
5470/4-S 

Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından : 

1 — Kapalı zarf usulü ile şartname esasları dairesinde (400) kutu 
(Continuous form) satın alınacaktır. 

2 — Satın alınacak formlar : 
14 3/8x11 2 sahifelik 40 Krg. 
14 
14 
14 
14 
10 

60 
85 

120 
160 
35 » ki ceman 

(123.500) liradır. (Yüzyirmi üç bin beşyüz) 
3 — Muvakkat teminat miktarı (7.425) yedibin dörtyüz yirmibes 

liradır. 
4 — Eksiltme 14 Ağustos 1967 Pazartesi günü saat 15,00 de Dev

let İstatistik Enstitüsü binasında toplaancak olan Komisyonda yapıla
caktır. 

5 — İhaleye ait şartname Komisyon Kâtipliğinden bedelsiz olarak 
istenilebilir. 

6 — Eksiltmeye girmek isteyenler : 
a) 7.425 liralık muvakkat teminat vesikası vermesi. 
b) 1967 yılı ticaret odası tasdikli belge göstermesi. 
c) Teklif mektuplarını havi, usulüne uygun hazırlanan zarfların 

ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyona vermesi 
lâzımdır. 

7 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
5647 / 4-2 



ı A G U S T O S m ? (Resmî Gazete) Sahife: 19 

Ankara L v . A . 3 No. îu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (İki) kalem (Oto gömleği) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hi
zalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, 
isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden hir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir 
istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemıde ayrı istekliye ihale edile
bilir. 

Miktarı M. bedeli G. Tem. İ H A L E 
Cinsi Adet Lira Lira Günü Saati 

Jeep silindir göm. 4.000 108.000 6 650 } 18/8/1967 Cuma " 
GMC. silindir göm. 3.000 87.000 5.600 ( Saat : 11,00 de 

Tamamı 7.000 195.000 11.000 
5716/4-1 • 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Kumaşı dairece verilmek, diğer bilûmum malzemesi müteahhidine 
ait olmak kaydiyle yaptırılacak 411 takım yazlık elbise kapalı zarf usulü 
ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 32.880,— lira olup geçici 
teminat 2.466,— liradır. İhalesi 23/8/1967 Çarşamba günü saat 11,00 de 
Vilâyet Konağında Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 
Şartname Daimî Encümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10,00 a kadar teminat makbuz veya 
mektubu ve 1967 yılına ait ticaret odası vesikasını havi usulüne göre 
hazırlıyacakları kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene ver
meleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
5755 / 4-1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünden : 

1 —' Aşağıda, cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat temi
nat miktarı gösterilmiş olan malzeme, müteahhit nam ve hesabına fiyat 
ve teklif isteme suretiyle satm alınacaktır. 

Satmalma No .ve cinsi : 66—D/106—1 100 ton barit, Muvakkat 
teminat miktarı : 4.150,— T.L., İhale tarih ve saati : 24/8/1967 15,00 

2 — ihale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Etlik/An
kara) toplanacak Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
aynı yerden ve istanbul'da DSİ 14. Şube Başmühendisliğinden (Tophane, 
Firuzağa Süngü Sok. No. 3-5-7) talep mukabilinde alınabilir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarının .idarî şartnamenin 9 uncu 
maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten bir 
saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta miktarları azaltıp çoğalt
makta serbesttir. 

5742 / 1-1 

Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Birliği Tesisinden : 

Tesisimiz ile T. C. Ziraat Bankası Karaköy (istanbul) ve İzmir şu
belerindeki ticarî ve teknik şartnameler esasları çerçevesinde, 23.300 ton 
% 21 lik, 8.100 ton yüzde 26 lık olmak üzere, 31.400 ton amonyum nitrat 
ve 109.900 ton amonyum sülfat gübreleri satın alınacaktır. 

Teklifte bulunmak isteyen firmaların, şartnamelerimiz esaslarına 
uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını, «Tarım Kredi Koo
peratifleri Yardımlaşma iBrliği Tesisi - Bankalar Cad. No. 41 Ankara^ 
adresinde 21 Ağustos 1967 günü saat 15.00 e kadar bulunduracak şekilde 
göndermeleri duyurulur. 

Tesisimiz, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi 
olmayıp, malı kısmen ve tamamen alıp almamakta veya dilediğinden al
makta serbesttir. 

5714/3-1 

İller Bankasından : 

Malî Ihale evraki 
K. bedeli G. Tem. yeterlik satis bedeli 

Kasaba adı İli T. L. T. L. T. L. T. L. 

Yozgat Merkez 165.732,50 9.537 — 17.000,— 15 — 
Beylıkahır Eskişehir 235.810,50 13.036 — 24.000,— 25 — 
Sultandağı Afyon 329.195 — 16.918 — 32.000,— 30,— 
Gümüş çay 
(Dimetoka) Çanakkale 144.675,— 8.437 — 15.000 — 15,— 

GRUP I. 
Karahallı Uşak 540.299,25 25.362,— 50,— 
Ulubey Uşak 236.618,— 13.381,— 70.000,— 25,— 
GRUP II. 
Sultanhisar Aydın 213.361,75 11.918 — 20,— 
Gireniz Aydın 118.452,— 7.172,— 10 — 
Germencik Aydın 404.296,— 19 922— 68.000,— 40 — 

1 — Yukarıda adları yazılı kasabaların elektrik tesislerinin yapımı 
işleri kapalı zarf usulü ve birim fiyat esası ile eksilmeye konmuştur. 

2 — Teklif zarfları 14/8/1967 saat 15,00 de Ankara'da İller Ban
kası Satm Alma Komisyonunda açılacaktır. Teklif mektuplarının 
14/8/1967 günü saat 12,00 ye kadar Bankaya teslimi gerekmektedir. 

3 — Teklif vereceklerin .yeterlik belgesi almaları için 9/8/1967 
günü saat : 17,00 ye kadar Bankaya dilekçe vermeleri ve dilekçelerine 
yüklenici karnelerini, şimdiye kadar yaptıkları işlere ait belgelerin asıl
larını veya tasdikli örneklerini, tam olarak başarılan işlerin listesini, ör
neğine göre teknik personel beyannamesini, halen taahhütleri altında 
bulunan işleri gösterir taahhüt beyannamesini ve tutarı yukarıda yazılı 
malî yeterlik belgesini eklemeleri lâzımdır. 

4 — Grup olarak gösterilen işlere dahil olan tesislerin hepsine tek
lif verilecektir. 

5746 /1-1 
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DSİ Genel Müdürlüğünden : 

1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için fiyat ve teklif isteme usulü 
ile 3 grupta 26 kalem temel sondaj ekipmanı imal ettirilecektir. 

2 — Bu işin eksiltmesi 7/8/1967 Pazartesi günü saat 15 te DSİ. 
Genel Müdürlüğü Etlik Tesisleri Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı bina
sında toplanacak olan Malzeme Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. 

3 — Bu işe ait eksiltme evrakı bedelsiz olarak DSİ. Yeraltısuları 
Dairesi Başkanlığından temin edilecektir. 

4 — Bu işin geçici teminatı 10.000 TL. sidir. 
5 — İstekliler hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme saatin

den 1 saat evvel DSİ. Yeraltısuları Dairesi Başkanlığına makbuz mu
kabili vereceklerdir. 

6 — Saat 14 den sonra verilecek teklif mektupları ile postada vaki 
olacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

5669 / 2 2 
e 

Akçaabat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

967/220 
Davacı Kuruçam Köyünden Yaşar Berber tarafından yetki vesikasına 

istinaden davalılar Yakup Sarıkaya ve arkadaşları aleyhine açılan nüfus
taki ismin tashihi davasının yapılan duruşmasında : 

Davalılardan Mahmut oğlu Yakup Sarıkaya'nın adresinin meçhul ol
duğu anlaşıldığından bu davalıya davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebligat yapılmasına karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 4/10/1967 
Çarşamba günü saat 10 da Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır 
bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz davetiye yerine 
kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

5632 

Küıs Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Kadir Demir tarafından davalı Müslüm Çalıcı vesaireleri 
aleyhlerine açılan tazminat davasının duruşmasında: 

Adı geçen davalı Müslüm Çalıcı'ya evvelce üânen davetiye tebliğ edil
miş ve mahkemeye gelmemiş bulunduğundan gıyabında duruşma icrasına 
karar verileceğinden adı geçene gıyap kararının ilânen tebliğine karar veril
miştir. 

Davalı Müslüm Çalıcı bu kere duruşmanın muallâk bulunduğu 
16/10/1967 tarihinde duruşmaya gedmediği veya bir vekille kendisini temsil 
ettirmediği veyahut bir mazeret beyan etmediği takdirde adı geçenin gıya
bında duruşmaya karar verileceği ilân olunur. 5633 



Saihdfe: 20 (Resmî Gazete) ı A G U S T O S ı%? 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemiz lokantası tadilâtı inşaatı ile yeni mutfak tesisatı ve bah
çe drenaj işleri 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

1 — Bu inşaatın tahmini keşif bedeli (223.000,—) T L . olup geçici 
teminatı (12.400,—) TL. dır. 

2 — Eksiltme 18/8/1967 Cuma günü saat 15 00 de Eksiltme Ko
misyonu tarafından Fakülte 'binasında yapılacaktır. 

3 —• Eksiltmeye gireceklerin, en geç 14/8/1967 Pazartesi günü saat 
17.00 ye kadar Tandoğan Meydanı (Eski Anıtitepe İlkokulu binasındaki) 
Ankara Üniversitesi İnşaat Dairesinde ilgili dosyayı inceleyip istenilen 
evrakı, adı geçen Müdürlüğe hitaben yazacakları yazıya ekliyerek iştirak 
belgesi için müracaat etmeleri lâzımdır. 

4 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanun gereğince hazırlıyacakları zarf
ları, eksiltme saatinden bir saat once Eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

5800 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda tahmini bedeli geçici teminatı ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi istanbul Küçükyalı'daki Müdürlüğümüz binasında 
kapalı zarfla yapılacaktır. 

2 — Şartnameleri Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlüğünde, istanbul'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1967 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesi, şirketlerin hali faaliyet belgesi veya esnaf belgesi ile usulü dairesinde 

aşağıda yazılı her iş için o işin hizasmda gösterilen miktarda teminat vermeleri, 
4 — isteklilerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme günü en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 

makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 
Postada olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

Muh. bedeli Geçici Tem. E K S İ L T M E 
işin cinsi Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

2500 takım iki parçalı yün tulum 500 takım kış
lık elbise dikimi ile 1720 adet kep, 500 adet 
resmî kasket yaptırılması işi 77.470,— 5.123,50 14 Ağustos 1967 11,00 
Dexion tipi delikli çelik profil 50.000,— 3.750,— 15 Ağustos 1967 11,00 

5490 / 4-3 

Köy işleri Bakanlığı Y. S. E. Genel Müdürlüğü 13. Mıntıka Kontrol Amirlisinden : 

Aşağıdaki köprü inşaatları 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

Hi Köprü adı 

Ağrı 
Ağrı 

Kargapazar-

Mandalık 

Keşif bedeli 
Lira Kr. 

261.082,70 
126.992,90 

Banka Ref. 
Lira Kr. 
, 1 1 

26.108,— 
12.700,— 

Muv. teminat 
Lira Kr. 

14.304,14 
7.599,65 

EKSİLTME 
Tarih Saat 

15/8/1967 
15/8/1967 

14,00 
16,00 

Müracaat son 
günü 

9/8/1967 
9/8/1967 

2 — Eksiltme hızalarmda yazılı tarih, gün ve saatlerde 13. Mıntıka Kontrol Amirliği odasında Eksiltme Komisyonu marifeti ile yapılacaktır. 
3 — Her iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y. S. E. Genel Müdürlüğü Köprüler Fen Heyeti Müdürlüğünde ve ait olduğu ilin Y. 

S. E. Müdürlüğünde ve 13. Mıntıka Kontrol Amirliğinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 196T yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin hali faaliyet belgesi ve her iş için hizalarına yazılı teminat vermeleri, 
b) En geç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile 13. Mmtıka Kontrol Amirliğine müracaat etmeleri ve dilekçe

lerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grupundan en az yukarda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda müteahhitlik karnesi, plan 
ve teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmelerin ilân tarihinden sonra alınmış banka referansını eksiksiz olarak bağlıya
rak bu işler için yeterlik belgesi almaları. (Her iş için dilekçesine ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır.) 

5 — isteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
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1 — Aşağıdaki köprü inşaatları 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur, 

ili Köprü adı 
Keşif bedeli 

Lira Kr. 
Banka Ref. 

Lira Kr. 
Muv. teminat 

Lira Kr. 
EKSİLTME 

Tarih Saat 

Erzurum 
Erzurum 

Şekerli 
Ovacık 

266.473 — 
136.490,90 

26.647,-
13.649, 

14.571,85 
8.074,55 

17/8/1967 
17/8/1967 

14,00 
16,00 

Müracaat son 
günü 

10/8/1967 
10/8/1967 

2 — Eksiltme hizalarında yazılı tarih, gün ve saatlerde 13. Mıntıka Kontrol Amirliği odasında Eksiltme Komisyonu marifeti ile yapılacaktır. 
3 — Her iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y. S. E. Genel Müdürlüğü Köprüler Fen Heyeti Müdürlüğünde ve ait olduğu ilin Y. 

S. E. Müdürlüğünde ve 13. Mıntıka Kontrol Amirliğinde görülebilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) isteklilerin 1967 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin hali faaliyet belgesi ve her iş için hizalarına yazılı teminat vermeleri, 
b) En geç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile 13. Mmtıka Kontrol Amirliğine müracaat etmeleri ve dilekçe

lerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grupundan en az yukarda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden miktarlarda müeahhitlik karnesi, plan 
ve teçhizat, teknik personel, taahhüt beyannameleri ile bu eksiltmelerin ilân tarihinden sonra alınmış banka referansını eksiksiz olarak bağlıya
rak bu işler için yeterlik belgesi almaları. (Her iş için dilekçesine ayrı ayrı belgeler bağlanacaktır.) 

5 — isteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 
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Başbakanlık Devlet Matbaası 



1 Ağustos 1967                RESMİ GAZETE                                      Sayı:12662 

 

 

 
 
       

 
  

             İÇİNDEKİLER 

Kararnameler                           Sayfa 

 
6/8517 Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkif Evlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına 

 Dair Tüzük             1 

 

Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına 

 
Vekillik Etme Hakkında Karar          15 

 

İlanlar             16 

 


