
Yönetmel�k
             Adalet Bakanlığından:

Ceza İnfaz Kurumları �le Tutukevler� İşyurtları
Kurumu ve İşyurtlarının İdare

ve İhale Yönetmel�ğ�

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam
             Madde 1 — Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Ceza İnfaz Kurumları �le Tutukevler� İşyurtları Kurumunun ve �şyurtlarının,
yönet�m�ne da�r esasları, hükümlü ve tutukluların ceza �nfaz kurumu bünyes�ndek� �şyurdu atölyeler�yle hükümlüler�n ceza
�nfaz kurumları dışındak� kamu veya özel sektöre bağlı �şyerler�nde çalıştırılmaları �le eğ�t�m, öğret�m ve topluma
kazandırılmalarını, hükümlü ve tutukluların gündel�kler�n�, fazla çalışma ücretler�n�, �hale ve alım-satım �şlemler�ne da�r usul
ve esasları düzenlemekt�r.
             Dayanak
             Madde 2 — Bu Yönetmel�k, 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları �le Tutukevler� İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve
İdares�ne İl�şk�n Kanunun 9 uncu maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             Madde 3 — Bu Yönetmel�kte geçen;
             Bakan: Adalet Bakanını,
             Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
             İşyurtları Kurumu: Ceza İnfaz Kurumları �le Tutukevler� İşyurtları Kurumunu,
             Yüksek Kurulu: Ceza İnfaz Kurumları �le Tutukevler� İşyurtları Yüksek Kurulunu,
             Ceza İnfaz Kurumları: Kapalı, yüksek güvenl�kl� kapalı, kadın kapalı, çocuk  kapalı, gençl�k kapalı ve açık ceza �nfaz
kurumları  �le  tutukevler�, gözlem ve sınıflandırma merkezler� ve çocuk eğ�t�m evler�n�,
             Genel Müdür: Ceza ve Tevk�fevler� Genel Müdürünü,
             Genel Müdürlük: Ceza ve Tevk�fevler� Genel Müdürlüğünü,
             Da�re Başkanı: Ceza ve Tevk�fevler� Genel Müdürlüğü İşyurtları Da�re Başkanını,
             Da�re Başkanlığı: Ceza ve Tevk�fevler� Genel Müdürlüğü İşyurtları Da�re Başkanlığını,
             İşyurdu: Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup gel�şt�rmek veya bunlara b�r meslek ve sanat
öğretmek, bu suretle üret�len ekonom�k değerler�  pazarlamak �ç�n kapalı, yüksek güvenl�kl� kapalı, kadın kapalı, çocuk kapalı,
gençl�k kapalı ve açık ceza �nfaz kurumları  �le  tutukevler�, gözlem ve sınıflandırma merkezler� ve çocuk eğ�t�m evler�
bünyes�nde  oluşturulan tes�s, atölye ve benzer� ün�teler�,
             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşyurtları Kurumu �le İşyurtlarının Yönet�m�ne Da�r Esaslar

             İşyurtları Kurumu �le �şyurtlarının amacı
             Madde 4 — İşyurtları Kurumu �le �şyurtlarının temel amacı, hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarının korunup
gel�şt�r�lmes� veya b�r meslek ve sanat öğrenmeler�n� sağlamaktır.
             Faal�yetler�n gel�şt�r�lmes�
             Madde 5 — Bu Yönetmel�ğ�n 4 üncü maddes�nde bel�rt�len amacın gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n;
             a) İşyurtları Kurumu, kapalı ve açık ceza �nfaz kurumları �le çocuk eğ�t�m evler� bünyes�nde �şyurtları kurar.
             b) İşyurtları Kurumu �le �şyurdu yönet�c�ler� gerekl� tedb�rler� alırlar.
             c) D�ğer görevl�ler de çalışmalarıyla yardımcı olurlar.
             İşyurtları Kurumunun organları
             Madde 6 — İşyurtları Kurumunun organları; Yüksek Kurul, Da�re Başkanlığı ve �şyurtlarıdır.
             Yüksek Kurulun teşk�l�
             Madde 7 — Yüksek Kurul; Bakanlık Müsteşarının başkanlığında, Genel Müdür, Hukuk İşler� Genel Müdürü, Personel
Genel Müdürü �le İdar� ve Mal� İşler Da�re Başkanından oluşur. Bunların f��len görevler� başında olmamaları hâl�nde vek�ller�
Kurula �şt�rak eder.
             Genel Müdür, Yüksek Kurul Başkanvek�l�d�r.
             Bakan, gerekl� gördüğü hâllerde Yüksek Kurula başkanlık eder ve İşyurtları Kurumunun �şlemler�n� Bakanlık Teft�ş
Kuruluna denetlet�r veya �ncelet�r.
             İşyurtları Kurumunu, Yüksek Kurul Başkanı tems�l eder.
             Yüksek Kurulun toplanması
             Madde 8 — Yüksek Kurulun, genel olarak faal�yetler� gözden geç�rmek ve gündem�ndek� konuları görüşmek üzere en
az üç üyen�n katılımı �le haftada b�r kere toplanması zorunludur. Ancak, lüzum görülmes� hâl�nde her zaman toplanab�l�r.
             Kararlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır.
             Kararlar, karar defter�ne veya bu maksatla tutulan tasd�kl� b�lg�sayar sürekl� formlarına kayded�l�r.
             Yüksek Kurulun görevler�
             Madde 9 — Yüksek Kurulun görevler� şunlardır;
             a) İşyurtlarının genel amaç ve pol�t�kalarını bel�rlemek.
             b) İşyurtları Kurumunun Genel Müdürlükçe hazırlanacak bütçes�n� onaylamak.
             c) İşyurtlarının kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek.
             d) Hükümlü ve tutukluların çalıştırılma esas ve usuller�n� bel�rlemek.
             e) İşyurtları yönet�m kurullarının öner�s� üzer�ne 4857 sayılı İş Kanunu hükümler�ne göre, n�tel�kler� 4301 sayılı
Kanunun 8 �nc� maddes�nde bel�rt�len �şç�ler�n çalıştırılmasına, ücretler�n�n bel�rlenmes�ne ve bunların �şten çıkarılmasına karar
vermek.
             f) Fazla �ş çıkarmak suret�yle �şyurduna yararlı olan personel ve hükümlülere pr�m ödenmes�n�n esas ve usuller�n�
bel�rlemek.
             g) Yıllık b�lânçolarında tahakkuk edecek kârdan, personel, �şç� ve hükümlülere kâr payı ödenmes�ne �l�şk�n �şyurdu
yönet�m kurullarının öner�ler�n� karara bağlamak.
             h) Bakanlığın denet�m programlarına ek olarak, �şyurtlarının faal�yetler�n�n Adalet Müfett�şler� tarafından
denetlenmes�n� Bakana önermek.
             ı) Ceza �nfaz kurumları ve tutukevler� personel�ne İşyurtları Kurumu ve �şyurtlarının hesaplarını tutturmak ve bu
hesapları �lg�lend�ren �şler� yaptırmak.
             �) İşyurtlarının yıllık �ş program ve projeler�n�, faal�yet raporu ve net�ce hesaplarını görüşüp karara bağlamak ve Mal�ye
Bakanlığına göndermek.
             j) Genel Müdürün öner�s�yle �şyurtlarına �şletme �ht�yaçları �ç�n kaynak tahs�s� yapmak ve gerekt�ğ�nde b�r�nden
d�ğer�ne kaynak aktarması yapılmasına karar vermek.
             k) Merkez� Yönet�m Bütçes�nden aylık alan kadrolu personel�n �şyurdunda çalıştırılmasına �l�şk�n Genel Müdürün
öner�ler�n� karara bağlamak.
             l) İşyurtları Kurumu �le �şyurtlarının paralarının yatırılacağı bankaları bel�rlemek.
             Da�re Başkanlığı
             Madde 10 — Da�re Başkanlığı; b�r Da�re Başkanı �le yeter� kadar tetk�k hak�m� ve d�ğer personelden oluşur.
             Da�re Başkanlığının görevler�
             Madde 11 — Da�re  Başkanı,  Yüksek Kurul Başkanvek�l�n�n gözet�m ve denet�m� altında olup;
             a) Yüksek Kurul kararlarını yer�ne get�rmekle,
             b) İşyurtlarını yönetmek, denetlemek ve hesap �şler�n� �zlemekle,
             c) Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarıyla �lg�l� her türlü �şlem� yürütmek, küçükler�n çalışma şartları bakımından
�lg�l� Bakanlık ve kamu kuruluşları �le �şb�rl�ğ� yapmakla,
             d) İşyurtlarının yıllık �ş program ve projeler�n�, bütçeler�n�, faal�yet raporu ve sonuç hesaplarını Yüksek Kurula
sunmakla,
             e) İşyurtlarında 4857 sayılı İş Kanunu hükümler�ne göre, 4301 sayılı Kanunun 8 �nc� maddes�nde bel�rt�len n�tel�kte
çalıştırılacak �şç�lere �l�şk�n �şyurdu yönet�m kurullarının öner�ler�n� Yüksek Kurula sunmakla,
             f) Yüksek Kurulun sekreterya h�zmetler�n� yürütmekle,
             g) Görev alanına g�ren konularda mevzuat �ncelemes� ve araştırması yaparak Yüksek Kurula öner�de bulunmakla,
             h) Tüzük, yönetmel�k ve genelge tasarılarını hazırlamakla,
             ı) Kanunlarda göster�len ve Bakan tarafından ver�len d�ğer görevler� yapmakla,
             yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşyurtlarının Teşk�lat ve İdares�

             İşyurdu yönet�m kurulu
             Madde 12 — İşyurdu yönet�m kurulu: İşyurdu müdürünün başkanlığında, �şyurdunda görevl�  �k�nc�  müdür (müdür
yardımcısı),  muhasebe  yetk�l�s�,  �dare  memuru, ambar memuru ve kât�pten teşekkül eder.
             Tekn�k  �şler, malzeme  alımları ve  taahhüt �şler� �le �lg�l� hususların görüşülmes�nde �şyurdu yönet�m kuruluna, �ş�n
mah�yet�ne göre yeter� kadar tekn�k personel veya atölye şef� de katılır.
             İşyurdu yönet�m kurulunun toplanması
             Madde 13 — İşyurdu yönet�m kurulu, üye sayısının salt çoğunluğuyla her hafta b�r defa toplanır.
             İşyurdu yönet�m kurulu, gerekt�ğ�nde her zaman toplanab�l�r.
             İşyurdu yönet�m kurulunun görevler�
             Madde 14 — İşyurdu yönet�m kurulunun görevler� şunlardır;
             a) İşyurdunun gel�şt�r�lmes�ne ve genel g�d�ş�ne a�t her türlü faal�yetlere yön vermek.
             b) Hükümlü ve tutukluların madd� ve manev� kalkınmalarına katkıda bulunacak eğ�t�m, öğret�m, sosyal, kültürel ve
sport�f program ve çalışmaları uygulamak.
             c) 4857 sayılı İş Kanunu hükümler�ne göre ücretler� �şyurdundan ödenecek �şç�ler�n kurum �şler�nde çalıştırılmasını,
ücretler�n�n bel�rlenmes�n� ve bunların �şten çıkarılmasını Yüksek Kurula önermek.
             d) Kurumda üret�l�p satışa arz ed�len mamûller�n satış f�yatını bel�rlemek.
             e) İşyurdunda yapılacak fazla çalışma öner�ler�n� karara bağlamak,
             f) Bu Yönetmel�ğe göre; Bakanlık, Yüksek Kurul, Genel Müdürlük veya Da�re Başkanlığının onayını gerekt�ren
�şlemlere �l�şk�n kararları düzenleyerek onaya sunmak.
             g) Da�re Başkanlığının onayı alınarak, �şyurdunda görevl� personel� d�ğer mahâllerde geç�c� olarak görevlend�rmek.
             ı) Da�re Başkanlığınca ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�rmek.
             Kararların alınması
             Madde 15 — İşyurdu yönet�m kurulu, kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.
             Oylarda eş�tl�k olduğu takd�rde, Başkanın �şt�rak ett�ğ� taraf terc�h olunur.
             Kararlara muhal�f olanlar muhalefet gerekçeler�n� kararda bel�rterek �mzalar.
             Kararların muhafazası
             Madde 16 — İşyurdu yönet�m kurulu kararları, tar�h ve numara sırasıyla yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından
�mzalanır. Kararlar, her yıl �ç�n ayrı b�r dosya �çer�s�nde saklanır ve denet�me hazır tutulur.
             İşyurdu personel�
             Madde 17 — İşyurdu personel�; �şyurdu müdürü, görevlend�r�len �k�nc� müdür (müdür yardımcısı), muhasebe yetk�l�s�,
�dare memuru, veter�ner, z�raat mühend�s�, ambar memuru, ayn�yat mutemed�, kant�n memuru, veznedar, tahs�ldar, atölye şef�,
�ş gözetmen�, ustabaşı, tekn�k eleman ve d�ğer personelden oluşur.
             İşyurdu personel�n�n yer değ�şt�rmeler�nde �şyurdunun kâr ve zarar durumu da d�kkate alınır.
             Personel�n görev, yetk� ve sorumlulukları
             Madde 18 — İşyurdu personel�n�n görev, yetk� ve sorumlulukları aşağıda bel�rt�lm�şt�r.
             a) Ceza �nfaz kurumu müdürü aynı zamanda �şyurdu müdürüdür. İşyurdu müdürü, �şyurdunun am�r� olup, b�r�nc�
derecede �mza yetk�s�ne ha�zd�r. İşyurdu müdürü, �şyurduyla �lg�l� �şlemler�n mevzuata uygun b�r şek�lde yürütülmes�nden,
�şyurdunun gel�şmes�nden, �şyurduna a�t alacakların zamanında tahs�l�nden, ödenmeyen alacaklarla �lg�l� kanunî tak�batın
yapılmasından, �şyurdu yönet�m kurulunun düzenl� toplanmasından, alınan kararların tatb�k�nden, muhasebe ve ayn�yat
hesaplarının doğru tutulmasından ve yokluğunda yer�ne bakacak �şyurdunda görevl� olan �k�nc� müdürlerden b�r�n� bel�rleyerek
Da�re Başkanlığına b�ld�r�lmes�nden sorumludur.
             b) İşyurdu �k�nc� müdürler� (müdür yardımcıları), �şyurdu müdürünün yardımcısıdır. İşyurdu müdürü mevzuatın
kend�s�ne yükled�ğ� �şlerden b�r kısmını �k�nc� müdürlere devredeb�l�r.
             c) İdare memuru; asl� görevler�n�n yanında �şyurdu müdürü tarafından kend�s�ne ver�len �şyurduyla �lg�l� görevler� de
yer�ne get�rmekle yükümlüdür.
             d) Muhasebe yetk�l�s�; Gel�rler�n tahs�l�, g�derler�n hak sah�pler�ne ödenmes�, para ve parayla �fade ed�leb�len değerler
�le emanetler�n alınması, saklanması, �lg�l�lere ver�lmes�, gönder�lmes� ve d�ğer tüm malî �şlemler�n kayıtlarının yapılması ve
raporlanması g�b� muhasebe h�zmetler�n�n yürütülmes�nden ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve er�ş�leb�l�r
şek�lde tutulmasından sorumludur.
             Muhasebe yetk�l�s�, ödeme aşamasında ödeme emr� belges� ve ek� belgeler üzer�nde;
             1) Yetk�l�ler�n �mzalarını,
             2) Ödemeye �l�şk�n �lg�l� mevzuatında sayılan belgeler�n tamam olmasını,
             3) Madd� hata bulunup bulunmadığını,
             4) Hak sah�b�n�n k�ml�ğ�ne �l�şk�n b�lg�ler�,
             kontrol etmekle yükümlüdür.
             Muhasebe yetk�l�s�, �lg�l� mevzuatında düzenlenm�ş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara �l�şk�n
hata veya eks�kl�k bulunması hâl�nde ödeme yapamaz. Belges� eks�k veya hatalı olan ödeme emr� belgeler�, düzelt�lmek veya
tamamlanmak üzere en geç b�r �ş günü �ç�nde gerekçeler�yle b�rl�kte harcama yetk�l�s�ne yazılı olarak gönder�l�r. Hataların
düzelt�lmes� veya eks�kl�kler�n g�der�lmes� hâl�nde ödeme �şlem� gerçekleşt�r�l�r.
             Muhasebe yetk�l�s�, �şlemler�ne �l�şk�n defter, kayıt ve belgeler� muhafaza eder ve denet�me hazır bulundurur.
             Muhasebe yetk�l�s�, Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanunu’nun 34 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasındak� ödemeye
�l�şk�n hükümler �le Yönetmel�ğ�n bu maddes�n�n yukarıdak� paragrafta bel�rt�len ödemeye �l�şk�n kontrol yükümlülükler�nden
dolayı sorumludur. Muhasebe yetk�l�ler�n�n Kamu Malî Yönet�m� ve Kontrol Kanununa göre yapacakları kontrollere �l�şk�n
sorumlulukları, görevler� gereğ� �ncelemeler� gereken belgelerle sınırlıdır.
             Muhasebe yetk�l�s� adına ve hesabına para ve parayla �fade ed�leb�len değerler� geç�c� olarak almaya, vermeye ve
göndermeye yetk�l� olanlar muhasebe yetk�l�s� mutemetler�d�r. Muhasebe yetk�l�s� mutemetler� doğrudan muhasebe yetk�l�s�ne
karşı sorumludurlar.
             Muhasebe yetk�l�s� muhasebe serv�s�n�n am�r� olup, �şyurdu müdürüne karşı sorumludur.
             Muhasebe yetk�l�s�, �şyurduna a�t hesap �şler�n� usul ve mevzuata uygun şek�lde yürütmekten �lg�l� memurlara
müştereken yaptırdığı ted�yelerle, maddî duran varlık, ambar, atölye, kant�n ve sa�r hesapların yardımcı defterlerle mutabakatını
tem�nden, vezne muamelatının 5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanununa göre yürütülmes�nden, kasa
mevcudunun her gün veznedarla b�rl�kte sayılmasından, ambar, ayn�yat, kant�n ve atölye hesaplarının her zaman �ç�n
kontrolünden b�zzat mesuldür. İşyurdu müdürler�yle b�rl�kte Sayıştay’a yönet�m dönem� hesabını vermekle sorumludur.
             Muhasebe yetk�l�s�, muhasebe �şler�yle �lg�l� memurlardan her zaman hesap �stemeye yetk�l�d�r.
             e) Ambar, ayn�yat ve kant�n memurları �le atölye şefler�; kend�ler�ne tesl�m ed�len eşya ve malzemen�n
muhafazasından, tesellüm ve tevz��nden ve kayıtların usul ve mevzuata uygun şek�lde tutulmasından ve muhasebe �le her ay
sonunda mutabakat sağlanmasından, altı ayda b�r yapılacak genel sayımlara hazırlık olmak üzere yed' ler�ndek� eşya ve
ayn�yatın b�r l�stes�n� sayım gününden evvel hazırlamaktan sorumludurlar. Bu memurlar, muhasebe serv�s�ne  bağlı olup,
muhasebe yetk�l�s� tarafından �stenecek her türlü hesap ve b�lg�y� vermekle yükümlüdürler.
             f) Veznedar; �şyurdu namına yapılacak tahs�lat ve ödeme �le kasa defter�n�n tutulmasından, her gün muhasebe yetk�l�s�
�le b�rl�kte kasadak� mevcut paranın sayılmasından ve Yüksek Kurulca bel�rlenen m�ktarı aşan para mevcudunun vakt�nde
bankaya yatırılmasından ve ortaya çıkacak kasa farkından sorumludur.
             g) Tahs�ldar; �şyurdunun alacaklarını tahs�l etmekle görevl�d�r.
             h) İş gözetmen�; �şyurdu müdürü tarafından �şyurduyla �lg�l� ver�len görevden başka, hükümlü ve tutukluların
çalışmasını kontrol ve tem�n etmek ve puantaj defterler�n� tutmakla mükelleft�r.
             ı) Ustabaşı, tekn�k elemanlar ve d�ğer personel; kend� b�lg� ve �ht�sasları dah�l�nde çalışmak ve hükümlüler�
yet�şt�rmekle mükellef olup, �ş �cabı olarak kend�ler�ne tevd� ed�len araç ve gereçler�n muhafazasından mesuldürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hükümlü ve Tutukluların Çalıştırılmalarının

Genel Esasları �le Ücretler�
             Hükümlü ve tutukluların çalıştırılma amacı
             Madde 19 — Hükümlü ve tutukluların çalıştırılmalarındak� amaç; meslek ve sanatlarının korunup gel�şt�r�lmes� veya
b�r meslek ve sanat öğrenmeler� suret�yle ceza �nfaz kurumu sonrası hayatlarına topluma yararlı b�reyler olarak dönmeler�n�
sağlamak, ekonom�k yönden rahatlamalarını tem�n etmek, ceza �nfaz kurumlarındak� �nsan gücünün h�zmet ve üret�me
dönüştürülerek ülke ekonom�s�ne katkıda bulunmalarına yardımcı olmaktır.
             Hükümlü ve tutukluların çalıştırılma esasları
             Madde 20 — Kurum hek�m� tarafından ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğu bel�rlenen meslek sah�b� olmayan
hükümlüler �le meslek sah�b� olan �stekl� hükümlüler, kurum �mkânları ölçüsünde bel�rlenen ücret karşılığında atölye veya
�şyurtlarında çalıştırılab�l�rler.
             Tutuklulardan çalışmaları �steneb�l�r; ancak buna mecbur tutulamazlar.
             Çocuk hükümlüler�n çalıştırılması yalnızca meslek eğ�t�m�ne yönel�k olur. Öğret�m kurumlarına veya örgün eğ�t�me
devam eden çocuklar �le genç hükümlüler öğret�m yılı �ç�nde atölye ve �şyerler�nde çalıştırılmazlar. Bunların çalıştırılmalarında
3308 sayılı Meslek� Eğ�t�m Kanununun 5275 sayılı Kanuna aykırı olmayan hükümler� uygulanır.
             Ceza �nfaz kurumu �ç�nde veya dışında; hükümlü, tutuklu ve hükmen tutukluların �şyurduna bağlı yerlerde çalışmaları
bu Yönetmel�k hükümler�ne, �şyurduna bağlı olmayan yerlerde �se ceza �nfaz kurumu yönerges� hükümler�ne tâb�d�r.
             Çalıştırmanın kapsamı
             Madde 21 — Hükümlüler, bulundukları ceza �nfaz kurumlarının �ç�nde veya dışında �şyurduna a�t atölye ve
�şkollarında veyahut kurum dışında kamu veya özel sektöre a�t �şyerler�nde; tutuklular �le hükmen tutuklular �se ceza �nfaz
kurumu �ç�ndek� atölye ve �şkollarında çalıştırılırlar.
             Hükümlüler, kend� �şyerler�nde veya üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarına a�t �şyerler�nde çalıştırılamazlar.
Bu tür �şyerler�nde çalıştığı tesp�t ed�len hükümlüler kapalı ceza �nfaz kurumuna �ade ed�l�r. Gerekl� hassas�yet� göstermeyen
�darec�ler hakkında da yasal �şlem yapılır.
             Ceza �nfaz kurumu dışında çalıştırılan hükümlüler�n çalıştıkları �şyer�nde yatmalarına �z�n ver�lmez. Çalışılan yer kend�
ceza �nfaz kurumlarına yakınsa geceler� kurumlarına dönmeler� zorunludur. Kend� kurumlarının bulunduğu mahall�n dışında b�r
�ş yer�nde çalıştırılan hükümlüler�n geceler�, çalıştıkları mahalle en yakın açık ceza �nfaz kurumunda, açık ceza �nfaz kurumu
bulunmadığı takd�rde kapalı ceza �nfaz kurumunun hükümlü ve tutuklularla �rt�batı olmayacak b�r bölümünde barındırılır.
             Açık ceza �nfaz kurumlarındak� hükümlülerden; �ş tem�n ed�ld�ğ� halde çalışmayanlar, �ş� savsaklayanlar, boykot
edenler, sürekl� hastalığı sebeb�yle çalışamayacak durumda olanlar ve �ş düzen�ne �nt�bak edemeyenler kapalı ceza �nfaz
kurumuna �ade ed�l�rler.
             Bakanlık; tarım, den�z ve su ürünler� avcılığı, �nşaat, yol, maden ve orman g�b� �ş alanlarında çalışma ek�pler� kurab�l�r.
Bu ek�p çalışmalarına, açık ceza �nfaz kurumu hükümlüler� �le kapalı ceza �nfaz kurumlarında hükümlülük süres�n�n enaz dörtte
b�r�n� �y� hâlle geç�ren hükümlüler katılırlar.
             Çalışma zorunluluğunun uygulanmasına elver�şl� ceza �nfaz kurumları yapılıncaya kadar;
             a) Açık ceza �nfaz kurumu hükümlüler�,
             b) Çocuk eğ�t�mev� hükümlüler�,
             c) Açık ceza �nfaz kurumuna seç�lme hakkını kazanmış olup da kapas�te yeters�zl�ğ� neden�yle bu ceza �nfaz kurumuna
gönder�lemeyen ve �lçe kapalı ceza �nfaz kurumuna nakled�len hükümlüler,
             d) Kapalı ceza �nfaz kurumu hükümlüler�nden şartla salıver�lmeler�ne en çok �k� yıl kalanlardan; Ceza İnfaz
Kurumlarının Yönet�m� �le Ceza ve Güvenl�k Tedb�rler�n�n İnfazı Hakkında Tüzükte düzenlenen şartları ha�z olup açık ceza
�nfaz kurumuna ayrılmış olanlar,
             kamu veya özel �şyerler�nde, gruplar hâl�nde, ceza �nfaz kurumu personel�n�n gözet�m� ve koruması altında
çalıştırılab�l�rler.
             Kapalı ceza �nfaz kurumlarındak� ek�p ve grup çalışmalarına katılan hükümlüler dışında kalan hükümlüler, �nfaz
kurumu dışındak� �ş alanlarında güvenl�k tedb�rler� ve jandarma koruması altında çalıştırılab�l�rler.
             Hükümlüler�n kurum dışında çalıştırılması
             Madde 22 — Kurum dışındak� �ş alanlarında;
             a) Açık ceza �nfaz kurumunda bulunan hükümlüler,
             b) Kapalı ceza �nfaz kurumunda bulunup ta açık ceza �nfaz kurumuna ayrılmaya hak kazanmış hükümlüler,
             c) Çocuk eğ�t�m ev�nde bulunan hükümlüler,
             çalıştırılab�l�r.
             Açık ceza �nfaz kurumunda bulunanlar �ç güvenl�k görevl�ler�nce, kapalı ceza �nfaz kurumunda bulunanlar �se �ç ve dış
güvenl�k görevl�ler�nce alınacak tedb�rler altında çalıştırılırlar.
             Kapalı kurumda bulunan hükümlülerden, açık kuruma ayrılmaya hak kazanmış ve haklarında açık kuruma ayrılma
konusunda �dare ve gözlem kurulunca karar alınmış olanlar, açık kuruma nak�l �stememeler� neden�yle kapalı kurumda
barındırıldığı takd�rde ve �stekler� hâl�nde kurum dışındak� adalet h�zmet�ne tahs�s ed�len yerlerde �ç güvenl�k görevl�ler�
nezaret�nde çalıştırılab�l�r.
             Çocuk eğ�t�m evler�nde bulunan hükümlüler�n, kurum dışında çalıştırılmaları sırasında kurum görevl�ler�n�n gözet�m�
ve muhafazası aranmaz.
             İş alanlarına sah�p olan kuruluşların hükümlü çalıştırmaları teşv�k ed�l�r.
             Hükümlüler, ek�pler hâl�nde çalıştırılab�l�r. Ek�p, en az �k� k�ş�den oluşur.
             Hükümlüler�n kurum dışındak� �şyerler�nde çalıştırılmaları, �şveren �le ceza �nfaz kurumu yetk�l�ler� arasında
düzenlenecek protokol çerçeves�nde gerçekleşt�r�l�r. Protokol; �şveren veya tems�lc�s� �le �şyurdu bulunan kurumlarda �şyurdu
müdürü, �şyurdu bulunmayan kurumlarda �se mahallî Cumhur�yet başsavcısı tarafından �mzalanır. Taraflar, �mzaladıkları
protokol hükümler�ne uymak zorundadır. Taraflardan b�r�, bel�rt�len tar�h�n b�t�m�nden en az on beş gün önce yazılı olarak
b�ld�r�m yapmadığı takd�rde, protokol aynı süre ve esaslar çerçeves�nde yen�lenm�ş sayılır.
             Protokolde; çalıştırılacak hükümlülere ver�lecek ücret, çalışma saatler�, ulaşım, �aşe, güvenl�k, protokolün süres� ve
d�ğer hususlar düzenlen�r. Ücret, yürürlükte bulunan onaltı yaştan büyükler �ç�n uygulanan asgar� ücretten aşağı olamaz.
İşverence, her ay sonunda tahakkuk ett�r�lecek ücret tutarı, en geç ertes� ayın �lk haftası �çer�s�nde �şyurdu müdürlüğünce
b�ld�r�lecek banka hesabına yatırılır ve �şyurdu bütçes�ne gel�r kayded�l�r. Bu şek�lde çalışan hükümlülere Yüksek Kurulca
bel�rlenen ücret öden�r. Hükümlülere ücret tahakkuku her ayın sonunda yapılır ve Hükümlü Emanet Para Hesabına aktarılır.
             Ücret�n tahakkukunda, günlük olarak tutulacak puantaj cetvel� esas alınır. Puantaj cetvel�nde çalışmanın yapıldığı tar�h,
çalıştırılan hükümlünün adı ve soyadı �le �mzasına yer ver�l�r. Puantaj cetvel�, �şveren tems�lc�s� �le �şyurdu veya kurum yetk�l�s�
tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından müştereken, �k� nüsha olarak düzenlen�r. Cetvel�n b�r nüshası �şverence, d�ğer
b�r nüshası �se �şyurdu müdürlüğü veya kurum yetk�l�s�nce muhafaza ed�l�r.
             Protokol, onay �ç�n Da�re Başkanlığına gönder�l�r.
             Ceza �nfaz kurumu �dares�, asay�ş, güvenl�k, sağlık, bakanlık tal�matı ve benzer� hâllerde hükümlüler� çalışma yer�ne
göndermeyeb�l�r.
             Hükümlüler�n, ceza �nfaz kurumu dışında �şyurduna a�t olmayan �şyer�nde çalışmaları hâl�nde;
             a) 4857 sayılı İş Kanunu gereğ�nce çalışma güvenl�ğ�, �şveren tarafından sağlanır.
             b) Her türlü �ş kazasının yasal yükümlülükler�nden �şveren sorumludur.
             c) Hükümlülerden b�r�n�n f�rar etmes� veya başkaca kanunî tak�batı gerekt�r�r b�r olaya sebeb�yet vermes� hâl�nde,
�şverene sorumluluk yüklet�lmez.
             Ücretler ve ücretlerden yapılacak kes�nt�ler
             Madde 23 — Hükümlüler�n veya tutukluların �şyurduna a�t atölye, tes�s ve benzer� ün�telerde çalıştırılması hâl�nde,
bunlara Yüksek Kurulca bel�rlenen gündel�k öden�r.
             Tahakkuk eden ücretlerden aşağıdak� kes�nt�ler yapılır;
             a) Gel�r Verg�s� ve Damga Verg�s� yönünden:
             1) İşyurdu bütçes�nden hükümlülere ödenecek ücretler, 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 23 üncü maddes�ne göre
gel�r verg�s�nden �st�sna ed�l�r. Tüzükte bel�rlenen esasların dışına çıkılarak veya �şyurdu bütçes� dışında yapılan ücret
ödemeler� verg�ye tâb� tutulur.
             2) Hükümlülere tahakkuk ett�r�len ücret tutarı üzer�nden damga verg�s� kes�nt�s� yapılır.
             b) Sosyal s�gorta pr�m� yönünden:
             1) Ceza �nfaz kurumu bünyes�nde yer alan �şyurtları dışındak� �şyerler�nde çalıştırılan hükümlülere yapılacak ücret
tahakkuku üzer�nden s�gorta pr�m� kes�nt�s� yapılır.
             2) Hükümlüler�n sosyal hak ve yardımlardan yararlandırılması, kamu veya özel sektöre a�t �şveren�n yasal durumu da
göz önünde bulundurularak tesp�t ed�l�r.
             Sağlık sebepler� dolayısıyla çalıştırılamayacak olanlar
             Madde 24 — Çalışamayacağı tab�p raporu �le anlaşılan hükümlü ve tutuklular çalıştırılamazlar.
             Çalışma süres�
             Madde 25 — Çalışma süres�, 4857 sayılı İş Kanunu ve hükümlüler�n �y�leşt�r�lmes� ve eğ�t�m çalışmaları �ç�n ayrılan
süre göz önünde tutularak, günde b�r saatten az ve yed� buçuk saatten çok olmamak üzere, ceza �nfaz kurumu yönerges�nde
bel�rt�l�r. Bu süre haftada en çok kırk beş saatt�r.
             Fazla çalışma süres�, günde üç saat� geçemeyeceğ� g�b� fazla çalışma yapılacak günler�n toplamı da b�r yılda doksan �ş
gününden veya �k� yüz yetm�ş saatten fazla olamaz. Ancak, kamu yararı, �ş�n n�tel�ğ� veya üret�m�n artırılması g�b� sebeplerle
fazla çalışma yaptırılab�l�r.
             İşyurdunda �ş kolu kurulması veya kaldırılması
             Madde 26 — İşyurdunda yen� b�r �şkolu kurulması veya kaldırılması �şyurdu yönet�m kurulunun öner�s� ve Yüksek
Kurulun onayına bağlıdır.
             İş sağlanması
             Madde 27 — Bakanlık, Yüksek Kurul, Da�re Başkanlığı veya �şyurdu yönet�m kurulları, hükümlüler�n �şs�z kalmaması
�ç�n her türlü tedb�r� alır.
             Bu amaçla;
             a) İşyurdunun araç-gereç ve �nsan kaynaklarının atıl durumda bırakılmaması �ç�n çevredek� �şyerler�n�n b�r kısım
�şler�n� almak,
             b) Mümkün olduğu takd�rde fason �ş ve montaj �ş� tem�n etmek,
             c) Bakanlığa ve İşyurtları Kurumuna a�t b�na ve tes�slerde �şletmeler kurarak, hükümlü �st�hdamı yaratmak,
             d) Emek yoğun �şlere yönel�k �ş kollarının açılmasıyla bağ-bahçe �şler�, ağaç d�k�m�, �nşaat, onarım ve çevre
düzenlemes� g�b� �şler�n alınmasını sağlamak,
             e) Kurum �ç�nde veya dışında daha çok hükümlünün çalıştırılmasına �mkân sağlayacak çalışma ün�teler� oluşturmak,
             suret�yle �şyurdu kapas�tes�n� artırıcı çaba göster�r.
             Hükümlüler�n meslek� yönden sınıflandırılması
             Madde 28 — Çalışan hükümlüler; çırak, kalfa ve usta olmak üzere üçe ayrılır.
             Staj
             Madde 29 — Ceza �nfaz kurumuna yen� gelen hükümlü ve tutuklulardan, kurumda �cra ed�len sanatları b�lmeyenler,
kapalı ve açık ayırımı yapılmaksızın çırak olarak 6 ay süre �le staja tâb� tutulurlar.
             Staja tâb� tutulanlara, Yüksek Kurulca bel�rlenen ücret, �aşe bedel� kes�lmeks�z�n d�ğer yasal kes�nt�ler yapıldıktan
sonra tahakkukun a�t olduğu ay �t�bar�yle, kend�ler�ne ödenmek üzere, Hükümlü ve Tutuklu Emanet Para Hesabına aktarılır.
             Sınıflara ayrılma
             Madde 30 — Göster�len yeterl�ğe göre sınıflara ayrılma ve b�r sınıftan d�ğer�ne nak�l, atölye şef�n�n düşünces�
alındıktan sonra, �şyurdu yönet�m kurulu tarafından yapılır.
             İş m�ktarının tesp�t�
             Madde 31 — Her sınıfta hükümlü ve tutukluların yapacağı �ş�n günlük m�ktarı, yönergede göster�l�r.
             İç h�zmetler
             Madde 32 — Ceza �nfaz kurum mevcudunun %10'unu geçmemek üzere, bazı hükümlü ve tutuklular, l�yakat durumları
da gözönüne alınarak, berberl�k, tem�zl�k, yemek �şler� �le bunlara benzer �şlerde görevlend�r�leb�l�rler.
             Bu şek�lde çalıştırılan hükümlülere, �şyurdu bütçes�nden gündel�k ödeneb�l�r.
             Gündel�k
             Madde 33 — Çalışan hükümlü ve tutuklulara ver�lecek gündel�kler, çırak, kalfa ve ustalar �ç�n ayrı ayrı olmak üzere,
yapılan �ş�n n�tel�ğ�ne ve �şkollarına göre Yüksek Kurulca bel�rlen�r. Çalışılmayan günler �ç�n gündel�k tahakkuk ett�r�lmez.
             Çocuk eğ�t�m evler�ndek� hükümlülere gündel�k yer�ne, �şyurdunun kâr etmes� hâl�nde, Yüksek Kurulca bel�rlenecek
m�ktarda kâr payı dağıtılır. Dağıtılacak kâr m�ktarının tesp�t�nde sadece gel�r tablosundak� faal�yet kârı esas alınır.
             Hükümlülere ve tutuklulara ödenecek gündel�kler, her ayın sonunda bordro düzenlenmek suret�yle tahakkuk ett�r�l�r. Bu
tahakkukta, �ş gözetmen�n�n düzenled�ğ� puantaj cetvel� esas alınır. Bordrolarda �aşe bedel� kes�lmez, d�ğer yasal kes�nt�ler
düşüldükten sonra kalan tutar kend�ler�ne ödenmek üzere Hükümlü Emanet Para Hesabına aktarılır.
             İş kapas�tes�n�n üzer�nde hükümlü bulunduran açık ceza �nfaz kurumlarında �ş tem�n ed�lememes� neden�yle
çalıştırılamayan hükümlülere gündel�k tahakkuk ett�r�lmez.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Pr�mler ve İnd�r�mler

             Pr�m
             Madde 34 — Hükümlü ve tutuklulara daha ver�ml� çalışmalarını sağlamak ve ekonom�k yönden katkıda bulunmak
amacıyla pr�m ver�leb�l�r.
             Pr�m tesp�t�
             Madde 35 — İşyurdunda çalışan hükümlü ve tutuklulara, ortalama üret�m�n üzer�nde yaptıkları fazla çalışmanın
karşılığı olarak yevm�ye har�c�nde pr�m ödeneb�l�r. Pr�m ver�lecekler �le pr�m m�ktarı �şyurdu yönet�m kurulunun tekl�f� üzer�ne
Yüksek Kurulun onayı �le bel�rlen�r.
             Eks�k �ş üretme
             Madde 36 — Çalışma saatler� �ç�nde hastalık, acem�l�k ve kab�l�yets�zl�k g�b� sebepler har�c�nde; temaruz, kayıtsızlık
ve �ş� ben�msememek g�b� hâllerde asgar� üret�m düzey�n�n altında �ş üreten ve bu hareket� �le �şyurdunu kasten zarara uğratan
hükümlü ve tutukluların gündel�ğ�nden eks�k ürett�kler� �ş oranında �nd�r�mler yapılması �şyurdu yönet�m kurulunca karar altına
alınır ve uygulanır.
             Pr�m vermede usul
             Madde 37 — Hükümlü ve tutukluların çalıştığı atölye veya �şyer�nde, ustabaşı, usta, kal�f�ye �şç� ve çırak durumunda
olanların dereceler�ne göre günde asgar� ve ortalama üret�m düzey�n�n m�ktarı �şyurdu yönet�m kurulunca, yetk�l� atölye
şefler�n�n kanaatler� sorulmak suret�yle tesp�t ed�l�r. Tesp�t ed�len değerler atölyede herkes tarafından görülecek b�r yere asılmak
suret�yle hükümlü ve tutuklulara duyurulur.
             Asgar� veya ortalama üret�m düzey�n�n altında veya üstünde �ş yapan hükümlüler�n �sm� ve m�ktarı �lg�l� atölye şef�n�n
raporuyla tesp�t ed�l�r ve puantaj cetvel�ne �şlen�r. İlg�l� hakkında karar �şyurdu yönet�m kurulunca ver�l�r.
             Gündel�kten �nd�r�m söz konusu �se �lg�l� hükümlü veya tutuklu �şyurdu yönet�m kurulunca d�nlen�r ve ver�lecek karar
kend�s�ne tebl�ğ ed�l�r.
             Pr�m ve �nd�r�m�n sınırı
             Madde 38 — Pr�m olarak ödenecek günlük m�ktar, gündel�ğ�n b�r katını, noksan �ş çıkarmak sebeb�yle yapılacak
�nd�r�m �se gündel�ğ�n yarısını geçemez.
             Eks�k �ş çıkarmanın devamlılığı
             Madde 39 — Temaruz, kayıtsızlık ve �ş� ben�msememek g�b� sebeplerle altı ay zarfında yevm�yes�nden üç defa �nd�r�m
yapılan ve kend�s�ne tebl�gat yapılan hükümlü açık ceza �nfaz kurumunda �se d�s�pl�n kurulu kararı �le kapalı ceza �nfaz
kurumuna �ade ed�l�r. Hükümlü kapalı ceza �nfaz kurumunda �se durumu �nfaz dosyasına �şlen�r.
 

ALTINCI BÖLÜM
Fazla Çalışma Usul ve Esasları

             Fazla çalışma
             Madde 40 — İşyurdunda; alınan s�par�şlerle taahhüt ed�len �şler�n zamanında b�t�r�lememes� neden�yle doğab�lecek
olası zararların önlenmes�, tarım �şler�nde ek�m, d�k�m ve bakım �şler�n�n gec�kt�r�lmeden yaptırılması ve ürünün zamanında
toplanmasını sağlayab�lmek �le müşter�lerden gelecek aşırı taleb� karşılayab�lmek amacıyla fazla çalışma yaptırılab�l�r.
             Fazla çalışmaya �şyurdu yönet�m kurulu karar ver�r.
             Fazla çalışma yapacaklar
             Madde 41 — İşyurdunda görevl� personel ve �şç�ler �le hükümlü ve tutuklular fazla çalışma yapab�l�rler.
             Fazla çalışma yapılacak hâller
             Madde 42 — İşyurdunda;
             a) İş yoğunluğunun fazla olması neden�yle, alınan s�par�şler�n ve taahhüt ed�len �şler�n zamanında b�t�r�lemeyecek
olması,
             b) Tarım �şler�nde; ek�m, d�k�m ve bakım �şler�n�n gec�kt�r�lmes� �le ürünün zamanında toplanamayacak olması,
             c) Ürünlere p�yasada aşırı talep olması,
             d) H�zmet�n gereğ� olarak resmî tat�l günler�nde çalışmanın zorunlu bulunması,
             hâller�nde memurlara, �şç�lere, hükümlü ve tutuklulara fazla çalışma yaptırılab�l�r.
             Fazla çalışma ücret�
             Madde 43 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâb� personele, �şyurtlarında yaptırılacak fazla çalışma �ç�n
mezkur Kanun hükümler� çerçeves�nde fazla çalışma ücret� öden�r.
             İşç�lere ödenecek fazla çalışma ücretler� �se 4857 sayılı İş Kanunu hükümler� çerçeves�nde tesp�t ed�l�r.
             Hükümlü ve tutuklulara ödenecek fazla çalışma ücret� Yüksek Kurulca bel�rlen�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
İhale İşlemler�ne Da�r Usul ve Esaslar

             İhale �şlemler�ne �l�şk�n genel esaslar
             Madde 44 — İşyurtları Kurumu �le �şyurtlarının;
             a) Mal veya h�zmet alımları �le yapım �şler� 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu �le 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler�
Kanunu ve bu kanunlara göre yayımlanan alt düzenley�c� �şlemlere,
             b) Satım, k�raya verme, trampa ve gel�r sağlayıcı n�tel�ktek� �şler Döner Sermayel� Kuruluşlar İhale Yönetmel�ğ�
hükümler�ne,
             göre yürütülür.
             İhalelerdek� l�m�tler�n bel�rlenmes�
             Madde 45 — Yüksek Kurul, İşyurtları Kurumu ve �şyurtlarında yapılacak �halelerde uyulacak l�m�tler�, Merkez�
Yönet�m Bütçe Kanununda yer alan tutarları aşmamak kaydıyla her yıl �ç�n bel�rler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İşyurtları Kurumu Bütçes�nden Yapılacak Harcamalar

             İşyurtları Kurumu Bütçes�nden yapılacak harcamalar
             Madde 46 — İşyurtları Kurumu bütçes�nden, Yüksek Kurulca bel�rlenen m�ktar ve esaslar dah�l�nde; Kurumun h�zmet
ve çalışmalarının yürütülmes� �le �lg�l� döşeme, dem�rbaş, mak�ne, teçh�zat, kara, hava ve den�z taşıtları alım, bakımı, onarımı,
�şlet�lmes� ve d�ğer tüm g�derler� �le Bakanlık merkez ve taşra teşk�latı �le bağlı kuruluşlarının arsa, b�na alımı, �nşaat, onarım,
dem�rbaş, araç-gereç, ve sa�r her türlü �ht�yaçları �ç�n harcama yapılab�l�r. Harcanmayan kısımlar İşyurtları Kurumunun ertes�
yıl bütçes�ne devred�l�r.
             Ceza �nfaz kurumu �şyurdu bütçeler�nden, �şyurdu h�zmet ve çalışmalarının yürütülmes� �le �lg�l� her türlü döşeme,
dem�rbaş, mak�ne, teçh�zat, kara, hava ve den�z taşıtları alım, bakım, onarım ve �şlet�lmes�yle �şyurtlarına a�t tüm g�derler �ç�n
harcama yapılab�l�r.
             İşyurtları Kurumu, 832 sayılı Sayıştay Kanunun v�ze ve tesc�l hükümler�ne tâb� değ�ld�r.
             Merkez� Yönet�m Bütçes�nden İşyurtları Kurumuna tahs�s ed�len ödenekler, her ayın başında 1/12 oranında harcama
programına tâb� olmaksızın serbest bırakılmak kaydıyla kullandırılır.
             Ödenek talepler� Yüksek Kurula sunulmak üzere Da�re Başkanlığına gönder�l�r. Ödenek talepler� uygun görüldüğünde
gönder�len ödenek avans hesabına kayded�l�r. Harcama belgeler� ve varsa artan ödenek ger� geld�ğ�nde avans hesabı kapatılır.
             Merkez teşk�latında �hale kom�syonlarının kurulması
             Madde 47 — İşyurtları Kurumunun bütçes�nden kend� hesaplarına para aktarılan Bakanlık merkez b�r�mler� olan Ceza
ve Tevk�fevler� Genel Müdürlüğü, Adl� S�c�l ve İstat�st�k Genel Müdürlüğü, İdar� ve Mal� İşler Da�res� Başkanlığı, Tekn�k İşler
Da�res� Başkanlığı, Adl� Tıp Kurumu Başkanlığı �le Türk�ye Adalet Akadem�s� Başkanlıklarının kend� satınalma ve �hale
kom�syonları, �hale yetk�l�s�nce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümler�ne göre oluşturulur.
             Kom�syonların İhale Yetk�l�s� Bakandır. Bakan bu yetk�s�n� devredeb�l�r. İhale sözleşmeler�n�n uygulanmasına yönel�k
�şlemler �lg�l� b�r�mlerce yürütülür.
             Yukarıda sayılan b�r�mler�n dışındak� merkez b�r�mler�, talepler�n� İdar� ve Mal� İşler Da�res� Başkanlığına �let�r.
             Taşra teşk�latında �hale kom�syonlarının kurulması
             Madde 48 — İşyurtları Kurumunun bütçes�nden kend� hesaplarına para aktarılan Bakanlık taşra b�r�mler� olan
Cumhur�yet başsavcılığı, bölge �dare, �dare veya verg� mahkemes� başkanlığı, ceza �nfaz kurumları personel eğ�t�m merkez�
müdürlükler�, ceza �nfaz kurumu müdürlükler� ve ceza �nfaz kurumu �şyurdu müdürlükler�, kend� satınalma ve �hale
kom�syonlarını 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümler�ne göre oluştururlar.
             Her malî yılın başında Yüksek Kurulun bel�rleyeceğ� l�m�t� aşan �haleler�n �hale yetk�l�s� Bakandır. Bakan bu yetk�s�n�
devredeb�l�r.
             İhalelere �l�şk�n sözleşmeler�n uygulanmasına yönel�k �şlemler yukarıdak� b�r�mlerce yürütülür.
             Merkez teşk�latı b�r�mler�n�n harcama esasları
             Madde 49 — İşyurtları Kurumu bütçes�nden kend�ler�ne ödenek aktarılan merkez b�r�mler�, harcamalarından
sorumludurlar. Bu b�r�mler, harcamalarından artan para varsa bu parayı İşyurtları Kurumunun hesabına yatırarak dekontuyla
b�rl�kte harcama belgeler�n� yapılan ödemey� müteak�p yed� gün �çer�s�nde, denetlemelerde esas olmak üzere, Da�re
Başkanlığına gönder�r.
             Banka üzer�ne keş�de ed�lecek ödeme em�rler�nde veya hak sah�pler�ne yaptıkları �ş karşılığında ver�lecek çeklerde
�lg�l� b�r�m am�r� veya yetk� vereceğ� yardımcısı �le b�r tetk�k hak�m�n�n �mzası bulunur.
             Taşra teşk�latındak� harcama esasları
             Madde 50 — Taşra b�r�mler� yapılacak harcamanın n�tel�ğ�ne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümler�ne
uygun olarak merkezdek� bağlı oldukları b�r�mden �stekte bulunurlar. Yapılan taleb�n Merkez� Yönet�m Bütçes�nden karşılanma
�mkânı yoksa, bu durum Yüksek Kurula sunulmak üzere Da�re Başkanlığına �nt�kal ett�r�l�r. Bu taleplerden Yüksek Kurulca
uygun görülenler harcama onayı ver�lerek ödenek taleb�nde bulunan �lg�l� taşra b�r�m�ne aktarılır.
             Taşra b�r�m�, ödenek tahs�s ed�ld�ğ�nde �ş�n n�tel�ğ�ne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümler� uyarınca �hale
kom�syonu kurarak mal ve h�zmet alımı �le yapım �ş�n� yaptırır ve ödeme yapıldıktan sonra varsa artan parayı İşyurtları
Kurumunun hesabına yatırarak dekontunu harcama belgeler�yle b�rl�kte ödemey� müteak�p 7 gün �çer�s�nde Da�re Başkanlığına
gönder�r.
             Hak sah�pler�ne yaptıkları �ş karşılığında ver�lecek çek veya ödeme em�rler�nde harcama yetk�l�s�n�n ve varsa �şyurdu
muhasebe yetk�l�s�n�n �mzası bulunur.
             Satınalmalarla �lg�l� kayıt �şlemler�
             Madde 51 — Satınalmalar yapıldıktan sonra alınan malzemeler�n ambar g�r�ş�, dem�rbaş kayıtları ve benzer� �şlemler�
5018 sayılı Kamu Mal� Yönet�m� ve Kontrol Kanununun 44 ve 45 �nc� maddeler� hükümler�ne uygun olarak yer�ne get�r�l�r.
 

DOKUZUNCU BÖLÜM
İş Programı ve Bütçe

             İş programı
             Madde 52 — İş programı, �şyurdunun b�r yıllık faal�yet�n� kapsayacak şek�lde düzenlen�r.
             Bütçe
             Madde 53 — Bütçe, bel�rl� b�r dönemdek� gel�r ve g�der tahm�nler� �le bunların uygulanmasına �l�şk�n hususları
gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konan belged�r.
             İş programı ve bütçen�n hazırlanması
             Madde 54 — İş programı, matbu örneğ�ndek� sıraya ve �şyurdunun �ş kollarına göre gel�r kaynaklarını göstermek ve
elde ed�lecek tahm�nî gel�r m�ktarını b�r öncek� yıla a�t gel�rlerle mukayese etmek ve yapılacak �şler �ç�n sarf olunacak
harcamaları bütçe g�derler�ndek� tert�p sırasına ve sam�m�yet �lkes�ne göre hazırlanır.
             Bütçen�n tasd�k�
             Madde 55 — İşyurtları, Mal�ye Bakanlığınca hazırlanan Anal�t�k Bütçe Sınıflandırılması esaslarına uygun olarak
hazırlayacakları bütçeler�n�, Da�re Başkanlığınca bel�rlenen tar�he kadar, Da�re Başkanlığına göndermek zorundadır.
             Da�re Başkanlığı, İşyurtları Kurumu bütçes� �le �şyurtlarından gelen bütçeler� �nceled�kten sonra  Yüksek Kurulun
onayını müteak�p Mal�ye Bakanlığına gönder�r.
             Bütçen�n �ades�
             Madde 56 — İşyurtlarına a�t bütçeler�n gel�r ve g�der tert�pler�ne konulan ödenekler�n, �ş ve faal�yet hacm�ne uygun
olmaması ve bütçe tekn�ğ�ne aykırı hazırlanmış olması hâller�nde, bütçe yen�den hazırlanmak üzere Da�re Başkanlığınca
mahall�ne �ade olunur. Bu durumda, �şyurdu yönet�m kurulu bütçey� müzakere eder ve yen�den düzenler.
             Bütçe har�c�nde harcama yapılamayacağı
             Madde 57 — Her ne suretle olursa olsun bütçede karşılığı olmadıkça b�r harcama yapılamayacağı g�b� ödeneğ�
tamamen b�tm�ş olan tert�plerden de harcama yapılamaz.
             Z�yaretç�ler�n �aşes�
             Madde 58 — Bakanlığın b�lg�s� dah�l�nde �şyurduna gelen z�yaretç�ler�n �aşe masrafları, �şyurtlarınca düzenlenecek
fatura karşılığında İşyurtları Kurumu veya �şyurdunun kend� bütçes�nden öden�r.
             Kâr payı ödemes�
             Madde 59 — İşyurtlarında görevl� personel, �şç� ve hükümlülere, �şyurtlarının yıllık b�lânçolarında tahakkuk edecek
her türlü faal�yet dışı gel�rler� ve fa�zler har�ç olmak üzere kârlarının %25’�n� aşmamak ve �lg�l�n�n yıllık net ücret�n�n % 50’s�n�
geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı �le çarpımı sonucu bulunacak m�ktara kadar ve çalıştıkları
süre �le yaptıkları �ş�n özell�k ve güçlüğüne göre Yüksek Kurul kararı �le kâr payı ödeneb�l�r. Ödemeler, çalışmayı tak�p eden
bütçe yılında ve b�r defada yapılır.
             Haz�neye pay ayrılamayacağı
             Madde 60 — İşyurtları Kurumu ve �şyurtlarının gel�rler� �le kârlarından haz�neye pay ayrılmaz. B�lânço kârları
sermayeye eklen�r.
             Tavs�yeler dosyası
             Madde 61 — İşyurtlarının denet�mler� sonunda �şyurduna gönder�len tavs�yeler, görevl�ler tarafından eks�ks�z b�r
şek�lde yer�ne get�r�l�r. Yer�ne get�r�len tavs�yelere �l�şk�n belgeler dosya �çer�s�nde denet�me hazır hâlde tutulur.
             Yürürlükten kaldırılan hükümler
             Madde 62 — 27/3/1998 tar�hl� ve 23299 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumları �le Tutukevler�
İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare, Muhasebe ve İhale Yönetmel�ğ�n�n, �dare ve �haleye �l�şk�n hükümler� yürürlükten
kaldırılmıştır.
             Yürürlük
             Madde 63 — Sayıştay �le Mal�ye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe
g�rer.
             Yürütme
             Madde 64 — Bu Yönetmel�k hükümler�n� Adalet Bakanı yürütür.

 


