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HAPİSHANE VE TEVKİFHANELERİN İDARESİ 
HAKKINDA KANUN 

 
 

Kanun Numarası : 1721 

Kabul Tarihi : 14/6/1930 

Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 26/6/1930 Sayı : 1530 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3   Cilt : 11 Sayfa : 695 

 

 

Madde 1 – (Mülga: 10/9/1993-KHK-524/13 md.) 

Madde 2 – (Değişik: 23/6/1941-4068/1 md.) (1) 

A) Mahpusların ceza evlerine dağıtılması, 

B) (Değişik: 6/8/1997-4301/11 md.) Hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu ve tu-

tukevlerinde görevli personelin giydirilmesi, hükümlü ve tutukluların yatırılması, ısıtılması, te-

mizliğinin sağlanması, okutulması, eğitilmesi, meslek veya zanaat sahibi yapılması ve çalıştırıl-

ması, 

C) İş kazançlarından sanatlar ihtiyacına ve çalışanlara pay ve ailelerine nafaka ayrılması, 

D) Mahpus ve mevkuflar hakkında kimler tarafından ne gibi inzibat muameleleri tatbik 

olunacağı, 

E) Ceza evinin emniyeti bakımından mahkümlara ait mektupların ve kendilerini ziyarete 

gelenlerle konuşmalarının ve hariçle muhaberelerinin ne suretle tanzim ve kontrol edileceği, 

F) Ceza ve tevkif evlerinin memur ve müstahdemlerinin vazife ve salahiyetleri ve hakla-

rında kimler tarafından ne gibi inzibati muameleler yapılacağı hakkında Cumhurbaşkanı tarafın-

dan yönetmelik tanzim olunur. 

(…) (1) 

(Ek: 6/8/1997-4301/11 md.) Hükümlü ve tutuklularla görev başında bulunan personel, 

9.7.1956 tarih ve 6779 sayılı 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve Yem Kanununa Ek Kanunun 1 inci 

maddesindeki hüküm çerçevesinde iaşe edilir. 

(Ek: 6/8/1997-4301/11 md.) Hükümlü ve tutuklarla görevde bulunan personelin iaşesine 

ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir. 

Madde 3 – (Mülga: 13/12/2004-5275/122 md.)  

Madde 4 – (Mülga: 13/12/2004-5275/122 md.) 

Madde 5 – Lüzumu takdirinde mahpusların bir hapishaneden diğerine nakilleri Adliye 

Vekaletinin müsaadesiyle caiz olabilir.  

Madde 6 – (Mülga: 13/12/2004-5275/122 md.)   

––––––––––––––– 

(1) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı KHK’nin 6 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (F) bendinde yer 

alan “bir nizamname” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından yönetmelik” şeklinde değiştirilmiş ve aynı mad-

dede yer alan “Bu nizamnamenin sıhhı hususlara mütaallik maddeleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekalet-

iyle müştereken hazırlanır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.  
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Madde 7 – (Mülga: 10/9/1993-KHK-524/13 md.)  

Madde 8 – Hapishane müdür ve memuru ve müstahtemleri, hapishanenin emniyet ve 

muhafazasının temini için aşağıda yazılı hallerde silah kullanmağa salahiyettardır: 

A: Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin 1,2 ve 3 numaralı fıkralarında yazılı mec-

buriyetler hadis olursa; 

B: Mahpuslar toplu olarak hücum teşebbüsünde bulunurlar ve memurlara veya kendilerine 

nezaretle muvazzaf bulunanları yakalayarak onlara mukavemet veya onları bir hususu yapmaları 

veya yapmamaları için cebrederlerse; 

C: Firar teşebbüsünde bulunan bir mahpus yakalanırken fiilen veya tehlikeli bir surette 

tehdit ederek mukavemet eder veya mükerreren dur emrine itaat etmiyerek firar teşebbüsünden 

vaz geçmezse. 

Ateşli silah, diğer silahlarla maksadın temini kabil olmadığı takdirde kullanılır. Ateşli si-

lah kullanılması lüzumunu mutlak surette müdür ve bulunmadığı zaman müfettiş tayin eder. 

Şu kadar ki, müsaade istihsali mümkün olmayan fevkalade hallerde müsaadesiz silah is-

timali de caizdir. 

Madde 9 – Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 10 – Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye, Dahiliye, Maliye ve S.İ.M. Vekilleri 

memurdur. 

 

 

 
1721 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA  

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ  

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO 
 

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya 

İptal Eden Anayasa Mahkemesi 

Kararının Numarası 

1721 sayılı Kanunun değişen veya 

iptal edilen maddeleri 
Yürürlüğe Giriş Tarihi 

4068 2 1/7/1941 

2240 6 9/6/1979 

2661 6 24/4/1982 

KHK/524 1, 3, 4, 6, 7 17/9/1993 

4301 3, 4 9/8/1997 

4806 3, 4, 6 10/2/2003 

5275 3, 4, 6 1/4/2005(1) 

KHK/698 2 

24/6/2018 tarihinde birlik-

te yapılan Türkiye Büyük 

Millet Meclisi ve Cumhur-

başkanlığı seçimleri sonu-

cunda Cumhurbaşkanının 

andiçerek göreve başladığı 

tarihte 

 

______________________ 

(1) Bu tarih 31/3/2005 tarihli ve 5328 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle 1/6/2005 olarak değiştirilmiş-

tir. 



 

 


