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Yönetmelikler 
Maliye Bakanlığından : 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Elektronik Bilgi İşlem Merkezleri 
Kuruluş ve Görevleri Yönetmeliği 

BÖLÜM I 
AMAÇ V E KURULUŞ 

Madde 1 — Amaç : 
Gelirler Genel Müdürlüğü Elektronik Bilgi İşlem Merkezleri; 
1.1. Vergi Dairelerinde elektronik bilgi işlem yöntemiyle gerçekleştirilecek iş

lemlerin düzenli ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak, 
1.2. Vergilendirme işlemlerinden, Bakanlıkça merkezileştirilmesine- karar veri

lenleri Vergi Daireleri adına yürütmek, 
1.3. Vergi mükelleflerinin yurt çapında vergi ve faaliyet türleri İtibariyle kim

lik tabanını yaratmak ve yaşatmak, 
1.4. Vergi mükelleflerinin vergilendirme işlemleri için gerekli servet bilgileri

nin güncel olarak takip edilmesine imkan sağlayacak vergi tabanım yaratmak, 
1.5. Bilgi işlem için işlenen belgelerden, GeUr İdaresi için gerekli istatistik

leri derlemek ve değerlendirmek, 
1.6. Gelir İdaresinin alt birimlerinin durum ve faalyetlerini gösteren adedi 

bilgileri derlemek ve değerlendirmek, 
1.7. Tüm vergisel olayları, durumları ve kurumlarla ilintili kişi ve kurum

ların çok boyutlu dizgiler içinde kavranmasını sağlayacak bir vergi tabanı oluştur
mak, 

Amaçlarını gerçekleştirecek çalışmaları yapmak üzere kurulurlar. 
Madde 2 — Kuruluş şekil ve yeri : 
2.1. GeUrler Genel Müdürlüğünün Elektronik Bilgi İşlem faaliyeti bir «Ana 

Bilgi İşlem Merkezi», «Bölgesel Bilgi İşlem Merkezleri» ve elektronik bilgi işlem 
kapsamına alınan vergi dairelerinde kurulacak «Bilgi İşlem Birimleri» tarafından 
yürütülür. 

2.2. «Ana Bilgi İşlem Merkezi» Ankara'da kurulur. 
2.3. Bölgesel Bilgi İşlem Merkezlerinin kuruluş yerleri; ulaşım ve haberleş

me İmkanları ile bölgesel iş hacimleri gözönünde bulundurularak Maliye Bakanı ta
rafından tespit edilir. 

2.4. Bilgi İşlem Birimleri, Elektronik Bilgi İşlem kapsamına alman vergi 
dairelerinde oluşturulur. 

Madde 3 — Bilgi işlem merkezlerinin idari yapı içinde yeri : 
3.1. «Ana Bilgi İşlem Merkezi» ve «Bölgesel Bilgi İşlem Merkezleri» GeUr

ler Genel Müdürlüğü merkez kuruluşu İçinde yer alır. 
3.2. Vergi Daireleri Elektronik Bilgi İşlem Birimleri, vergi dairesi İçinde ba

ğımsız bir birim olarak kurulur. 
Birimin uygulayacağı programlar ve izleyeceği iş akımı Bölge Bilgi İşlem 

Merkezi tarafından yönlendirilir ve denetlenir. 

BÖLÜM II 
ÖRGÜTLENME V E YETKİ A L A N I 

Madde 4 — Ana Bilgi İşlem merkezi ve bölgesel bilgi işlem merkezlerinin ör
gütlenme biçimi : 

YürOrme v« Idar* Bolörnii Sayfa : 3 
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Ana Bilgi işlem Merkezi ve Bölgesel Bilgi işlem Merkezleri aşağıda gösteri
len bölüm ve servislerden oluşur. Kuruluş aşamasında gerekli görülen bölüm ve ser
visler kurulur, bir bölüm veya servise ait görevler kurulmuş bulunan bölüm ve ser
vislere verilebilir. 

4.1. işletim bölümü: 
— Bilgisayar işletim Servisi, 
— Çıktı denetim servisi (End-job Control) 
— Manyetik Ortam Saklama Servisi 
4.2. Veri Hazırlama Bölümü : 
— Beige Ambarı 
— Belge inceleme Servisi 
— Kodlama Servisi 
— Bilgi Giriş Servisi 
— Hata Düzeltme Servisi 
4.3. Vergi Daireleri işlemleri Bölümü : 
— izleme ve Değerlendirme Servisi 
— Uygulama Desteği 
4.4. Destele Hizmetleri Bölümü : 
— özlük İşleri ve Eğitim Servisi 
— ikmal Servisi 
— Güvenlik Servisi 
— Dokümantasyon Servisi 
— Yardımcı Hizmetler Servisi 
Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu tarafından hazırlanan sistem tasarımları 

ve programların Bilgi işlem Merkezlerinde uygulanması sırasında gerekli görülecek 
düzenleme, düzeltme ve müdahaleleri yapmak, gerektiğinde Bilgi işlem Merkezleri 
Yöneticilerine uygulamalarda teknik danışmanlık hizmeti görmek üzere yeteri kadar 
Sistem Analist ve Programcı görevlendirilir. Bu amaçla Bilgi işlem Merkezlerinde 
görevlendirilen Sistem Analist ve Programcılar Bilgi işlem Merkezi Müdürüne bağlı 
olarak çalıştırılırlar. 

Madde 5 — Elektronik Bilgi işlem Birimlerinin Teşkilatlanma Biçimi : 

Vergi Daireleri Elektronik Bilgi İşlem Birlmleri'nde yeter sayıda servis şefi 
ve makine operatörü görevlendirilir. 

Madde 6 — Yetki Alam : 
6.1. Ana ve Bölgesel Bilgi işlem Merkezlerinin yetki âSanı (yayılı bilgi işle

min teknik gerekleri saklı kalmak koşuluyla) tüm mükellefiyetler ile ilgili merke
zi kütük ve işlemleri kapsar. 

6.2. Bilgi işlem Birimleri, bulundukları vergi dairelerinin İşlemlerini yapar. 

BÖLÜM III 

YÖNETİM V E K A D R O 
Madde 7 — Bilgi işlem Merkezi Yöneticileri : 
7.1. Bilgi işlem Merkezleri; Müdür, 
— Bölümler; Müdür Başyardımcıları ve Yardımcıları, 
— Servisler; Servis Şefleri tarafından yönetilir. 
7.2. Vergi Daireleri Elektronik Bilgi işlem Birimleri; Vergi Dairesi müdürü

ne bağlıdır. 

VDrütme ve idare Bölümü Sayfa : 4 
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Madde 8 — Standart Kadrolar - Görev Tanımları : 
Bilgi İşlem Merkezleri ve Birimlerinde çalıştırılacak personele İlişkin; 
— Standart kadro Unvanları, derece ve sınıfları ile sayıları, 
— Aranılan nitelikler, 
— Görev tanımları, 
— Göreve alınma, yetiştirilme ve yükselme esasları, 
Devlet Memurları Kanunu ve Elektronik Bilgi İşlemin teknik gerekleri saklı 

kalmak üzere; 
— Bu yönetmelik hükümlerine, 
— Gelirler Genel Müdürlüğü genelgelerine, 
— Bu yönetmeliğin uygulanmasına dair yürürlüğe konulacak yönerge hüküm

lerine göre düzenlenir. 
Madde 9 — Kadroların Bilgi İşlem Merkezleri ve Birimlerine Dağılımı : 
Belirlenecek standart kadroların Bilgi İşlem Merkezleri ve Birimlerine dağı

lımı; İş hacmi, yöresel özellikler, bilgi İşlemin teknik gerekleri ve beklenilen geliş
meler dikkate alınarak Bakanlıkça saptanır. 

Madde 10 — Bilgi İşlem Merkezleri ve Birimlerinde Kadro Dağılımı 
Bakanlıkça belirlenecek standart kadroların; 
— Bilgi İşlem Merkezlerinde bölümlere dağıtımını Bilgi İşlem Merkezi Müdü

rü, 
— Bölümlere verilen kadroların servislere ve birimlere dağıtımını ilgili Müdür 

Başyardımcısı ve Yardımcısı yapar. 

BÖLÜM IV 
GÖREV, YETKİ V E SORUMLULUK 

Madde 11 — Bilgi İşlem Merkezi Müdürünün Görevleri : 
11.1. Bakanlıkça kendisine verilen görevleri yapmak, 
11.2. Bilgi İşlem Merkezine verilen görevlerin zamanında, mevzuat ve emir

ler çerçevesinde en etkin biçimde yapılmasını sağlamak, 
11.3. Bilgi İşlem Merkezinin görev ve yetki alanına giren bilgi işlem faali

yetlerini planlamak, değerlendirmek ve denetlemek, 
11.4. İş ve işlemlerde ortaya çıkan aksaklık, eksiklik ve yanlışlıkları gider

mek için yetkisi içinde olan önlemleri almak, yetkisi dışında kalanları önerileriyle 
birlikte üst makamlara bildirmek, 

11.5. Uygulamalarda birlik, eşitlik ve tutarlılığı sağlamak, çeşitli bölüm ve 
birimler arasında görüş, anlayış farklarını gidermek, 

11.6. Adil ve etkin bir personel yönetimi için gerekil önlemleri almak, 
11.7. Personelin iş başında eğitimini sağlamak ve diğer hizmet içi eğitim bi

çimleri için kendisine düşen görevleri yapmaktır. 
Madde 12 — Bilgi işlem Merkezi Müdürünün Yetkileri : 
12.1. Bilgi işlem Müdürü çeşitü kanun, tüzük ve yönetmeliklerle doğrudan 

doğruya kendisine verilmiş olan ve bir daire yöneticisi olmasının doğal sonucu, sa
hip olduğu yetkileri kullanır. 

12.2. Bilgi İşlem Merkezi Müdürü sahip olduğu yetkileri tamamen veya kıs
men kendisine yetki veren kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatlarda bir 
esas belirtilmişse o esaslara göre, herhangi bir kural bulunmadığı takdirde, sevk ve 
İdare amiri olarak mevcut şartlara en uygun bir biçimde müdür başyardımcısı ve 
yardımcılarına servis şeflerine, unvanı ne olursa olsun; maiyetindeki diğer memur
lara yazılı olarak derece derece devredilebilir. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 5 
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Madde 13 — Bilgi İşlem Merkezi Müdürünün Sorumluluğu : 
Bilgi İslam Merkezi Müdürü, 
13.1. Madde 12'de sayılan görevlerin sonuçlarından, 
13.2. Madde 12'nin 2'ncl fıkrası hükümlerine göre devrettiği yetkilerin İyiye 

kullanılın amasından, 
13.3. Kanunların uygulanmasında verdiği emirlerden doğan Hazine zararla

rından, 
13.4. Bilgi İşlem Merkezi memurlarının kanun, tüzük, yönetmeliklere aykırı 

fullerini bildiği halde cezalandırmadığı veya üst makamlara bildirmediği takdirde, 
tutum ve davranışı kusurlu bulunan veya kanun tüzük ve yönetmeliğe aykırı fiili 
işleyen memurla birlikte sorumludur. 

Madde 14 — Müdür Başyardımcıları ve Yardımcılarının Görev, Yetki ve So
rumlulukları : 

14.2. Müdür Başyardımcı ve Yardımcıları mevzuat ile kendilerine tanınan yet
kiler yanında müdürün kendilerine devrettiği görevleri de yürütmekle yetkilidirler. 

14.1. Müdür Başyardımcı ve Yardımcıları, kendilerine bağlı bölümleri yüıüt-
mekle yetkilidirler. 

14.3. Sahip oldukları ve müdür tarafından devredilen yetkilerin ilgili mev
zuata uygun ve zamanında yerine getirilmemesinden servis şefi ve memurlar ile bir
likte müdüre karşı sorumludurlar. 

Madde 15 — Servis Şeflerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları : 
15.1. Kendilerine bağlı servislerin yürütmekle görevli oldukları işlerin ilgili 

mevzuat uyarınca, zamanında ve en etkin biçimde yerine getirilmesi ile görevlidirler. 
15.2. Mevzuat İle kendilerine tanınan yetkiler ile müdür ve müdür başyar

dımcısı ve yardımcısı tarafından kendilerine devredilen yetkileri kullanırlar. 
15.3. Sahip oldukları ve devredilen yetkilere ilişkin görevlerin mevzuata uy

gun biçimde ve zamanında yerine getirilmemesinden ilgili memuru ile blrükte mü
dür başyardımcısı, yardımcısı ve müdüre karşı sorumludurlar. 

Madde 16 — Memurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları : 
16.1. Memurlar bağlı oldukları servis şefi, müdür yardımcısı, müdür başyar

dımcısı ve müdür tarafından verilen işleri belirtilen usul ve esaslar içinde yerine ge
tirmekle görevlidirler. 

16.2. Memurlar mevzuattan doğan ve üstlerlnce verilen yetkileri kullanırlar. 
16.3. Memurlar kendilerine tanınan yetkileri İyiye kullanmamaktan görevle

rini ilgili mevzuata uygun olarak zamanında ve düzenU bir biçimde yerine getireme
mekten dolayı bağlı bulundukları servis şeflerine karşı sorumludurlar. 

Madde 17 — Görevlendirme ve Yöneltme : 
17.1. Bilgi İşlem Merkezlerine verilen müdür başyardımcısı, müdür yardım

cısı, servis şefi ve memurlar; bilgi, beceri, davranış ve yetenekleri gözönüne alınarak 
en başarılı olacakları işlerde çalıştırılırlar. 

17.2. Bilgi işlem merkezleri görevlilerinin yetişmeleri daha üst görevlere ha
zırlanmaları amacıyla Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak esaslar çerçevesinde, bö
lüm, birim ve servisler arasında yer değiştirmeleri sağlanır. 

BÖLÜM V 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Madde 18 — Mevzuat Deyimi : 
Yönetmelikte geçen «mevzuat» deyimi kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, ge

nel tebUğ, genelge ve genel yazıları içine alır. 

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : B 
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Madde 19 — Bilgi İşlem Merkezlerinin «Daire» Olma Niteliği : 
Ana Bilgi İşlem Merkezi ve Bölgesel Bilgi İşlem Merkezleri; Devlet Muhasebe

si Muamelat Yönetmellğl'nin 22 nci maddesinde öngörülen daire niteliğini taşır. 
Madde 20 — Gider Tahakkuk Memurluğu : 
Ana Bilgi İşlem Merkezi Müdürü ve Bilgi İşlem Merkezleri Müdürleri veya 

yetki devri yaptıkları müdür başyardımcıları ve yardımcıları Bakanlık Bütçesinden 
harcama kalemleri itibariyle merkezlere tahsis edilen ödeneklerin harcanması açı
sından «Gider Tahakkuk Memurluğu» görevini üstlenirler. 

Madde 21 — Çalışma Süre ve Zamanı : 
21.1. Bilgi İşlem Merkezleri ve Birimlerindeki elektronik makinelerden, bilgi 

işlemin teknik gereklerine uygun olarak en verimli biçimde yararlanmak üzere, ge
rektiğinde bu makinelerde çalışacak personel ve yöneticiler ve yardımcı personelin 
çalışma süre ve zamanları haftalık otuz saatten az olmamak üzere Maliye Bakan
lığınca tesbit edilir. 

Madde 22 — Yürürlük : 
22.1. Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
22.2. Bu Yönetmeliği Maliye Bakanı yürütür. 

tstanbul Üniversitesinden : 

İstanbul üniversitesi Fen Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 
Zorunlu Bir Kümesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

Madde 1 — İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav Yö
netmeliğinin 14. maddesine ekli cetvelde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. 

M . 2 Kümesi Ders Uyg. Lab. Yarıyıl 

Analiz m 4 2 — I H 
Reel Fonksiyonlar 4 2 — III 
Kompleks Fonksiyonlar 4 2 — IV 
Adî Diferansiyel Denklemler 4 2 — IV 

Madde 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımını izleyen ders yılı başın
dan İtibaren uygulanır. 

e ' 

Bursa üniversitesinden 

Bursa Üniversitesi öğretim üyelerinin Yurt Dışında Görevlendirilmeleri 
Hakkında Yönetmelik 

/ — Amaç : 
Madde 1 — 1750 sayılı üniversiteler Kanununun 40 ncı maddesi hükmü uya

rınca, yurt dışında geçici olarak görevlendirilecek öğretim üyeleri hakkında bu Yö
netmelik hükümleri uygulanır. 

Bu görevlendirilmelerin amacı; Öğretim üyelerine diğer ülkelerde bilim ve öğ
retim alanında, inceleme ve araştırma yapma olanağı vermektir. Yurt dışında geçici 
olarak görevlendirilmeler; üniversitenin bilimsel ve akademik gelişmesi, üniversite
nin diğer ülkelerde tanıtılması ve karşılıklı bilimsel ilişkilerin kurulması yönünden 
Önem taşımalıdır. 
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Madde 2 — Her fakültede, İki yıl İçin üç profesör ve iki doçentten oluşan 
bir «Yurt Dışı Görevlendirme Komisyonu» seçilir. 

Bu komisyon, yurt dışı görevlendirme işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütül
mesi için gerekli önlemleri alır ve bu Yönetmelik İle fakültelerin uygulama ilkeleri
nin kendisine verdiği görevleri yerine getirir. 

// — öğretim üyelerinin bütçedeki ödenekle yurt dışında görevlendirilmesi : 
inceleme ve araştırma amacı ile yurt dışında görevlendirme : 
A — Koşullar 
Madde 3 — öğretim üyelerinin yurt dışında görevlendirilmelerinde aşağıdaki 

koşullar gereklidir : 
a) Sırası gelmiş olmak, 
b) Yapmakta olduğu her türlü akademik hizmetlerin aksatmayacağı husu

sunda bağlı bulunduğu kürsü veya bölüm kurulu kararlarına dayanan ilgili yöne
tim kurulu kararı ve görmekte olduğu idarî görevlerin aksamayacağı konusunda bir 
üst makamın yazılı görüşünün bulunması, 

c) Gideceği dış memlekette yapacağı bilimsel inceleme ve araştırmalar hak
kında bir program hazırlayıp vermiş olması, 

d) Yurt dışında görevlendirilmesine lüzum görüldüğüne dair ilgili yönetim 
kurulu kararının Rektörlükçe onaylanmış olması. 

B — Sıra 
Madde 4 — öğretim üyelerinin yollukla yurt dışına gönderilmelerinde yapı

lacak sıralama aşağıdaki esaslar dahilindedir. 
öğretim üyelerinin. Bursa tlniversitesi'nde öğretim üyeliği görevine başlama ta

rihleri esas alınarak sıra düzenlenir. 
Katılma tarihlerinin eşit olması halinde, kendi hesabına dış ülkeye gidecekler, 

yollukla gideceklerin önüne geçer. Bu yönden de eşitlik olması halinde üniversite
lerdeki hizmeti fazla olanlara öncelik verilir. 

C — Usuller 
Madde 5 — öğretim üyelerinin yurt dışında görevlendirilmeleri İle ilgili sıra

lamalar «Yurt Dışı Görevlendirme Komisyonlarınca» ve yönetim kurullarınca her yıl 
Nisan ayı başında yapılır. 

Madde 6 — Dış ülkelerde kalış süresi, fakülte kurulunca veya dengi yetkili 
kurullarca saptanır. 

özürsüz olarak haklarım kullanmayan veya özürsüz olarak görevlendirme sü
resini doldurmadan dönenler sıralarını kullanmış sayılırlar. Ancak, Fakülte Yönetim 
Kurulunca kabul edilmiş geçerli özür nedeniyle sırasını kullanmamış olanlar, ertesi 
yıl listedeki yerlerini korurlar. Bu konudaki özür belgeleri, yurt dışına çıkma tari
hinden bir ay evvel verildiği takdirde geçerli sayılır. 

Madde 7 — Bütçe ödeneği dışında karşılıklı anlaşma veya diğer olanaklarla 
dış memleketlere giden öğretim üyelerinin yurt dışında kalma süresi yetkili kurul
ların o yıl saptadığı süreden fazla olduğu takdirde, bunlar da sıralarını kullanmış 
sayılırlar. 

Madde 8 — Bilimsel çalışması, ülkemiz ve fakültesi için büyük önem taşıyan 
ve bu özelliği nedeniyle dış memlekete gitmesi zorunlu görülen öğretim üyeleri; 
bağlı bulunduğu fakülte kurulunun veya dengi yetkili kurulun (toplantıya katılan 
üye sayısının 2/3 çoğunlukla ve gizil oy ile) vereceği kararla o yılki sıra listesinin 
başına alınabilirler. Bu gidiş gelecek Sıralamada dikkate alınır. 

Madde 9 — öğretim üyelerinin İnceleme ve araştırma amacı İle yurt dışında 
kalabilecekleri azami süre, bütçe ödenekleri gözönüne alınarak her yıl Mart ayı İçin
de Fakülte Kurulu Veya dengi yetkili kurulca prensip kararına bağlanır. 
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Madde 10 — Dış ülkelere gidecek Öğretim üyelerinin sayısı ve dış ülkelerde 
yetkili kurulun saptadığı prensipler dahilinde kalış süreleri ve gidiş tarihleri, gide
cek öğretim üyelerinin ders, uygulama ve araştırmalarının durumu ve malî olanak
lar gözöuünde tutularak her yıl en geç onbeş Marta kadar Yönetim Kurulunca ka
rarlaştırılır. 

Bu konuda Fakülte Kurulunca alınan kararlar kesindir. 

III — Yurt dıst bilimsel toplantılara katılacak öğretim üyelerinin görevlendi
rilmesi : 

Madde 11 — öğretim üyelerinin yurt dışındaki bilimsel toplantılara katılma
ları, 12 nci maddedeki koşullar dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulunun kararı 
ve Rektörün onayı ile yapılır. Bunların yolluk ve gündelikleri genel mevzuat hü
kümleri gereğince ödenir. Bilimsel toplantılara kayıt ücretlerine ait ödemeler de 
ilgili harcama kaleminden yapılır. 

Bilimsel toplantılara katılmak için öğretim üyelerinin başvuruları her yıl on
beş Marta kadar kabul edilir. İlgili Yönetim Kurulunca kabule şayan özüre daya
nan gecikmeleri, bütçe olanaklarının yeterliliği halinde ilgili Yönetim Kurulu değer
lendirebilir. 

Başvuruların sayısına göre bütçe olanaklarının yetersizliği halinde görevlen
dirilen öğretim üyelerinin yazılı olurları da alınarak Fakülte Kurulunun koyacağı 
prensipler dahilinde bu ödemelerde kısıntı yapılabilir. 

Madde 12 — öğretim üyelerinin katılacakları blUmsel toplantılar aşağıda gös
terilmiştir. 

1 — Kongreler, 
2 — Sirnpozyumlar, 
3 — Seminerler, 
4 — Paneller Vb. 
Bu bilimsel toplantılara katılacak öğretim üyeleri aşağıdaki öncelik esaslarına 

tabi tutulurlar. 
a) Sıralama : öğretim üyeliğine başlamı tarihi ve daha önceki yıllarda ka

tıldığı kongre, simpozyum, seminer, panel v.b. bilimsel toplantılara katılma sayısı 
gözönüne alınarak «Yurt Dışı Görevlendirme Komisyonu» nca bir sıra düzenlenir. 

b) öncelikler : Uluslararası bilimsel toplantılarda yönetici, panalist veya ra
portör oldukları programa girmiş ve bu durumları belge ile saptanmış bulunan öğre
tim üyelerine öncelik hakkı tanınır. 

c) öncelik hakkından yararlanan öğretim üyeleri, üç yıl geçmeden bu hak
tan bir daha yararlanamazlar. 

JV — Karşılıklı anlaşmalara göre öğretim üyelerinin yurt dışında görevlendi
rilmesi : 

Madde 13 — Uluslararası, üniversitelerarası ve kişisel anlaşmalarla yurt dı
şına gönderilecek öğretim üyelerinin görevlendirilmeleri, anlaşma koşulları ve bu yö
netmelik esasları dikkate alınarak İlgili kurulların kararı ve Rektörün onayı ile olur. 

Madde 14 — öğretim üyeleri dış kaynaklardan sağladıkları bir burs veya üc
retle, fakülte kontenjanlarından yararlanmaksızın, yabancı bir öğretim kurumunda 
ders vermek, araştırma ve inceleme yapmak, seminerlere katılmak veya uluslararası 
kuruluşlarda uzmanlıkları ile ilgili görevleri yapmak üzere yurt dışında görevlendi
rilebilirler. 

Aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde bu görevlendirme süresi yetkili kurul
larca saptanır ; 
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a) öğretim üyesinin, görevlendirildiği kuruluşun çalışma programında yer al
dığını resmi belgelerle kanıtlaması gereklidir. 

b) O zamana kadar yapılan yayınlarını veya yayınlanması kabul edilen çalış
maları İle görevlendirme süresinin uzatılmasını gerektiren çalışma programını ve 
dokümanlarını fakültesine göndermesi zorunludur. 

c) Bağlı bulunduğu kürsü veya bölümün olumlu görüşünün alınması gereklidir. 

d) Yabancı kaynaklardan burs veya ücret sağlanarak görevlendirilmiş olan 
öğretim üyesine yabancı kaynaklardan ödenen meblağ, ilgilinin yürürlükteki mevzuat 
hükümlerine göre alması gereken meblağdan az ise, aradaki fark ilgili öğretim üye-
slnce karşılanır. Fazla ise öğretim üyesi bu görevlendirilme süresi içinde maaşsız 
izinli sayılır. 

V — Genel hükümler : 

Madde 15 — öğretim üyeleri, yurt dışında görevlendirilmelerini takiben dö
nüşlerinde yaptığı bilimsel faaliyetlerini bir raporla bağlı olduğu kuruma sunar. Bu 
rapor ilgili kurulların onayından geçer. 

Madde 18 — üniversiteler Kanununun İlgili maddesi hükmü gereğince Bakan
lıklar ve diğer kurumlarca görevlendirilecek ve yurt dışında bu görevi yapacak öğ
retim üyelerinin, bu görevlendirilme istekleri ilgili kurulların uygun görüşü alındık
tan sonra İşlemleri, mevzuatı gereğince yürütülür. 

Madde 17 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasını, her fakültenin özellikleri ile 
bağdaştırmak üzere fakülte kurullarınca uygulama İlkeleri hazırlanır. Bu ilkeler 
yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz. 

VI — yürürlük ve yürütme: 
Madde 18 — Üniversite Senatosu'nun 13/7/1980 tarih ve 80-14/22 sayılı ka

rarı İle kabul edilen bu Yönetmelik hükümleri Resmt Gazete'de yayımlandığı tarih
ten itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Üniversitesi Rektörü yürütür. • 
Sirküler 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

Sirküler SGM 81/9 • 9 

Demir Çelik üretim birimlerimizide kok yan ürünü olarak elde edilmekte olan 
naftalin, pres naftalin, benzol, motor benzol, toluol, ksilol, ham fenol, solvent nafta, 
katran ve ziftin sanayici kuruluşlara tahsisi, geçen yıllarda olduğu gibi talep miktarı, 
kapasite raporu ile 1981 yılı üretim programı dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımız
ca yapılacaktır. 

Bu sebeple yukarıda belirtilen maddeleri kullanan sanayici kuruluşların Bakan
lığımızca verilen Sanayi Sicil Belgesi sureti ve geçerlik süresi dolmamış Kapasite Ra
poru, Sanayi Odasından tasdikli sureti (veya fotokopisi) ile sirkülerin Resmî Gazete
de yayınlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza müracaat etmeleri gerek
mektedir. 

İlgililere duyurulur. 
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YARGI BÖLÜMÜ 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
E. No: 1980/20 
K. No; 1980/57 
Karar günü: 18/11/1980 
İtiraz Yoluna Başvuran: Sultandağı Tapulama Mahkemesi. 
İtirazın Konusu : 28/6/1966 günlü, 766 sayılı «Tapulama Kanunu» nun 75. mad

desinin beşinci fıkrası ile 10/2/1954 günlü, 6245 sayılı «Harcırah Kanunu» nun 50. 
maddesinin birinci fıkrasının 3. ve 4. bentleri hükümlerinin. Anayasanın 2., 8., 10. 
ve 12. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenmiştir. 

I — O L A Y : 
İtirazcı Tapulama Mahkemesi, 766 sayılı Tapulama Yasası hükümlerine göre 

dosyaları tamamlanan işlerin ilk duruşmasının birlik mahallinde açılmasının zo
runlu olduğu, bu oturumda hüküm verme olanağı bulunmayan durumlarda sonraki 
oturumların bölge merkezinde yapılacağı, bu evrede yerine getirilen keşiflerde, ad
liye mahkemelerindeki usûl kurallarının uygulanmasına karşın, görevli hâkim, za
bıt kâtibi ve mübaşire, 766 sayılı Tapulama Yasasının 75. maddesi ve 6245 sayılı 
Harcırah Yasasının 50. maddesinin birinci fıkrasının 3. ve 4. bentleri gereğince har
cırah yevmiyesi verildiği, oysa aynı işi yapan adliye mahkemelerindeki hâkimlerin 
492 sayılı Harçlar Yasasının 7/6/1979 günlü, 2244 sayılı Yasa ile değişik 34. maddesi 
ne göre daha çok yol tazminatı aldıkları, bu durumun eşitsizlik yarattığı, kendileri
ne de aynı yasa hükümlerinin uygulanması gerektiği, bu nedenle 766 sayılı Tapula
ma Yasasının 75/5. maddesi ile 6245 sayılı Harcırah Yasasının 50. maddesinin birin
ci fıkrasının 3. ve 4. bentlerinin; Anayasa'nın 2., 8., 10. ve 12. maddelerine aykırı ol
duğu görüşünü kendiliğinden ileri sürerek, anılan hükümlerin iptali istemiyle Ana
yasa Mahkemesine başvurmuştur. 

II — İTİRAZIN GEREKÇESİ: 
Başvuru kararında, Anayasaya aykırılık savının gerekçesi olarak şunlar ileri 

sürülmüştür; 
«Tapulama mahkemelerinde davaların hazırlanışı: 
1 — 766 sayılı Tapulama Kanununun 60 ncı maddesine göre Tapulama Ko

misyonları kararları aleyhine itirazen açılacak davalar için dava dosyası açılır. İl
gililerin başvurması beklenmeksizin uyuşmazlığın çözülmesiyle ilgili ve etkili diğer 
belgeleri toplar ve sözü edilen yasanın 62 nci maddesine göre birlik mahallinde ilk 
duruşma oturumunu açıp, tarafların delillerini tesbit eder. 

2 — 766 sayılı Tapulama Yasasının 61 nci maddesine göre, mahalli mahkeme
lerden görevsizlikle gelen dosyalar için aynı Yasanın 13 üncü maddesine binaen ta
pulama müdürü tarafından tevdi edilen tutanakları birleştirerek 62. madde uyarınca 
ilk duruşma oturumunun gününü ve yerini ilân ederek birlik merkezinde ilk oturu
mu açıp tarafların delillerim tesbit eder. 

tik duruşma oturumundan sonraki işlemler: 
Kamusal belgeler kamu idarelerinden toplanıp tarafların tamk adları belir

lenip, yerel bilirkişiler idari makamlardan sorularak belirlendikten sonra taşınma
zın başında uygulama (keşif) yaparak çekişmeyi çözümlemeye uğraşır. 

Tapulama mahkemelerinin tamamında ilk duruşma oturumu kesin olarak bir
lik merkezinde açıldığı gibi, davaların tamamında ise dava uygulama ile halledile-
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bilir zaten tanıkların taşınmazın başında dinlenilmeleri H. U. M. K. hükmünden vc 
Yüksek Yargıtayın kararları cümlesindendir. Şu duruma göre davaların % 95'i ke
şifle halledilir. 

Gerek iik duruşma oturumunda ve gerekse keşifte tek bir davaya bakılabı-
leceği gibi birden çok davaya da bakılabilir. 

Tapulama hâkimi, kâtip ve mübaşiri için bu çalışmalarına karşılık verilecek 
tazminat 766 sayılı Tapulama Yasasının 75. maddesinin 5 inci fıkrasında : Tapulama 
hâkimi ve görevlilerin bu kanun gereğince birliklerde yapacakları oturum, keşif v 
tatbikatlarda 6245 sayılı Harcırah Yasasının 50. maddesine göre Bütçe Kanunu ile 
tesbit edilecek cetvellerde belirtilen yevmiyeleri tazminat olarak Ödenir hükmünü 
koymuştur. 

Tapulama hâkimi, kâtibi ve mübaşiri 6245 sayılı Harcırah Yasasının 50 nci 
maddesinin 1. fıkrasının 3-4. bendlerinde yazılı kişilerdendir. Bu kanuna göre taz 
minatın tamamına hak kazanabilmek için, tamgün, yani 8 saat mesai yapılması ge
rekir. Daha az çalışmalar için tazminatın 1/3, 2/3 gibi miktarları ödenmesi icap eder. 

ödenecek tazminatta unsur miktar olarak Bütçe Kanununda her sene tesbit 
edilen nakit ve çalışma saatidir. Çalışma saatleri içinde görülen dava adedinin - iş 
sayısının- unsur olarak etkisi yoktur. 

Ekte sunulan tamime göre de tahakkuk memuru da tapulama hâkimidir. 
1979 yılı Bütçe Kanununda kabul edilen tazminat günlük olarak: 
Hâkim için : 115 lira 
Kâtip için : 70 lira 
Mübaşir için : 60 liradır. 
492 sayılı Harçlar Yasasının 7/6/1979 gün ve 2244 sayılı Yasa ile değiştirilen 

34. maddesinin değişiklikten önceki metni tetkik edildikte: 
Hâkim, kâtip, mübaşir için ve yasada yazılı diğer kişiler için tazminatta unsur 

olarak (beher iş) esası kabul edilerek hâkimleı için belediye hudutları içinde 50 li
rayı, belediye hudutları dışında 75 lirayı geçemiyeceği amir hükmü vardır. 

492 sayılı Harçlar Yasasının 7/6/1979 gün ve 2244 sayılı Yasa ile 34. maddesi
nin 2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yani yukarıdaki fıkrada bahsettiğimiz 
belediye hudutları içinde 50 ve belediye hudutları haricinde 75 lirayı geçemiyeceği 
yasal tahdidi kaldırılarak para miktarı olarak birinci derece devlet memurunun taz
minatının muayyen olan tazminatının belirtilen bir kısmı, «Her iş için bir günlük 
yol tazminatı» unsuru benimsenmiştir. Daha açık bir deyimle her dava için yasada 
belirtilen ücret ayrı ayrı tazminat olarak alınacaktır. Tazminatta yukarı had unsu
ru kaldırılmıştır. 

Tapulama mahkemelerinde çalışan hâkim, kâtip, mübaşirin, genel mahkeme 
görevlileri arasında çalışma bakımından bir fark yoktur. Belki de tapulama mahke
meleri personelinin çalışma şartları daha ağırdır. Buna rağmen genel mahkeme gö 
revülerine tazminatta her iş için tazminat unsuru kabul edilirken, tapulama mahke
meleri görevlilerinin 8 saatlik mesai unsurunun halen yürürlükte kalması hali ile 
Anayasanın Sosyal Hukuk Devleti, Eşitlik ilkeleri ile 10. maddesinde yazılı unsurlar 
ve felsefesi ihlâl edilmiştir. Bu haktan yani 7/6/1979 gün vs 2244 sayılı Yasa ile geti
rilen haklardan tapulama mahkemesi personelinin de istifade etmesi iktiza eder. 

S O N U Ç : 
Anılan nedenlerle: 
1 — Tapulama mahkemeleri hâkim, kâtip, mübaşirlerinin dahi,her dava için 

ayrıca tazminat verilmesi ve bunun unsurlarının 7/6/1979 gün ve 2244 sayılı Yasa 
ile belirlenmesini sağlayacak şekilde: 
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A. 766 sayılı Tapulama Yasasının 75 inci maddesinin, 5. fıkrasının, 
B. 6245 sayılı Harcırah Yasasının 50 nci maddesinin 1 inci fıkra 3-4. bent

lerinin 334 sayılı T. C. Anayasasının 2., 8., 10. ve 12. maddelerine ve felsefesine ay
kırılığından iptaline karar ittihazını saygılarımla arz ederim.» 

III — METİNLER : 
A. İtiraz konusu hükümleri içeren yasa maddeleri: 
1 — 28/6/1966 günlü, 766 sayılı Tapulama Yasası'nın 75. maddesi: 
«Madde 75 — Tapulama mahkemelerinde ve 51 inci madde uyarınca devredi

len davalar hakkında mahallî asliye mahkemelerinde itiraz \e davaların gerektirdiği 
zararî masraflar, haksız çıkan tarafa yükletilmek üzere, bütçeye konulan ödenekten 
harcanır. 

Birden fazla dâva için yapılan masraflar; ihtilaflı parsellerin sayısı ile oran
tılı olmak üzere paylaştırılır. Dâvada taraflar kısmen haklı, kısmen haksız çıkmış
larsa, bu masraflar takdir edilecek oran içinde taraflara yükletilir. 

Birliklerde ilk duruşma oturumu, ödenek bulunmaması gibi sebepler yüzün
den açılamıyor veyahut gayrimenkul üzerinde keşif ve tatbikat gibi işlemler mah
kemece re'sen lüzumlu görülmüş olduğu halde aynı sebepler yüzünden yapılamıyor
sa, tarafların, hâkim ve diğer görevlilerin yevmiyelerini, keşif ve tatbikatın gerektir
diği sair giderleri vermeleri ve mûtat aracı da sağlamalan halinde, ilk duruşma otu
rumu açılabilir ve arazi üzerinde gerekli görülen sair işlemler yerinde yapılabilir. 

Bu halde yapılan işlemlerin masrafı, dâvada haksız çıkan tarata yükletilir. 
Taraflar kısmen haklı, kısmen haksız çıkmışlarsa oranlan takdir ve tâvin edilerek 
ilâmda gösterilir. 

Tapulama hâkimi ve diğer görevlilerin bu kanun gereğince birliklerde yapa
cakları oturum, keşif ve tatbikatlarda 6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nci mad
desine göre Bütçe Kanunu ile tesbit edilecek cetvellerde belirtilen yevmiyeleri, taz
minat olarak ödenir. 

Tapulama mahkemesinin kararlarına kaışı kanun yollarına başvuran taraf, 
posta ve tebliğ masraflannı ödemekle zorunludur.» 

2 — 10/2/1954 günlü, 6245 sayılı Harcırah Yasası'nın 50. maddesi: 
«Madde 50 — Aşağıdaki bentlerde gösterilen memur ve hizmetlerden (4 üncü 

maddenin son fıkrası şümulüne girenler dahil) 1., 2., 3. ve 5 numaralı bentlerde ya
zılı olanlara her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için ve 4 numaralı 
bendinde yazılı olanlara da Ankara dışında görevle geçirdikleri günler için derece 
ve vazifelerinin mahiyetine göre her yıl Bütçe Kanununa bağlı bir cetvel ile tesbit 
edilecek miktarlarda yevmiyeler tazminat olarak verilir. 

1 — Harita almak veya harita almaya müteallik işleri görmek üzere araziye 
çıkan Harita ve Orman Umum Müdürlükleri fen memurlarına; 

2 — Amenajman, teşcir ve orman sınırlama işlerinde fiilen çalışan orman fen 
memurları ile teknik memurlara ve diğer memur ve hizmetlilere; 

3 — Toprak üzerinde ve köylerde kadastro ve tapu tahriri işlerinde ve Ta
pulama Kanununun tatbikinde bilfiil çalışan memur ve hizmetlilerle gezici hâkim
lere; 

4 — Toprak komisyonlan reis, âza ve memurlanyle tâyinleri merkezden ya
pılan hizmetlilerine ve bu komisyonlann bulundukları yerlerde gezici olarak vazi
felendirilen hâkim, zabıt kâtibi ve mübaşirlere; (6092 sayılı Kanunun birinci mad
desinin son fıkrası gereğince teşkil olunan komisyonlann memur olan azaları dahil: 
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5 — Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, prospestör ve bunlarla 
beraber çalışması zarurî bulunan diğer memur ve hizmetlilere; 

(Orman sınırlama komisyonlariyle kadastro ve tapu tahriri komisyonlarının 
memur olmayan azalarına ve bilirkişilere bu kanunun 8 inci maddesinin birinci fık
rası hükmü dahilinde yevmiye verilir.) 

B. İlgili yasa hükmü: 
492 sayıh Harçlar Yasasının 7/6/1979 günlü, 2244 sayılı Yasa ile değişik 34. 

maddesi: 
«Madde 34 — Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma 

durumunda olan hâkimler, Cumhuriyet Savcıları ve icra, iflâs memurları ile yar
dımcılarına, adlı tabiplere, adliye başkâtipleri ile başkâtip yardımcılarına, kâtiplere 
mübaşirlere ve hizmetlilere yol giderlerinden başka aşağıdaki miktarda yol tazmin;' 
tı verilir: 

1 — Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye 
sınırları içinde ise, her iş için, 1 inci derece Devlet memurunun aldığı geçici görev 
yolluğunun 1/2 si. 

2 — Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye 
sınırları dışında ise, her iş için 1 inci derece Devlet memurunun aldığı geçici görev 
yolluğunun 2/3 ü. 

3 — Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulun
duğu belediye sınırları içinde, bir kısmı dışında ise, belediye sınırlan içinde olan 
her iş için, 1 inci bent hükmü, belediye sınırları dışında olan her iş için, 2 nci bent 
hükmü uygulanır. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden fazla iş olursa, mümkün oldukça iş
ler aynı günde yapılır. İş bir günde tamamlanamadığı takdirde hergün için bir iş 
üzerinden ve yukarıdaki bentler gereğince tazminat verilir. 

Görülen işler birden fazla ise, ilgililerden alınacak yol giderleri uzaklık ile, yol 
tazminatı ise yukarıdaki bentler esasları ile orantılı şekilde bölünerek hesaplanır. 
Adliye başkâtipleri ile başkâtip yardımcıları ve kâtipler için bu miktarın 2/3 ü, mü
başirler ve hizmetliler için 1/2 si ödenir. 

Yol giderleri ile tazminat, ilgili kişiler tarafından işin yapılmasından önce, 
emaneten makbuz mukabilinde vezneye yatırılarak bununla ilgili deftere işlenip 
keşif ve işlem sonunda yapılan harcama bir tutanakla belgelenerek kalanı ilgili ki 
şive geri verilir.» 

C. Dayanılan Anayasa kuralları: 
«Madde 2 — Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen 

temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.» 
«Madde 8 — Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 
Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamla

rını ve kişileri bağlıyan temel hukuk kurallarıdır.» 
«Madde 10 — Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez 

temel hak ve hürriyetlere sahiptir. 
Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hu

kuk devleti ilkeleriyle bağdaşamıyacak surette sınırlayan siyasî iktisadî ve sosyal 
bütün engelleri kaldırır; insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli 
şartlan hazırlar.» 

«Madde 12 — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din \e 
mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 
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IV — ÎLK İNCELEME : 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyannca Ahmet H. Boyacı-

oğlu, Osman Tokcan, Rüştü Aral, Ahmet Salih Cebi, Muammer Yazar, Ad i l Esmer, 
Nihat O. Akçakayalıoğlu, Nihat Saçlıoğlu, Hüseyin Karamüsıantikoğlu, Ke
nan Terzioğlu, Necdet Darıcıoğlu, İhsan N . Tanyıldız, Bülent Olcay, Yılmaz Aliefen-
dioğlu, ve Yekta Güngör Özden'in katılmalariyle 25/3/1980 gününde yapılan ilk in
celeme toplantısında; «1 — itirazcı mahkemenin başvurusu yöntemine uygun olup, 
dosyanın eksiği bulunmadığından, işin esasının incelenmesine, Yekta Güngör özden'in 
«başvurunun yöntemine uygun bulunmadığı» yolundaki karşıoyuyla ve oyçokluğu 
ile, 

2 — Bu incelemenin, 28/6/1966 günlü, 766 sayılı Tapulama Kanununun 75. 
maddesinin 5. fıkrası ve 10/2/1954 günlü, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 50. mad
desinin (3) sayılı bendi hükümlerinin Tapulama Mahkemesi hâkim ve bu mahke
menin kâtip ve mübaşiri ile sınırlı olarak yapılmasına oybirliğiyle» 

karar verilmiştir. 

V — ESASIN İNCELENMESİ: 
işin esasına ilişkin rapor, başvurma karan ve ekleri, iptali istenen ve konuy

la ilgili bulunan yasa hükümleri, dayanılan Anayasa kuralları, bunlarla ilişkili ya
sama belgeleri ve öteki metinler okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 

I — iptali istenen hükümlerin niteliği: 
iptal konusu hükümlerin niteliğini saptamadan önce tapulama işleminin 

özelliğini belirtmekte yarar vardır: 
II ve ilçelerin merkez belediye sınırlan dışında bulunan taşınmazlann yakla

şık % 60'ı tapusuzdur. Bu durum kişiler arasındaki uyuşmazlıklann artmasına ve 
tanmsal üretimin gelişememesine neden olduğundan, Yasa Koyucu, Türk Medeni 
Yasasının öngördüğü sağlıklı ve eksiksiz kadastıo plânlannın ve tapu sicillerinin tez 
elden yapılmasını zorunlu bularak Tapulama Yasasını düzenlemiştir. Bu yasanın 
amacı, gerçek mal sahipleri adına, doğru olarak, haritalı sicil düzenlemektir, ö te 
yandan bu yasanın uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümü görevi tapu
lama hâkimine verilmiştir. Hâkimin kararı sicilin düzenlenmesine esas alınacağından, 
Tapulama hâkiminin durumu ile hâkimin adliye mahkemelerine gelen öteki işler kar 
şısındaki durumu bir tutulamaz. Genel mahkemede davacı, savını kanıtlamak zo
rundadır, illeri sürdüğü, sav kanıtlanmışsa hâkimin karan karşı tarafın hukukî du
rumunda değişiklik yaratır; dava kanıtlanamazsa red olunur ve hukuksal durum 
olduğu gibi korunur. Oysa tapulama hâkimi yalnız hukuksal durumu korumakla gö
revli değildir; vereceği karar, sicili meydana getirecektir. Tapulama Yasası'nın ama
cı da, tescili gereken bütün taşınmazlann sicilini kurmak olduğundan, hâkim itiraz-
lı işlerin ilk oturumunu birlik merkezinde açmak zorundadır. Taşınmazlara ilişkin 
davalarda mahallinde keşif yapmak ve bilirkişi dinlemek zorunludur. Mahkeme, 
davalı veya itirazlı işleri, taraflar takip etmese de, ortada bırakmayıp kendiliğin
den yürütecek, tarafların iddia ve savunması ile bağlı olmaksızın araştırma yapa
cak, bu işler için zorunlu yargılama giderlerini Hazineye ödettirecek, geniş takdir 
yetkisini de kullanarak varacağı kanıya göre taşınmazın gerçek hak sahibi adına 
tesciline karar verecektir. İşin niteliğinden kaynaklanan bu değişik durumu gözö-
nünde tutan Yasa Koyucu, yerine getirilmesi gereken işin önemini ve Devlete yük
leyeceği parasal yönünü de gözönüne alarak, tapulama hâkimi ile bu mahkemenin 
kâtip ve mübaşirine, diğer mahkeme hâkim, kâtip ve mübaşirinden farklı bir gün
delik vermeyi gerekli bulmuştur. 
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İptali istenen hükümlerin niteliğine gelince: 
766 sayılı Tapulama Yasasının 75. maddesinin beşinci fıkrasına göre; Tapula

ma hâkimi ve diğer görevlilerin bu Yasa gereğince birliklerde yapacakları ilk otu
rum, keşif ve uygulamalar için, 6245 sayılı Harcırah Yasasının 50. maddesi uyarınca 
Bütçe Yasalarında yer alan cetvellerde belirtilen gündelikler, «tazminat» olarak 
ödenecektir. Ekonomik koşulların ve fiyatlann her yıl değişebileceğini gözönündc 
tutan Yasa Koyucu, tapulama mahkemesi hâkim, kâtip vc mübaşirine ödenecek 
gündeliklerin Bütçe Yasasında yer alacak cetvellerde belirtilmesi usulünü getir
miştir. Bütçe Yasası bir yıllıktır. Oysa 2/7/1964 günlü, 492 sayılı Harçlar Yasası ge
nel bir yasa olduğundan, adliye mahkemeleri için kabul edilen yol tazminatı, Yasa 
Koyucu tarafından her yıl değil, ancak gerekli görüldükçe değiştirilebilecektir. Ni
tekim 492 sayılı Harçlar Yasasınm 2/7/1964 yılında kabul edilmesine karşın, «yol 
giderleri ve tazminatı» başlığım taşıyan 34. maddesi, uzunca bir süre sonra, 7/n/ 
1979 günlü, 2244 sayılı Yasa ile değiştirilerek bu günkü biçimini almıştır. 

öte yandan, 10/2/1953 günlü, 6245 sayılı Harcırah Yasası'na göre gündelik, 
bu yasanın birinci maddesinde yazılı kurumlarca ödenir. Yol tazminatı ise 492 sa 
yılı Yasa'nın 2244 sayılı Yasa ile değişik 34. maddesi uyarınca, ilgili kişilerce, işin 
yapılmasından önce vezneye yatırılır, keşif ve işlemden sonra da harcama tutanak
larıyla belgelenerek artanı ilgili kişiye geri verilir. 

2 — Anayasaya aykırılık sorununun incelenmesi: 
a) Anayasa'nın 12. maddesi yönünden inceleme: 
Anayasa'nın 12. maddesi kişilere yasa karşısında dillerine, ırklarına, cinsle

rine, siyasal düşüncelerine, felsefi inançlarına, dinlerine ve mezheplerine göre ayrı 
davranılmasını ve kişi veya topluluklardan bir bölümüne ötekilerden daha geniş 
hak ve yetkiler tanınarak yasa önünde eşitlik ilkesinin çiğnenmesini önler. Ancak 
yasa önünde eşitlik, nitelikte benzerlik ve yasaların getirdiği kurallara uygunluk 
ölçüsünde söz konusu olabilir. Yasa önünde eşitlik kavramı, herkesin her yönden, 
her zaman aynı kurallara bağlı tutulmaları zorunluluğu anlamına gelmez. Kimi ki
şilerin başka kurallara bağlı tutulmaları haklı bir nedene dayanmakta ise, bu du
rumun yasa karşısında eşitlik Ukesine ters düştüğünden söz edilemez. 

İtiraz konusu 766 sayılı Tapulama Yasasınm 75. maddesinin beşinci fıkrası ve 
6245 sayılı Harcırah Yasasının 50. maddesinin birinci fıkrasının (3) sayılı bendine 
göre ise yevmiye kurumca ödenir. 

6245 sayılı Yasanın 41. maddesinin gerekçesinde de açıkladığı üzere, harcırah 
yevmiyesi, geçici görevler dolayısıyle memurların yemek ve yatmak gibi giderlerini 
karşılamak için kurumlarınca verilir. Böylece yol tazminatı ile harcırah gündeliği 
nitelik bakımından birbirlerinden ayrı olduğu gibi, bunların ödeme koşullarında 
da benzerlik yoktur. 

Gerçekten, Harçlar Yasasına göre, belediye sınırları içindeki görevler nede
niyle de yol tazminatı verilir; günlük tazminatta kısıntı söz konusu değildir. Bir
den çok iş varsa, her iş için ayrı tazminat ödenir. 

Buna karşılık, Harcırah Yasasına göre, ödenecek gündelik tutan, her yıl için 
Bütçe Yasalarına bağlı (H) cetvelleriyle saptanmıştır. Kurumlarca sağlanan yerler
de yatanların gündeliklerinden 1/3'ü kesilir. Gittikleri yerlerde öğle ve akşam ye
meği zamanından birini geçirenler 1/3, ikisini geçirenler 2/3, bir gün geçirenler ise 
tam gündelik alırlar. 

Şu noktaya da değinmekte yarar vardır: Harcırah yevmiyesi tutarının yasa 
ile belirlenmiş olmasını ve eylemli durumun günün koşullanna uygun bir düzeye 
getirilmemiş bulunmasını Anayasa'ya aykırılık nedeni saymaya olanak yoktur. Ya
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sa Koyucu, her zaman için, koşulları değerlendirerek ve malî kaynaklarının yeterliği 
ölçüsünde yasal düzenlemede değişiklik yapabilir. 

Yeri gelmişken şunun da belirtilmesinde zorunluluk duyulmuştur: Yasaların 
Anayasa'ya uygunluğunun denetlenmesinde, iptali istenen hükmün öteki yasalara 
karşı olan durumunun, onlarla çelişir veya çelişmez nitelikte oluşunun değil, Ana
yasa ilkelerine ve bu ilkelerin dayandığı hukuk kurallarına uygunluk gösterip gös
termediğinin araştırılması gereklidir. 492 sayılı Harçlar Yasası genel bir yasa, 766 
sayılı Tapulama Yasası ise özel bir yasadır. Anayasa Mahkemesinin ise, özel bir 
yasada yer almış kimi hükümleri ortadan kaldırmak yolu ile o yasayı genel yasa ni
teliğine dönüştürmeye yetkisi bulunmadığında kuşku yoktur. 

Böylece, harcırah gündeliğinin ayrı bir düzenleme konusu yapılması, bu har
cırahın niteliği ve ödeme koşullarının yol tazminatından ayrı oluşu gibi haklı ne 
denlere dayanmaktadır. Haklı nedenlerle yapılan ayrı düzenlemede ise yasa önünde 
eşitlik ilkesine aykırılıktan söz edilemez. 

b) Anayasanın 2., 8. ve 10. maddeleri yönünden inceleme: 
Nitelikleri ve getiriliş gerekçeleri yukarıda açıklanan itiraz konusu hükümle

rin Anayasanın 2. maddesindeki «hukuk devleti» ne ve 10. maddesindeki «temel hak 
ve hürriyetler» e ilişkin ilkelere aykırı bir yönü yoktur. Bu durum karşısında, Ana
yasanın, yasaların Anayasaya aykırı olamayacağı kuralını içeren 8. maddesine ay-
kırıklıktan da söz edilemez. 

Böylece, itiraz konusu hükmün Anayasaya aykırı olmadığı sonucuna varıldı
ğından itirazın reddine karar verilmelidir. 

VI — S O N U Ç : 
28/6/1966 günlü, 766 sayılı Tapulama Kanunu'nun 75. maddesinin, beşinci fık

rası ve 10/2/1954 günlü, 6245 sayılı Harcırah K&nununun 50. maddesinin (3) sayı'ı 
bendi hükümlerinde, 25/3/1980 gününde yapılan ilk inceleme kararı uyarınca, tapu
lama mahkemesi hâkimleri ile bu mahkemelerin kâtip ve mübaşirleri açısından 
Anayasa'ya aykırılık bulunmadığına ve başvurunun reddine, 

18/11/1980 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan 
Şevket Müftügit 

Üye 

Ahmet Salih Cebi 

Üye 

Nihat O. Akçakayahoğlu 

Üye 
Kenan Terzioğlu 

Üye 
Bülent Olcay 

Başkanvekili 
Ahmet H. Boyactoğlu 

Üye 
Muammer Yazar 

üye 
Nahit Saçhoğlu 

Üye 
Orhan Onar 

Üye 
Yılmaz AUefentUoğlu 

üye 
Osman Tokcan 

Üye 
Âdil Esmer 

Üye 

Hüseyin KaramüstantikoğVu 

Üye 

Necdet Dancıoğlu 

Üye 
Yekta Güngör özden 

E. No: 1980/34 
K . No : 1980/58 
Karar g ü n ü : 18/11/1980 
İtiraz yoluna başvuran: Ayancık Sulh Ceza Mahkemesi. 
İtirazın konusu: 1/3/1926,günlü, 765 sayılı Türk Ceza Yasasının 516. maddesini 

değiştiren 7/6/1979 günlü, 2245 sayılı Yasa'nın 12. maddesinin, Anayasa'nm 2., 8., 10., 
12. ve 14. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istenmiştir! 
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I — O L A Y : 
Davacı, su hortumunu kesen sanık hakkında sulh ceza mahkemesine şahsi 

dava açmıştır. Yargılama sırasında mahkeme, sanık hakkında uygulanması düşü
nülen 7/6/1979 günlü, 2245 sayılı «Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun» un 12. maddesiyle Türk Ceza Yasasının 516. mad
desinde yapılan,düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı görmüş ve iptali için Anayasa Mah
kemesine başvurulmasına karar vermiştir. 

II — İTİRAZIN GEREKÇESİ: 
İtiraz yoluna başvuran mahkemenin Anayasa'ya aykırılık savının gerekçesi şöy

ledir : 
«Ceza yasaları toplumun düzenini ve barışını korumak için devletin elindeki 

şiddet tekelini kullanmasının koşullarını beliıleyen yasalardır. Yasa Koyucu bu 
amaçla ceza yasası yaparken temel,hak ve özgürlükleri de korumalı ve bu koruma
yı kendi içinde uyumlu ve dengeli şekilde gerçekleştirmelidir. «Adalette siyaset» 
amacı ile bu tür yasaların yalnız bir maddesini değiştirmek, var olması gereken söz-
konusu denge ve uyumun bozulmasına neden olur, adaletsizliğe yol açar. 

Başkasının malına zarar verme,suçunun cezası TCY. nm 516. maddesinin ilk 
fıkrasında önceden en az 7 günden i yıla kadaı hapis ve 5435 sayılı Yasayla değiş
miş şekliyle 100 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası olarak ve anılan yasa 
maddesinin ikinci fıkrasında en çok 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve 250 liraya kadar 
ağır para cezası olarak belirlenmişken, bu cezalar 2245 sayılı Yasanın 12. maddesi 
ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, 100 liradan 3.000 liraya kadar ağır para cezası ve 1 
vıldan 7 yıla kadar hapis, 3.000 liradan 25.000 liraya kadar ağır para cezası şeklinde 
arttırılmıştır. 

Oysa kişinin bir şeyi işlemeye veya istememeye zorunlu kılıp işten özgürlüğünü 
kısıtlama suçunun TCY. nın 188. maddesinin ilk fıkrasında yazılı en az cezası 6 ay
dan 1 yıla kadar hapis ve 1.000 liradan 3.000 liraya kadar ağır para cezasıdır ve anı
lan yasa maddesinin ikinci fıkrasında yazılı ağırlaştırılmış cezası ise 1 yıldan 2 yıla 
kadar hapis, 2.000 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezasıdır. »Kişiye etkili ey
lemde bulunup kişi dokunulmazlığını çiğneme suçunun TCY. nın 456. maddesinin 
4. fıkrasında yazılı cezası 2 aydan 6 aya kadar hapis veya - 2248 sayılı Yasayla değiş
miş şekliyle- 2.000 liradan 2.500 liraya kadar ağır para cezasıdır ve anılan yasa 
maddesinin ilk fıkrasında yazılı ağırlaştınlmışıcezası ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis 
cezasıdır. 

Örnekleri daha da artırabiliriz. Görülüyor ki sözkohusu yasa değişikliği ile 
kişilerin özel mülkiyet hakları, özgür davranış, bedensel varlığının korunması gibi 
haklardan daha bir korunmaya değer duruma getirilmiştir. Böylece cezanın suçlan 
önlemedeki etkinliği, malvarlığı sahiplerinin korunması açısından pekiştirilirken, 
bedeninden başka malvarlığı olmayanlar için hafifletilmiş olmaktadır. Artık «âdil 
yargıç» böyle dengesiz cezayı uygulamaktansa sanığı kurtarmanın yollarını araştı
racaktır. Böylesine bir uygulama ise ceza yasalannın amacına ters düşecektir. 

Sonuç: T. C. Yasasının «düzeni ve banşı. gerçekleştirirken hak ve özgürlük 
leri de kendi içinde dengeli ve uyumlu bir şekilde koruma» niteliğini yok eden 
T C. Y. nın 516. maddesini değiştiren 2245 sayılı Yasanın 12. maddesinin Anayasa'ya 
aykırılığı nedeniyle geçersizliğine karar verilmesi gerektiği kanısına varılmıştır.» 

III — M E T İ N L E R : 
A. İtiraz konusu yasa hükmü: 
1/3/1926 günlü, 765 sayılı Türk Ceza Yasasının 7/6/1979 günlü, 2245 sayılı Ya 

sanın 12. maddesiyle değişik 516. maddesi: 
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««Madde 516 — Bir kimse her ne şekilde olursa olsun diğer bir kimsenin ta
şınır veya taşınmaz malını yıkar veya yok eder veya bozar ya da bunlara zarar ve
rirse zarar görenin şikâyeti üzerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin liradan 
üçbin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

Eylem: 
1 — Görevinden ötürü öç almak amacıyla bir memurun zararına, 
2 — Kişilere karşı şiddet kullanarak veya 493. maddenin birinci ive ikinci fık

ralarında belirtilen araçlardan biri ile, 
3 — Kamuya ait veya kamu hizmetine veya bir din vc mezhebin ibadetine ay

rılmış yapılara veya bunların eklentilerine veya taşınır nitelikteki eşya veya parça
larına ya da askerî yapılar, depolar, tersaneler, fabrikalar, ıgemiler ya da anıtlar 
veya heykeller veya eski yapıtlar veya mezarlık ve eklentileri, 

4 — Setler ya da felâketlere karşı kamunun korunması amacıyla yapılmış 
koruma araçları ve diğer yapı ya da bir kamu hizmetine ayrılan gereçler ve işaret
ler, 

5 — Kanal veya sulamaya ait her türlü doğal veya yapay su yatakları ve bu 
tür diğer yapılar, 

6 — Dikilmiş bağ çubukları veya meyveli ağaç veya fidanlar ile gezi yerleri 
veya alanlardaki ağaçlar, 

7 — Yakıcı veya patlayıcı maddeler kullanılarak motorlu taşıt araçları, 
Üzerinde işlenirse failin göreceği ceza, eylemin özelliğine veya meydana gelen 

tehlikenin veya zararın ağırlığına veya yıkılan veya bozuk.n veya zarar verilen şe
yin önemine veya değerine göre bir yıldan, yedi yıla kadar hapis ve üçbin liradan 
yirmibeşbin liraya kadar ağır para cezasıdır. Ancak, 7 nci bentteki halde hapis ce
zası üç yıldan az olamaz. 

Bu eylemler hakkında kovuşturma yapılması şikâyete bağlı değildir.» 
B. Dayanılan Anayasa kuralları: 
«Madde 2 — Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Başlangıçta belirtilen 

temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.» 
«Madde 8 — Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. 
Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamla

rını ve kişileri bağlıyan temel hukuk kurallarıdır.» 
«Madde 10 — Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez 

lemel hak ve hürriyetlere sahiptir. 
Devlet, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, fert huzuru, sosyal adalet ve hu

kuk devleti ilkeleriyle bağdaşamıyacak surette sınırlıyan siyasi, iktisadî ve sosyal 
bütün engelleri kaldırır; insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli 
şartları hazırlar.» 

«Madde 11 — Temel hak ve hürriyetler. Devletin ülkesi ve milletiyle bütün
lüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel 
ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde 
gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak ka
nunla sınırlanabilir. 

Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz. 
Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyet

lerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, 
sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuri
yeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. 
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Bu hükümlere aykın eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir.» 
«Madde 12 — Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve 

mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» 
«Madde 14 — Herkes, yaşama, maddî ve mânevi varlığını geliştirme haklarına 

ve kişi hürriyetine sahiptir. 
Kişi dokunulmazlığı ve hürriyeti, kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne 

göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamaz. 
Kimseye eziyet ve işkence yapılamaz. 
İnsan haysiyetiyle bağdaşmıyan ceza konulamaz.» 

IV — İLK İNCELEME: 
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 15. maddesi uyarınca. Şevket Müftügil, Ah

met H. Boyacıoğlu, Rüştü Aral, Muammer Yazrr, Adil Esmer, Nihat O. Akç&kayah-
oğlu, Nahit Saçlıoğlu, Hüseyin Karamüstantikoğlu, Kenan Terzioğlu, Orhan Onar, 
Necdet Darıcıoğlu, İhsan N. Tanyıldız, Bülent Olcay, Yılmaz Aliefendioğiu ve Yekta 
Güngör özden'in katılmalarıyla 22/5/1980 gününde yapılan ilk inceleme toplantısuv 
da, dosyanın eksiği bulunmadığından, esasın, Türk Ceza Yasasınm 7/6/1979 günlü, 
2245 sayılı Yasa ile değişik 516. maddesinin birinci fıkrasıyla sınırlı olarak incelen
mesine oybirliğiyle karar verilmiştir. 

V — ESASIN İNCELENMESİ : 
İşin esasına ilişkin rapor, mahkemenin, gerekçeli kararı ve ekleri. Anayasaya 

aykırılığı öne sürülen yasa hükmü, dayanılan Anayasa kuralları, bunlarla ilgili ya
sama belgeleri ve konu ile ilişkisi olan öteki metinler okunduktan sonra gereği gö
rüşülüp düşünüldü: 

A. Türk Ceza Yasasının 516. maddesini değiştiren 2245 sayılı Yasanın 12. 
maddesinin içerik ve kapsamı: 

Toplumsal huzuru ve bireylerin güven içinde »yaşamalarını sağlamak Yasa 
Koyucunun başta gelen görevlerinden biridir. Yasa Koyucu, bu görevi yerine geti
rirken, Anayasa'nın 64. maddesinde yazılı yetkisini kullanıp ceza düzenlemeleri de 
yapacak ve düzenlemelerinin toplumsal yaşamın gereklerine uygun düşmesi için 
özen gösterecektir. 

Ancak' Yasa Koyucunun görevi burada bitmemekte ve konulan kurallar, geli
şen bir yapıva sahip olan toplumun gereksinmelerini giderek karşılayamaz duruma 
geldiğinde, bunları zaman zaman gözden geçirme ve gerekiyorsa değiştirme zorun
luluğu ortaya çıkmaktadır. İşte bu nedenledir ki, Yasa Koyucu, toplumsal huzur 
bozan ve gelişmeyi önleyen eylemlere karşı, Türk Ceza Yasasının özellikle şiddet ey 
lemierine ilişkin yaptırımları öngören maddelerinde yeni bir düzenlemeyi zorunlu 
bulmuş ve kimi hükümler yanında, 7/6/1979 günlü, 2245 sayılı Yasanın 12. maddesi 
ile Türk Ceza Yasasınm itiraza konu olan 516. maddesini de değiştirerek cezaları 
artırmıştır. 

B. Anayasa'ya aykırılık sorununun incelenmesi: 
1 — Anayasa'nın 14. maddesi açısından inceleme: 
Başvuruda bulunan mahkeme, ceza yasalarının, toplumdaki düzeni ve banşı 

korumak için Devletin elindeki şiddet tekelini kullanmasının koşullarım belirleyen 
yasalar olduğunu, ancak Yasa Koyucunun, ceza yasası yaparken, temel hak ve öz
gürlükleri korumak, ve bu korumayı kendi içinde uyumlu ve dengeli bir şekilde ger 
çekleştirmekle de yükümlü bulunduğunu, oysa 2245 sayılı Yasanın 12. maddesiyle 
değiştirilen Türk Ceza Yasası'nın 516. maddesinde bu denge bozularak kişilerin özel 
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mülkiyet haklarının, kişinin bedensel varlığından daha çok korunmaya değer duru
ma getirildiğini, «adil yargıç» m böyle dengesiz cezayı uygulamaktansa, sanığı kur
tarmanın yollarını arayacağını, bunun ise ceza yasalarının amacına ters düşeceğini 
ileri sürmektedir. 

Anayasanın, suç ve ceza konularında, bir eylemin ancak yasa ile suç sayılabi
leceği, cezalarla ceza tedbirlerinin ancak yasayla konulabileceği, kimsenin işlendiği 
zaman yürürlükte bulunan yasanın suç saymadığı bir eyleminden dolayı cezalandın-
lamıyacağı, kimseye suçun işlendiği sırada o suç için yasayla konulmuş cezadan da
ha ağır bir ceza verilemiyeceği, kimsenin, kendisi veya yasanın gösterdiği yakın): 
rını cezalandırma sonucu doğuracak beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göst 
meye zorlanamıyacağı, ceza sorumluluğunun kişiselliği (Mad. 33) ve insan onuruyla 
bağdaşmıyan ceza konulamıyacağı (Mad. 14) gibi başlıca bir kaç ceza ilkesini belirt 
mekle yetinerek, bunların dışında kalan ceza konularının ve özellikle belli bir za 
manda ne gibi eylemlerin suç sayılacağının, suçlara ne kadar ve ne tür ceza verile
ceğinin ve hangi ceza tedbirlerinin ne yolda, uygulanacağının saptanmasını Yasa Ko
yucuya bırakmış bulunmaktadır. Yasa Koyucunun, bu konuda Anayasa kuralları, 
ceza hukuku ilkeleri ve toplum yaşantısının zorunluluk ve \ ararlarının gerekleri ile 
bağlı kalarak yetkisini kullanacağı doğaldır. 

Temel hak ve özgürlüklerin başında gelen kişinin, yaşama, maddî ve mânevi 
varlığını geliştirme özgürlüklerini, Anayasanın 14. maddesinin birinci fıkrası hük
mü ile güvence altına alan Anayasa Koyucu, bu hak ve özgürlüklerle ilgili olarak 
aynı maddenin ikinci fıkrasında, kişi dokunulmazlığı ve özgürlüğünün mutlak ol
madığını ve ancak yasada açıkça gösterilecek durumlarda ve yöntemine göre veril
miş hâkim karanna dayanmak koşuluyla kayıtlanabileceğim belirtmiş ve maddenin 
sonraki fıkralannda, eziyet ve işkenceyi ve insan haysiyetiyle bağdaşamıyacak ce
za konulmasını da yasaklamıştır. İtiraz konusu hükümde olduğu gibi, Anayasanın 
sözü geçen 33. ve 14. maddelerindeki yasaklar dışında kalan ceza yaptırımlarının 
Yasa Koyucu tarafından genel ve soyut biçimde belli edilip, tür ve ölçülerinin top
lumun içinde bulunduğu koşulların ağırlığı da göz önünde tutularak saptanmasında 
Anayasaya aykın bir yön bulunmamaktadır. 

2 — Anayasa'nm 12. maddesi yönünden inceleme : 
Mahkeme, başvuru gerekçesinde, itiraz konusu hükümle kişinin özel mülkiyet 

hakkının, özgür davranış ve bedensel varlığına ilişkin haklarından daha fazla korun
maya değer duruma getirildiğini, cezanın suçlan önlemedeki etkinliği, malın korun
ması açısından pekiştirilirken bedeninden başka bir şeyi olmayan kişi için hafifletil-
diğini ileri sürmektedir. 

Yukanda açıklandığı üzere, Yasa Koyucu, cezayı saptarken, ceza yaptırımının 
suçlu üzerinde yaratacağı elem ve acının, bu suçun toplumda neden olduğu tepkiyle 
orantılı bulunması gereğini gözönünde tutmak durumundadır. Nitekim itiraz konu
su hükümde yapılan değişiklikde, kamu düzeninin korunması ve toplumun yararı 
düşüncesine dayanmaktadır. 

öte yandan, Anajasa Mahkemesinin birçok kararında vurgulandığı gibi, Ana
yasanın 12. maddesinde düzenlenen yasa önünde eşitlik ilkesi, nitelikte benzerlik vc 
yasalann getirdiği kurallara uygunluk ölçüsünde söz konusu olabilir. Bu kavram, 
tüm yurttaşların her yönden, her zaman aynı kurallara bağlı tutulmaları zorunluluğu 
anlamına gelmez. Başka bir deyişle, bir bölüm yurttaşların avrı kurallara bağlı tu-
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tulmalan haklı bir nedene dayanmakta ise, bu durumun yasa karşısında eşitlik il
kesine ters düştüğünden söz edilemez. 

Türk Ceza Yasasının itiraza konu olan 516. maddesine 2245 sayılı Yasa ile ge
tirilen değişiklikte de bireyler ve topluluklar arasında eşitlik ilkesine ters düşen bir 
ayırım yapılmış olmayıp. Yasa Koyucunun günün koşullarına ve toplum gereksinme
lerine göre maddede ceza ayarlanması yapması haklı nedenlere dayanmaktadır. Bu 
bakımdan itiraz konusu hükmün yasa önünde eşitlik ilkesine aykırılığından da söz 
edilemez. 

3 — Anayasa'nın 2., 8. ve 10. maddeleri yönünden inceleme: 
Başvuru konusu hükmün yukarda belirtilen niteliği ve orada açıklanan görüş

ler karşısında, Anayasa'nın 2. maddesindeki «Hukuk Devleti», 8. maddesindeki «Ka
nunların Anayasa'ya aykırı olmaması.», 10. maddesindeki «Temel hak ve hürriyetler» 
ilkelerine aykırı bir yönü de olmayıp, tersine söz konusu hüküm bu ilkelerle tam bir 
uyum içindedir. 

Böylece itiraz konusu hükmün Anayasa'ya aykırı olmadığı sonucuna varıldı
ğından, itirazın reddine karar verilmelidir. 

VI — S O N U Ç : 
22/5/1980 günlü ilk inceleme karan uyannea ele alınan itiraz konusu yasa hük

münün Anayasaya aykırı olmadığına ve başvurunun reddine, 
18/11/1980 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

Başkan 
Şevket Müftügil 

Başkanvekill 
Ahmet H. Boyacıoğlu 

Üye 
Osman Tokcan 

Üye 
Ahmet Salih Cebi Muammer Yazar 

Üye üye 
Adil Esmer 

Üye 
Nihat Ö. Akçakayahoğlu 

Üye 
Nahit Saçhoğlu 

üye 
Hüseyin Karamüstantikoğlu 

Üye 
Kenan Terzioğlu 

Üye Üye 
Necdet Darıcıoğlu Orhan Onar 

üye 
Bülent Olcay 

Üye 
Yılmaz Aliefendioğlu 

Üye 
Yekta Güngör özden 
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Yargı ilânları 
Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E. No : 1980/446 
K. No : 1980/390 
Tehlikeli vasıta kullanmak sucundan Mahkememizin 7/4/1980 tarihli ilamı ile 

T. C. K. nun. 565/1, 2, 647 sayılı Kanun 4. maddeleri gereğince sekizyüz Ura hafif 
para cezası/üçgün süreyle meslek'den men. cezası ile hükümlü Mehmet oğlu 1950 
D. lu İdris Şengül hakkındaki gıyabi ilam bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve 
kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 uncu maddesi ge
reğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tari
hinden itibaren on beş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin 
kendisinden alınacağı ilân oluur: 

Seydişehir Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1979/480 
Davacı T E K Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Hali l Güleryük v. s. aleyh

lerine açılan 22.469,10 TL. alacak davasının yapılan açık yargılaması sırasında : 
T E K Genel Müdürlüğüne ait 42 ER 761 plaka sayılı araca 54 A U 728 plaka 

sayılı aracı çarpması sonucunda 22.469,10 TL. lık hasar meydana geldiğinden bu ala
cağın davalılardan tahsili için dava açılmış bulunduğundan davalılardan Halil Güler-
yük'ün adresi meçhul olduğundan gıyap karannın ilânen yapılmasına karar verilmiş 
olup, davalı Halil'in 10/2/1981 günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması 
veya kendisini bir vekUle temsil ettirmesi gelmediği takdirde duruşmanın gıyabınızda 
yapılacağı gıyap kararı yerine kâin olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 358 

Ankara 14. Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

E. No: 1980/913 
K. No: 1980/708 
Mardin, merkez, Şehidiye Mahallesi cilt 010/03 sayfa 81 ve kütük 87 de nüfu

sa kayıtlı Abdülkerim Seraçoğlu, İsmail Seraçoğlu, İbrahim Seraçoğlu, Yasemin Se-
raçoğlu'nun soyadlarının Saraçoğlu olarak düzeltilmiştir. H . U. K. M. 26. maddesin
ce ilân olunur. 319 
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Dinar Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 978/314 
K . N o : 980/820 
Köy merasına tecavüz suçundan sanık Dinar Kınık Köyü nüfusuna kayıtlı Al i ve 

Emine oğlu 1933 doğumlu Nurettin Memis hakkında mahkememizde yapılan açık du
ruşma sonunda sanığın TCK. nun 513/2, 522, 59/2 ve 647 sayılı Yasanın 4/2. maddeleri 
gereğince 562 lira ağır para cezası ile tecziyesine, 512,50 lira mahkeme masrafının sa
nıktan alınmasına dair sanığın yokluğunda verilen karar bütün aramalara rağmen 
sanığa tebliğ edilemediği gi'bd, tebligata yarar açık ikametgâh adresi de tespit edile
mediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hükmün 
ilânen tebliğine, ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayıla
cağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

494 

E. N o : 980/636 
K . iNo: 980/790 
Tehlikeli vasıta sevk etmek sucundan sanık Dinar Avdan Köyünde nüfusa kayıtlı 

Ramazan ve Feden oğlu 1942 doğumlu Osman Çankaya hakkında mahkememizde yapı
lan duruşma sonunda TCK. nun 565/1, 2248 Sa. değişik TCK. nun 24, 2248 Sa. değişik 
647 Sa. 4/2, TCK. nun 72. maddeleri gereğince 1 350 lira hafif para cezası verilmiş ve 
647 sayılı Yasanın 6. maddesi gereğince teciline, 5o lira mahkeme masrafının sanık
tan alınmasına dair sanığın yokluğunda verilen karar bütün aramalara rağmen sanı 
ğa tebliğ edilemediğinden ve açık adresi dahi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Teb
ligat K.nun 28 ve 29. maddeleri gereğince hükmün ilânen tefoliğine, ilân tamirinden 
itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden 
alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 495 

Malatya Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Zehra Akgül tarafından Hasan Akgül aleyhine açılan boşanma dava
sına 25/11/1980 tarih ve 1976/226 E. 1980/967 Karar sayılı ilâmı ile Kale Bucağı 
Cilt 5 Sohife 193, Hane 10 da Hasan kızı Zehra Akgül ile aynı hanede kayıtlı Hasan 
oğlu Hasan Akgül'ün boşanmalarına M. K. 142. maddesinin uygulanmasına yer ol
madığına 2.595,— Ura mahkeme masrafının davihdan alınmalına dair karar veril
miştir. 

Davalı Hasan Akgül'ün adresi tespit edilemediğinden adına kararın ilânen teb
liğ edilmesi gerekmiştir. 

İşbu ilânın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş ve 15 gün 
İçerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği tebligat ye
rine kâim olmak üzere ilân olunur. 471 

Ankara 9. Îş Hâkimliğinden : 

979/570 
Davacı S. S. K . Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Nihat Sargın aleyhine 

açılan alacak davasımn yapılan duruşması sonunda: 
Ankara - Yenimahalle Demetevler 1. Cad. No : 100/14'de ikamet eden davalı Ni

hat Sargın'dan 27/11/1980 tarih ve 979/570 - 980/742 esas ve karar sayılı ilâmı ile 9.728 
TL. asıl alacak ve % 5 yasal faizi, 928,80 TL. ücreti vekâlet, 262 TL. harç ve bu ilân 
hariç 4.285 TL. mahkeme masrafının tahsiline karar verilmiş olup, davalı anılan ka
ran 15 gün içerisinde temyiz etmediği takdirde karann kesinleşeceği karar yerine 
kaim olmak üzere ilan olunur. 522 
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Karadeniz Ereğlisi İş Mahkemesinden : 

1979/395 
Davacı S. S. K. Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Zeki Karaca, Hamit Ça-

üşkan ve Hasan Kartal haklarında açılan rücuan alacak davası sebebiyle : 
Davalılardan Hamit Çalışkan ve Hasan Kartal'a adresleri tesbit edilemediğin

den Resmi Gazete yoluyla davetiye tebliğ edilmiş olmakla, bu kere adı geçen davalı
ların duruşmanın bırakıldığı 22/1/1981 günü saat 9.20 de mahkemede hazır bulun
maları veya kendilerini bir vekille temsil etmeleri hususu gıyap yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 641 / 1-1 

Ankara 4. AsUye Hukuk Hâkimliğinden : 

1980/663 
Sivas Gemerek - Çepni Kasabasından Necml Şafak'a; 
Maliye Bakanlığı tarafından Mustafa özer, Canan Okman ve aleyhinize açı

lan alacak davası nedeniyle adınıza ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup 
karar gereğince duruşma günü olan 5/2/1981 günü saat 9.50 de mahkemede bizzat 
veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği aksi halde müteakip duruşma 
günü için adınıza ilânen gıyap kararı çıkartılacağı hususu dava dilekçesi ve duruşma 
gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 625 /1-1 • 

Ankara 6. İcra Memurluğundan : 

1973/10047 
Alacaklı : Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara, 
Borçlular : 
1 — Kemal Bedir, İnkilap Mah. Kılıçlı Sok. No. 1 Ankara. 
2 — Fevzi Boztepe, Medeniyet Gazetesi ve Bereket Matbaas- sahibi Ankara, 
3 — Mustafa Kelleroğlu, Anafartalar Cad. No. 46 Ankara 
Borç Miktarı : 35.979,30 TL. sı. 
Müstenidatı : Ankara 2. As. Tic. Mah. 19/10/1959 Tar. 260/516 S. Kar. 
1 — Yukarıda yazılı borçlunun adresi meçhul kaldığından işbu icra emrinin 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde yukarıda yazılı borcu ödemeniz 1.1. K. nun 
32. maddesi gereğince bu süre İçinde borcu ödemezseniz tetkik mercinden veya Yar
gı taydan veya mahkemenin iadesi yoluyla ait olduğu mahkemeden icranın geri bıra
kılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icra yapılacağı yine bu müd
det içinde mal beyanında bulunmanız, beyanda bulunmaz veya hakikata aykırı be
yanda bulunursanız 337. madde gereğince hapisle cezalandırılacağınız ihtarını havi 
kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilavesiyle 22 gün olmak üzere işbu icra emri yerine 
İlânen tebliğ olunur. 665/1-1 

Ankara 14. Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1977/718 
Davacı D.S.l. Genel Müdürlüğü tarafından Hatice Oğuz, Arif Güven ve Ercan 

Oğuz aleyhine açılan alacak davası sonunda : 
Mahkememizden verilen 5/10/1979 gün 1977/718 E. 1979/422 K. sayılı ilamın 

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Başkanlığının 3/6/1980 gün ve 1980/1349 -1421 sayılı 
ilamı İle bozulmuştur. Davalılardan Ari f Güven ve Hatice Oğuz'a evvelce tüm teb
ligatlar ilânen yapılmış olup, işbu Yargıtay İlamının davalılara tebliği yerine kaim 
olmak üzere tebliğ ve ilân olunur, 663 /1-1 
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Artırma, Eksiltme ve ihale ilânları 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden : 

1 — Şirketimizin ihtiyacı için dış memleketlerden teklif alma suretiyle toplam 
16 kalem muhtelif refrakter malzemesi ithal edilecektir. 

2 — Teklif Alma Vadesi : 23 Şubat 1981 saat 17.30*dur. 
3 — Şartnameler ilân gününden itibaren şirketimizin aşağıda adresleri yazılı 

bürolarından dilekçe mukabilinde temin edilebilir. 
a) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Ankara Satmalma İrtibat Bürosu 

Atatürk Bulvarı Selcan Han No. 127/5 BakınliKlar/Ankara, 
b) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. istanbul Satmalma Müdürlüğü 

İnönü Cad Dersan Han No. 90 Kat 4 Gümüşsüyü +stanbul, 
c) Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Dış Alımlar Müdürlüğü Kdz. 

Ereğli. 
4 — Şartname talebinde bulunacak mümessil firmalar dilekçelerinde hangi 

yabancı firma veya yetkili firma İhracaatçısından teklif sağlayacaklarını isim ve 
adres yazmak suretiyle belirteceklerdir. 

Bu bilgiyi ihtiva etmeyen dilekçeler dikkate alınmayacaktır. 550 / 3-2 

Fabrikamız Asitle temizleme hattında kullanılmak üzere 60 adet 10" çelik 
çekme borudan 3150 mm. boyunda lastik kaplı çelik merdane ile 16 adet kare kesitli 
2500 mm. boyunda şaft imal ettirilecektir. 

İmalata talip olacak firmalar, ilgili şartname ve imalat resimlerini aşağıdaki 
adreslerde görebilir. Üç gün içinde iade etmek kaydıyle temin edebilirler. 

1 — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. İç AlımJor Müdürlüğü Kdz. 
Ereğli, 

2 — Satmalma ve Sipariş Takip Şefliği Selcan Han No. 127 Bakanlıklar/Ank. 
3 — İstanbul Satın Alma Müdürlüğü Gümüşsüyü Cad. Dersan Han Kat 4 

No. 90 Gümüşsuyu/lstanbul, 
4 — İzmir Bölge Satış Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No. 139/2 İzmir, 
5 — Güneydoğu Bölge Satış Müdürlüğü Gazipaşa Bulvarı No. 1/4 Adana. 
Teklif mektupları engeç 26/1/1981 tarihinde İç Alımlar Müdürlüğünde bulun

durulacaktır. 
Şirketimiz işbu ihaleyi yapıp yapmamakta, kısımlara bölmekte veya dilediğinden 

almakta rerbesttlr. 549 / 2-2 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 — Şirketimiz 1981 yılı ihtiyacı aşağıda kimyasal evsafı belirtilen 25 kg. Iıl< 
torbalarda ambalajlı 250 ton sanayi kireci (Pudra kireç) Şubat/1981 den başlayarak 
aylık 20 tonluk partiler halinde (Bakiye 50 ton Aralık/1981 de) olmak üzere kapalı 
zarfla yazılı teklif almak suretiyle satınalınacaktır. 

Kimyasal evsafı: 
Aktif CaO : % 90 Min 
Silis : % 4 Max 
Tortu : % 1 Max 
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1 — Teklifte bulunmak isteyen satıcılar başlıklı kâğıtlarına yazılı bir dilekçe 
ile aşağıdaki Ofislerimize şahsen veya mektupla müracaat ederek, bu konuda hazır 
lanmış olan teklif isteme mektubunu bedelsiz olarak temir. edebilirler. 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş 
a) Iç Alımlar Müdürlüğü Uzunkum A • 23 Kdz. Ereğli 
b) İstanbul Satmalına Müdürlüğü Gümüşsüyü Caddesi Dersan Han Kat 5 

Taksim/İstanbul 
c) Satmaima ve Sipariş Takip Şefliği, Atatürk Bulvarı Selcan Han No. 27 

Kat 5 Kızılay/Ankara 
d) İzmir Bölge Satış Müdürlüğü, Cumhuriyet Bulvarı 139/2 İzmir 
3 — Teklif mektuplarının engeç 12/1/1981 saat 17.00 ye kadar Şirketimizin 

Ereğlideki Umumi Muhaberat Servisine intikal etmiş olması gerekmektedir. 
4 — Şirketimiz işbu ihaleyi yapıp yapmamakta veya konu malzemeyi diledi

ğinden satınalmakta serbesttir. 504 /z-2 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden : 

1 — Aşağıda İhale No. Cinsi, Miktarı, İhale Tarihi ve Saati, Muvakkat Mik
tarı gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle satınalınacaktır. 

Sıra Şart. Bed. Muv. Tem. İ H A L E 
Lira Lira Tarihi ve Saati No. thaJe No. Cinsi ve Miktarı 

9 
10 

80-72D-211 150 Kal . Inter Yed. Parçaları 
80-72D-212 156 Ka l . Dodge Yed. Parçalan 
80-72D-214 124 Ka l . BMC Yed. Parçaları 
80- 56D-190 2 Ad. Etüd ve Araş. Teknesi 
81- 54D-001 30 Ad. Yaley Mill i Santrifüj 

Pompa 
6 80-54D-216 250 Ton Alüminyum İletken 
7 80-54D-221 250 Takım Ota. Yıldız-Üçgen 

Yol Verici ve Aksesuarları 
8 80-54D-213 30 Ad. Yatay Eksenli Elek. 

Motoru 
80-54D-215 286 Ad. Güç Transformatörleri 

Denizli Gölemezli ve Hozetek 
Pompa İs ' asyonlarına Ait 
Elektrik Motorları 

80-78D-201 

150 
150 
150 
150 

150 
150 

150 

150 
150 

150 

3. Mad. gibi 2/2/1981 10.00 
120.000 3/2/1981 10.00 
120.000 4/2/1981 10.00 
64.000 5/2/1981 10.00 

3. Mad gibi 6/2/1981 10.00 
» » 9/2/1981 10.00 

» -> 10/2/1981 10.00 

» » 11/2/1981 10.00 
» » 12/2/1981 10.00 

» » 13/2/1981 10.00 
2 — İhale DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah. J l / 7 

Ankara) toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden 
ve İstanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğünden (Firüzağa Süngü Sokak 3, 5, 7 Tophane 
İstanbul) temin edilecektir. 

3 — Muvakkat teminat miktarları idari şartnamede belirtilmiştir. 
4 — Banka teminat mektupları limit dahili olacak ve teminat mektubunun 

limit dahili olduğu hususu üzerinde açıkça belirtilmiş bulunacaktır. 
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını, idari şartnamenin 9. maddesinde istenen 

vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

6 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
7 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

433 / 2-2 
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T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda ismi, mahalli, 1. keşfi ve geçici teminat miktarı belirtilen lojmanlı hiz
met binaları ikmal inşaatları müteahhit nam ve hesabına 11/2/1981 Çarşamba günü 
saat 16.00 da götürü ve kısmen birim fiyat esası ve kapalı zarf usulü ile ihaleye 
çıkarılmıştır. 

Hizmet Kısmı Lojman Kısmı 
Şube İsmi 1. Keşfi 1. Keşfi Geçici Teminatı 

1 — Başkale 1.572.960,— TL. 1.460.525,— TL. 100.000,— TL. 
2 — Gürpınar 1.932.480,— TL. 1.628.456,— TL. 110 000,— TL. 

İstekler : 
1 — a) 19S1 yılma ait Ticaret Odası belgesini, 
b) Bayındırlık Bakanlığınca verilmiş B Grubu karnenin aslı veya suretini, 
c) Şimdiye kadar tamamladıkları işleri, geçici ve kesin kabullerini, yaptır

dıklarına dair asıl veya noter tasdikli belgeleri ile sözleşme ve kabul tarihlerini be
lirten bir listeyi, 

d) Tahhüdünde bulunan ve devam eden işlerin sözleşme, son hakediş miktarı 
ve tarihlerini gös>teren ve belgelere istinat eden bir listeyi, 

e) İmza sirkülerini, 
f) Mil l i bir bankaca verilmiş, sermaye ve kredi durumlarını belirten mali du

rum belgesini teknik teçhizat ve personel beyannamesini, dilekçelerine ekliyerek ihale 
tarihinden en geç yedi gün Önce (Genel Müdürlük İnşaat Müdürlüğüne) müracaat 
edip yeterlik belgesi isteyecekler ve belgelerini İhale gününden üç gün önce şahsen 
veya veklU eliyle alacaklardır. 

2 — ihaleye iştirak etmek İsteyen müteahhitler, ticari sicillerinin kayıtlı bu
lunduğu yerdeki Merkez şubelerimizden girecekleri ihaleyi belirterek haklarında 
istihbarat yaptırıp, Gizli olarak en seri vasıta ile Genel Müdürlüğümüze (İnşaat Mü
dürlüğüne) gönderilmesini sağlıyacaklardır. 

3 — Bankamız İnşaat İhale Komsiyonu bu belgeleri inceleyerek dilediğine ye
terlik belgesi vermekte serbesttir. 

4 — istekliler tekliflerini yeterlik belgesi ve gerekU evrak ile birlikte ihale 
günü en geç saat 15.00'e kadar İnşaat ve ihale Komisyonuna vereceklerdir. 

5 — ihaleye, başkasına ait belgelerle vekâleten iştirak istemleri, telgrafla mü-
racatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

6 — Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediğine vermekte serbesttir. 
548 / 2-2 

T.K.I. Mahdut Mes'uliyetli Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müessese Müdür
lüğünden : Çayırhan/NALLIHAN 

1 — Müessesemizde ihtiyaç fazlası olarak mevcut bulunan, 4 adet 1978 Model 
BMC TM - 150 marka Kamyon Şoför Mahalli (yeni kabini) kapalı teklif usulü ile sa
tışı yapılacakt:r. 

2 İhale 26/1/1981 Pazartesi günü saat 14.00'de Müessesemiz Müdürlüğünde ya
pılacaktır. 

3 — İsteklilerin kapalı teklif mektuplarını en geç 26/1/1981 Pazartesi günü saat 
12.00"ye kadar Müessesemiz Genel Muhaberat Şefliğine vermeleri şarttır. Ayrıca tek-
Mf verme usulü Ticaret Şube Müdürlüğünden öğrenilebilir. Bu işe ait Şartname be
delsiz olarak Müessesemizden temin edilebilir. 

4 — Postadaki vâki gecikmeler ile telgrafla yapılan teklifler dikkate alınmaz. 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı eksiltme ve artırma, ihale kanununa tabi değildir 

551 / 4-2 
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Gölcük Tersanesi Komutanlığı Döner Sermaye Genel Müdürlüğünder 

1 — Tersanemiz Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ihtiyacı için aşağıda be
lirtilen malzemeler kapalı zarf teklif isteme usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait teknik ve idari şartnameler Tersanemiz Döner Sermaye Sa
tmalına Komisyonu Başkanlığı Ofisinden 250,— TL. TL. sı karşılığında alınabilir. 

3 — İhaleler Döner Sermaye Satmalma Komisyonu Başkanlığı Odasında mal
zemelerin hizalarında gösterilen gün ve saatte yapılacaktır. 

4 — En son teklif verme ihale tarihine göre saat 11.45'e kadardır. 
5 — Posta ile şartname gönderilmez ve postadaki vaki gecikmeler dikkate 

alınmaz. 
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Muh. Bed. Geç. Tem. İ h a l e n i n 
Malzemenin Cinsi Miktarı Jalra Lira Tarihi ve Saati 

Tiner 
Polyester 
Sertleştirici 
Cel - Coat 
Tri Krezil Fosfat 

20.000 Kğ. 
30.000 Kğ. 

600 Kğ. 
1.500 Kğ. 
2.000 Kğ. 

1.560.000 
12.000.000 

210.000 
675.000 

3.400.000 

60.550 
400.300 

115.750 

26/1/1981 
27/1/1981 

28/1/1981 
508 / 2-1 

13.30 
13.30 

13.30 

Pazarköy - Eğridir Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikamız deposunda mevcut 56195 adede denk 915.460 m 3 muhtelif cins ve 
kalitedeki kara ve kızılcam keresteler 30/1/1981 tarihinde saat 14.00 de her parti ayrı 
ayrı olmak üzere açık artırmalı ihale ile satılacaktır. 

Emvallerin % 25'i ve vergileri peşin, bakiyesi % 75'i altı ay vadeli müddetsiz 
ve limit dahili ve kat'i banka mektubu veya her an paraya çevrilebilen devlet tah
villeri karşılığı satılacağı ilân olunur. 668 / 1-1 • 

Polatlı D. V. ç. Müdürlüğünden : 

1 — Çiftliğimize ait 20 parti halinde, 82 baş kasaplık sığır, 30/1/1981 tarihinde 
saat 14.30'da ihale suretiyle satışa arz edilecektir. 

2 — Bu iş için geçici teminat tutarı 99.180 TL. olup, İhale saatinden önce 
çiftlik kasası veya Polatlı Ziraat Bankasındaki 116 No.lu hesaba yatırılarak makbuzu 
komisyona ibraz edilecektir. 

3 — İhaleye ait şartname D.V.Ç. Genel Müdürlüğünde ve Polatlı İrtibat Bü
romuzda görülebilir. 

4 — Çiftliğimiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
5 — İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 669 /1-1 • 
Sümerbank Adana Pamuklu Sanayii Müessesesinden : 

1 — Müessesemizin 1981 yılı takriben 150 ton Ekmek ihtiyacı 29/1/1981 Per
şembe günü saat 15.00'e kadar, Adana Belediyesi rayiç fiyatından eksiltme yapmak 
suretiyle kapalı zarfla ihale edilecektir. 

2 — İşin geçici teminat tutarı ise 100.000,— TL. dır. 
3 — Bu işe ait şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden sağlanabilir. 
4 — Teklif mektupları İhale tarihinden itibaren 20 gün opslyonlu kabul edi

lecektir. 
5 — Müessesemiz 2490 sayılı yasa ile bağımlı olmadığından ihaleyi yapıp yap

mamakta veya dilediğini tercihde tamamen serbesttir. 667 /1-1 
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Toprak Mahsulleri Ofisi Gene) Müdürlüğünden : 

Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkoloidleri Fabrikası İhtiyacı İçin Mamul 
Madde Anbalajları İmal Ettirilecektir. 

1 — İmal ettirilecek anbalajların miktar ve özellikleri şartnamesinde göste
rilmiştir. 

2 — Şartnameler Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Satmalına ve 
İkmal Müdürlüğümüzden, İstanbul'da Malzeme Şube, İzmir'de Bölge Müdürlükleri-
mizden 100,— TL. sı bedel karşılığında temin edilebilir. 

3 — İhale kapalı zarfla teklif alma yoluyla yapılacaktır. 
4 — Teklif verecek firmaların 75.000,— TL. lık geçici teminatı mektuplanna 

eklemeleri gerekmektedir. 
5 — Teklif mektupları 30/1/1981 gününden itibaren 30 gün opsiyonlu olacak ve 

en geç 30/1/1981 günü 14.00'e kadar Ankara'da Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Mü
dürlük Haberleşme Müdürlüğüne verilecektir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30 
da komisyon huzurunda açılacaktır. 

6 — Postada vaki gecikmelerle, telgrafla yapılacak teklifler kabul edilmez. 
7 — Ofisimiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya 

dilediğine yapmakta serbesttir. 662 / 1-1 

• 
E. G. O. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kuruluşumuzca; 
(1975-76-77- 79 H0 Tipi M A N Otobüsleri yedek parçaları); 
36 Adet E l fren emniyet pompası yayı büyük Orj. Numuneye göre, 

400 Adet Helezon Yayı Orj. Stok No: 819.760.10425 
100 Adet Hava kompresör emiş ve basınç yayı T M . Numuneye göre. 
1968 - 69 Modeli 14 R U 10 President tipi Bussing Otobüsleri yedek parçası. 
8 Adet Helezon Yayı (Orj.) Stok No: 302 ?21 0804 

malzemeleri firma nam ve hesabına 9/2/1981 Pazartesi günü saat 10.00 da E . G. O. 
Genel Müdürlüğünde Komisyon önünde pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Bu işe alt şartname E. G. O. İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü Maklna 
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Ticaret Müdürlüğü «Toros Sokak No 20 Sıhhiye/ Ank.» 
adresinden 291-79/1A referansı İle ücretsiz olarak temin edilebilir. 

3 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir. 664 / 1-1 

• 
Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Aşkale Fabrikası Müdürlüğünden : 

ÇİMENTO YÜKLEME V E İSTİFLEME İHALESİ 
1 — Fabrikamızın 198L yılında istihsal edeceği takriben 300.000 ton paket

lenmiş çimentonun şartnamesi esaslarına göre banttan müşteri vasıtalarına yüklen
mesi işi kapalı zarf usulü İle ihaleye çıkarılacaktır. 

2 — Bu işe alt şartname mesai saatleri dahilinde Fabrikamız Ticaret Şef
liğinden temin edilebilir. 

3 — Taliplilerin kapalı zarf içerisindeki tekliflerini engeç 27 Ocak 1981 Salı 
günü sat 14.00'e kadar Fabrikamız Eğitim ve Muhaberat Servisine tevdi etmeleri 
gerekmektedir. 

4 — Fabrikamız 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp, yapma
makta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

5 — Telefon ve telgrafla müracaat ve postadaki gecikmeler nazari ltlbare 
alınmaz. 666 / l - ı 
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Çeşitli ilânlar 
Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

Çankırı i l i , Şabanözü İlçesi Gümerdiğin Köyü 46 hanede nüfusa kayıtlı olup 
Çankırı iUnde 11/1/1950 tarihinde Satı'dan olma Hilmi oğlu Ethem Ulusu Mersin 
2. Ağır Ceza Mahkemesinin 1976/284 esas ve 1979/175 karar numaralı 18/4/1980 ta
rihli kesinleşen ilamı ile 3.709.650 TL. sı tutarındaki tazmini nitelikte Gümrük Para 
Cezasını ödemeye mahkûm edilmiş, ancak bilinen adreslerinde kendisine ödeme em
rinin tebliği firarda olması nedeni ile mümkün olamamıştır. Tebligata elverişli adresi 
meçhul kaldığından 17/6/1980 tarih 135-IV/2671-1289 sayılı ödeme emrinizin kendisine 
7201 sayılı kanun hükümlerince ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Bu ödeme emrimizde kaydedilen 3.709.650 TL. tutarındaki para cezasının ilân 
tarihinden İtibaren 15 gün içinde ödenmesi aksi takdirde bu ilâmın haczen veya hap-
sen infazı yoluna gidileceği, tebligat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 
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Denizcilik Bankası T. A . O. dan : 

D Ü Z E L T M E 
10 Haziran 1980 tarih ve 17013 saj'ilı Resmî Gazete'de yayınlanan Liman iş

letmeleri isteğe Bağlı (ihtiyarî) Hizmet Tarifeleri ile ilgili ilânın ; 
1.1 — Üçüncü satırındaki «1.5 maddeleri» 1.5. ci maddesi, 
1.3 — ün 1. ci paragraf sonundaki (2-1-ilâ 19.1), (2-1 ilâ 18.1), 
Şeklinde düzeltilmiştir. 
1.4 — İş isteklerinin karşılanması başlığı altındaki hükmün ilk iki paragrafı, 
Mükerrer yazılmıştır. 
1.5 — Her çeşit Hizmetlere ait ücretlerin Tayin ve Tesbiti, Depozito ve Mahsup 

başlığı altındaki hükmün ikinci satırındaki «hizmetler», hizmetler, paragrafın ikinci 
satırındaki «teşekkül», teşekküle, 
1.11 — 2. paragrafın birinci satırındaki «arca», araç, 

Römorkör ve Motor Tarifesi, Tarife No: 2.1'in; 
2.11) maddesi, 2.1.1), 
2.12) maddesi, 2.1.2), 
2.13) maddesi, 2.1.3), 
2.14) maddesi, 2.1.4), 
2.15) maddesi, 2.1.5), 
2.2.5) Üçüncü satırdaki «köprü resmi», köprü geçiş resmt. 
3.2.2) İkinci satırdaki «Limanlardan», Limanlarda, 
3.2.5) İkinci satırdaki «edecek», edilecek, 
3.3 — Asgari ücret başlığı altındaki; 
3.31) hükmü, 3.3.1), 
3.32) hükmü, 3.3.2), 
4.1.4) Madde hükmünün b) fıkrasının birinci satırındaki «dışında» dfşına, «ile», 

İç in , 
4.2.1) Dördüncü satırdaki «burlarda», buralarda, 



Sayfa: 32 RESMÎ GAZETE 18 Ocak 1981 — Sayı: 17224 

4.3.6) Maddesi, 4.2.6), 
4.2.7) 2. ci pararaf satırbaşındakl «kuracı», kiracı, 
4.2.8) İkinci satırdaki «lika», İka, 
Şeklinde düzeltilmiştir. 
6.1.1) İkinci satırdaki «veya araçlarına (Vasıtaların)» veya kara araçlarına 

(Vasıtalarına), 
Üçüncü satırdaki «3000», 300, 
Dördüncü satırdaki «krşılık», karşılık, 
6.3.6) Satır başındaki «iman», liman, 
Şeklinde düzeltilmiştir. 
6.4.3) maddesi baskı hatası yazılmamış olup, 
6.4.3) Liman Tekel hudutları dışında beklemelerin tatil gün ve zamanlarında 

olması halinde yukarıdaki 6.4.2 bendinde yazılı ücrete ilâveten gemideki personel 
basma beher saat ve kesri için (100) TL. ayrıca alınır. 

ilâve edilmiştir. 
7.2.3.) 2. paragrafdaki «zamanlraı» zamanları, 
3 paragrafındaki «zamanlraında», zamanlarında, 
7.3.1) son satırdaki «alamaz», olamaz, 
Şeklinde değiştirilmiştir. 

«SEKİZİNCİ BÖLÜM 
PRİZMAN, M A C U N A V E ŞAHMERDANLARIN KİRA İLE VERİLMESİ» 

Başlığı TATBİK ŞARTLARINA kadar, 
mükerrer yazılmıştır. 
8.1.1) Maddesi birinci satırdaki «hizmeti» hududu, 
8.15) Maddesi b - bendindeki '2-2', 2-1, 
2 paragraf üçüncü satırdaki «5 - IH», 
5.II, dördüncü satırdaki «gör» göre, 4. paragrafdakl «ücretin» Ücretine, 
8.16) Maddesi dördüncü satırdaki «uygulanmasını» uygulanmamasını, 
8.2.2) Madde birinci satırdaki «Urizman», Prizman, 
Şeklinde düzeltilmşitir. 
9.1.1) Maddesi birinci satırdaki «fişin», işin, 
Şeklinde düzeltilmiştir. 
10.2 3) Maddesi yedinci satırdaki «haline», hale, 
10 3 5) Maddesi, 10.2.5.», 
Şeklinde düzeltilmiştir. 
ONBîRINCi BoLüM'ün 2 ci başlığındaki «OLMNYAN» O L M A Y A N , 
Şeklinde düzeltilmiştir. 
15.1.1) Maddesi ikinci satırdaki «muhallî», mahalli, 
16.2.2) Maddesi Üçüncü satırdaki «günü», güne, 
K A R A VİNÇLERİ V E İSTİF MAKİNELERİNİN K I R A İLE VERİLMESİ, 

başlığı altındaki birinci satırdaki «ele», ile, 
Şeklinde düzeltilmiştir. 
17.3.2) Maddesi ikinci satırda baskı hatası yazılmamış olan «Iş sahaları»ndan 

sonra «dışında» kelimesi ilâve edilmiştir. 
18.4.1 — Maddesindeki «akaryakıt», akaryakıtlar, «tutulur» tutulurlar, 
Şeklinde düzeltilmiştir. 8500 / 1-1 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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Bakanlar Kurulu Kararı 

 
8/2043 Afete Maruz Bölge Hakkında Karar         1 

 

Yönetmelikler 
 

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Elektronik Bilgi İşlem Merkezleri Kuruluş ve  

Görevleri Yönetmeliği           3 

 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Zorunlu Bir  

Kümesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik       7 

 

Bursa Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yurt Dışında Görevlendirilmeleri Hakkında Yönetmelik  7 

 

Sirküler 

 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Dair Sirküler        10 

 

Yargı Bölümü 

 

Anayasa Mahkemesi Kararları 

 
Anayasa Mahkemesi Kararları          11 

 

 

İlan 

Yargı İlanları            23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




