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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/2/2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar

İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklen-

miştir.

“ÇÖZGER yetkilendirmeleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlıkça ÇÖZGER yetkili hekim eğitimleri tamamlanarak

ÇÖZGER yetkili sağlık kurum ve kuruluşları belirlenene kadar geçecek sürede raporlar, ÇÖZGER

düzenlenme usulündeki ÇÖZGER yetkili hekimi ile ilgili hükümler uygulanmaksızın, Bakan-

lığın internet sitesinde hâlihazırda yayımlanmış olan engelli sağlık kurulu raporu vermeye yet-

kili hastaneler tarafından ve kurullarda ÇÖZGER yetkili hekimi bulunmaksızın düzenlenmeye

devam edilir.”

MADDE 2 – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürür-

lüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

ve Sağlık Bakanı müştereken yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/2/2019 30692

T.C.
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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Sağlık Bakanlığından:
BAĞIMLILIK DANIŞMA, ARINDIRMA VE REHABİLİTASYON

MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; madde bağımlıları ve yüksek risk grubu

ve/veya yakınlarına danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerinin sunulduğu merkezler ile madde
bağımlısı olan hastaların ayaktan veya yatarak farmakolojik, psikososyal tedavilerinin ve re-
habilitasyonlarının yapıldığı merkezlerin açılmasına, işletilmesine, denetlenmesine, kapatıl-
masına ve merkezlerde çalışacak personele ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, üniversi-

teler, valilikler, kaymakamlıklar, kanunla kurulan veya kurulması öngörülen ve Bakanlıkça
yetkilendirilmiş vakıflar tarafından açılacak danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezleri
ile bu merkezlerde sunulan hizmetleri ve buralarda görev yapacak personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te-

mel Kanununun 3 üncü maddesi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine, 10/7/2018
tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin birinci fıkrasının (a),
(c), (e) ve (f) bentleri, 508 inci maddesi ve 378 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Arındırma tedavisi: Bağımlılık yapan maddenin vücuttan uzaklaştırılması ve alışkın

olan vücuttan bağımlılık yapan maddelerin uzaklaştırılması sırasında ortaya çıkan fiziksel ve
psikolojik yoksunluk belirtilerinin giderilmesi için uygulanan müdahale ve tedavi usullerini,

b) ASİS (Asgari işleyiş standartları) rehberi: Bağımlılığa yönelik danışmanlık, arındır-
ma, rehabilitasyon ve sosyal uyuma yönelik hizmetleri sunmak üzere kurulmuş merkezlerin
hizmet kalitesini standart hale getirmek için belirlenen asgari standartları,

c) Ayakta arındırma merkezi: Madde bağımlılarının ayakta teşhis ile farmakolojik ve
psikososyal tedavi ve takip hizmetlerinin sunulduğu Bakanlıkça faaliyet izin belgesi verilmiş
sağlık kurum ve kuruluşlarını,

ç) Ayakta rehabilitasyon: Arındırma sonrası ayakta, farmakolojik ve/veya psikososyal
tedavileri içeren ve bağımlılık yapan maddeden uzak kalmaya devam etmenin yanı sıra kişinin
işlevselliğini yeniden kazanmasını ve sosyal açıdan düzelmesini hedefleyen tedavi sürecini,

d) Ayakta rehabilitasyon merkezi: Ayakta rehabilitasyon hizmetlerinin sunulduğu Ba-
kanlıkça ruhsat ya da faaliyet izin belgesi verilmiş merkezi,

e) Bağımlılık: 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hü-
kümlerine tabi tutulan maddeler ile bedensel, ruhsal ve sosyal problemlere sebebiyet veren
diğer maddelerin devamlı ve tekrarlayıcı olarak kullanım arzusunun tedavi görmeksizin dur-
durulamaması halini,

f) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
g) Danışma merkezi: Bağımlı kişilere ve yakınlarına danışmanlık ve bilgilendirme hiz-

metleri sunarak kişinin ihtiyacına göre arındırma, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine yön-
lendirme çalışmaları yapan, toplum temelli çalışmalar ve psikososyal müdahalelerden sorumlu,
kişiye psikolojik ve sosyal destek veren, kişinin tedavi motivasyonunu artıran çalışmaları yü-
rüten Bakanlıkça ruhsat ya da faaliyet izin belgesi verilmiş merkezi,
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ğ) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
h) İl değerlendirme komisyonu: Merkezler için ön izin alınması veya faaliyet izin bel-

geleri düzenlenmesi esnasında; başvuruların önce dosya üzerinden ve akabinde yerinde ince-
lenmesi yapılarak bu Yönetmeliğe uygunluğu yönünden değerlendirilmesi, merkezlerin açıl-
ması ve kapatılması ile ilgili rapor hazırlamak üzere il sağlık müdürlüğü nezdinde oluşturulan
komisyonu,

ı) Komisyon: Bağımlılık Bilim Komisyonunu,
i) Merkez: Danışma merkezi, ayakta arındırma merkezi, yataklı arındırma merkezi,

ayakta rehabilitasyon merkezi ve yataklı rehabilitasyon merkezini,
j) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
k) Psikososyal tedavi: Kişinin bağımlı olduğu durumdan ya da maddeden uzak durma-

sını sağlamak, yeni beceriler kazanmasını ve toplumla bütünleşmesini sağlamak ve yaşamını
yapılandırmasına ve ruhsal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla yapılan tedaviyi,

l) Rehabilitasyon: Yataklı ve ayakta hizmet veren merkezlerde yapılan arındırma sonrası
ayakta ve/veya yatarak, farmakolojik ve/veya psikososyal tedavileri içeren, maddeden uzak
kalmaya devam etmenin yanı sıra kişinin işlevselliğini yeniden kazanmasını ve sosyal açıdan
düzelmesini hedefleyen süreci,

m) Sosyal uyum merkezi: Bireyin eğitim, iş, barınma, sosyal ilişkiler ve çevre aracılı-
ğıyla sosyal işlevselliğinin, refah düzeyinin ve mevcut iyilik halinin artırılmasına yönelik hiz-
met sunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından faaliyet izin belgesi verilmiş
merkezi,

n) Uzman tabip: Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile çocuk-ergen ruh sağlığı ve has-
talıkları uzmanını,

o) Vakıf: Kanunla kurulan veya kurulması öngörülen ve Ek-20’ye göre Bakanlıkça yet-
kilendirilmiş vakıfları,

ö) Yataklı arındırma merkezi: Bağımlıların yatarak teşhis, farmakolojik ve psikososyal
tedavi hizmetlerinin sunulduğu Bakanlıkça faaliyet izin belgesi verilmiş sağlık kurum ve ku-
ruluşlarını,

p) Yataklı rehabilitasyon: Arındırma sonrası yatarak, farmakolojik ve/veya psikososyal
tedavileri içeren, maddeden uzak kalmaya devam etmenin yanı sıra kişinin işlevselliğini yeni-
den kazanmasını ve sosyal açıdan düzelmesini hedefleyen tedavi sürecini,

r) Yataklı rehabilitasyon merkezi: Yataklı rehabilitasyon hizmetlerinin sunulduğu Ba-
kanlıkça ruhsat ya da faaliyet izin belgesi verilmiş merkezleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Bağımlılık Bilim Komisyonu

Komisyonun teşkili
MADDE 5 – (1) Bağımlılık alanında çalışmalar yapmak ve görüş vermek üzere Ba-

kanlıkça, Bağımlılık Bilim Komisyonu teşkil edilir. Komisyon, Halk Sağlığı Genel Müdürü
veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında;

a) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürü ya da görev-
lendirecekleri Genel Müdür Yardımcılarından bir temsilci,

b) Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile tıp fakültelerinden, ruh sağlığı ve
hastalıkları kadrosundaki eğitim görevlisi/öğretim üyesi dört kişi, çocuk ve ergen ruh sağlığı
ve hastalıkları kadrosundaki eğitim görevlisi/öğretim üyesi iki kişi olmak üzere toplam altı kişi,

c) Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya tıp fakültelerinin tıbbi far-
makoloji anabilim dalından bağımlılık alanında çalışan bir tıbbi farmakoloji uzmanı veya ec-
zacılık fakültelerinin farmasötik toksikoloji veya farmasötik kimya anabilim dalı öğretim üye-
lerinden farmasötik toksikoloji veya farmasötik kimya uzmanı bir kişi,
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ç) Tıp fakültelerinin adli tıp anabilim dalından veya Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kuru-
mundan öğretim üyesi veya en az doçent ünvanlı adli tıp uzmanı bir kişi,

olmak üzere toplam on bir üyeden oluşur.
(2) Komisyon üyeleri iki yıl süre için Bakanlıkça görevlendirilir. Yeni komisyon üyeleri

görevlendirilinceye kadar mevcut üyelerin görevi devam eder. Herhangi bir sebeple üyeliğin
boşalması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Üyeliğe tekrar gö-
revlendirilmek mümkündür. Görevlendirilmiş üyelerden kabul edilebilir bir mazereti olmak-
sızın iki defa üst üste veya bir üyelik döneminde yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç
toplam üç defa katılmayan üyenin komisyon üyeliği sona erer.

Komisyonun çalışma usul ve esasları
MADDE 6 – (1) Komisyon; yılda en az iki defa, Bakanlığın daveti üzerine, Halk Sağ-

lığı Genel Müdürlüğü tarafından önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre toplanır.
(2) Komisyon, üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların

salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, Başkanın görüşünün olduğu tarafın
görüşü kabul edilmiş sayılır.

(3) Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
Karara muhalif olanlar, şerh koymak suretiyle kararları imza ederler. Muhalif görüş gerekçe-
sinin karar altında veya ekinde belirtilmesi zorunludur. Bakanlık, gerektiğinde ulusal veya ulus-
lararası alanda bağımlılık tedavisinde uzman olan kişileri veya ilgili uzmanlık kuruluşlarının
temsilcilerini, bilimsel görüşlerini almak üzere Komisyona davet edebilir veya bunlardan yazılı
görüş isteyebilir.

Komisyonun görevleri
MADDE 7 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Bağımlılıkla ilgili güncel gelişmeleri izleyerek Bakanlıkça belirlenecek ulusal stra-

tejiler konusunda görüş bildirmek,
b) Bağımlılık tedavi usulleri ile ilgili tanı ve tedavi protokollerinin oluşturulması, ge-

rektiğinde güncellenmesi konusunda görüş bildirmek ve merkezlerde uygulanacak tedavi prog-
ramlarının bilimsel gerçekliği ve kanıta dayalı olup olmadığı hakkında görüş bildirmek,

c) Bakanlığın talebi üzerine merkezlerin yıllık faaliyetlerini değerlendirmek, gerekti-
ğinde merkezleri yerinde incelemek ve alınması gereken tedbirler konusunda görüş bildirmek,

ç) Bağımlılık konusunda eğitim verecek merkezlerin kriterleri ve eğitimin kapsamı ko-
nusunda görüş vermek,

d) Bağımlılığın önlenmesi ve maddeye olan taleple mücadele çalışmaları kapsamında
görüş bildirmek,

e) Bakanlıkça belirlenecek bağımlılıkla ilgili diğer konularda görüş bildirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezlerde Bulunacak Genel Özellikler

Bina durumu
MADDE 8 – (1) Merkezler, türüne göre aşağıda belirtilen binalarda kurulur.
a) Danışma merkezleri, sağlık tesisi binası içerisinde veya müstakil olarak bu işe ayrıl-

mış binalarda kurulur. Sağlık tesisi olmayan binalarda, merkezin girişinden itibaren tüm bö-
lümleri, asansör ve merdiven kullanımı dâhil bütünlük ve müstakiliyet arz etmesi gerekir.

b) Arındırma merkezleri, sağlık tesisi binası içerisinde veya müstakil olarak bu işe ay-
rılmış binalarda kurulur.

c) Rehabilitasyon merkezleri, sağlık tesisi binası içerisinde veya müstakil olarak bu işe
ayrılmış binalarda kurulur. Bünyesinde arındırma merkezi bulunan sağlık tesisleri, farklı katlar
veya farklı bölümlerde hizmet vermek üzere arındırma ve rehabilitasyon hizmetini aynı bina
içerisinde verebilir. Ancak, tedavi amacıyla kullanılacak ünitelerin, ayakta hasta ile yatan has-
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taları ve arındırma hastaları ile rehabilitasyon hastaları için farklı saatlerde kullanılması zo-
runludur. Ayakta hastalar ile yatan hastalar ve arındırma hastaları ile rehabilitasyon hastaları
aynı faaliyete ve aynı grup terapisine birlikte alınamaz.

(2) Merkezin bulunduğu binada;
a) Müstakil binalarda, imar mevzuatı hükümlerine göre yapı kullanım izni olan bina-

larda kurulur. Müstakil olmayan binanın müstakiliyet arz eden kısmında kat mülkiyeti ve ilgili
diğer mevzuata göre gerekli izinleri almış olması ve çok katlı binaların ayrı girişi olan müstakil
bölümlerinde kurulması zorunludur.

b) Asansör var ise asansörler ile ilgili mevzuata uygun olur.
c) Yangına karşı güvenlik tedbirlerinin alındığını gösteren ve yetkili merciden verilen

rapor bulunur.
ç) Merkezin, sıcak mevsimlerde uygun klima sistemiyle soğutulmasını veya ısıtılmasını,

merkezî veya kat kaloriferi sistemi ile ısıtılmasını sağlayacak sistemi olur.
(3) Merkezler bünyesinde, hiçbir surette sağlık hizmeti veya hasta ve yakınlarının din-

lenme hizmeti dışında başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve içerisindeki bir bölüm, başka
bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde dev-
redilemez. Merkezler, hasta ve yakınlarına yönelik dinlenme ve kafeterya hizmetlerini de ken-
dileri veya devlet kurumları aracılığı ile sunarlar.

(4) Merkezin grup terapi ve eğitim alanı ile iş uğraş atölyeleri bodrum katında ve gün
ışığı almayan yerlerde bulunamaz.

Genel özellikler
MADDE 9 – (1) Merkezler, çalışanların ve hizmet alanların güvenliğini tehdit edebi-

lecek risklere karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
(2) Güvenlik açısından pencere çerçeveleri ağır darbelere dayanıklı sağlam malzeme-

lerden olmalıdır. Pencere camları kırılmaz ve pencere kolları çıkarılabilir olmalıdır. Dış pen-
cerelerinde kısmi açılan emniyet tertibatı bulunur.

Genel fiziki özellikler
MADDE 10 – (1) Poliklinik muayene odası; yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandı-

rılan, uzmanlık dalına uygun araç-gereç ve donanıma sahip en az 12 metrekare büyüklüğünde
olur.

(2) Hasta/danışan görüşme odası; psikolog ve sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı-
nın, hasta ve ailesi ile görüşmek ve test uygulamak üzere kullanacakları yeterli şekilde aydın-
latılan ve havalandırılan en az 10 metrekare büyüklüğünde olur.

(3) Bekleme salonu; hasta ve aileleri için düzenlenmiş yeterli şekilde aydınlatılan ve
havalandırılan en az 12 metrekare büyüklüğünde olur.

(4) Grup terapi ve eğitim odası; grup terapileri ile genel toplantı ve eğitimlerin yapıla-
bileceği en az 20 metrekare büyüklüğünde gerekli donanıma sahip odadır.

(5) Yaşam alanı; günlük aktivitelerin yapıldığı, iki farklı bölümden oluşan alandır. Bi-
rinci bölüm televizyon izleme, müzik dinleme, sohbet etme gibi boş zamanların değerlendiril-
diği ve günlük diğer aktivitelerin yapıldığı en az 30 metrekare alandır. İkinci bölüm, gazete,
kitap okuma gibi aktiviteler ile satranç ve dama gibi zihin sporlarının yapılabileceği boş za-
manların değerlendirildiği, ses ve gürültüden arındırılmış en az 30 metrekare alandır.

(6) İş uğraş atölyesi; iş uğraş faaliyetleri için en az 30 metrekare büyüklüğünde gerekli
donanıma sahip iş uğraş için ayrılmış atölyedir. İş uğraş atölyelerinde hastaların çoğunluğuna
hitap edecek şekilde, marangozluk, aşçılık, resim, ebru, ahşap boyama, dikiş, takı tasarımı gibi
el işi uğraşı faaliyetlerinin ve drama ve halk oyunları gibi toplu aktivitelerin olması zorunludur.
Hastaların çoğunluğuna hitap edecek müzik türüne yönelik donanıma sahip müzik atölyesi
oluşturulmalıdır. Bu atölyelerde çocuk-ergen hastalar için özellikle ritim ve beden perküsyon
faaliyetlerine yönelik aktivitelere yer verilir.
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(7) Hasta odası; hasta oda kapıları dışarıdan müdahale ile açılabilir kilit sistemine sahip
olur. Hasta odalarında intihar riskine karşı banyodaki askılıklar bel hizası altında tutulur veya
otuz kilo üstünde ağırlığı taşıyamaz. Banyoda kırılmaz özellikli ayna duvara gömülü olur. Hasta
banyo ve tuvaletlerinin kapıları dışarıdan müdahale ile açılabilir kilit sistemine sahip olur. Ban-
yo zemininde hastanın kayarak zarar görmesini engelleyici tedbir alınır. Hasta odaları tercihen
2 kişilik olmalıdır. Gerekmesi halinde yataklı arındırma merkezlerinde en çok 3, yataklı reha-
bilitasyon merkezlerinde ise en çok 6 kişilik düzenlenir.

Türüne göre fiziki özellikler
MADDE 11 – (1) Merkezler, türüne göre kendileri için belirtilen fiziki özellikleri taşır.
(2) A tipi danışma merkezlerinde, bekleme salonu, en az iki adet danışan görüşme odası

ve en az bir adet grup terapi veya eğitim odası bulunur.
(3) B tipi danışma merkezlerinde, bekleme salonu ve en az bir adet danışan görüşme

odası bulunur.
(4) Ayakta arındırma merkezlerinde, en az bir adet poliklinik muayene odası, en az bir

adet hasta görüşme odası ve en az bir adet grup terapi veya eğitim odası bulunur.
(5) Yataklı arındırma merkezlerinde, hasta odası, en az bir adet poliklinik muayene oda-

sı, en az bir adet hasta görüşme odası, en az bir adet grup terapi veya eğitim odası, en az bir
adet iş uğraş atölyesi ve bina içinde veya dışında, hastaların en az iki farklı dalda spor yapma-
sına imkân sağlayan teknik donanıma sahip spor alanı bulunur.

(6) Yataklı arındırma merkezlerinde, yatak sayısı yirmi oluncaya kadar bu fiziki özel-
likler geçerlidir. Yirmi yataktan sonra, her yirmi yatak için, beşinci fıkrada belirtilen bölümler
bir kat artırılır.

(7) Ayakta rehabilitasyon merkezlerinde bekleme salonu, bir adet poliklinik muayene
odası, en az iki adet hasta görüşme odası, en az bir adet grup terapi veya eğitim odası, en az iki
adet iş uğraş atölyesi, hastaların da kullanacağı en az 30 metrekare büyüklüğünde gerekli do-
nanıma sahip bir adet mutfak, hasta kayıtlarının ve veri girişinin yapıldığı yeterli büyüklükte
gerekli donanıma sahip bir adet veri giriş ve hasta kayıt odası bulunur. Bina içinde veya dışında,
hastaların en az iki farklı dalda spor yapmasına imkân sağlayan gerekli ekipmana sahip spor
alanı bulunur.

(8) Yataklı rehabilitasyon merkezlerinde, hasta odası, bekleme salonu, en az bir adet
poliklinik muayene odası, en az iki adet hasta görüşme odası, en az bir adet grup terapi veya
eğitim odası, en fazla iki farklı alandan oluşabilecek en az 60 metrekare yaşam alanı, en az iki
adet iş uğraş atölyesi, hastaların da kullanacağı en az 30 metrekare büyüklüğünde gerekli do-
nanıma sahip bir adet mutfak, hasta kayıtlarının ve veri girişinin yapıldığı yeterli büyüklükte
gerekli donanıma sahip bir adet veri giriş ve hasta kayıt odası bulunur. Bina içerisinde çeşitli
spor faaliyetlerinin yapıldığı en az on adet spor aletinin bulunduğu en az 30 metrekare spor
alanı, bina dışında hastaların spor yapabileceği birden fazla etkinlik alanı için en az 100 met-
rekare, hobi bahçesi gibi aktiviteler için de en az 100 metrekare olacak şekilde toplam 200
metrekare alan ayrılır ya da bu hizmet, hizmet sözleşmesiyle sağlanır.

(9) Yataklı rehabilitasyon merkezlerinde, bu fiziki özellikler kırk yatak için geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkezlerin Planlanması, Ön İzin, İl Değerlendirme Komisyonu,

Ruhsat ya da Faaliyet İzin Belgesi

Planlama
MADDE 12 – (1) Bakanlık; illerin demografik yapısını, bağımlı hastaların bölgesel

dağılımını ve diğer epidemiyolojik özellikleri, kaynakların etkin kullanımını ve atıl kapasiteye
yol açılmamasını dikkate alarak bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan hizmet birimleri için
planlama yapabilir.
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Ön izin
MADDE 13 – (1) Merkez açmak isteyen kurum ya da kuruluşlar Bakanlıktan ön izin

alır. Bunun için Ek-2’de yer alan dilekçe ile müdürlüğe başvurur.
(2) İl değerlendirme komisyonu raporu ve müdürlüğün görüşü ile başvuru Bakanlığa

iletilir. Bakanlık, merkez açma talebi bulunan iller için, ülke genelinde yapılan planlama ve il-
gili il değerlendirme komisyonu raporuna göre değerlendirme yaparak o ilde merkez açılıp
açılmayacağına karar verir. Uygun görülen başvurular için Bakanlıkça ön izin verilir.

İl değerlendirme komisyonu
MADDE 14 – (1) İl değerlendirme komisyonu; il sağlık müdürü veya görevlendireceği

bir başkan başkanlığında, ilgili başkan yardımcısı ya da başkan yardımcısının olmadığı illerde
birim sorumlusu, ilgili uzman tabip, psikolog, sosyal çalışmacı ve mimar/inşaat mühendisi ve
kamu yararı statüsü verilen, kuruluş amacı bağımlılıkla mücadele olan ve Bakanlık tarafından
yetkilendirilen dernek ve vakıfların il başkanı olmak üzere en az yedi kişiden oluşur.

(2) İl değerlendirme komisyonu ön izin başvuru dilekçesini dosya üzerinden ilin yapısı,
ihtiyaçları, hasta potansiyeli gibi konularla birlikte değerlendirir ve değerlendirme sonucunu
bir rapor halinde müdürlüğe sunar.

Ruhsat ya da faaliyet izin belgesi
MADDE 15 – (1) Bakanlıkça merkez açılmasına ön izin verilen kurum ve kuruluşlar,

Ek-3’te yer alan belgeler ve Ek-4’te yer alan beyan formu ile birlikte ön izin tarihinden itibaren
ruhsat ya da faaliyet izin belgesi almak için altı ay içerisinde müdürlüğe başvurur. Bu süre içe-
risinde başvuru sürecini tamamlayamayanlara, talepleri halinde üç ay ek süre verilebilir, ek
süre verilmesi hâlinde Bakanlığa bildirilir. Ek süre sonunda başvuru sürecini tamamlayama-
yanlar, Bakanlığa bildirilir. Bakanlık tarafından, ön izinleri iptal edilir.

(2) Müdürlük tarafından, başvuru dosyasının bu Yönetmeliğe uygunluğu öncelikle dos-
ya üzerinde değerlendirilir.

(3) İl değerlendirme komisyonu tarafından, Ek-3’te yer alan başvuru dosyası tam olan
merkezler, personel ve fiziki şartlara uygunluk yönünden yerinde incelenir ve sonuçları bir ra-
por halinde müdürlüğe sunulur.

(4) Müdürlükçe uygun değerlendirilen müstakil merkez için Ek-5/A da yer alan merkez
ruhsatı, sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde açılan merkezler için Ek-5/B de yer alan faa-
liyet izin belgesi düzenlenir.

(5) Yerinde yapılan incelemede personel ve fiziki şartlara uygun olmadığının tespiti hâ-
linde, değerlendirme sonucu, başvuru sahibine resmi yazı ile tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden iti-
baren eksikliklerin giderilmesi için üç aya kadar süre verilir. Bu süre sonunda eksiklikleri
giderilmeyen başvurular, gerekçeleri belirtilmek suretiyle müdürlükçe reddedilir ve ön izinleri
iptal edilmek üzere Bakanlığa bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Merkez Çalışanları

Mesul müdür
MADDE 16 – (1) Danışma ve rehabilitasyon merkezlerinde bu Yönetmeliğin Altıncı

Bölümünde belirtilen personel mesul müdür olarak görevlendirilir. Bakanlık ve üniversite ya-
taklı sağlık tesisleri bünyesinde faaliyet gösterecek danışma ve rehabilitasyon merkezleri ile
Bakanlık birinci basamak sağlık tesisleri bünyesinde faaliyet gösterecek danışma merkezi için
mesul müdür görevlendirmesi istenmez. Bu Yönetmeliğin Altıncı Bölümünde belirtilen per-
sonel, merkez sorumlusu olur.

Merkezlerde görev yapacak personel ve görevleri
MADDE 17 – (1) Sorumlu uzman tabip; arındırma merkezlerinde, hastaların tıbbî açı-

dan izlenmesinden, tedavilerinin planlanmasından ve hastalara tıbbî yönden faydalı olacak
idarî tedbirlerin belirlenmesinden sorumlu olan, merkezde görev yapan hekimler arasından gö-
revlendirilen uzman tabiptir.
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(2) İlgili uzman tabip; arındırma ve rehabilitasyon merkezlerinde, uygulanacak tedavi
protokollerini belirlemek, tedavi protokolüne göre hastalara tedavi uygulamak, hastaları tıbbî
yönden izlemek, tedavi seansları ile ilgili hastanın dosyasına gözlem notunu kaydetmek ve ge-
rekli tıbbî tedbir ve şartları gözetmek ile görevlidir.  Arındırma merkezlerinde tam zamanlı ola-
rak çalışır. Rehabilitasyon merkezlerinde ise uzman tabip mümkün olduğunca ardışık olmaya-
cak şekilde en az haftanın üç günü, her bir gün için en az dörder mesai saati ayırarak bu görev-
lerden sorumludur.

(3) Merkezlerde görev yapacak diğer personel ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
a) Uzman/klinik psikolog; maddeden uzak kalma ve tekrar kullanmayı önlemek için

bilgilendirmek ve motivasyon kazandırmak, yaşam becerileri kazandırmak, çeşitli psikolojik
test ve ölçekleri uygulayarak hastaların sorunlarını belirlemek ve başa çıkma yöntemlerini öğ-
retmekle sorumludur.

b) Psikolog; psikososyal destek ekibinin bir parçası olarak bireye ve aileye yönelik duy-
gu, düşünce, davranış ve bedensel hastalıkların ilişkileri, tutumları ve davranışların değiştiril-
mesi ve psikolojik destek hizmetlerini yürütmekle sorumludur.

c) Sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı; psikososyal destek ekibinin bir parçası olarak
bireye ve aileye yönelik sosyal hizmet uygulamalarını yürütmekle, her bir hastanın sosyal in-
celeme raporunu hazırlamakla ve hastaları bilgilendirmekle sorumludur.

ç) Hemşire; tedavi ekibinin bir parçası olarak, hastanın her türlü tıbbî bakımını hekimin
tedavi planına göre yapmak, hastalara eğitim vermek, rutin hasta takiplerini yapmak, tedavilere
ilişkin kayıtları tutmak ve ilgili mevzuat ile kendilerine verilen diğer görevleri yerine getirmekle
sorumludur.

d) El sanatları öğretmeni, ergoterapist, iş ve uğraşı terapisti, ergoterapi teknikeri ve spor
eğitmeni; hastaların yaş grubuna, ilgilerine ve meslek tercihlerine göre görevlendirilecek öğ-
retmen, sanat eğitimcisi ve benzeri eğiticilerdir. İlgili mevzuatındaki görev tanımlarına uygun
olarak çeşitli meşguliyet terapilerini uygulamakla sorumludur.

e) Sosyolog; psikososyal destek ekibinin bir parçası olarak bireye ve aileye yönelik psi-
kososyal destek hizmetlerini yürütmekle sorumludur.

f) Çocuk gelişimci; psikososyal destek ekibinin bir parçası olarak 18 yaş altı hastalarda
çocuğun gelişim dönemlerine uygun olarak çocuk ile etkinlikler yürütmek, bireye ve aileye
yönelik psikososyal destek hizmetlerini yürütmekle sorumludur.

g) Rehberlik ve psikolojik danışman; psikososyal destek ekibinin bir parçası olarak bi-
reye ve aileye yönelik rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerini yürütmekle sorumludur.

ğ) Sekreter; hasta kabul ve kayıt, hasta ve ailelerini yönlendirmek, gerekli durumlarda
hasta iletişimi sağlamak, bireysel ve grup çalışmalarının organizasyonunu yürütmekle sorum-
ludur.

h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni; Bakanlıkça istenilen verileri toplamak ve sisteme
işlemekten sorumludur.

(4) Merkezlerde görev yapan personel Bakanlıkça belirlenen zorunlu olan eğitimleri
alır. Ancak, eğitim almış personel bulunmadığı takdirde, aynı unvana sahip personel bu mer-
kezde göreve başlatılır. Yapılacak ilk eğitime alınarak zorunlu olan eğitimleri tamamlanır.

(5) Merkezlerde yeterli sayıda memur ve/veya tıbbi sekreter, destek ve güvenlik perso-
neli bulundurulur.

Çalışma belgesi
MADDE 18 – (1) Merkezlerde görev yapacak tüm personel için mesul müdür tarafın-

dan hazırlanıp müdürlükçe onaylanacak Ek-6’daki “Çalışma Belgesi” düzenlenir. Bu belge dü-
zenlenmeden merkezde personel çalışamaz. Bakanlık ve üniversitelere bağlı sağlık tesislerinde
açılacak merkezlerde görev yapan personel için çalışma belgesi düzenlenmez.
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(2) Çalışanların işten ayrılışları, en geç beş iş günü içinde müdürlüğe bildirilir ve çalış-
ma belgesi iptal edilir. Ayrılanın yerine aynı branşta personel başlatılabilir. Başlatılacak personel
için mesul müdür tarafından personel çalışma belgesi düzenlenerek müdürlüğe en geç beş iş
günü içinde onaylatılır. Ayrılanın yerine başlayış dışındaki her türlü personel başlayışlarında
ise, öncelikle mesul müdür tarafından başlayacak personele çalışma belgesi düzenlenerek mü-
dürlüğe onaylatılır ve çalışma belgesi onaylandığı tarihten itibaren personel merkezde çalışa-
bilir. Personel çalışma belgesinin aslı, personelin dosyasında saklanır.

(3) Ruhsat ya da faaliyet izin belgesine esas olmaması kaydıyla personel, kaliteli ve
verimli hizmet sunabilmeleri için en fazla iki merkezde çalışabilir.

(4) Ayakta ve yataklı rehabilitasyon merkezlerinde görev yapacak ilgili uzman tabip bu
Yönetmelikte belirtilen çalışma saatlerine uymak kaydıyla en fazla dört ayrı ayakta ve yataklı
rehabilitasyon merkezinde görev yapabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Merkezlerin Kurulması, Ruhsat ya da Faaliyet İznine Esas Personel Durumu ve

Merkezlerle İlgili Ortak Hükümler

Danışma merkezinin kurulması, ruhsat ya da faaliyet iznine esas personel
MADDE 19 – (1) Danışma merkezi; A tipi veya B tipi olarak kamu kurum ve kuruluş-

ları, devlet üniversiteleri, valilikler, kaymakamlıklar, kanunla kurulan veya kurulması öngörülen
ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş vakıflar tarafından kurulur.

(2) A tipi danışma merkezleri, bağımlılık riski altında veya bağımlı kişilere ve yakın-
larına danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunarak kişinin ihtiyacına göre arındırma, tedavi
ve rehabilitasyon merkezlerine yönlendirme çalışmaları yapan, toplum temelli çalışmalardan
sorumlu, bireye psikolojik ve sosyal destek veren, hastanın tedavi motivasyonunu artıran ça-
lışmalardan sorumludur.

(3) B tipi danışma merkezleri, bağımlılık riski altında veya bağımlı kişilere ve yakın-
larına danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunarak kişinin ihtiyacına göre arındırma ve re-
habilitasyon merkezlerine yönlendirme çalışmaları yapmaktan sorumludur.

(4) Danışma merkezinde, mesul müdür/merkez sorumlusu: A tipi danışma merkezinde
klinik psikolog veya psikolog, B tipi danışma merkezinde klinik psikolog/psikolog ya da sosyal
çalışmacı/sosyal hizmet uzmanıdır. Bunlar aynı zamanda danışma merkezindeki mesleki gö-
revlerini de yürütür.

(5) Danışma merkezinde asgari Ek-7’deki tabloda yer alan personel zorunlu olarak bu-
lundurulur.

Ayakta arındırma merkezinin kurulması ve faaliyet iznine esas personel
MADDE 20 – (1) Ayakta arındırma merkezi; kadrosunda ilgili uzman tabip bulunan

ve Ek-1’de belirtilen uyuşturucu madde testlerini yapacak veya yapılmasını sağlayabilecek ka-
mu, üniversite ve özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde ayakta hizmet vermek
için kurulur.

(2) Merkezde asgari Ek-8’deki tabloda yer alan personel zorunlu olarak bulundurulur.
Yataklı arındırma merkezinin kurulması ve faaliyet iznine esas personel
MADDE 21 – (1) Yataklı arındırma merkezi; kadrosunda ilgili uzman tabip bulunan

ve Ek-1’de belirtilen uyuşturucu madde testlerini yapacak veya yapılmasını sağlayabilecek ka-
mu ve üniversite ve özel yataklı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde yataklı hizmet vermek
için en az on yataklı olarak kurulur.

(2) Yataklı tedavi merkezinde asgari olarak Ek-10’da belirtilen tıbbi cihaz ve malze-
meler bulundurulur.

(3) Yataklı arındırma merkezinde asgari Ek-11’deki tabloda yer alan personel zorunlu
olarak bulundurulur.
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Yataklı arındırma merkezi özellikli bakım ve tedavi odası
MADDE 22 – (1) Yataklı arındırma merkezinde, arındırma tedavisinin yapıldığı ve or-

taya çıkabilecek komplikasyonların takibi için özellikli bakım ve tedavi odası bulunması zo-
runludur. Merkezde yoğun bakım endikasyonu doğan hasta için hastane bünyesindeki yoğun
bakım yatakları bu amaçla kullanılır. Ancak, merkez ek binada ise on yatağa ek olarak, iki özel-
likli tedavi ve bakım yatağı eklenir.

(2) Merkezde ilave her on beş yatağa bir adet özellikli tedavi ve bakım yatağı eklenir.
Bu yataklardan birisi gereken hallerde engellilerin de tedavi edilebileceği şekilde düzenlenir.

(3) Özellikli bakım ve tedavi odası, hastaların sürekli gözetimine, izlenmesine ve mü-
dahalesine uygun nitelikte olmalıdır.

(4) Bu odada Ek-9’da sayılan tıbbi cihaz ve malzemeler bulundurulur. Bu odanın, hasta
ve ziyaretçi alanları ile doğrudan bağlantısı olamaz.

Ayakta rehabilitasyon merkezinin kurulması, ruhsat ya da faaliyet iznine esas
personel

MADDE 23 – (1) Ayakta rehabilitasyon merkezi; Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar
ile kanunla kurulan veya kurulması öngörülen ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş vakıflar tarafın-
dan kurulur.

(2) Mesul müdür/merkez sorumlusu: İlgili uzman tabip veya klinik/uzman psikologdur.
Bunlar aynı zamanda merkezdeki mesleki görevlerini de yürütür.

(3) Ayakta rehabilitasyon merkezinde asgari Ek-12’deki tabloda yer alan personel zo-
runlu olarak bulundurulur.

Yataklı rehabilitasyon merkezinin kurulması, ruhsat ya da faaliyet iznine esas
personel

MADDE 24 – (1) Yataklı rehabilitasyon merkezi; Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar
ile kanunla kurulan veya kurulması öngörülen ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş vakıflar tarafın-
dan en az yirmi en çok kırk yataklı olarak kurulur.

(2) Mesul müdür/merkez sorumlusu: İlgili uzman tabip veya klinik/uzman psikologdur.
Bunlar aynı zamanda merkezdeki mesleki görevlerini de yürütür.

(3) Yataklı rehabilitasyon merkezinde asgari Ek-13’teki tabloda yer alan personel zo-
runlu olarak bulundurulur.

Ortak hükümler
MADDE 25 – (1) Merkezler, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca ön izin alır

ve faaliyeti uygun görülen merkez için Müdürlükçe Yönetmeliğin 15 inci maddesi doğrultu-
sunda ruhsat ya da faaliyet izin belgesi düzenlenir.

(2) Merkezin, ruhsat ya da faaliyet izin belgesi alındıktan sonra esasa yönelik tadilatı
ancak müdürlüğün izni ile yapılabilir.

(3) Merkezlerin fiziki özellikleri bu Yönetmeliğin 10 uncu ve 11 inci maddelerinde ta-
nımlanmıştır.

(4) Merkezlerde ayrıca tabip, hemşire, çocuk gelişimci, psikolojik danışman ve rehber-
lik uzmanı, din görevlisi ve sosyolog çalışabilir.

(5) Arındırma merkezlerinde, el sanatları öğretmeni, ergoterapist, ergoterapi teknikeri,
spor eğitmeni, din görevlisi ve eski kullanıcı görev yapabilir.

(6) Bünyesinde hem erişkin hem de çocuk-ergen arındırma ve rehabilitasyon hizmetinin
verileceği merkezlerde; çocuk-ergen servisi yetişkin servisinden farklı katta, mümkünse farklı
bir binada bulunur. Farklı bir binanın olmaması durumunda çocuk-ergen hasta odaları yetişkin
hasta odalarından tamamen izole olur ve ortak kullanım alanları farklı zaman dilimlerinde kul-
lanılmak üzere düzenlenir.

(7) Yataklı arındırma ve rehabilitasyon merkezlerinde kız çocukları/kadınlar için hizmet
vermek üzere yataklı bir bölüm ayrılır. Merkez programı ve aktiviteleri bu hastalara yönelik
olarak ayrıca düzenlenir.
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(8) Ayakta ve yataklı arındırma merkezlerinde, Bakanlığın tıbbi laboratuvarlar ile ilgili
güncel mevzuatı doğrultusunda, yeni ve yaygın kullanılan uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri de
saptayabilecek uygun laboratuvar alt yapısı kurulur ve numune alma odası oluşturulur.

(9) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, arındırma merkezleri için kamu ve
özel hastaneler ve ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile ilgili güncel
mevzuat hükümleri uygulanır.

(10) Rehabilitasyon merkezlerinde el sanatları öğretmeni, ergoterapist, ergoterapi tek-
nikeri, spor eğitmeni istihdam edilir ya da bu meslek grupları tarafından sunulan hizmetler hiz-
met alımı yoluyla sağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Eğitim, Merkezlerin Uyması Gereken Diğer Hususlar, Kayıt ve Bildirim

Eğitim
MADDE 26 – (1) Merkezlerde, bağımlılık konusunda eğitim almış sertifikalı personel

çalışır. Ancak, görevlendirilecek yeterli sayıda sertifikalı personel bulunmadığı takdirde aynı
unvandan personel bu merkezlerde görevlendirilir. Bu durumda görevlendirilen personel açı-
lacak ilk eğitime tabi tutulur.

(2) Bakanlıkça danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezleri için ayrı ayrı eğitim
modülü oluşturulur.

(3) Modülde yer alan eğitimler, 4/2/2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğine uyumlu olur. Eğitimler, Bakanlıkça
yüz yüze ya da uzaktan eğitim yöntemiyle verilir. Bakanlıktan izin alınması şartıyla üniversi-
telerce de verilebilir.

Merkezlerin uyması gereken diğer hususlar
MADDE 27 – (1) Merkezlerin işleyişi Asgari İşleyiş Standartları Rehberine göre yü-

rütülür. Rehber Bakanlıkça yayınlanır.
(2) Merkez, kendisine başvuran hastanın gerektiğinde diğer bir merkeze sevki halinde

hastanın sevk edilen merkeze başvurusunun gerçekleşmesine kadar takibinden sorumludur. Bu
kapsamda merkez; hastanın randevusunun alınmasını, randevu süresi uzunsa hastanın merkezde
takibinin devam etmesini, aile görüşmesi hizmetinin verilmesini sağlar.

(3) Danışma ve ayakta arındırma merkezlerinde internet, teknoloji ve kumar bağımlılığı
gibi kimyasal maddelerin neden olmadığı, davranışsal bağımlılıklara yönelik de hizmet verilir.
Bu hizmetin verilmesinde görev yapan personelin davranışsal bağımlılıklar konusunda eğitim
alması zorunludur.

(4) Merkez, bu Yönetmeliğin öngördüğü form ve belgeleri en az otuz yıl saklar ve Ba-
kanlıkça istenildiğinde gönderir.

(5) Yataklı ve ayakta arındırma merkezi Ek-14’te yer alan ilaç raporlarını yazar.
(6) Bakanlık ve üniversite sağlık tesisleri bünyesinde açılan merkezler faaliyetlerini

yürütürken Asgari İşleyiş Standartları Rehberi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, İŞKUR, Millî Eğitim Bakanlığı, Belediyeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, il özel ida-
releri, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde çalışır.

Kayıt ve bildirim
MADDE 28 – (1) Merkezlere, danışma, muayene, teşhis ve tedavi amacıyla başvuran

danışanlar ve hastalar ile ilgili olarak yapılan tıbbî ve idarî işlemlere ilişkin kayıtların ilgili
mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde tutulması zorunludur.

(2) Merkezlerde danışan ve hasta kayıtları, elektronik ortamda tutulur. Danışan ve has-
taların sağlık bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik ortamda saklanması ile değiştirilme-
sinin ve silinmesinin önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya elek-
tronik müdahalelere ve olası suistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirler alınır. Bu ko-
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nudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik olarak denetlenmesinden
mesul müdür/merkez sorumlusu sorumludur. Elektronik ortamdaki veriler güvenli yedekleme
sistemiyle düzenli olarak yedeklenir.

(3) Ruhsatı ya da faaliyet izin belgesi sonlanan merkezler, yazılı ve/veya elektronik ka-
yıtlarını, defterleri ve diğer belgeleri arşiv ile ilgili mevzuatta belirtilen süre müddetince sak-
lanmak üzere Müdürlüğe devreder.

(4) Merkezler tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 24/3/2016 tarihli ve
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde iş-
lenir ve merkezi sağlık veri sistemine aktarılır. Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim
sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve
belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sosyal Uyum Merkezleri
MADDE 29 – (1) Sosyal uyum merkezleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-

lığınca veya açmak isteyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri ve kendi kuruluş kanun-
larında merkez açma yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından, Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenecek belgeleri hazırlayarak açılış izni ile açılır. Açılan
bu merkezlerin denetimi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılır.

(2) Sosyal uyum merkezlerinin işleyişi Asgari İşleyiş Standartları Rehberine göre yü-
rütülür.

(3) Sosyal uyum merkezleri danışma, ayakta ve yataklı tedavi merkezleri ve rehabili-
tasyon merkezleri ile iş birliği içerisinde çalışır.

Merkezlerin denetlenmesi
MADDE 30 – (1) Merkezler; Bakanlıkça yapılacak olan olağan dışı denetimler hariç,

bu Yönetmeliğe uygunluk bakımından, Müdürlük tarafından, yılda en az bir defa denetlenir.
Denetimlerde bu Yönetmeliğin ekindeki Ek-15, Ek-16, Ek-17, Ek-18 ve Ek-19’da yer alan de-
netim ve değerlendirme formları kullanılır.

Yetki devri
MADDE 31 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelikteki yetkilerini valiliklere devredebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 29/12/2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut merkezlerin uyumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce madde ba-

ğımlılığı tedavisi yapmakta olan merkezler, arındırma merkezi olarak görevlerine devam eder-
ler. Ancak, en geç 5 yıl içinde bu Yönetmeliğe uyum sağlarlar.

(2) Bu Yönetmeliğin 32 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin geçici 1 inci
maddesi kapsamında uyum süresi verilen merkezler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren üç yıl içinde bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda fiziki ve personel noksan-
lıklarını tamamlarlar. Belirlenen süre sonunda bu Yönetmeliğe uygun hale gelmeyen merkez-
lerin faaliyet izinleri Bakanlıkça iptal edilir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Bakanlıkça
oluşturulan kayıt sistemine mevcut merkezlerin, sistem kurulduktan sonra en geç 6 ay içerisinde
uyum sağlaması zorunludur.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dı-
şında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin in vitro tıbbi tanı cihazları ile
ilgili mevzuatına uyum sağlanması amacıyla, 98/79/AT sayılı İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Di-
rektifine ve 98/79/AT sayılı İn Vitro Tıbbi Tanı Cihazları Direktifinde değişiklik yapılmasına
dair 2011/100/AB sayılı Direktife paralel olarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin “Risk Düzeyi Yüksek Olan İn Vitro Tıbbi Tanı Ci-
hazlarının Listesi” başlıklı EK-II’sinin (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“- Kan tarama, tanı ve doğrulama için Varyant Creutzfeldt Jakob hastalığı (vCJD) tanı ürün-
leri.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DENİZ ARKEOLOJİSİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/4/2006 tarihli ve 26135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tara-
fından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendi-
rilebilir.

(2) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardım-
cısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün ver-
diği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle
biter. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile Üniversite Yönetim

Kurulu tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından
görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeni-
den görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere
yeni üye seçilir.

(3) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında yılda en az iki kez top-
lanır. Gerekli durumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Merkez Müdürünün oyu
yönünde karar alınmış sayılır.”

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                  10 Mart 2019 – Sayı : 30710



MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Merkez Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, arkeoloji, coğ-

rafya, deniz ile bağlantılı bilimsel konularda alanı ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta
olan on kişiden oluşur. Merkez Danışma Kurulu üyeleri, Merkez Müdürünün önerisi üzerine
Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Merkez Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dı-
şından veya yurt dışından da üye seçilebilir.

(2) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yıl-
da en az bir kez olmak üzere Merkez Müdürü tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Top-
lantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda
bulunur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FİKRİ VE SINAİ HAKLAR ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA MERKEZİ (FİSAUM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar

Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)’nin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara

Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezinin amacına, etkinliklerine,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/4/2006 26135

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 13/12/2007 26729
2- 26/8/2014 29100
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merke-

zini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; fikri ve sınai hakların uygulanmasını yaygınlaştırıl-

masını ve geliştirmesini, toplumun ilgili kesimlerinin bu hakların neler olduğu, önemi ve ko-
runması konusunda bilinçlendirilmesini, böylece toplumda fikri ve sınai haklar kültürü oluş-
turulmasını, geliştirilmesini ve sanayiye hukuki alt yapı hazırlanmasına katkıda bulunulmasını
sağlamaktır.

Merkezin etkinlik alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:
a) Araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak, ilgi alanındaki araştırmalara ve projelere

katılmak ve desteklemek.
b) Ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek.
c) Kısa ve uzun süreli kurslar ile uzmanlık kazandırmaya yönelik meslek içi eğitim

programları düzenlemek.
ç) Kamu, kurum ve kuruluşlar ile özel kesime danışmanlık hizmetleri sunmak.
d) Bilimsel nitelikli rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.
e) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği oluşturmak.
f) Üniversitenin yetkili birim ve kurullarınca istenilen diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl

için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür
yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. 
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Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık etkinlik planını ve buna bağlı mali tahmini Rek-

töre sunmak.
e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört
üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak.
b) Bir sonraki yılın mali tahminini hazırlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, fikri ve sınai haklar alanı
ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan sekiz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri,
Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeli-
ğine Üniversite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez
olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk
koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 13 – (1) 25/6/1997 tarihli ve 23030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Fikrî ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

10 Mart 2019 – Sayı : 30710                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALKINMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2009 tarihli ve 27307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki
yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür
yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört
üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli du-
rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar
oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMALI MEDENİYET VE BARIŞ 

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/5/2013 tarihli ve 28640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara
Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki
yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/8/2009 27307
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(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri

yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür

yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört

üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni

üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli du-

rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar

oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ OTİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amacına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ankara

Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, etkinliklerine, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/5/2013 28640
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Etkinlik Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları aşağıdaki hizmetleri sağlamaktır:

a) Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı, tedavi, eğitim hizmetleri ve araştırma faa-

liyetlerini yürütmek.

b) Otizm spektrum bozukluğu alanında referans tanı ve tedavi merkezi olmak.

c) Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili tüm alanlarda eğitim vermek.

ç) Otizmin nörobiyolojik, gelişimsel ve genetik temellerini araştırmak; yeni tanı ve te-

davi olanakları  geliştirmek üzere araştırma laboratuvarları kurmak.

d) Merkezin faaliyet alanına giren konularda yapılan çalışma ve uygulamaları değer-

lendirmek ve önerilerde bulunmak.

e) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili araştırma ve uygulamalar için kamu ve/veya

özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

f) Otizm spektrum bozukluklarının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında toplumu

bilinçlendiren ve farkındalık oluşturan çalışmalar yapmak.

g) Tıp bilimleri ile diğer bilim dalları arasında işbirliği ortamları oluşturmak ve ortak

çalışmalar yürütmek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak, ülke içinde

veya ülke dışında araştırma, geliştirme, bilimsel etkinliklerde bulunma, yayın faaliyetleri ve

benzeri faaliyetler yürütmek veya yürütülen faaliyetlere katılmak.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmek.

b) Otizm spektrum bozukluğuna sahip özel gereksinimleri olan çocuk ve ergenlerin bi-

reysel ve grup tedavi hizmetlerini sağlamak.

c) Merkez bünyesinde hasta ve ailelerin erken dönem eğitimlerini yürütmek, devam

edecek eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri için kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği

oluşturmak ve yürütmek.
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ç) Eğitim faaliyetleri düzenlemek ve gerektiğinde bu faaliyetleri Çocuk Sağlığı ve Has-

talıkları Anabilim Dalının ilgili bilim dalları veya eğitim ve sağlık bilimleri fakültelerinin ilgili

birimleriyle birlikte yürütmek.

d) Ebeveyn, bakım veren ve öğretmenlere yönelik eğitim hizmetleri sunmak.

e) Ülkenin ihtiyaçlarına uygun, otizm konusunda donanımlı, nitelikli doktor, hemşire,

psikolog ve benzeri elemanların yetkinliklerine katkıda bulunmak.

f) Diğer ilgili fakülteler ve diğer üniversitelerin ilgili fakülte ve birimleri ile ilişki kur-

mak, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine katkıda bulunmak.

g) Otizm spektrum bozukluğuna sahip özel gereksinimleri olan çocuk ve ergenlerin ai-

lelerine psikoeğitim ve grup terapisi destek hizmetlerini sağlamak.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda kurslar, meslek içi eğitimler ve sertifika program-

ları düzenlemek.

h) Toplumda otizmle ilgili farkındalığı artırmak, yanlış ve eksik anlayışları düzeltmek

amacıyla, basın-yayın ve görsel ve sosyal medya ortamları dâhil her türlü bilgilendirme yön-

temlerini kullanmak.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası araştırma projeleri yapmak

veya projelerde yer almak.

i) Otizm spektrum bozukluklarının sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerine ulusal ve

uluslararası toplantı, konferans, kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek

ve Merkez adına katılım sağlamak.

j) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde

geçici ya da sürekli çalışma grupları oluşturmak.

k) Araştırmalar için özel ve/veya kamu temelli mali destek temin faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl

için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri

yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür

Yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. 

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.
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b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

d) Yönetim Kurulunca onaylanan yıllık etkinlik planını ve buna bağlı mali tahmini

Rektöre sunmak.

e) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört

üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni

üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli du-

rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar

oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır ve görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile yıllık etkinlik planını hazırla-

mak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Bir sonraki yılın mali tahminini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, otizm ve Merkezin diğer

faaliyet alanları ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan onbeş kişiden oluşur. Danışma

Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma

Kurulu üyeliğine Üniversite dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez

olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk

koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 13 – (1) 13/3/1989 tarihli ve 20107 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÜPERİLETKEN TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/6/2012 tarihli ve 28323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Süperiletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki

yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri

yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür

yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

Üniversitedeki öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört

üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden gö-

revlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni

üye seçilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Gerekli du-

rumlarda Müdürün çağrısı ile toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar

oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, ilgili konularda çalış-

malar yapmış ya da yapmakta olan en fazla otuz kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Mü-

dürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine

Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yılda en az bir kez

olmak üzere Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk

koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/6/2012 28323
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Ankara Üniversitesinden:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesinde verilen yaz öğreti-

mine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesinde güz ve bahar yarıyılları dı-

şında, yazın yapılan eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci, 14 üncü, 44 üncü ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Diploma programına sahip olan ve öğretim görevi sürdüren fakülte, enstitü,

devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu, 
b) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, enstitülerde enstitü kurulunu, devlet kon-

servatuvarında konservatuvar kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yük-
sekokullarında ise meslek yüksekokul kurulunu,

c) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, enstitülerde enstitü yö-
netim kurulunu, devlet konservatuvarında konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda
yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında ise meslek yüksekokul yönetim ku-
rulunu, 

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Ankara Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Ankara Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yaz Öğretiminin Amaçları, Akademik Takvim, Süre, Dersler, Başvuru ve Kayıt Koşulları

Yaz öğretiminin amaçları
MADDE 5 – (1) Yaz öğretiminin amaçları şunlardır:
a) Öğrencilerin kayıt oldukları anadal programındaki öğreniminin yanı sıra çift anadal

veya bir yan dalda paralel öğrenim görmelerini ve başarılı öğrencilerin üst yarıyıldan ders al-
malarını sağlayarak daha kısa sürede mezun olabilmelerine imkan tanımak.

b) Öğrencilerin güz ve bahar yarıyıllarında almadıkları veya alıp başarısız oldukları
dersleri yazın da açmak suretiyle bu durumdaki öğrencilere imkan sağlamak ve bölümlerin/anabilim
dallarının zorunlu derslerinde meydana gelen birikmeleri önleyerek eğitimin verimini arttır-
mak.

c) Diğer yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Üniversitenin eğitim-öğretim im-
kanlarından özel öğrenci statüsünde yararlanmalarını sağlamak.

ç) Üniversitenin eğitim ve öğretim imkanlarını yaz aylarında da öğrencinin hizmetine
sunmak.

Akademik takvim
MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminde ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve

bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yü-
rütülür. 
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(2) Yaz öğretimi; öğrencilerin talepleri de göz önünde tutularak, ilgili kurulun önerisi
ve Senatonun onayıyla açılır. 

(3) Yaz öğretiminin başlangıç tarihi; bahar yarıyılı final sınavlarının tamamlanmasından
itibaren en az yedi gün olmak üzere belirlenir.

(4) Uzaktan öğretim programlarında yaz öğretimi açılabilmesi için ayrıca Yükseköğ-
retim Kurulunun onayı alınır.

(5) Yaz öğretiminde yabancı dil hazırlık sınıfları açılmaz.
Yaz öğretimi süresi
MADDE 7 – (1) Yaz öğretiminin süresi 5 haftadan az olamaz. Bu süreye yaz öğretimi

ara sınavları dahil, yaz öğretimi sonu sınavları ise dahil değildir. 
(2) Yaz öğretiminde açılan her bir dersin toplam ders saati, güz veya bahar yarıyıllarında

yapılan aynı dersin toplam ders saati kadardır.
(3) Yaz öğretimi sonu sınavları eğitimin tamamlandığı haftayı takip eden ilk haftada

yapılır. 
(4) Yaz öğretiminde geçen süre, öğretim süresinden sayılmaz.
Derslerin belirlenmesi ve açılması
MADDE 8 – (1) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler ve bu derslerden sorumlu

öğretim elemanları, dersleri veren birim tarafından Mart ayı sonuna kadar belirlenir. Yaz öğre-
timi programı, ilgili kurulun önerisi ve Senatonun onayıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ta-
rafından ilan edilir.

(2) Yaz öğretiminde ders açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı ön lisans ve lisans
programlarında 10’dan az olamaz. Ancak konservatuvar ve lisansüstü programlarda daha az
öğrenci ile de ders açılabilir.

(3) Üniversitenin örgün öğretim programlarında yer alan zorunlu dersler, verilmesi ge-
reken dönemlerde açılır. Verilmesi gereken dönemde açılmayan zorunlu dersler yaz öğretimine
ertelenemez.

(4) Yıllık okutulan dersler, yaz öğretiminde açılamaz.
Ders alma koşulları
MADDE 9 – (1) Öğrencinin yaz öğretiminde Üniversite veya diğer yükseköğretim ku-

rumlarından alacağı toplam ders sayısı en fazla 3 olabilir.
(2) Yaz öğretiminden yararlanmak isteyen öğrenci;
a) Öğretim süresi içinde alıp başarısız olduğu ya da sınava girme hakkını elde edemediği

dersleri,
b) 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi uyarınca tekrarlaması
gereken dersleri,

c) Üst yarıyıllara ait dersleri, ön koşul olan dersleri ya da ön koşulunu başarmış olduğu
dersleri,

alabilir.
(3) Güz ya da bahar yarıyılı sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler yaz öğretiminden

yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt işlemi yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.
Başvuru ve kayıt
MADDE 10 – (1) Yaz öğretiminde açılacak dersler, birimlerin ve Öğrenci İşleri Daire

Başkanlığının web sayfasında, en geç Haziran ayının ilk haftası öğrencilere duyurulur. 
(2) Yaz öğretimi için ders ekleme ve bırakma işlemi uygulanmaz.
(3) Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu

ve 33 üncü maddelerine göre yaz öğretiminde başarısız olan öğrencilere tek ders veya üç ders
sınavı hakkı verilir. Ancak akademik takvimde belirlenen birinci ek sınav hakkını kullanan öğ-
renci, yaz öğretimi sonunda yapılan ek sınavlardan yararlanamaz. 

(4) Yaz öğretimi ders ücretlerine ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre ger-
çekleştirilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Değerlendirme, Mezuniyet ve Öğretim Elemanları ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim
MADDE 11 – (1) Yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin başarı durumları devam, ara

sınavlar, ödev, proje, atölye, laboratuvar gibi çalışmalar yaz öğretimi sonu sınav sonuçları dik-
kate alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından, 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 41 inci
maddesi ve Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci
maddesinde belirtilen notlardan biri verilmek suretiyle belirlenir. 

(2) Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam koşulunu sağlamış olsalar bile, yaz
öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadırlar.

(3) Açılan derslerin yaz öğretimi sonu sınavına, yaz öğretiminde kayıtlı öğrenciler gi-
rebilir. Ara sınava ilgili kurullarca haklı ve geçerli görülen bir nedenle katılamayan öğrencilere,
ilgili kurul kararı ile mazeret sınavı hakkı verilebilir. Aynı nedenle öğrencinin isteği üzerine
birimin önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla öğrencinin yaz öğretimi kaydı iptal
edilebilir.

(4) Yaz öğretiminde alınan derslerin notları, genel akademik başarı not ortalamasına
katılarak değerlendirilir.

(5) Öğrencinin yaz öğretiminde aldığı derslerin notları öğrenci durum belgesinde yaz
öğretimi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir.

(6) Üniversitenin diğer enstitü/fakülte/yüksekokullarında veya yurtiçindeki diğer yük-
seköğretim kurumlarında yaz öğretimi yapan öğrencinin notlarının aktarılması ve uyarlanması,
ilgili yönetim kurulu kararı ile Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin
41 inci ve Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü
ve 35 inci maddeleri hükümlerine uygun olarak yapılır.

Mezuniyet
MADDE 12 – (1) Yaz öğretiminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı

kazanan öğrenciler; ilgili öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun sayılırlar, diploma ile
çıkış belgeleri buna göre düzenlenir.

(2) Özel öğrenci statüsü ile yaz öğretimi derslerini alıp başaranlara; öğretim süresini,
alıp başardıkları derslerin kodunu, adını, kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge verilir.
Bu belge ilgili dekan/enstitü müdürü/yüksekokul müdürü tarafından imzalanır ve bir kopyası
birimde saklanır.

Öğretim elemanları
MADDE 13 – (1) Bir öğretim elemanı, yaz öğretiminde en az biri farklı düzeyde olmak

şartıyla ön lisans/lisans ya da lisansüstü derslerden toplam üç ders verebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Ankara Üniversitesi

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 15 – (1) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara

Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER
SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner

Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine
ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin eğitim, öğ-

retim, araştırma ve uygulama birimlerinin döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hükümleri kap-
sar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 58 inci maddeleri ile 5/7/1983 tarihli ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İş-
letmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesine dayanı-
larak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygu-

lama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarları,
b) İşletme: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,
c) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
e) Yürütme Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi

Yürütme Kurulunu, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İşletmenin Faaliyet Alanları, Yönetim Organları, Harcama

Yetkilisi ve Sermaye Limiti

Faaliyet alanları 
MADDE 5 – (1) İşletme, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı

ön planda tutmak ve Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmamak kaydıyla aşağıdaki faaliyet-
lerde bulunur: 

a) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar, biyomedikal birimlerde ve atölyelerde,
insan, hayvan, bitki ve her türlü madde, malzeme üzerinde yapılacak her çeşit muayene, analiz,
deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım, üretim ile ilgili
iş ve benzeri hizmetler yapmak, bu amaçla yataklı-yataksız, sabit, geçici, gezici sağlık tesisleri
işletmek ve sağlık bilimleri ve çevre ile ilgili eğitim programları düzenlemek.
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b) Yükseköğretim kurumları dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişiler tarafından talep edilecek konularda, bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma,
uygulama ve benzeri hizmetleri yapmak, toplantı, seminer, konferans, panel ve sempozyumlar
düzenlemek, kurslar açmak ve yurt içi ve yurt dışındaki öğrencilere yazılı sınavlar yapmak.

c) Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile sınırlı olmak
üzere iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazar-
lamak ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak. 

ç) Sanayi kuruluşlarınca üretilen çeşitli malların standartlara uygunluğu konusunda ra-
porlar düzenlemek, analiz ve ölçümler yapmak, projeler hazırlamak veya uygulamak.

d) Laboratuvar ve atölyelerde her çeşit cihaz, makine, alet-edevat ve benzerlerinin üre-
tim, bakım ve onarımını yapmak.

e) Bilimsel sonuçların uygulanmasını ve teknolojiye dönüşümünü sağlamak.
f) Danışmanlık, kontrol, muayene ve benzeri hizmetler vermek, analiz ve ölçümler yap-

mak.
g) Üniversitenin eğitim-öğretim ve uygulama faaliyeti ile ilgili her türlü basım ve yayım

hizmetlerini yapmak.
Yönetim organları
MADDE 6 – (1) Üniversitenin Yönetim Kurulu İşletmenin de yönetim kuruludur.
(2) Üniversite Yönetim Kurulu; İşletmeyi idare etmek üzere Yürütme Kurulu oluştura-

bilir ve yetkilerini uygun gördüğü ölçüde Yürütme Kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu;
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilecek bir rektör yardımcısı ile dekanlar, yüksekokul
müdürleri ve diğer öğretim üyeleri arasından seçilecek üç kişi ve bir muhasebe yetkilisi olmak
üzere toplam beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu en az üç üyenin katılımı ile toplanır ve ka-
rarlar oy çokluğu ile alınır.

Harcama yetkilisi
MADDE 7 – (1) İşletmenin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde yardımcılarına, Dekanlara veya Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu,
Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürleri/Hastane Başhekimlerine devredebilir.

Sermaye limiti
MADDE 8 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 1.000,00 (bin) Türk Lira-

sıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 Sayılı Yükseköğ-

retim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri ile ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA 

CEZALARININ TEBLİGATININ ELEKTRONİK ORTAMDA 

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler

Genel Müdürlüğü kontrolörleri tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda düzen-

lenen 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesinin dördüncü fık-

rası gereğince düzenlenen idari yaptırım tutanakları ile 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi

Teşvik Kanunu ve 15/10/2008 tarihli ve 27025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizmi

Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümleri uya-

rınca verilen idari para cezalarının elektronik ortamda muhataplarına tebliğ edilmesi ile ilgili

usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 ve 26 ncı maddeleri,

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/a

maddesi ile Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönet-

meliğin 7 ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Başkanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığını,

c) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü

maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı,

ç) Elektronik tebligat: Bakanlık kontrolörleri tarafından yapılan inceleme ve denetimler

sonucunda düzenlenen idari yaptırım tutanakları ile idari para cezalarının, 4/1/1961 tarihli ve

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre Başkanlık tarafından ku-

rulan teknik altyapı üzerinden muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesini,

d) Elektronik tebligat adresi: Başkanlık tarafından internet vergi dairesi bünyesinde

oluşturulan ve Bakanlık kontrolörlerinin tebliğ işlemine uygun, elverişli elektronik ortamı,

e) Elektronik tebligat talep bildirimi: 27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin Ek 1 ve Ek 2’sinde yer alan

formu,

f) Elektronik Tebligat Sistemi: Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik teb-

ligat adresine iletilmek üzere, tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendiri-

lerek tesliminin sağlandığı sistemi,
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g) Elektronik Tebligat Portalı: Bakanlık tarafından gerekli görülen tebligat işlemlerinin

yapıldığı elektronik ortamı,

ğ) İşlem zaman bilgisi: Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği,

alındığı ve/veya kaydedildiği zaman bilgisini,

h) Muhatap: Elektronik ortamda tebligat yapılacak olanları,

ı) Olay kaydı: Elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen tüm

bilişim sistemi işlem kayıtlarını,

ifade eder.

Elektronik tebligat yapılacak kişiler

MADDE 4 – (1) Başkanlık tarafından kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kul-

lanma zorunluluğu getirilenler ile isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep eden-

ler, bu Tebliğ kapsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabilirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar,

elektronik tebligat adresi alarak Elektronik Tebligat Sistemini kullanabilirler.

(3) Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi

izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.

Diğer hususlar

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara Elek-

tronik Tebligat Sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi 7201 sayılı Tebligat Kanununda yer alan

diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir.

(2) Elektronik tebligat yapılması amacıyla Bakanlık tarafından Elektronik Tebligat Sis-

temi üzerinden tebliğ edilmek üzere Başkanlığa gönderilen belgeler için muhatabına ayrıca kâ-

ğıt ortamında tebliğ yapılmaz.

(3) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesi kapsamında zamanaşımı süresi

dolan veya dolmasına on günden az süre kalan belgeler için Elektronik Tebligat Sistemi kulla-

nılmaz ve Başkanlığa gönderilmez.

(4) Elektronik tebligat adresinin edinilmesi, elektronik tebligatın gönderilmesi ve mu-

hatabına iletilmesi, Elektronik Tebligat Sisteminden çıkış, muhatabın sorumluluğu ve uygula-

maya ilişkin diğer işlemler Başkanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürü-

tülür.

Yetki

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasını sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri

almaya, bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamaya ilişkin

tereddütleri gidermeye Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN TIBBİ TANI CİHAZLARI İÇİN ORTAK 

TEKNİK ÖZELLİKLER TEBLİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; vücut dışında kullanılan (İn Vitro) tıbbi tanı ci-

hazlarının ortak teknik özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliğinin EK-II’sinin

“A Listesi” başlıklı (a) bendinde belirtilen cihazların ortak teknik özelliklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliğine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Analitik duyarlılık (saptama limiti): Hedef belirtecin (marker) kesin olarak tespit edi-

lebildiği en düşük miktarı,

b) Analitik özgüllük: Yöntemin sadece hedef belirteci belirleyebilme yeteneğini, 

c) Doğrulama analizi: Tarama analizinde reaktif bulunan bir sonucun doğrulanması için

kullanılan analizi,

ç) Erken HIV sero-konversiyon örnekleri: p24 antijen ve/veya HIV RNA pozitif olan,

tüm antikor tarama testleri ile saptanamayan ve doğrulama analizleri ile şüpheli veya negatif

sonuç veren örnekleri,

d) Gerçek negatif: Hedef belirteç için negatif olduğu bilinen ve cihaz tarafından negatif

tanımlanan örneği, 

e) Gerçek pozitif: Hedef belirteç için pozitif olduğu bilinen ve cihaz tarafından pozitif

tanımlanan örneği,

f) HIV sero-konversiyon örnekleri: p24 antijen ve/veya HIV RNA pozitif olan, tüm an-

tikor tarama testleri ile saptanan ve doğrulama analizleri ile pozitif veya belirsiz sonuç veren

örnekleri, 

g) Hızlı test: Otomatik prosedür içermeyen ve hızlı sonuç vermek üzere tasarlanmış

olan, tek başına veya küçük serilerde kullanılan kalitatif veya yarı kantitatif in vitro tıbbi tanı

cihazlarını,

ğ) Nükleik asit çoğaltma (amplifikasyon) teknikleri (NAT): Bir hedef dizisinin çoğal-

tılması, sinyalinin güçlendirilmesi ya da hibridizasyon ile nükleik asitlerin saptanması ve/veya

miktarlarının belirlenmesi için kullanılan testleri, 

h) Tanısal duyarlılık: Hedef belirteç varlığında cihazın pozitif sonuç verme olasılığını,

ı) Tanısal özgüllük: Hedef belirteç yokluğunda cihazın negatif sonuç verme olasılığını,
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i) Tutarlılık (robustness): Bir analitik işlemin yöntem parametrelerinde küçük ama ön-

görülen değişkenlerden etkilenmeme kapasitesini ve normal kullanımı süresince güvenilirli-

ğinin bir göstergesini, 

j) Tüm sistem hata oranı: Tüm sürecin imalatçı tarafından belirtildiği şekilde uygulan-

dığında ortaya çıkan hata sıklığını,

k) Virüs tiplendirme analizi: Primer enfeksiyon tanısı veya tarama için kullanılmayan,

pozitif olduğu bilinen örneklerin tiplendirilmesi için yapılan analizi,

l) Yalancı negatif: Hedef belirteç için pozitif olduğu bilinen ancak cihaz tarafından ne-

gatif tanımlanan örneği, 

m) Yalancı pozitif: Hedef belirteç için negatif olduğu bilinen ancak cihaz tarafından

pozitif tanımlanan örneği,

n) Yönetmelik: Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeli-

ğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmeliğin EK-II/A Listesindeki Ürünler İçin Ortak Teknik Özellikler

Ortak teknik özellikler

MADDE 5 – (1) İnsan örneklerinde, HIV enfeksiyonu (HIV 1 ve 2), HTLV I ve II ile

Hepatit B, C, D’nin belirteçlerinin saptanması, doğrulanması ve miktar ölçümü için kullanılan

reaktiflerin ve reaktif ürünlerin performans değerlendirmesine yönelik ortak teknik özellikler

aşağıdaki genel ilkeleri sağlar:

a) Tarama veya tanısal testler olarak piyasaya arz edilen virüs enfeksiyonlarını tespit

etmeye yönelik cihazlar Ek-1’de yer alan Tablo 1’de öngörülmüş olan duyarlılık ve özgüllük

gerekliliklerini karşılar. Tarama analizleri için ayrıca (ı) bendi hükmü uygulanır. 

b) İmalatçı tarafından, serum veya plazma dışındaki vücut sıvılarını (idrar, tükürük ve

benzeri) test etmek için tasarlanan cihazlar, serum veya plazma testlerinde duyarlılık ve öz-

güllük için belirtilen ortak teknik özellikler ile ilgili aynı gereklilikleri karşılar. Performans de-

ğerlendirmesinde; aynı bireylerden alınan örnekler, hem onaylanacak testlerde hem de serum

veya plazma analizlerinde test edilir. 

c) İmalatçı tarafından kişisel test cihazı olarak tasarlanan cihazlar,  profesyonel kullanım

amaçlı cihazlardaki duyarlılık ve özgüllük için belirtilen ortak teknik özellikler ile ilgili aynı

gereklilikleri karşılar. Cihazın çalışması ve kullanım kılavuzunun/talimatlarının doğrulanması

için performans değerlendirmesinin ilgili bölümleri uygun son kullanıcılar tarafından yürütülür

veya tekrarlanır. 

ç) Tüm performans değerlendirmeleri, en son teknolojik yeniliklere sahip olan kulla-

nımdaki bir cihaz ile doğrudan karşılaştırılarak yapılır. Karşılaştırma için kullanılan cihaz, per-

formans değerlendirmesi sırasında piyasada bulunuyorsa bu cihazda CE işareti bulunur.

d) Değerlendirme sırasında uyumsuz sonuçlar belirlendiyse, bu sonuçlar;

1) Uyumsuz örneğin ileri test sistemleriyle değerlendirilmesi,

2) Alternatif yöntem veya belirteç kullanılması,

3) Hastanın klinik durumunun ve tanısının yeniden gözden geçirilmesi,
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4) Takip örneklerinin test edilmesi,

ve benzeri diğer yöntemlerle mümkün olduğunca çözüme kavuşturulur.

e) Performans değerlendirmeleri Türkiye popülasyonuna eşdeğer bir popülasyon üze-

rinde yapılır.

f) Performans değerlendirmesinde kullanılan pozitif örnekler, söz konusu hastalık veya

hastalıkların farklı evreleri, farklı antikor paternleri, farklı genotipleri, farklı alt tipleri, mutant-

ları ve benzerlerini yansıtacak şekilde seçilir.

g) Gerçek pozitifler ve sero-konversiyon örnekleri ile duyarlılık aşağıdaki şekilde de-

ğerlendirilir:

1) Sero-konversiyon sırasındaki tanısal test duyarlılığı geçerli ve güncel teknolojiye

uygun olur. Ek-1’de yer alan Tablo 1’e uygun olarak, onaylanmış kuruluş ya da imalatçı firma

tarafından yapılmış olan aynı ya da ek sero-konversiyon panellerinin ileri test sonuçları ilk per-

formans değerlendirme verilerini doğrular. Sero-konversiyon panelleri, negatif kan örneği ile

başlar ve kısa aralıklı kan örneklerini içerir. 

2) HBsAg ve anti-HBc testleri hariç olmak üzere, kan taramaya yönelik cihazların CE

işareti alabilmesi için Ek-1’de yer alan Tablo 1’e uygun olarak tüm gerçek pozitif örneklerin

pozitif olarak tespit edilmesi gerekir. (ç) bendi dikkate alınarak HBsAg ve anti-HBc testleri

için yeni cihaz asgari olarak geçerliliği gösterilmiş olan mevcut kullanımdaki cihaza eşdeğer

bir performansa sahip olmalıdır.

3) HIV testleri ile ilgili olarak; tüm HIV sero-konversiyon örnekleri pozitif olarak ta-

nımlanır ve en az 40 erken HIV sero-konversiyon örneği test edilir. Sonuçların, geçerli ve gün-

cel teknolojiye sahip cihaz ile elde edilen sonuçlara uyumlu olması gerekir. 

ğ) Tarama analizlerinin performans değerlendirmesi, örnek alma işleminden itibaren

en fazla bir gün olacak şekilde 25 adet pozitif ‘aynı güne ait’ taze serum ve/veya plazma örne-

ğini içerir. Nadir görülen enfeksiyonlar durumunda ise mevcutsa 25 adet pozitif örnek içerir.

h) Performans değerlendirmesinde kullanılan negatif örnekler, testin kullanımının amaç-

landığı hedef popülasyonu (kan bağışçıları, yatarak tedavi gören hastalar, hamile kadınlar ve

benzeri) yansıtacak şekilde tanımlanır. 

ı) Ek-1’de yer alan Tablo 1 kapsamında tarama analizlerinin performans değerlendir-

meleri için en az iki kan bağış merkezinden bağışçı popülasyonları incelenir ve ilgili popülas-

yonlar, ilk kez kan veren bağışçıları dışarıda bırakmayacak şekilde seçilmiş olan ardışık kan

bağışlarından oluşturulur.

i) Ekteki tablolarda aksi belirtilmemişse cihazlar, kan bağış örneklerinde en az % 99,5

oranında bir özgüllüğe sahip olur. Özgüllük, hedef belirtecin negatif olduğu kan bağışçıların-

daki tekrarlayan reaktif (yalancı pozitif) sonuçların sıklığı kullanılarak hesaplanır.

j) Performans değerlendirmesinin bir parçası olarak cihazlar potansiyel girişime yol

açabilecek maddelerin etkisini belirlemek üzere değerlendirilir. Potansiyel girişime yol açabi-

lecek maddelerin değerlendirilmesi bir dereceye kadar reaktifin yapısına ve analizin konfigü-

rasyonuna bağlı olacaktır. Her bir yeni cihaz için temel gerekler kapsamında ihtiyaç duyulan

risk analizinin bir parçası olarak potansiyel girişime yol açabilecek maddeler tanımlanır. Bu

tanımlamada;

1) İlişkili enfeksiyonları temsil eden örnekler,
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2) Multipar (birden fazla gebelik geçirmiş) kadınlardan veya romatoid faktörü pozitif

hastalardan alınan örnekler,

3) Rekombinant antijenler için ekspresyon sisteminin bileşenlerine karşı oluşan insan

antikorlarını (örneğin, anti-E.coli veya anti-maya) içeren örnekler,

ve benzeri diğer örnekler yer alabilir. 

k) İmalatçı tarafından serum ve plazma ile kullanılmak üzere tasarlanan cihazların per-

formans değerlendirmesinde serum/plazma eşdeğerliğinin gösterilmesi zorunludur. Bu eşde-

ğerlilik, 25 pozitif ve 25 negatif olmak üzere en az 50 bağışçı örneği için gösterilir.

l) Plazma ile kullanılmak üzere tasarlanan cihazlar için performans değerlendirmesinde,

imalatçının cihazla kullanım için belirttiği bütün antikoagulanları kullanarak cihazın perfor-

mansı doğrulanır. Bu doğrulama, 25 pozitif ve 25 negatif olmak üzere en az 50 bağışçı örneği

için gösterilir.

m) Gerekli risk analizinin bir parçası olarak yalancı negatif sonuçlara yol açan tüm sis-

tem hata oranı, düşük pozitif örneklerde yapılan tekrar analizlerinde belirlenir.

n) Eğer Yönetmeliğin Ek II’sinin “A Listesi”nde yer alan yeni bir in vitro tıbbi tanı ci-

hazı spesifik olarak ortak teknik özellikler kapsamında yer almıyorsa, ilgili bir cihaza ait ortak

teknik özellikler dikkate alınır. İlgili cihazlar, farklı esaslar (aynı veya benzer kullanım amacı

ya da benzer riskler gibi) temelinde tanımlanabilir.

(2) HIV antikor/antijen kombine testlerine ilişkin ek gereklilikler aşağıdaki hususları

kapsar:

a) Tek p24 antijeni tespitine yönelik beyan içeren, anti HIV ve p24 antijen tespitine yö-

nelik HIV antikor/antijen kombine testleri, p24 antijeni için analitik duyarlılık kriteri de dâhil

olmak üzere Ek-1’de yer alan Tablo 1 ve Tablo 5’e uygun olmalıdır.

b) Tek p24 tespitine yönelik beyan içermeyen,  anti HIV ve p24 tespitine yönelik HIV

antikor/antijen kombine testleri, p24 için analitik duyarlılık kriteri hariç Ek-1’de yer alan

Tablo 1 ve Tablo 5’e uygun olmalıdır.

(3) Nükleik asit çoğaltma (amplifikasyon) teknikleri (NAT) için ek gereklilikler aşağı-

daki hususları kapsar:

a) Hedef dizi çoğaltma analizlerinde her bir test örneği için iç (internal) kontrol güncel

ve geçerli teknolojik özellikleri yansıtır. Bu kontrol; mümkün olduğunca ekstraksiyon, çoğalt-

ma/hibridizasyon ve saptama gibi tüm süreç boyunca kullanılır. 

b) NAT analizleri için analitik duyarlılık veya saptama limiti % 95 pozitif eşik değeri

olarak ifade edilir. Bu değer, bir uluslararası referans materyalinin (örneğin, bir Dünya Sağlık

Örgütü standardı veya kalibre edilmiş referans materyali) seri dilüsyonlarını izleyen test çalış-

malarının % 95’inin pozitif sonuçlar verdiği durumdaki analit konsantrasyonudur.

c) Genotip saptaması uygun primer veya prob tasarım validasyonuyla gösterilir ve ay-

rıca belirlenmiş genotip örnekleri test edilerek geçerli kılınır.

ç) Kantitatif NAT analizlerinin sonuçları, uluslararası standartlara veya kalibre edilmiş

referans materyallerine göre izlenebilir nitelikte olur ve mümkünse belirli uygulama alanlarında

yararlanılan uluslararası birimlerle ifade edilir. 

d) NAT analizleri sero-konversiyon döneminden önceki antikor negatif örneklerde virüs

tespit etmek için kullanılabilir. İmmün komplekslerdeki virüsler serbest virüslerle karşılaştı-
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rıldığında (örneğin santrifüj basamağı sırasında) farklı davranış gösterebilirler. Bu nedenle tu-

tarlılık çalışmalarına antikor negatif (sero-konversiyon öncesi) örneklerin dâhil edilmesi önem-

lidir.
e) Tutarlılık çalışmaları süresince, olası taşınarak bulaşmanın araştırılmasına yönelik

en az beş kez ardışık yüksek pozitif ve negatif örneklerle çalışılır. Yüksek pozitif örnekler,
doğal olarak yüksek virüs titreleri olan örneklerden oluşur.

f) Yalancı negatif sonuçlara yol açan tüm sistem hata oranı, düşük pozitif örnekler test
edilerek belirlenir. Düşük pozitif örnekler, % 95 pozitif eşik virüs konsantrasyonunun üç misline
eşdeğer bir virüs konsantrasyonunu içerir.

g) NAT yöntemlerine ilişkin performans değerlendirme kriterleri Ek-1’de yer alan
Tablo 2’de belirtilmiştir.

(4) İnsan örneklerinde sadece immünolojik analizler için HIV enfeksiyonu (HIV 1 ve 2),
HTLV I ve II, Hepatit B,C,D test hedeflerinin saptanması, doğrulanması ve miktar tayini ama-
cıyla kullanılan reaktiflerin ve reaktif ürünlerin imalatçı tarafından salıverilme testleri için ortak
teknik özellikler aşağıdaki hususları kapsar: 

a) İmalatçının salıverilme test kriterleri; her lotun ilgili antijenleri, epitopları ve anti-
korları tutarlı olarak belirlediğini garanti eder.

b) Tarama analizleri için imalatçının lot salıverilme testleri, ilgili analit için en az 100
negatif örneği içerir.

(5) ABO kan grubu sistemi ABO1 (A), ABO2 (B), ABO3 (A, B); Rh kan grubu sistemi
RH1 (D), RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5(e) ve Kell kan grubu sistemi KEL1 (K) olarak lis-
telenen kan grubu antijenlerinin tespitine yönelik reaktiflerin ve reaktif ürünlerin performans
değerlendirmesine ilişkin ortak teknik özellikler aşağıdaki genel ilkeleri sağlar: 

a) Tüm performans değerlendirmeleri, en geçerli ve güncel teknolojik yeniliklere sahip
olan kullanımdaki bir cihaz ile doğrudan karşılaştırılarak yapılır. Karşılaştırma için kullanılan
cihaz, performans değerlendirmesi sırasında piyasada bulunuyorsa bu cihazda CE işareti bu-
lunur.

b) Değerlendirmenin bir bölümünde uyumsuz sonuçlar belirlendiyse bu sonuçlar;
1) Uyumsuz örneğin ileri test sistemleriyle değerlendirilmesi,
2) Alternatif bir metot kullanılması,  
ve benzeri yöntemler aracılığıyla mümkün olduğunca çözüme kavuşturulmalıdır.
c) Performans değerlendirmeleri Türkiye popülasyonuna eşdeğer bir popülasyon üze-

rinde yapılır.
ç) Performans değerlendirmesinde kullanılan pozitif örnekler varyant ve zayıf antijen

ifadesini yansıtacak şekilde seçilir.
d) Performans değerlendirmesinin bir parçası olarak cihazlar, potansiyel girişime yol

açabilecek maddelerin etkisini belirlemek üzere değerlendirilir. Potansiyel girişime yol açabi-
lecek maddelerin değerlendirilmesi, bir dereceye kadar reaktifin yapısına ve analizin konfigü-
rasyonuna bağlı olacaktır. Her bir yeni cihaz için temel gerekler kapsamında ihtiyaç duyulan
risk analizinin bir bölümü olarak potansiyel girişime yol açabilecek maddeler tanımlanır.

e) Plazma ile kullanılmak üzere tasarlanan cihazlar için performans değerlendirmesi,
imalatçının cihazla kullanım için belirttiği bütün antikoagülanları kullanarak cihazın perfor-
mansını doğrular. Bu doğrulama, en az 50 bağışçı örneği için gösterilir.
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f) ABO kan grubu sistemi ABO1 (A), ABO2 (B), ABO3 (A, B); Rh kan grubu sistemi

RH1 (D), RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5(e) ve Kell kan grubu sistemi KEL1 (K) olarak lis-

telenen kan grubu antijenlerinin tespit edilmesi için reaktiflerin ve reaktif ürünlerin performans

değerlendirmesine ilişkin kriterler Ek-1’de yer alan Tablo 9’da belirtilmiştir. 

(6) ABO kan grubu sistemi ABO1 (A), ABO2 (B), ABO3 (A, B); Rh kan grubu sistemi

RH1 (D), RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5(e) ve Kell kan grubu sistemi KEL1 (K) olarak lis-

telenen kan grubu antijenlerinin tespitine yönelik reaktiflerin ve reaktif ürünlerin imalatçı ta-

rafından salıverilme testleri için ortak teknik özellikler aşağıdaki genel ilkeleri sağlar: 

a) İmalatçının salıverilme test kriterleri; her lotun ilgili antijenleri, epitopları ve anti-

korları tutarlı olarak belirlediğini garanti eder.

b) İmalatçı için lot salıverilme test gereklilikleri Ek-1’de yer alan Tablo 10’da belirtil-

miştir.

(7) Kan taraması için Varyant Creutzfeldt Jakob hastalığı (vCJD) analizlerine ilişkin

ortak teknik özellikler, Ek-1’de yer alan Tablo 11’de belirtilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ;

a) İn vitro tıbbi tanı cihazları için ortak teknik özellikler hakkında 2002/364/AT sayılı

Komisyon kararını tadil eden 27/11/2009 tarihli ve 2009/886/AT sayılı Komisyon Kararı,

b) İn vitro tıbbi tanı cihazları için ortak teknik özellikler hakkında 2002/364/AT sayılı

Komisyon kararını tadil eden 27/11/2009 tarihli ve 2009/886/AT sayılı Komisyon Kararının

4/12/2009 tarihli Düzeltici Kararı, 

c) İn vitro tıbbi tanı cihazları için ortak teknik özellikler hakkında 2002/364/AT sayılı

Komisyon kararını tadil eden 20/12/2011 tarihli ve 2011/869/AB sayılı Komisyon Kararı, 

dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Atıf

MADDE 7 – (1) 7/4/2005 tarihli ve 25779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut

Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliğine yapılan atıflar

bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 7/4/2005 tarihli ve 25779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut

Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 2411/1-1 

—— • —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

 
 2301/1-1 
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Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2393 

—— • —— 
İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2395 
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İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2397 

—— • —— 
İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2398 
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İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2394 

—— • —— 
İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2396 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Çamur Koyulaştırma Filtreleri İçin Polipropilen Monoflament Filtre Torbaları, GP 

Filtreleri İçin Polipropilen Kesikli Elyaf (Staple) Filtre Torbaları, Pres Filtreler İçin Polipropilen 

Monoflament Filtre Bezleri, Multiflament Destek Bezleri, Şlam Pres Filtre Bezleri, Mekanik 

Filtre Bezleri Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

 

İhale Kayıt No:2019/111205 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14 06100 Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00- 458 58 01 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 

 

1 I. Kademe Çamur Koyulaştırma Filtre Torbası (Monoflament) Adet 1.000 

2 II. Kademe Çamur Koyulaştırma Filtre Torbası (Monoflament) Adet 500 

3 GP Filtre Torbası (Kesikli Elyaf (Staple)) Adet 7.000 

Putsch (PKF 100-86)    

4 Membran Plaka Bezi (7D 52/66 Q 10) Adet 1.400 

5 Basınç Plaka Bezi (7D 52 Q 10) Adet 700 

6 Membran Plaka Destek Bezi (7 UQ 15-1) Adet 1.500 

7 Basınç Plaka Destek Bezi (7 UQ 15-2) Adet 1.500 

AES (FP 1200)    

8 Membran Plaka Bezi (AMB 1200) Adet 50 

9 Chamber (Ara) Plaka Bezi (ACB 1200) Adet 50 

10 Plaka Destek Bezi  Adet 150 

11 Baş Plaka Bezi (ABB 1200)  Adet 20 

12 Son Plaka Bezi (ASB 1200) Adet 20 

Filtre Bezleri   

13 Şlam Pres Filtre Bezi (En: 93 cm) Metre 10.000 

14 Mekanik Filtre Bezi (En: 81 cm) Metre 1.000 
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b) Teslim yeri : Ankara Şeker Fabrikası (Merkez Ambarı) Etimesgut / 

Ankara  

c) Teslim tarihi  : Alıma konu malların tamamı en geç 16 Temmuz 2019 

tarihine kadar Ankara Şeker Fabrikası, Merkez Ambarına 

kalem bazında tek partide teslim edilecektir.  

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 22.03.2019 Cuma günü, saat 14:00  

4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır, 

5-İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No:14 06100 Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve ihale 

dokümanı, KDV.dahil TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6-Teklifler 22.03.2019 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 06100 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2357/1-1 

—— • —— 

SÜLFÜRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Sülfürik Asit Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 

İKN: 2019/111281  

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

c) Telefon ve faks numarası : 0 312 458 55 00 Faks: 0 312 458 58 00-458 58 01 
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2- İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı :  1.000 ton Sülfürik Asit 

b) Teslim yeri : Ağrı, Ankara, Burdur, Elazığ, Erciş, Ereğli, Eskişehir, 

Ilgın, Kars, Kastamonu, Malatya, Susurluk, Uşak, Yozgat 

Şeker Fabrikalarına teslim edilecektir.  

c) Teslim tarihi  : Sülfürik Asitin teslimatına; Eylül 2019 ayında başlanacak 

olup, teslimat takvimi ilgili şeker fabrikalarının 

verecekleri termin programına göre olacaktır. 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Mithatpaşa Cad. No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 26.03.2019 Salı günü, saat 14.00  

4- İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5- İhale dokümanları Mithatpaşa Caddesi No:14 (06100) Yenişehir/ANKARA 

adresindeki Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Satınalma Servisinde görülebilir ve 

şartnameler (KDV dahil) TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresden temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6- Teklifler, 26.03.2019 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No.14 (06100) 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7- İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10- Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 2356/1-1 
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YÖRGÜÇ ŞLAM GÖLETİ İÇERİSİNDE BİRİKMİŞ ŞLAM KÖMÜRÜNÜN  

TAMAMI İŞLETMECİYE SATILACAKTIR 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Aşağıda açık koordinatları verilen Kurumumuz G.L.İ. Müdürlüğü bünyesindeki Yörgüç 

Şlam Göleti içerisinde birikmiş şlam kömürünün tamamı İşletmeci’ye satılacaktır. 

 

İLİ  İLÇESİ  Geçici Teminat (TRY)  İhale Tarihi  Dosya Bedeli (TRY)  

Kütahya  Tavşanlı  1.000.000  27.03.2019  500  

 

Göletin Yer aldığı Ruhsat No  : İR:4364  

Gölet Bilgileri  : Yaklaşık 2,5 milyon m3 hacmindeki şlam kömürünü 

  ihtiva eden Yörgüç Şlam Göletidir.  

İşin Süresi  : 5 yıl  

Şlam Göleti Koordinatları  : 

 

YÖRGÜÇ ŞLAM GÖLETİ 

NOKTA 

NO 
Y X 

NOKTA  

NO 
Y X 

1 451681.946 4394105.790 4 451481.693 4395417.094 

2 451263.608 4394268.554 5 451913.270 4395359.344 

3 451265.155 4394643.512 6 451972.408 4395046.999 

 

1. İhale ile ilgili dökümanlar Genel Müdürlüğümüz Satınalma Daire Başkanlığı’nın 1105-

B no.lu odasında incelenebilir.  

2. İhale ilgili şartname ve ekleri, bedeli TKİ Genel Müdürlüğü Muhasebe Dairesi 

Başkanlığı’na yatırıldıktan sonra Satınalma Dairesi Başkanlığı’nın 1105-B no.lu odasına 

müracaat etmek suretiyle temin edilebilir.  

3. İsteklilerin tekliflerini gerekli belgeleriyle birlikte 27.03.2019 Çarşamba günü saat 

14:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.  

4. Teklif zarfları elden teslim edilecek olup posta ile gelen teklifler dikkate alınmaz.  

5. Teklif zarfları, aynı gün saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz İhale ve Satınalma 

Komisyonunda açılacaktır.  

6. Kurumumuz, bu ihaleyi kendi mevzuatına göre yapacaktır. 

 2317/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
27.02.2019 tarihli ve 30699 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan 

öğretim üyesi ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
 

SEHVEN YAYIMLANAN İLAN 

BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI AD AÇIKLAMA 

Edebiyat Fakültesi Çağatay Lehçeleri Profesör 1 
 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

İktisat Politikası Profesör 1 
 

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

Sağlık Kurumları 
Yöneticiliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 İlgili alanda doktora yapmış olmak 

 
DÜZELTİLMİŞ HALİ 

BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI AD AÇIKLAMA 
Edebiyat Fakültesi Sibir Lehçeleri Profesör 1 

 
İktisadi ve İdari 

Bilimleri Fakültesi 
İktisat Teorisi Profesör 1 

 

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

Sağlık Turizmi 
İşletmeciliği 

(Disiplinler arası) 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 İlgili alanda çalışmaları bulunmak 

 
 2374/1/1-1 

—— • —— 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İPTAL İLANI 
27.02.2019 tarihli ve 30699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aşağıdaki öğretim üyesi 

kadroları iptal edilmiştir. 
 

BİRİMİ ANABİLİM DALI ÜNVANI AD AÇIKLAMA 

İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

İşletme alanında doktoralı olup, 
uluslararası işletmeler üzerine çalışmış 
olmak 

Mühendislik 
Fakültesi 

Elektrik Tesisleri 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Elektrik elektronik mühendisi olup, 
elektrik tesisleri üzerine çalışmış 
olmak 

Mühendislik 
Fakültesi 

Kontrol ve 
Kumanda Sistemler 

Dr. Öğr. 
Üyesi 

1 
Elektrik elektronik mühendisliği 
alanında doktora yapmış olup, 
konverterler üzerine çalışmış olmak 

Mühendislik 
Fakültesi 

Telekomünikasyon 
Dr. Öğr. 

Üyesi 
1 

Elektrik elektronik mühendisi olup, 
akıllı şebekeler üzerine çalışmış olmak. 

 
 2374/2/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
–– Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi

(FİSAUM) Yönetmeliği
–– Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Ankara Üniversitesi Süperiletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği
–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarının

Tebligatının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Tebliğ
–– Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları İçin Ortak Teknik Özellikler Tebliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


