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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

MİLLÎ MAYIN FAALİYET MERKEZİ KURULMASINA İLİŞKİN KANUN İLE
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6586 Kabul Tarihi: 22/1/2015

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde gerçek-

leştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliğine yönelik faaliyetleri
yürütecek Millî Mayın Faaliyet Merkezinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyetinin tamamında insani amaçlı mayın

ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları kap-
sar.

(2) Millî Mayın Faaliyet Merkezi, Bakanlar Kurulu kararı ile görevlendirilmesi hâlinde
yurt dışında da faaliyet gösterebilir.

(3) 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı
Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun kapsamında yürütülen faa-
liyetler, bu Kanun kapsamı dışındadır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Akreditasyon: Askerî unsurlar dâhil tüm kurum ve kuruluşların teşkilatının, teçhiza-

tının, eğitim seviyesinin ve çalışma usullerinin, mayın ve/veya patlamamış mühimmat temiz-
leme işlemi için belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol ve takip edilerek yetkilendiril-
mesini,
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b) Bakan: Millî Savunma Bakanını,
c) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını,
ç) İnsani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme: Mayın ve/veya pat-

lamamış mühimmatın bulunduğu alanın herhangi bir amaçla kullanıma açılmasına yönelik, za-
man ve maliyet baskısı olmadan, çalışanların ve üçüncü şahısların can güvenliğine öncelik ve-
rilerek sürdürülen faaliyetlerin tamamını,

d) Kalite güvence faaliyeti: Mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği yapan ku-
ruluşun çalışma etkinliğini bozmayacak şekilde, bu kuruluşun belirlenen standartlara uygun
çalışıp çalışmadığının takip ve kontrol edilmesi, tespit edilen aksaklıklara anında müdahale
edilerek düzeltilmesinin sağlanması, gerektiğinde standartlara uygun temizlik yapıldığından
şüphe edilen alanların yeniden temizlettirilmesi, risk tespit edilen durumlarda işin durdurulması
ve tüm bu hususların Merkeze düzenli olarak rapor edilmesi faaliyetini,

e) Kalite kontrol faaliyeti: Mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği yapılan ala-
nın Merkez tarafından belirlenen orandaki kısmının, örnekleme yöntemiyle yeniden temizlik
işlemine tabi tutulması suretiyle kontrol edilmesini,

f) Mayın: Kara, deniz ve hava araçlarını tahrip etmek veya hasara uğratmak, personeli
öldürmek ve yaralamak suretiyle muharebe edemez duruma getirmek amacıyla, bir kap içeri-
sine yerleştirilmiş olan patlayıcı, aydınlatma veya kimyasal harp maddelerini,

g) Mayın faaliyeti: Mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme işlemini ve bu iş-
lemin gerçekleştirilmesi ile ilgili diğer faaliyetleri,

ğ) Merkez: Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığını,
h) Millî mayın faaliyet planı: Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde bulunan mayın

ve/veya patlamamış mühimmat ile kirletilmiş bölgelerin, belirlenen önceliklere göre yıllık ve
üç yıllık temizleme planlarını, bu faaliyetlere ilişkin kaynak planlamasını, dönem içinde mayın
faaliyeti ile ilgili gerçekleştirilmesi planlanan diğer faaliyetleri içeren planı,

ı) Millî mayın temizleme standartları: Uluslararası mayın temizleme standartlarında
belirtilen esaslar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleştirilecek ma-
yın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerinde aranacak ve uygulanacak esas-
ların yer aldığı dokümanı,

i) Patlamamış mühimmat: İşleme tabi tutulmuş, tapalanmış, kurulmuş veya kurulmamış,
kullanılmak üzere hazırlanmış veya kullanılmış ancak işlevini yerine getirmede başarısız olmuş
mühimmatı,

j) Sertifikasyon: Mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme sürecinin sonunda,
temizlik faaliyetlerinin istenen standartlarda ve derinlikte gerçekleştirildiğine, temizlik yapılan
arazinin temizliği yaptıran kuruluşa devredildiğine ilişkin düzenlenen; temizliği yapan, temizlik
sürecini denetleyen ve temizlik faaliyetini yaptıran kuruluşlar tarafından imza altına alınan bel-
geyi,

k) Uluslararası mayın temizleme standartları: Birleşmiş Milletler tarafından, mayından
etkilenen ülkelerce yürütülen insani amaçlı mayın temizleme faaliyetlerinin planlanması, uy-
gulanması ve yönetilmesi konularında rehber doküman olarak kullanılması maksadıyla hazır-
lanarak yayımlanan dokümanı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevler

Kuruluş
MADDE 4 – (1) Türkiye Cumhuriyetinin sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani

amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerine yönelik politikaları
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belirlemek, bu faaliyetleri planlamak ve yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak gerçek-
leştirilmesini takip etmek, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyon ve
işbirliğini sağlamak amacıyla Bakana bağlı olarak Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı
kurulmuştur.

Görev, yetki ve sorumluluklar
MADDE 5 – (1) Merkezin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili

bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak; millî politika, strateji, öncelikler ve iş
planlarını içeren millî mayın faaliyet planını oluşturmak ve Bakanlar Kurulunun onayına sun-
mak.

b) Millî mayın faaliyet planını uygulamak, yürütülen faaliyetleri takip ve kontrol etmek,
aksaklıklarla ilgili tedbir almak.

c) Millî mayın temizleme standartlarını hazırlamak, güncellemek ve yayımlamak.
ç) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetlerinin ulusal düzenlemelere ve ulus-

lararası mayın temizleme standartlarına uyumlu olarak yürütülmesini sağlamak.
d) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetleri konusundaki gelişmeler hakkında

Bakanlar Kuruluna rapor vermek, kamuoyuna ve ihtiyaç duyulan yerlere açıklamalarda bulun-
mak.

e) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat mağdurlarına yardım konusunda, yasal dü-
zenlemeler kapsamında yürütülen işlemleri takip etmek ve gerektiğinde iyileştirici önlemler
alınmasına yönelik girişimlerde bulunmak.

f) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat içerdiği bilinen veya şüphelenilen alanlara
ilişkin bilgileri, bu kapsamda gerçekleştirilen keşif faaliyetlerini, bu alanların bulundukları böl-
geye, bölge halkına ve ulusal menfaatlerimize etkisini, söz konusu alanların temizlenmesinin
sağlayacağı fayda ve mahsurları, temizlenen alanlara ilişkin bilgi ve raporları, mayın ve patla-
mamış mühimmat kaza ve olayları ile bu kaza ve olaylardan etkilenenlere ilişkin detaylı ve
istatistiki bilgileri, mayın risk eğitimi kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan işlemleri, ayrıca
mayın faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi takip etmek, yönetmek ve ista-
tistiki veriler üretmek maksadıyla, mayın faaliyetleri bilgi yönetim sistemini kurmak ve işlet-
mek.

g) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat sorunu ve toplum üzerindeki farklı etkilerine
ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmak amacıyla bilgi toplama ve analiz sistemi tesis etmek.

ğ) Merkezin faaliyetlerinin etkili yönetimini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulacak iç
sistemleri ve usulleri oluşturmak.

h) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetini gerçekleştirecekleri akredite etmek,
yapacağı denetimlerde aykırı bir durum tespit etmesi hâlinde akreditasyonları iptal etmek.

ı) Kalite güvence ve kalite kontrol faaliyetleri ile sertifikasyon işlemlerini gerçekleş-
tirmek.

(2) Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı; Merkezin hizmetlerini mevzuata, millî ma-
yın faaliyet planına ve kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütmek ve faaliyet alanına giren ko-
nularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli
olup, Merkezin icraatından ve emri altındakilerin faaliyetlerinden ve işlemlerinden Bakana
karşı sorumludur.

(3) Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı ve Merkezin her kademedeki yöneticileri,
gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına
devredebilirler.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personele İlişkin Hükümler

Sözleşmeli personel çalıştırma
MADDE 6 – (1) Merkezde; bu Kanunla verilen görevlerin yürütülmesi için, 14/7/1965

tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalış-
tırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda söz-
leşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı sayılır. Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Millî Savunma Uzmanına
ödenen aylık net tutarının yıllık ortalamasını aşmamak üzere Bakan tarafından tespit edilir. Ça-
lıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı elliyi geçemez.

(2) Merkezde çalıştırılacak sözleşmeli personelin hizmete alınmaları, görev ve yetkileri,
nitelikleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, sözleşmenin fesih hâlleri ile diğer hususlar Ba-
kanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Görevlendirme
MADDE 7 – (1) 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum
ve kuruluşlarında çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal
hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Merkezde görevlendirilebilir.
Merkezin bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu mad-
de kapsamında görevlendirilen personel, kurumlarında aylıklı izinli sayılır. İzinde oldukları
sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde
hesaba katılır. Bunların geçici görev yollukları Merkez tarafından ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bütçe ve mali işlemler
MADDE 8 – (1) Merkezin yürüteceği faaliyetlere ilişkin giderler, Bakanlık bütçesine

bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.
(2) Millî mayın faaliyet planında yer alan projeler kapsamında gelecek yıllara yaygın

yüklenmelere girişmeye Bakan yetkilidir.
Tedarik işlemleri
MADDE 9 – (1) Merkez tarafından mayın faaliyetlerine ilişkin yapılacak mal ve hizmet

alımları, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fık-
rasının (b) bendi kapsamında yapılır ve bu alımlarda eşit koşullarda yerli firmalara öncelik ve-
rilir.

Muafiyet
MADDE 10 – (1) Merkez tarafından gerçekleştirilen insani amaçlı mayın ve/veya pat-

lamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurt dışından getiri-
lecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanlar gümrük ver-
gilerinden muaftır.

Yetki devri
MADDE 11 – (1) Bakanlar Kurulu, millî mayın faaliyet planında yer alan projelerin

veya projelerin Maliye Bakanlığınca belirlenecek belli bir limite kadar olan kısmının güncel-
leme yetkisini Bakana devredebilir.
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MADDE 12 – 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 2 nci maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – Askerlik çağı her erkeğin nüfus kayıtlarında yazılı olan yaşına göredir
ve yirmi yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden başlayarak kırk bir yaşına girdiği
yılın ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok yirmi bir yıl sürer. Bu süre, Genelkurmay
Başkanlığının göstereceği lüzum, Millî Savunma Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu ka-
rarıyla beş yıla kadar uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar askerliklerini, vatandaşlığa alındıkları tarihteki
yaş ve öğrenim durumlarına göre o yaştaki Türk vatandaşı yükümlüler gibi yaparlar. Bunlardan
gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıl-
dıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl yirmi iki yaşında olanlar askerlik yapmış
sayılırlar. Bunların askerlikleri, istekleri hâlinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren iki
yıl süreyle ertelenir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına
giren doğumlularla işlem görürler. Bunlar, seferberlik hâlinde ihtiyaca göre askere sevk edile-
bilirler.

Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığını
kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik safahatları dikkate alınarak bu Kanunun du-
rumlarına uyan hükümlerine göre yürütülür.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kanunlarına göre zorunlu askerlik hizmetini yerine ge-
tirdiklerini belgelendiren Türk vatandaşları bu Kanun hükümlerine göre askerlik yapmış sayı-
lırlar.

Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen esaslara göre; yurt dışında doğan ve ikamet eden-
ler ile kanuni rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan bulundukları ülke vatan-
daşlığını da kazanan Türk vatandaşları, talepleri hâlinde, durumlarına uyan ve bu Kanunun ön-
gördüğü askerlik statülerinden biri içerisinde askerlik mükellefiyetlerini otuz sekiz yaşını ta-
mamladıkları yılın sonuna kadar yerine getirebilirler veya tabiiyetinde bulundukları diğer ül-
kede askerlik yapmış olduklarını belgelemek kaydıyla mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayı-
lırlar. Bunların otuz sekiz yaş sonuna kadar askerlikleri ertelenmiş kabul edilir.”

MADDE 13 – 1111 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Askerliğe elverişli olup olmadıklarının tespiti için memuriyet mahalli dışındaki asker
hastanesine gönderilmelerinde zaruret görülenlerin harcırahı, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanununun 8 inci maddesine göre ödenir. Ayrıca, bunların konaklama giderleri anılan
Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasında yer alan hükümlere göre ödenir.”

MADDE 14 – 1111 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İzin, istirahat veya hava değişimine gönderilecek olan erbaş ve erlerin ne kadar süreyle izinli,
istirahatli veya hava değişimli olduklarını gösterir belge birlik komutanlıklarınca yükümlülere
elden verilir, ayrıca bu belgelerin bir nüshası da yükümlülerin terhislerinde kıta şahsi dosyası
ile birlikte askerlik şubesine gönderilir.”

“Bu maddede yazılı izinlerin dışında izin vermeye, Genelkurmay Başkanlığının teklifi
ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Verilecek bu izinlerin askerlik
hizmetinden sayılıp sayılmayacağı Bakanlar Kurulu kararında gösterilir.”

MADDE 15 – 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
nununun ek 81 inci maddesinin birinci fıkrasına “uzman erbaşlar” ibaresinden sonra gelmek
üzere “, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca
araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar” ibaresi eklenmiştir.
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MADDE 16 – 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesi-
nin (b) fıkrasına “Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden sonra gel-
mek üzere “Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş ve Müfettiş
Yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – 6/5/1960 tarihli ve 7471 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve
Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanun”un adı “Türk Silahlı Kuvvetleri Giyecek
ve Teçhizatı Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 – 7471 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri personele

ilk nasıp istihkakı hariç istihkak olarak verilecek veya tahsis edilecek giyecek ve teçhizatına
ilişkin hususları belirlemektir.

Bu Kanun; Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askeri personeli ve bu personele giyecek
ile teçhizatını istihkak olarak verecek veya tahsis edecek birlik, karargâh ve kurumları kapsar.

Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Türk Silahlı Kuvvetleri: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandar-

ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını,
b) Askeri personel: Subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jan-

darma, uzman erbaş, askeri öğrenci, sözleşmeli erbaş ve erler ile bunların adayları, erbaş ve
erler ile yedek personeli,

c) İstihkak: Askeri personel tarafından kullanılmasına ve ilgili mevzuatı kapsamında
sarfına yetki verilen giyecek ve teçhizatının cins ve miktarını,

ç) Tahsis: Askeri personel tarafından bir hizmetin ifası amacıyla veya hizmetin devamı
süresince kullanılmasına ve ilgili mevzuatı kapsamında sarfına yetki verilen giyecek ve teçhi-
zatının cins ve miktarını,

ifade eder.”
MADDE 19 – 7471 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – Askeri personele, yönetmelikle tespit edilen giyecek ve teçhizatı istihkak

olarak; hizmetin özelliğine göre, ihtiyaç duyulan giyecek ve teçhizatı ise tahsis olarak verilir.
İstihkak veya tahsis olarak kullanılmak üzere verilecek giyecek ve teçhizatının cins,

miktar ve miadını gösteren istihkak veya tahsis listelerini belirlemeye; tespit edilen giyecek ve
teçhizatına yenilerini ilave etmeye veya ihtiyaç kalmayanları iptal etmeye, miktar ve miatla-
rında değişiklik yapmaya Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine ilgisine göre Millî Sa-
vunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 20 – 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanu-
nunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 57 – Türk Silâhlı Kuvvetleri sağlık işlerinde, askerlerin fizik ve moral du-
rumlarının takibi ile koruyucu ve askerî sağlık hizmetlerinin yürütülmesi esastır. 31/5/2006 ta-
rihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri saklıdır.

Bu hizmetin yerine getirilmesinden kıta komutanları, karargâh veya askerî kurum amir-
leri ile bunların tabipleri sorumludur.

Türk Silâhlı Kuvvetleri sağlık teşkillerindeki sağlık hizmetleri, harekât ihtiyaçları hariç
ulusal sağlık mevzuatında yer alan hizmet standartlarına göre yürütülür.”

MADDE 21 – 211 sayılı Kanunun 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 58 – Türk Silâhlı Kuvvetlerinde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında;

çevre sağlığı, kişisel sağlık ve hijyen, ilk yardım, bağışıklama, bulaşıcı hastalıklar ile tütün ve
madde kullanımının önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği, okul sağlığı, sağlıklı beslenme, barınma
ve giyinme, fiziksel performans ve etkinliklerin artırılması ile koruyucu sağlık hizmetlerine
ilişkin diğer tedbirler alınır.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                   3 Şubat 2015 – Sayı : 29256



Askerî sağlık hizmetleri; göreve uyarlık ve elverişlilik kontrolleri ile periyodik veya
zorunlu kontrolleri, sağlık raporu kontrolünü, tıbbi tehditlerin önlenmesini ve ortadan kaldırıl-
masını, tahliye, tedavi, sağlık lojistiği ve askerî sağlığa ilişkin diğer ihtiyaçları kapsar.”

MADDE 22 – 211 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 59 – Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, askerî öğrenciler,

erbaş ve erler ile bunların adayları, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sağlık
açısından; göreve uyarlık ve elverişlilik ile periyodik veya zorunlu kontrollere ya da sağlık ra-
poru kontrolüne tabi tutulabilir.”

MADDE 23 – 211 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 60 – Kıta, karargâh ve askerî kurum tabipleri kadrolarda gösterilir.
Kadroda gösterilen tabip mevcut değilse aynı yerdeki diğer kıta, karargâh veya askerî

kurumlarda görevli bir tabip yahut Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilecek yeterli sayıda
tabip kıta, karargâh veya askerî kurum tabibi olarak görevlendirilir. Tabip görevlendirilmesinin
mümkün olmadığı hâllerde, en yakın resmî sağlık hizmet sunucusundan ya da Sosyal Güvenlik
Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmet sunucularından istifade edilerek sağlık hizmetleri yürü-
tülür.”

MADDE 24 – 211 sayılı Kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 61 – Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile sivil personel,

hastalıklarını bizzat veya başka bir vasıta ile amirlerine bildirmeye mecburdurlar. Amirler bun-
ları öncelikle kendi kıta, karargâh ve askerî kurumlarının tabiplerine gönderir. Acil durumlarda
5510 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Birinci basamak ve üst basamaklardaki muayene ve te-
davilerin safahat ve sonuçları, bizzat veya başka bir vasıta ile amirlere bildirilir.

Üst basamak sağlık hizmet sunucularına sevk işlemleri ile buralardaki muayene ve te-
daviler, 5510 sayılı Kanun esaslarına göre yürütülür.

Personelin askerî veya sivil sağlık teşkillerindeki muayene ve tedavi sonucunun Türk
Silâhlı Kuvvetlerindeki görevlere uyarlık bakımından takibi, gerekiyorsa 59 uncu madde kap-
samında kontrolü sağlanmak suretiyle, kıta komutanları, karargâh veya askerî kurum amirleri
ile bunların tabipleri tarafından yapılır.”

MADDE 25 – 211 sayılı Kanunun 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 62 – Hastalanan öğrenciler ile erbaş ve erler, hastalıklarını amirlerine derhâl

haber vermeye mecburdur. Hasta; vizite zamanında kıta, karargâh veya askerî kurum tabibine,
mesai saati haricinde ise nöbetçi tabibe gösterilir. Hastalar, acil hâllerde, doğrudan en yakın
askerî veya sivil sağlık teşkiline gönderilir veya ulusal acil sağlık sisteminden yararlandırılır.

Amirler, hastalanmış olmakla birlikte bu durumu bildirmediği tespit edilenleri, muayene
ve tedaviye ya da 59 uncu madde kapsamında kontrole göndermeye yetkilidir.

Üst basamak sağlık hizmet sunucularına sevk edilen öğrenciler ile erbaş ve erler, mua-
yene ve tedavilerinin safahat ve sonuçlarını bizzat veya başka bir vasıta ile amirlerine ve kıta,
karargâh veya askerî kurum tabibine bildirirler. Muayene ve tedavi sonucunun Türk Silâhlı
Kuvvetlerindeki görevlere uyarlık bakımından takibi, gerekiyorsa 59 uncu madde kapsamında
kontrolü sağlanmak suretiyle, kıta komutanları, karargâh veya askerî kurum amirleri ile bun-
ların tabipleri tarafından yapılır.

Askerlik hizmetini yapmakta iken hayati önemi haiz bir hastalığının bulunduğu resmî
sağlık kurulu raporuyla tespit edilen erbaş ve erlerden, genel sağlık sigortası dışında başlanmış
tedavileri devam etmekte iken terhis edilenlerin yarım kalan tedavilerine; terhis tarihini mü-
teakip genel sağlık sigortası kapsamında hemen sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün
olmayanlar için üç aylık süreyi aşmamak kaydıyla bu hizmetlerden yararlanabilecekleri tarihe
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kadar devam olunur. Bu şekilde tedavisine devam olunanların azami üç aylık süre içindeki her
türlü tedavi giderleri ile tedavileri süresince ödenmesi gereken yol ücretleri ve gündelikleri, il-
gisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığının bütçesinden karşılanır. Ancak bu fıkra kapsamında tedavisine başlanmış olup
terhislerinden sonra da tedavilerine devam olunması gerekenlerden terhislerini müteakip genel
sağlık sigortası kapsamında hemen sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün olanlar ile bu
durumda olmayanlardan genel sağlık sigortası tescillerini 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre
bir aylık süre içinde yaptıranlardan tedavilerine devam olunması gerekenlerin tedavi süreleri,
genel sağlık sigortası hükümlerine uygun olarak tedavilerinin yapılması kaydıyla bir yıla kadar
uzatılabilir.

Terhislerini müteakip dördüncü fıkra uyarınca genel sağlık sigortası dışında tedavisine
devam olunacakların askerî hastanelere sevkleri, yerleşim yerlerindeki veya yerleşim yerlerine
en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanır. Bunların kendileri ile sevk edildiği yere bir kimse
refakatinde gitmesi resmî tabip raporuyla gerekli görülenlerin refakatçisine; gidiş ve dönüş yol
ücreti ile gidiş ve dönüş süresi için gündelik, sevk eden askerlik şubesi tarafından peşin veya
avans olarak ödenir. Yol ücretinin ödenmesinde şehirlerarası karayolu toplu taşım vasıtası üc-
retleri; gündelikte ise en düşük dereceli devlet memuru gündeliği esas alınır.”

MADDE 26 – 211 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 63 – Görevli oldukları kıta, karargâh veya askerî kurumun bulunduğu yerden

başka bir yerde hastalanan subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel ve askerî öğrenciler
ile erbaş ve erler; hastalıklarını, bulunduğu mahaldeki en yakın kıta komutanlığına ya da ka-
rargâh veya askerî kurumun amirliğine haber verir. Bu kıta komutanı ya da karargâh veya askerî
kurumun amiri, hastaların muayene ve tedavisinin yapılabileceği en yakın askerî veya sivil
sağlık hizmet sunucularına sevk edilmesini sağlar ve hastanın kıta, karargâh veya kurumuna
ve mahallin garnizon komutanlığına haber verir. Garnizon komutanlığı ya da kıta, karargâh
veya askerî kurumun bulunmadığı yerlerde hastalananlar, bulundukları yerdeki sivil sağlık hiz-
met sunucularına müracaat ederler. Bunlar, durumları ile tedavi safahat ve sonuçlarını amirle-
rine mümkün olan en kısa sürede bildirirler.

İzindeyken hastalanan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ile sivil per-
sonel birinci fıkrada yazılı esaslara tabi olmadan tercihlerine göre askerî veya sivil sağlık hizmet
sunucularına müracaat edebilirler. Bunlar, durumları ile tedavi safahat ve sonuçlarını mümkün
olan en kısa sürede amirlerine bildirirler. İzindeyken hastalanan uzman erbaşlar hariç erbaş ve
erler ile öğrenciler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 27 – 211 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 64 – Acil vakalarda hasta, en yakın askerî veya sivil sağlık hizmet sunucu-

suna müracaat eder ve durumunu mümkün olan en kısa sürede amirine bildirir.”
MADDE 28 – 211 sayılı Kanunun 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 65 – Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarından; genel sağlık sigortalısı sayıl-

mayanlar ile genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık hizmetlerinden bakmakla yükümlü
olunan kişi sıfatıyla yararlanması mümkün bulunmayanların muayene ve tedavi masrafları ile
tedavilerine bağlı nakil ve sevk giderleri, ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Ge-
nel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanır.”

MADDE 29 – 211 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 66 – Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel ve askerî öğrenciler

ile erbaş ve erlerin yurt içinde ve yurt dışında vefatı hâlinde; genel hükümlere göre belirlenecek
cenaze giderleri ile cenazenin talep edilen yere nakli ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı,
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanır.
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Yurt dışında bulunanların eş, üst soy, alt soy, erkek ve kız kardeşleri, evlat edinen ve
evlatlık ile üvey çocuklarının ölümleri hâlinde, bunların cenazelerini yurda getirmek için ya-
pılması zorunlu olan giderler de birinci fıkrada yazılı makamlarca ödenir.

Askerlik hizmetini yapmakta iken vefat eden erbaş ve erlerin mezarlarının yapım gi-
derleri, birinci fıkra hükümlerine göre ayrıca ödenir.”

MADDE 30 – 211 sayılı Kanunun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 67 – Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel ve askerî öğrenciler

ile erbaş ve erler hakkında askerî veya sivil sağlık sunucuları tarafından düzenlenen sağlık ra-
porları neticesinde yapılacak işlemler yönetmelikle belirlenir.

Askerî veya sivil sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen raporlar ve diğer sağlık
kayıtları, personel ve sağlık bilgi sistemleri ile özlük dosyalarında muhafaza edilir.”

MADDE 31 – 211 sayılı Kanunun 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 69 – Aşağıda belirtilenler askerî sağlık kurum ve kuruluşlarında sivil hastalar

için ayrılan kontenjana tabi olmaksızın muayene ve tedavi edilirler:
a) Subay, astsubay, uzman jandarma, sivil personel, uzman erbaşlar ve bunların emek-

lileri ile kendi özel kanunlarında belirtilen yükümlülüklerini tamamlayarak istifa eden veya
emeklilik mevzuatı gereği, diğer şartları sağlamalarına rağmen yaşla ilgili şartları sağlamama-
ları nedeniyle emeklilik haklarını elde edemeden ayrılanlar ve vefat etmiş olsalar dahi bunların
eş, üst soy, alt soy, erkek ve kız kardeşleri, evlat edinen ve evlatlık ile üvey çocukları.

b) Harp ve vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölen yedek subay, erbaş
ve erlerin aylık almaya müstahak dul ve yetimleri.

c) Harp ve vazife malulü yedek subay, erbaş ve erlerle bunların 5510 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre sağlık hizmetinden yararlanabilecek aile fertleri ile dul ve yetimleri.

d) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malullüğü aylığı bağlanan ve bu nedenle
okullarından ilişiği kesilen harp okulları, üniversite ve yüksekokullar ile astsubay meslek yük-
sekokulları ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığına bağlı fakülte ve yüksekokullarda
öğrenimde bulunan askerî öğrenciler ile bunların 5510 sayılı Kanuna göre sağlık hizmetlerinden
yararlanabilecek aile fertleri, bunların vazife malullüğünü gerektiren sebeplerden dolayı ölüm-
leri hâlinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri ve uzun süreli tedavi gerektiren
hastalıklar nedeniyle okulları ile ilişikleri kesilenlerden ilişiklerinin kesilmesine neden olan
sağlık sorunu giderilinceye kadar tedavisi devam eden askerî öğrenciler.

e) Kendi özel kanunlarında belirtilen usul, esas ve sürelere ilişkin hususlar saklı kalmak
kaydıyla, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli subay, astsubay, uzman erbaşlar, söz-
leşmeli erbaş ve erler ile bunların 5510 sayılı Kanun ve kendi özel kanunları gereği sağlık hiz-
metinden yararlanabilecek aile fertleri.

f) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hiz-
met Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan
kişiler ile bunların eşleri.

g) Türk Silâhlı Kuvvetleri adına öğrenim görmek üzere temel ve intibak eğitimine tabi
tutulanlardan 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun
56 ncı maddesi gereğince vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri ve bunların
5510 sayılı Kanuna göre sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek aile fertleri ve bu şekilde temel
ve intibak eğitimine tabi tutulanlardan aynı maddeye göre vazife malulü sayılmalarını gerek-
tiren sebeplerle hayatını kaybedenler üzerinden dul veya yetim aylığı almakta olanların kendi-
leri.”
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MADDE 32 – 211 sayılı Kanunun 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 70 – Yabancı devletlerin silâhlı kuvvetler mensupları ve bunların bakmakla

yükümlü oldukları kişiler, 5510 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, uluslararası
antlaşmalar ile taraflar arasındaki ikili anlaşmalarda yer alan hükümler doğrultusunda sağlık
hizmetlerinden yararlandırılırlar. Yukarıda belirtilenler dışında kalan yabancı uyruklu hastalar
ise, 5510 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sivil hastalara tanınan kontenjanlar
dâhilinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.”

MADDE 33 – 211 sayılı Kanuna 70 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddeler eklenmiştir.

“MADDE 70/A – Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları ile bu Kanunda belirlenen esaslara
göre yakınlarının ikinci ve üçüncü basamak muayene ve tedavilerini sağlamak, 59 uncu mad-
dede belirtilen rapor, muayene ve diğer sağlık hizmetleri ile askerlerin ve adayların sıhhi ye-
terliklerini tespit etmek, kontenjan dâhilinde sivil kişilere sağlık hizmeti vermek maksadıyla
askerî ihtiyaçlar dikkate alınarak Genelkurmay Başkanlığınca asker hastaneleri kurulur.

MADDE 70/B – Kıta, karargâh ve askerî kurumlarda; sağlığa uygun ve temiz olan içme
ve kullanma suları ile muayenesi yapılarak temin edilen güvenilir gıda maddeleri tüketime su-
nulur.

İçme ve kullanma suları ile gıda maddelerinin temininden tüketimine kadar alınacak
gıda ve su güvenlik tedbirleri, Türk Silâhlı Kuvvetleri gıda kontrol teşkillerince yürütülen kont-
rol, denetim ve laboratuvar faaliyetleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelik
ile belirlenir.”

MADDE 34 – 211 sayılı Kanunun 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 71 – Hayvanların bakımı, barındırılması, beslenmesi, sağlığı ve eğitimi ni-

zamlara uygun olarak yerine getirilir.”
MADDE 35 – 211 sayılı Kanunun 72 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 72 – Hastalanan hayvanlar derhâl kıta, karargâh, kurum veya garnizonda gö-

revli Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu veteriner hekime bildirilir.
Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu veteriner hekim veya yeterli tedavi ünitesi bulunma-

yan yerlerde hasta hayvanların muayene ve tedavisi sırasıyla; bölgedeki askerî hayvan klinik-
leri, kamu veya üniversite veteriner hekimleri veya hayvan hastaneleri tarafından yapılır. Bu
da yoksa muayene ve tedavi hizmeti temin edilebilir. Bunların yem, tedavi, yer ve malzeme
giderleri ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Gü-
venlik Komutanlığı bütçelerinden karşılanır.”

MADDE 36 – 211 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 73 – Görev yapabilirlik yeteneklerini kaybeden hizmet hayvanlarının yeni-

den sahiplenme yapılıncaya kadar geçen süredeki bakımı ve refahı ile ilgili yem, tedavi, yer
ve malzeme giderleri ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı
veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden karşılanır.”

MADDE 37 – 211 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 2 – Asker kişilerin kıta, karargâh ve kurumlarda ya da görev esnasında

veya görev yerlerinde ölümü hâlinde soruşturma ve kovuşturma süresince yasal mirasçılarını
temsil etmek üzere kendilerinin seçtiği bir avukat vekil olarak görevlendirilir. Fiili veya hukuki
imkânsızlık nedeniyle görevlendirme yapılamaması hâlinde bu görev, baro tarafından belirle-
necek bir avukat tarafından yürütülür. Yasal mirasçıların avukatının gelmesi hâlinde baro tara-
fından seçilen avukatın görevi sona erer. Görevlendirilen vekilin savcılıkça yapılacak olay yeri
inceleme, ölü muayenesi ve otopsi ile tanık ve bilirkişi dinlenmesi işlemleri sırasında hazır bu-
lunması zorunludur.
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Ölenin yasal mirasçıları tarafından seçilen veya baroca görevlendirilen vekilin ücreti
müteveffanın mensubu olduğu bakanlığın bütçesine konulacak ödenekten karşılanır; avukat
tutma, baro tarafından seçim ve avukatlık ücretinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, Millî
Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde
müştereken çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 38 – 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununun 1 inci mad-
desinin birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut ertelenmiş
olsa bile, bir suçtan hükümlü olmamak, ceza soruşturması veya kovuşturması altında olmamak
yahut bir suçtan yargılanıp da hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulun-
mamak,”

MADDE 39 – 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu-
nunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “lisansüstü öğrenimi tamamlamış olan-
larda ise otuziki yaşını” ibaresinden sonra gelmek üzere “, uzmanlığını tamamlamış tabipler
için otuzbeş yaşını” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 40 – 926 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – Teğmen-yüzbaşı (dâhil) rütbelerindeki subayların bu rütbelerdeki kıta

hizmet süresi yönetmelikle belirlenir. Şu kadar ki, 31 inci maddenin birinci fıkrasının (b) ve
(c) bentlerine dayanarak yapılan indirim, 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendiyle 58 inci
madde gereğince verilen kıdem süreleri bu sürelerden düşülür.”

MADDE 41 – 926 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Kıdem alanlar, kazaî veya idari kararlarla nasıpları lehe düzeltilenler ile açığa alınma-
ları, tutuklanmaları, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme hariç firar veya izin tecavüzünde
bulunmaları nedeniyle terfi edemeyen ve rütbe kıdemliliği onanmayanlardan, haklarında ko-
vuşturmaya yer olmadığına, kamu davasının açılmasının ertelenmesine veya düşmesine yahut
ortadan kaldırılmasına, firar veya izin tecavüzü suçlarından verilecekler hariç olmak üzere hük-
mün açıklanmasının geri bırakılmasına, beraatine, kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptı-
rımlara çevrilmesine veya cezanın ertelenmesine karar verilenler hakkında, emsalleri terfi etmiş
veya rütbe kıdemliliği onanmış olmak şartıyla, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak,
bu durumda olanların rütbe terfi ve rütbe kıdemlilikleri, hükmün veya kararın kesinleşme ta-
rihinden geçerli olarak yapılıp emsalleri tarihine götürülür. Bu şekilde yapılan terfi ve rütbe
kıdemliliklerinde maaş farkı ödenmez.”

MADDE 42 – 926 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
(1) numaralı alt bendine “kovuşturmaya yer olmadığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “hük-
mün açıklanmasının geri bırakılmasına,” ibaresi eklenmiş ve (b) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“b) Yedek subay okullarını bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olmak üzere asteğmen
nasbedilirler.”

MADDE 43 – 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde ve beşinci fıkrasının (4) numaralı bendinin birinci cümlesinde yer alan “para ce-
zasına çevrilmiş” ibaresi “seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, haklarında hükmün açık-
lanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Cezası ertelenen veya seçenek yaptırımlara çevrilenler hariç olmak üzere subayların;
1. Şahsi hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkumiyetleri hâlinde, infaz süresinden fazla ol-

mamak üzere gözaltı, tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreleri,
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2. Açığı gerektiren bir suçtan mahkumiyet hâlinde açıkta geçen süreleri,
3. Haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya buna bağlı düşme kararı

verilse dâhi, firar veya izin tecavüzünde bulundukları askeri mahkeme kararı ile sabit olanların
firarda veya izin tecavüzünde geçen süreleri,

kıdemlerinden düşülür.
Bu işlem, firar, izin tecavüzü veya açıkta geçen süreler bakımından hükmün veya ka-

rarın kesinleşmesini, şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalar bakımından, cezanın kısmen veya tama-
men infazını müteakip son rütbeye nasıp tarihinin düzeltilmesi suretiyle derhâl yapılır.”

MADDE 44 – 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire çevrilmiş” ibaresi “Ertelenmiş, seçenek yap-
tırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 45 – 926 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “ölüm veya ağır hapis cezasını” ibaresi “ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet
hapis cezasını” şeklinde ve aynı fıkranın (c) bendi ile (h) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bunlardan;
1. Yargılama sonunda beraatlerine, haklarındaki kamu davasının her ne sebeple olursa

olsun ortadan kaldırılmasına veya duruşmanın tatiline veya davanın düşmesine veya kamu da-
vasının reddine veya Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin kesilmesini gerektirmeyecek şe-
kilde hükümlülüklerine yahut haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar ve-
rilenlerin açıkları, haklarındaki kararın kesinleşmesi beklenmeksizin kaldırılır.

2. Soruşturmaya konu olan fiillerin hizmetlerine devama engel olmadığı anlaşılanların
açıkları, haklarında karar verilmesi beklenmeksizin kaldırılabilir.

3. Açıkta bulunanlar hakkında her üç ayda bir yapılacak değerlendirme sonucunda veya
diğer nedenlerle açıklarının kalkması gerektiği değerlendirilenlerin açıkları kaldırılır.”

“Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezalarının infazı sıra-
sında subaylar er gibi iaşe edilir.”

MADDE 46 – 926 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Hükümlü olma nedeniyle ayırma: Ertelenmiş, seçenek yaptırımlara çevrilmiş, hük-
mün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ve affa uğramış olsalar bile Devletin şah-
siyetine karşı işlenen suçlarla, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 131 inci maddesinin birinci
fıkrasının az vahim hâli hariç, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, iftira gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet
kırıcı nitelikteki suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olan astsubaylar hakkında, hizmet sürele-
rine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.”

MADDE 47 – 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinin altıncı fıkrasına “adlî sicilden
çıkarılmış” ibaresinden sonra gelmek üzere “, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
ması kararı verilmiş” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 48 – 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Dış kaynaktan muvazzaf tabip olarak temin edilen personel Devlet hizmet yükümlü-

lüğüne tabi tutulmaz. Ancak Türk Silâhlı Kuvvetlerinde iki yıl görev yapmadan her ne şekilde
olursa olsun ayrılanlar hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.”
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MADDE 49 – 926 sayılı Kanunun 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç)
bentleri ile (e) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Harp Akademileri Eğitimi bünyesinde verilen Kuvvet Harp Akademisi ve Silahlı
Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi eğitimlerini veya komutanlık ve karargâh subaylığı
öğrenimini bitiren subayların ve Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri
Eğitim Merkezi Komutanlığınca düzenlenen Astsubay Üst Karargâh Hizmetleri Eğitimini bi-
tiren astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır.

ç) Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal
uzmanlık eğitimi ile Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya ecza-
cılıkta doktora eğitimini bitirenlerin yükümlülükleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar
uzatılır.”
“Ancak, yaş haddinden, herhangi bir nedenle resen veya kadrosuzluktan emekli edilecekler ile
tutuklulardan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere bu yükümlülük süresi uygulanmaz.”

MADDE 50 – 926 sayılı Kanunun 125 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 125 – Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubayların barışta her

yıl otuz gün yıllık planlı izin hakları vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli
mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir.

Yıllık izinlerin verilmesi, zaman ve süresi, hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle
kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir.

Bu Kanun kapsamına giren personele, nasbedildikleri tarihten aynı yılın 31 Aralık ta-
rihine kadar olan süre için yıllık planlı izinleri orantılı olarak verilir. Bu izinlerin ne şekilde
verileceği yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 51 – 926 sayılı Kanunun 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde
hayatı tehlikeye girecek anne, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza ge-
çirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin
sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları ko-
runarak üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin
bitimini müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu bent hükmü
aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Aylıksız izinli olarak ge-
çirilen süreler mecburi hizmet süresinden sayılmaz. Yedek subaylara verilen refakat izinleri
askerlik hizmetinden sayılmaz.”

MADDE 52 – 926 sayılı Kanunun 127 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
yer alan “yıllık” ibaresi “yurt dışına gidecek subay ve astsubaylara, 125 inci maddenin birinci
fıkrasında belirtilen yıllık planlı” şeklinde değiştirilmiş ve birinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkranın (c), (e) ve (f) bentleri kapsamında verilecek olan izinlerde izin verme
yetkisi, Genelkurmay Başkanlığınca belirlenen esaslar dâhilinde devredilebilir. Yetki devri hâl-
lerinde, verilen yurt dışı izinleri yetki devri yapan makamlara bildirilir.”

MADDE 53 – 926 sayılı Kanunun 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 129 – Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esastır. Ancak hizmet, alı-

konulma, esaret ve sair zorunlu nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kulla-
namayanların izinleri, müteakip sene içinde verilebilir. Bu müddet hiçbir suretle toplam altmış
günü geçemez.
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Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan
veya amirin onayıyla bu Kanun kapsamına giren personel izinden geriye çağrılabilir.”

MADDE 54 – 926 sayılı Kanunun 130 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 130 – Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere, izin süreleri subay ve astsu-

bayların hizmetlerinden sayılır.”
MADDE 55 – 926 sayılı Kanunun 131 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-

le eklenmiştir.
“Bu hâllerde, bu Kanun kapsamına giren personel, izinden geriye çağrılabilir.”

MADDE 56 – 926 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 176 – Subay ve astsubaylara, 657 sayılı Kanun uyarınca Devlet memurlarına

ödenen miktar, usul ve esaslarda doğum yardımı ödeneği verilir.”
MADDE 57 – 926 sayılı Kanunun 199 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madalya ve nişan alan veya almaya hak kazananların ölümleri hâlinde bu madalya ve

nişanlar kendileri tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, en büyüklerinden başla-
mak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa annesine, baba ve annenin boşan-
mış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumda
eşine, eşinin de yokluğu hâlinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hü-
kümlerine göre kanuni mirasçılarına intikal eder.

Kendilerine madalya ve nişan intikal edenlerin ölümleri hâlinde, bu madalya ve nişan-
lar; en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına o da yoksa anne-
sine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun velayeti kimde ise ona, anne ve
babanın olmadığı durumda eşine, eşinin de yokluğu hâlinde 4721 sayılı Kanun hükümlerine
göre kanuni mirasçılarına intikal eder.”

MADDE 58 – 926 sayılı Kanunun 202 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “erbaş
ve erlerden” ibaresi “askerî öğrenciler ile erbaş ve erlerden” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fık-
raya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Askerî öğrencilerden ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girenler, proje
ve sempozyumlarda Türk Silâhlı Kuvvetlerini başarıyla temsil edenler ile eğitim, öğretim aşa-
malarında başarılı olanlar,”

MADDE 59 – 926 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Harp okul-
ları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, astsubay meslek yüksek okulları” ibaresi ve “veya pro-
fesör, doçent” ibaresinden sonra gelmek üzere “, yardımcı doçent” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 60 – 926 sayılı Kanunun ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Muvazzaflık hizmeti dışında olmak üzere, seferde ya da talim veya manevra maksa-
dıyla barışta silâh altına alınan yedek subay ve yedek astsubaylar ile yedek uzman jandarmalar,
erbaş ve erlerden, önceden tabi oldukları sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde emeklilik veya
yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı bağlanmış olanlar hakkında 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
30 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz ve bu aylıkları aynı şekilde ödenmeye devam olunur.
Ancak, ödenmeye devam olunacak emeklilik veya yaşlılık aylığı ya da malullük aylığı tutarının,
yukarıda belirtilen sebeplerle kıtaya iltihaklarından itibaren silâh altında bulundukları günlere
karşılık gelen kısmının, aynı süre için Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrıldıkları tarihteki rütbe,
kıdem ve kademelerine göre hesaplanacak kıst ya da tam aya ilişkin aylık veya harçlık tutarın-
dan daha düşük olması hâlinde aradaki fark ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma
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Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca ödenir. Ayrıca, bu fıkrada belirtilen
sebeplerle silâh altına alınmış olanlardan, sigortalılık ilişkisi kurulmasını gerektirmemekle bir-
likte bunlardan silâh altında bulundukları dönemde 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde
belirtilen sebeplerle malul olan ya da hayatını kaybedenler hakkında tabi oldukları sosyal gü-
venlik mevzuatının bu malullüğe ilişkin hükümleri uygulanır.”

MADDE 61 – 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasının üçüncü paragrafına
aşağıdaki cümleler ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Diğer kamu kurum ve kuruluşları kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilen tabip ve diş tabiplerinden Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta ve
diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alanlara ve bu Kanunun ek 26 ncı maddesi kapsamında,
Türk Silâhlı Kuvvetlerine bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretim üyesi,
uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabiplerine de sağlık hizmetleri tazminatı ödenir.
Bunlardan tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alanlara, kurumlarınca döner sermaye
gelirlerinden ödenenler de dâhil olmak üzere herhangi bir ad altında ek ödeme yapılmaz.
Ek 26 ncı madde kapsamında görevlendirilenlere ödenecek sağlık hizmetleri tazminatına ilişkin
hususlar aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ayrıca belirlenir.”

“Bu fıkraya göre yapılacak ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, taz-
minat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan
benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 62 – 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 34 – Subay ve astsubayların bu Kanun esaslarına göre yapılacak nasıp

düzeltme işlemlerinin onayı, ilgili kuvvet komutanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığı için bu komutanlıklar) Kurmay Başkanı tarafından yapılır.”

MADDE 63 – 4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanu-
nunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanının en az dört yıl üye olarak görev yapmış
hâkim sınıfından seçeceği bir üye Genel Sekreterlik görevini yapar. Bu görev için ayrıca kadro
verilir.”

MADDE 64 – 1602 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Başkanlar Kurulu; Başkan, Daire Başkanları ve Genel Sekreterden oluşur.”
MADDE 65 – 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kur-

bağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk Silâhlı Kuvvetleri uçuş eğitimi teşkillerinden veya Kuvvet Komutanlıkları, Jan-
darma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tertip edilen yurt içi
veya yurt dışındaki uçuş okulu veya kurslarından pilotluk diploması alan ve diploması usulüne
göre onaylanan kimseye pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuşa başlayanlara pilot
adayı denir.”

MADDE 66 – 2629 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinin
üçüncü cümlesinde yer alan “pilot, silah sistem subayları ve seyrüsefer subaylarına” ibaresi
“pilot, silah sistem subayları, seyrüsefer subayları ve uçuş ekibi personeline” şeklinde değişti-
rilmiştir.

MADDE 67 – 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanu-
nunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci ve beşinci cümleleri ile beşinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde, dördüncü fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde yer alan “hükümlü olmamak” ibareleri
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“hükümlü olmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakıl-
ması veya buna bağlı düşme kararı verilmemiş olmak” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fık-
rasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Genelkurmay Başkanlığınca; Gülhane Askerî Tıp Akademisinde bulunan yardımcı do-
çentlik kadrolarından Türk Silâhlı Kuvvetleri insan gücü planı dikkate alınarak uygun görü-
lenler, isteklilerin başvurması için ilan edilir.”
“Genelkurmay Başkanlığınca; önerilen adaylar değerlendirilir ve adaylar içinden uygun görü-
lenler yardımcı doçentliğe atanır.”

“Yardımcı doçentler; ilk üç yıllık dönem sonunda başvurularda aranacak şartları yitir-
memiş olmaları hâlinde Akademi Kurulunca görevlerine devam etmesi teklif edilenlerden, Gül-
hane Askerî Tıp Akademisi Komutanınca uygun görülenler Genelkurmay Başkanlığına teklif
edilir. Genelkurmay Başkanlığınca; önerilen adaylar değerlendirilir, Türk Silâhlı Kuvvetlerin-
deki diğer sağlık teşkillerindeki ihtiyaçlar da dikkate alınarak uygun görülenler ikinci üç yıllık
dönem için atanabilirler.”

MADDE 68 – 2955 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın dördüncü cümlesinde yer alan “boş” ibaresi
madde metninden çıkarılmıştır.

“Genelkurmay Başkanlığınca; Gülhane Askerî Tıp Akademisinde bulunan doçentlik
kadrolarından Türk Silâhlı Kuvvetleri insan gücü planı dikkate alınarak uygun görülenler, is-
teklilerin başvurması için ilan edilir.”

MADDE 69 – 2955 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin (3) ve (4) numaralı alt
bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“1. Genelkurmay Başkanlığınca; Gülhane Askerî Tıp Akademisinde bulunan profesör-
lük kadrolarından Türk Silâhlı Kuvvetleri insan gücü planı dikkate alınarak uygun görülenler,
isteklilerin başvurması için ilan edilir.”

MADDE 70 – 2955 sayılı Kanunun 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Genelkurmay Başkanlığınca, sağlık hizmetlerinin aksamaması açısından öğretim üyesi

yetiştirmek maksadıyla Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığınca gerekli tedbirlerin alın-
ması sağlanır.”

MADDE 71 – 2955 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Gerektiğinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında istihdam edilen
sivil tabip ve diş tabipleri, ilgili kanunlardaki şartlara uymaları ve yapılacak güvenlik soruş-
turmasının olumlu sonuçlanması kaydıyla, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatı ile yö-
netmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta ve diş he-
kimliğinde uzmanlık eğitimine ve öğretimine tabi tutulabilirler. Bu şekilde uzmanlık eğitimi
gören tabip ve diş tabiplerinin devlet hizmeti yükümlülükleri ile mecburi hizmetleri ilgili mev-
zuatına uygun olarak yerine getirilir.”

“d) Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
olarak istihdam edilen tabipler ile diş tabipleri, eğitim ve öğretim süresi kadar Türk Silâhlı
Kuvvetlerinde mecburi hizmet yapmaları şartı ile tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatı
ile yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde tıpta ve diş
hekimliğinde uzmanlık eğitim ve öğretimine tabi tutulabilirler.”
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MADDE 72 – 10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı “Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, De-
niz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletil-
mesine İlişkin Kanun”un adı “Millî Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Ko-
mutanlıklarına Bağlı Kurumlar ile Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine
İlişkin Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 73 – 3225 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – Bu Kanun, Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünye-

sindeki kurumların atıl kapasiteleri ile asker hastanelerindeki kapasitenin ülke ekonomisi ya-
rarına değerlendirilmesi amacıyla gerekli yerde ve sayıda döner sermaye işletmesi kurulmasını,
görevlerini, idari ve mali işlemlerine dair esas ve usulleri düzenler.”

MADDE 74 – 3225 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Döner sermayenin işletmelere tahsisi, tahsis edilen miktarların azaltılıp veya çoğaltıl-
ması Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı kurumlar için ilgili Kuvvet Ko-
mutanlığının, asker hastaneleri için hastanelerin bağlı olduğu komutanlığın teklifi ve Genel-
kurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine, Millî Savunma Bakanlığınca yapılır. Millî Sa-
vunma Bakanlığına bağlı kuruluşlar için bu işlem doğrudan anılan Bakanlıkça yapılır.”

MADDE 75 – 3225 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Birinci fıkra kapsamına giren demirbaşların bağlı olunan kurum ile birlikte kullanıl-
ması sebebiyle ayrılacak amortismandan işletmece yüklenilecek kısmın tespit edilememesi du-
rumunda yıllık satış tutarının %2’si, yukarıda belirtilen usul ve esaslar dairesinde ilgili say-
manlığa yatırılır.”

MADDE 76 – 3225 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cüm-
lesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ancak, asker hastaneleri hariç olmak üzere bina giderlerine katılma payı olarak aylık satış tu-
tarının %5’i gelir kaydedilmek üzere, takip eden ay içinde ilgili saymanlığa yatırılır.”

MADDE 77 – 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 11 inci mad-
desinin birinci fıkrasının birinci ve üçüncü cümleleri ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Uzman erbaşların barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin alma hakları vardır.”
“Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni ve-
rilebilir.”

“Uzman erbaşlara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı
tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi
veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa tutulmuş olması hâllerinde, bu hâllerin sağlık
kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine, aylık ve özlük hakları korunarak
üç aya kadar izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin bitimini
müteakip istekleri üzerine ayrıca altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu fıkra hükmü aynı
kişi ve aynı vakaya dayalı olarak bir defaya mahsus uygulanır. Bu şekilde aylıksız izinli olarak
geçirilen süreler sözleşme süresinden sayılmaz.”

“Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan
veya amirin onayıyla bu Kanun kapsamına giren personel izinden geriye çağrılabilir.”

MADDE 78 – 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bı-
rakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi;”
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MADDE 79 – 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“EK MADDE 2 – Millî Savunma ve İçişleri Bakanları; uzman erbaşların, istek üzerine,

adi malullük dâhil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemlerine ilişkin onay
yetkilerini devredebilirler.

EK MADDE 3 – Uzman erbaşların Türk Silâhlı Kuvvetleri dışındaki Devlet hizmetle-
rinde görevlendirilmeleri, 926 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinde yer alan usul ve esaslar
çerçevesinde yapılır.”

MADDE 80 – 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 16 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Ertelenmiş, para cezasına veya tedbire
çevrilmiş,” ibaresi “Ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, hükmün açıklanma-
sının geri bırakılması kararı verilmiş ve” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 81 – 24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanununun 11 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fikranın (a) ve (b) bentlerinde sayılı suçlardan dolayı haklarında erteleme, se-
çenek yaptırımlardan birine çevrilme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen
subaylar da Kuvvet Harp Akademilerine ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine
alınmazlar.”

MADDE 82 – 3563 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin
(1) numaralı alt bendine “11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan suç-
lardan mahkum olanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya bu suçlardan dolayı hakkında
hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 83 – 5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal
ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci
maddesinin birinci fıkrasına “diğer nakliye araçları ile askerî birliklere ulaştırmak” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla
4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu çerçevesinde depolama ve iletim faa-
liyetlerinde bulunmak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 84 – 4636 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-
lesine “bu görevler” ibaresinden sonra gelmek üzere “öncelikle Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ih-
tiyaçları karşılanmak üzere” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“d) Atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla depolama ve
iletim faaliyetlerinde bulunmak ve gelir sağlamak.”

MADDE 85 – 4636 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, beşinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“Yönetim Kurulu, en az biri Genelkurmay Başkanlığından olmak üzere Millî Savunma
Bakanı tarafından üç yıllık süre için belirlenecek beş üyeden oluşur.”

“f) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması kaydıyla, niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı
tutulamayan ve sürekliliği bulunan; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin akaryakıtının deniz ve karayolu
ile taşınması ve depo kiralanması; temizlik, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri;
telefon, bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; makine-teçhizat
ve cihazların bakım ve onarım hizmetleri; harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetlerinin
alımı işleri için, süresi üç yılı geçmemek üzere gelecek yıllara yaygın yüklenmeye ilişkin tek-
lifleri Bakan onayına sunmak.”
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MADDE 86 – 4636 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cüm-
lesinin başına “Yönetim Kurulu,” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“Başkan ve başkan yardımcıları Bakan tarafından, Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Mü-
şaviri, daire başkanları, bölge ve işletme müdürleri Başkanın teklifi üzerine Yönetim Kurulu
tarafından, diğer personel ise Başkan tarafından atanır.”

MADDE 87 – 4636 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“EK MADDE 2 – Başkanlık, atıl kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi

amacıyla 5015 sayılı Kanun çerçevesindeki depolama ve iletim faaliyetlerine ilişkin olarak
mevcut tesisler ile 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve mevzuatı çerçevesinde
gümrük antreposu işletebilir.

EK MADDE 3 – Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (III) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt
İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığına ait bölümünden çıkarılmış, ekli (3) ve (4)
sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
(III) sayılı cetvelin anılan Başkanlığa ait bölümüne eklenmiştir.”

MADDE 88 – 4636 sayılı Kanunun eki (I) sayılı cetvelin “Başkan Yardımcılığı” sütunu
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Merkez” sütununa (4) numaralı sıradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki sıra eklenmiş ve mevcut sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Başkan Yardımcılığı
ANT Başkan Yrd.
ANT Başkan Yrd.”
“5. Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı”
MADDE 89 – 4636 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – Bu Kanunla kadroları iptal edilen depo müdürleri, herhangi bir

işleme gerek kalmaksızın bu Kanunla ihdas edilen işletme müdürü kadrolarına atanmış sayı-
lır.”

MADDE 90 – 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam
Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin altıncı fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yurt dışına sürekli göreve atanan sözleşmeli subay veya astsubayların sözleşme süre-
leri, görevi devraldıkları ve devrettikleri tarihler arasındaki süre kadar, Silâhlı Kuvvetler hesa-
bına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi ile Silâhlı Kuv-
vetler hesabına yurt içinde tıpta, diş hekimliğinde veya eczacılıkta doktora eğitimini bitirenlerin
sözleşme süreleri, buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılır.”

MADDE 91 – 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 1 inci mad-
desinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, bu Başkanlığın 4636 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin depolama ve iletim
faaliyetlerine konu edilmesi hâlinde lisans alınmasına ilişkin usul, esas ve muafiyetler Kurumca
belirlenir.”

MADDE 92 – 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki
cümle eklenmiştir.
“Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının
4636 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin depolama ve iletim faaliyetlerine konu edilmesi
hâlinde verilecek lisanslarda sermaye şirketi olma şartı aranmaz; lisans vermede taahhüt üze-
rinden işlem yapılamaz.”
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MADDE 93 – 24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanu-
nunun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Zorunlu nedenlerle içme suyu gereksinimi olduğunda, Kuvvet Komutanı, Jandarma
Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının veya yetkilendirecekleri makamın onayı ile zo-
runluluğun devamı süresince ve bedeli dikkate alınmadan, bir kişi için günlük üç litreye kadar
ambalajlanmış içme suyu verilir.”

MADDE 94 – 5668 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Birlik ve kurum nöbetçileri ile savaş, iç güvenlik harekatı, sınır ötesi

harekat veya gemide çeşitli sebeplerle bulunan kişiler de dâhil yüzer birlik personeli, birlik dı-
şına görevlendirilen 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcırah
ödemesi yapılmayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, görevlerine yönelik eğitimlerinin
devamı süresince komando birlikleri ve okulları ile benzeri eğitimleri uygulayan birliklerde
(dağ ve paraşütçü kıtaları, sualtı taarruz ve savunma timleri, derin su dalgıçları) yürütülen eği-
tim ve kurs faaliyetlerine katılan eğiticiler ile kursiyerler, meskûn mahal dışında konuşlanan
ve coğrafi şartlar, iklim koşulları veya güvenlik tedbirleri gibi zorunlu nedenlerle yirmi dört
saatten daha uzun sürede birliğinden ayrılamayan personelden yönetmelikle belirlenecek olan-
lar hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamında tayın bedeli veya yemek yardımı aldığı hâlde ka-
zandan beslenen askerî personelin, tayın bedeli veya yemek yardımının beslendikleri gün ve
öğün sayılarına karşılık gelen kısmı aylıklarından kesilir.”

MADDE 95 – 5668 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bent-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının veya
yetkilendirecekleri makamın onayıyla, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kadrosunda olmayan ancak
askerî birliklerle beraber görev yapan veya tatbikatlara katılan ve görev koşullarının kazandan
besleme yapılmasını zorunlu kıldığı kişiler.

e) Hava Harp Okuluna geldikleri tarihten, deneme uçuşu ve paraşütle atlama eğitimle-
rinin tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki aday öğrenciler ile günlük veya öğün bazında
beslenme desteğinin verilmesinin zorunlu olduğu koşullarda, bütün askerî okulların sınavına
girecek intibak eğitimi dâhil olmak üzere aday öğrenciler ile subay, astsubay, uzman erbaş ve
sözleşmeli er sınavlarına girecek olan adaylar.”

MADDE 96 – 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 6 ncı
maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Son olarak verilen de dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye
doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk et-
meme cezasına mahkum olmak veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl
içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak.”

MADDE 97 – 6191 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakkı vardır.
Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne
kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksa-
maması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. On beş günlük
mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere;

a) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü hâlinde on gün,
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b) Yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde
otuz güne kadar,

mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler,
ilgili yönetmelik esaslarına göre düzenlenir. Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durum-
larda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla bu Kanun kapsamına giren personel
izinden geriye çağrılabilir.”

MADDE 98 – 6191 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Yetki devri
EK MADDE 4 – (1) Millî Savunma ve İçişleri Bakanları, sözleşmeli erbaş ve erlerin

adi malullük dâhil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemlerine ilişkin onay
yetkisini devredebilirler.”

MADDE 99 – 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanu-
nunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Üst disiplin amirleri: Disiplin amirinin kadro ve kuruluş yönünden bağlı bulunduğu
ve disiplin cezası verilecek personelden rütbe veya kıdemce büyük olan yetkili sıralı tüm amir-
leri,”

MADDE 100 – 6413 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Amir değişikliğini meydana getiren; bir aydan fazla süreli kurs ile bir aydan fazla

üç aydan az süreli geçici görevlendirmelerde disiplin amiri olabilmek için üçüncü fıkranın (c)
bendinde düzenlenen sicil verme yetkisinin bulunması şartı aranmaz.”

MADDE 101 – 6413 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “müdüründen” ibaresi “müdürlerinden” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fık-
ranın ikinci cümlesinde yer alan “Jandarma Genel Komutanı,” ibaresi “Jandarma Genel Ko-
mutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 102 – 6413 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “di-
siplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye uygun olarak” ibaresi madde metninden çı-
karılmış ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.
“Bu ceza, disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre verilir.”
“Bu ceza, disiplin amirleri tarafından ekli (1) sayılı çizelgeye göre, öğrenci disiplin kurulları
tarafından ise üç hafta sonundan az olmamak üzere altı hafta sonuna kadar (bu süre dâhil)
verilir.”

MADDE 103 – 6413 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “disiplin
amirlerinin kimler olacağı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “öğrenci disiplin kurullarının ku-
rulması, kurul kararlarına itiraz ve bu kurullara ilişkin diğer hususlar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 104 – 6413 sayılı Kanunun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Teşkilatında disiplin kurulu kurulan komutan veya askeri kurum amiri;
a) Subay ve astsubaylar dışındaki asker kişilerle ilgili 37 nci maddenin ikinci ve üçüncü

fıkralarındaki onay yetkisi ile 42 nci maddenin birinci fıkrasındaki itiraz yetkisini,
b) 37 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki yetkisini,
askeri hâkim sınıfından olan disiplin subayına yazılı olarak devredebilir.”
MADDE 105 – 6413 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(2) İsnat olunan hususlar ile savunma için verilen süre açıkça ve yazılı olarak ilgiliye

bildirilir. Yüksek disiplin kurulunun görevine giren disiplinsizliklerde verilecek savunma süresi
üç iş gününden, diğer disiplinsizliklerde ise iki iş gününden az ve her hâlde beş iş gününden
fazla olamaz. Savunması istenen kişinin talebi hâlinde ilave savunma süresi verilebilir. Ancak,
ilk verilen savunma süresi ile ilave verilen savunma süresinin toplamı beş iş gününü geçemez.
Verilen süre içinde savunmasını yapmayan personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.”
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MADDE 106 – 6413 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“üç” ibaresi “iki”, üçüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 107 – 6413 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“karasuları dışında işlemez” ibaresi “geminin bağlı bulunduğu üsse/limana dönmesiyle başlar”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 108 – 6413 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Erbaş ve erler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılması
EK MADDE 1 – (1) Erbaş ve erlerden uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen

diğer uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren,
kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendi-
renlere bu Kanundaki hükümlere göre disiplin kurulları tarafından on günden az olmamak
üzere yirmi güne kadar (bu süre dâhil) hizmetten men cezası verilir.

(2) 5 inci madde uyarınca disiplin amirince düzenlenecek ve yetkili savcılığa gönderi-
lecek adli soruşturma dosyası üzerine uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer
uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik rapor, yetkili savcılıktan istenir ve disiplin kurulu
dosyasına konulur.”

MADDE 109 – 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 14 üncü
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler ile askerî öğrencilerin, sözleşmeli
erbaş ve erler ile uzman erbaşlar hariç erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki gönderileri,
özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaftır.”

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 110 – Bu Kanunun yayımı tarihinde;
a) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fık-

rasının (10) ve (12) numaralı bentleri,
b) 6/5/1960 tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve Astsubayları-

nın Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri,
c) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 116 ncı

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile “G) Sağlık İşleri” bölümünde yer alan “I- Genel”,
“II- Hastalanan ve ölen er ve erbaşlar”, “III- Hastalanan subay, askeri memur, astsubaylar ile
emeklileri ve bunların aileleri” alt bölüm başlıkları,

ç) 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun 49 uncu
maddesinin yedinci fıkrası ile 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “bir
yılı geçmemek üzere” ibaresi,

yürürlükten kaldırılmıştır.
Devam eden faaliyetler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Merkezin kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını müteakip,

ihalesi karara bağlanmış olan projelere ait işlemler, ihaleyi yapan kurum tarafından yapılan her
türlü işlem hakkında Merkeze rapor vermek suretiyle yürütülmeye devam edilir. İhalesi karara
bağlanmamış olan projelere ait işlemler ise Merkez tarafından yapılacak plan dâhilinde Mer-
keze devredilir.

Yürürlük
MADDE 111 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 112 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/2/2015
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA NÜKLEER ARAŞTIRMA ÖRGÜTÜ

(CERN) ARASINDA CERN’DE ORTAK ÜYE STATÜSÜ VERİLMESİ 

HAKKINDA ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6587 Kabul Tarihi: 22/1/2015

MADDE 1 – (1) 12 Mayıs 2014 tarihinde Cenevre’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti

ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi

Hakkında Anlaşma” ve Anlaşma’ya dair beyanımızı içeren Mektup’un onaylanması uygun bu-

lunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/2/2015

—— • ——

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK 

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

YURTDIŞI KOORDİNASYON OFİSİNİN KURULMASI VE FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6588 Kabul Tarihi: 22/1/2015

MADDE 1 – (1) 12 Mart 2014 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı

Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun

bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2/2/2015
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2014/7086

19 Eylül 2014 tarihinde Üsküp’te imzalanan ekli “Türk-Makedon Kara Ulaştırması

Karma Komisyon Toplantısı Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 28/11/2014

tarihli ve 7187514 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci

maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/7087

22 Ağustos 2014 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti

ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Kamu

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Arasında İşbirliğine Dair Protokol”ün onaylanması;

Dışişleri Bakanlığının 25/11/2014 tarihli ve 7152677 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve

244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tari-

hinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK

CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

ANTALYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE BAĞLI

ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İLE DR.BURHAN

NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ ARASINDA 

İŞBİRLİĞİNE DAİR PROTOKOL

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan

sonra Taraflar olarak anılacaktır),

İki ülke arasında sağlık alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen 24 Mart 2008 ta-

rihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hü-

kümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”ya dayanarak

aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır.

MADDE 1

Taraflar, T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine

bağlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Ba-

kanlığı’na bağlı Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi arasında işbirliğinin tesis edilerek

kardeş hastane uygulaması konusunda mutabık kalmışlardır.

MADDE 2

Taraflar, karşılıklı mutabakat ile belirlenen sağlık ve tıp bilimleri alanlarında aşağıdaki

yöntemlerle işbirliği yapacaklardır:

a) Hastane yönetimi,

b) Heyet, uzman ve sağlık personeli değişimi,

c) Sağlık personelinin kısa süreli eğitimi,

d) Ortak proje çalışmaları yapılması,

e) İlgili sağlık kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanması,

f) Taraflardan biri tarafından düzenlenecek kongre, konferans, sempozyum ve diğer bi-

limsel toplantılara uzmanların katılımının teşvik edilmesi,

g) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dr.Burhan Nalbantoğlu

Devlet Hastanesi’nde eğitim amaçlı veya kapasite artırımına yönelik sağlık haftaları düzen-

lenmesi.

Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan

ekipte yer alacak kişilerin tüm yol masrafları ile iaşe ve ibate giderleri Kuzey Kıbrıs Türk Cum-

huriyeti Hükümeti tarafından karşılanacaktır.

MADDE 3

KKTC’nin acil ihtiyaç duyduğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından bağış olarak veri-

lecekler dışında, Türkiye Cumhuriyeti tarafı, talep edilmesi halinde, ihale sürecini bekleyeme-

yecek kadar acil ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz, tıbbi sarf ve özellikli ilaç ve sair ekipmanın
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Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ihale mevzuatına göre, T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Kamu Has-

taneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin koordi-

nasyonunda, Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve/veya Türkiye Kamu Has-

taneleri Kurumu tarafından, tüm bedelleri KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmak su-

retiyle tedarik edilmesini sağlayacaktır.

MADDE 4

Kardeş Hastaneler arasında, bu Protokol kapsamında gerçekleşecek sağlık personel de-

ğişimi, personel sayısı, isimleri, kalacakları süre vb. gibi hususlar karşılıklı mutabakatla belir-

lenecektir.

Karşılıklı ziyaretlerde iaşe ve ibate ile ilgili hususlarda mevcut Sağlık Alanında İşbirliği

Anlaşması hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 5

İşbu Protokolün yorumlanmasından veya uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmaz-

lıklar, Taraflarca diplomatik yollardan müzakereler veya danışmalar yoluyla dostane şekilde

çözüme kavuşturulacaktır.

MADDE 6

İşbu Protokol, yürürlüğe girmesi işin gerekli iç yasal usullerin tamamlandığını Taraf-

ların birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe

girecek ve 24 Mart 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”

ile eş zamanlı olarak yürürlükte kalacaktır.

İşbu Protokol, bir (1) yıl süre için akdedilmiştir. Akit Taraflardan biri, bu Protokolün

geçerlilik süresinin bitiminden altı (6) ay önce feshini diplomatik kanaldan ihbar etmedikçe, işbu

Protokol süresi bir (1) yıllık sürelerle, zımni olarak uzatılacaktır. İşbu Protokolün sona ermesi,

başlatılmış veya devam eden faaliyetleri ve projeleri etkilemez.

İşbu Protokol, Akit Tarafların karşılıklı yazılı rızalarıyla herhangi bir zamanda değişti-

rilebilir. Bütün değişiklikler, bu Maddenin 1. paragrafında belirtilen usule uygun şekilde yü-

rürlüğe girecektir.

İşbu Protokol, Lefkoşa’da, 22 Ağustos 2014 tarihinde, Türkçe ikişer örnek ve bütün

metinler eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Hükümeti Adına Hükümeti Adına

Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Dr. Ahmet GÜLLE

Sağlık Bakanı Sağlık Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            29 Ocak 2015

        69471265-305-975

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Şubat 2015 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne

gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakan-

lığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  29 Ocak 2015

       68244839-140.03-35-62

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 29/1/2015 tarihli ve 69471265-305-975 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Şubat 2015 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne

gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakan-

lığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARI

Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1235

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına

Hüseyin ÇELİK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Ka-

nunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

2/2/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                      Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                Başbakan                                         Sağlık Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK 

KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak mak-

sadıyla, mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip olan diş hekimlerinin münferiden
ve müştereken ağız ve diş sağlığı hizmeti verdikleri muayenehanelerin, özel ağız ve diş sağlığı
poliklinikleri ile merkezlerinin açılması, faaliyetleri, denetimleri, faaliyetlerine son verilmesi
ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; diş hekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra et-

mek üzere münferiden ve müştereken açtıkları ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehane
ve özel ağız ve diş sağlığı poliklinikleri ile merkezleri, bu kuruluşları açıp işletme yetkisine
sahip kişileri ve bu kuruluşlarda çalışanları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı

San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümlerine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile Ek 11 inci maddesine ve
11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADSM: Özel ağız ve diş sağlığı merkezlerini,
b) A tipi ADSM: Mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan birden fazla diş he-

kimi/uzman ortaklığı veya en az % 51 hissesi diş hekimi/uzman ortaklığı bulunan tüzel kişiler
tarafından açılan hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve
bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşunu,

c) A tipi poliklinik: En az iki diş hekimi tarafından müştereken açılabilen ve işletilebilen,
hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan ve bu Yönetmelik ile
belirlenen asgari şartları taşıyan sağlık kuruluşunu,

ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
d) Diş hekimi:1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a

göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip serbest çalışan diş hekimlerini,
e) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
f) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,
g) Ruhsatname: Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehaneleri, poliklinikleri ve

ADSM’lerin bu Yönetmeliğe uygun olduğuna ve faaliyet gösterebileceğine dair Müdürlük ta-
rafından düzenlenen belgeyi,

ğ) Sağlık kuruluşu: Ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehaneleri, poliklinikleri
ve ADSM’leri,

h) Teknik inceleme ekibi: Sağlık kuruluşunun ruhsatlandırılması amacıyla bu Yönet-
melikteki şartları taşıyıp taşımadıklarının incelenmesi için illerde teşkil olunan ekibi,

ı) Uzman: Diş hekimliği uzmanlık mevzuatına göre uzman diş hekimi unvanını haiz
kişileri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Türleri ve Açabilecek Kişiler

Sağlık kuruluşlarının türleri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık kuruluşları A tipi ADSM, A tipi

poliklinik ve muayenehaneden oluşur.
Muayenehane
MADDE 6 – (1) Muayenehane, bir diş hekimi/uzman tarafından mesleğini serbest ola-

rak icra etmek üzere şahıs adına açılan, bu Yönetmelik ile belirlenen asgari şartları taşıyan sağ-
lık kuruluşudur. Şirket tarafından muayenehane açılamaz.

Poliklinik ve ADSM
MADDE 7 – (1) B tipi poliklinik, bu Yönetmelikten önce ruhsatlandırılan ve en az iki

diş hekimi tarafından müştereken işletilen sağlık kuruluşudur.
(2) B tipi ADSM bu Yönetmelikten önce ruhsatlandırılan mesleğini serbest icra etmek

hak ve yetkisi olan birden fazla diş hekimi/uzman ortaklığı tarafından işletilen sağlık kurulu-
şudur.

(3) A tipi poliklinik en az iki diş hekimi/uzman kadrosuyla açılır ve en az iki diş üniti
bulunur. A Tipi ADSM en az beş diş hekimi/uzman kadrosuyla açılır ve en az beş diş üniti bu-
lunur.

(4) ADSM ortağı olan diş hekiminin ölümü halinde, eşi veya çocukları varsa bunlar he-
sabına en fazla beş yıl; varisler arasında eş veya çocuk yok ise, diğer mirasçılar hesabına en
fazla bir yıl süreyle, mesul müdür sorumluluğu altında ADSM’nin işletilmesine izin verilir.
Ölen diş hekimi aynı zamanda mesul müdür ise, en geç on beş iş günü içinde durum Müdürlüğe
bildirilir ve 14 üncü madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Poliklinik ortaklarından olan bir diş hekiminin ölümü ve iki veya daha fazla diş he-
kiminin poliklinik faaliyetlerini devam ettirmeleri halinde dördüncü fıkraya göre işlem yapılır.
Tek diş hekimi kalması halinde, üç ay içinde diş hekimi ortak bulunamaz ise poliklinik faali-
yetine son verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bina Durumu, Ruhsatname ve Teknik İnceleme Ekibi

Bina durumu
MADDE 8 – (1) A tipi ADSM, müstakil binalarda veya binanın girişinden itibaren tüm

bölümleri asansör ve merdiven kullanımı dâhil bütünlük ve müstakiliyet arz eden kısmında da
kurulabilir. Binanın müstakiliyet arz eden kısmında kurulması halinde, yangın kaçış merdiven-
lerine ulaşıma dair uygunluk aranır. Hizmet birimlerinin, doğrudan birbiriyle bağlantılı ve bi-
tişik konumda olması zorunludur.

(2) Müstakil binada ise, sağlık kuruluşu kaydının gösterildiği yapı kullanma izni bel-
gesinin olması; müstakil binada değil ise, ilgili mevzuata göre binada A Tipi ADSM açılabil-
mesinin mümkün olması ve binanın yapı kullanma izni belgesinin bulunması gerekir.

(3) A tipi ADSM’lerde, ilgili belediyeden 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği hükümlerine göre yeterli otopark ihtiyacının karşılan-
dığına dair belge alınır.

(4) Müdürlük, ADSM projelerini bu Yönetmelikte yer alan fiziki standartlar ve birimlere
uygunluk bakımından değerlendirir.

(5) Ruhsatlandırılmış ADSM’lerde Bakanlığın veya Müdürlüğün izni alınmak ve bi-
nanın imar mevzuatına uygun olarak kullanımına izin verilen toplam brüt alanını değiştirmemek
kaydıyla, taşıyıcı unsuru etkilemeyen nitelikteki esaslı tadilat gerektirmeyen tadilat ve tamiratların
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yapılması halinde, gerektiğinde yangın ve deprem yönünden uygunluğunun da sağlanması ko-
şuluyla Belediyeden proje onayı aranmaksızın ruhsata esas son proje üzerinde değişiklik ya-
pılmasına izin verilir.

(6) ADSM bünyesinde, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve içeri-
sindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya
herhangi bir şekilde devredilemez.

(7) ADSM, hasta ve hasta yakınları ile çalışanlara hizmet vermek üzere kafeterya, kantin
gibi birimler işletilebilir veya bunları işlettirebilir. Bu türden kısımlar, tıbbi hizmet birimlerinin
bulunduğu yerlerde ve hizmet sunumunu engelleyecek şekilde kurulamaz.

(8) ADSM’ler merkezî veya kat kalorifer sistemi veya elektrikli ısıtma sistemi ile ısıtılır.
Bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur.

(9) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır
ve yeterli güneş ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.
Muayene odalarının aydınlatılması mutlaka gün ışığı ile sağlanır. ADSM içerisinde ortama gaz
ve duman verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz.

(10) A tipi poliklinikler, aşağıdaki şartları taşıyan binalarda kurulur:
a) Müstakil binada değil ise, mutlaka ayrı bir poliklinik girişi olmak zorundadır.
b) Müstakil binada ise, sağlık kuruluşu kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belge-

sinin olması; müstakil binada değil ise, ilgili mevzuata göre binada poliklinik açılabilmesinin
mümkün olması ve binanın yapı kullanma izni belgesinin bulunması gerekir.

c) Hizmet birimlerinin aynı bina içerisinde, doğrudan birbiriyle bağlantılı ve bitişik ko-
numda olması zorunludur.

ç) Poliklinikler merkezî veya kat kalorifer sistemi veya elektrikli ısıtma sistemi ile ısı-
tılır. Bölge ve mevsim şartlarına göre merkezi soğutma veya split klima sistemi kurulur.

d) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve
yeterli güneş ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.
Muayene odalarının aydınlatılması mutlaka gün ışığı ile sağlanır. Poliklinik içerisinde ortama
gaz ve duman verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz.

Muayenehane standardı
MADDE 9 – (1) Muayenehanelerin hastaların, yaşlıların ve engellilerin ağız ve diş

sağlığı hizmetlerinin hızlı ve verimli bir şekilde karşılanması amacıyla taşıyacakları şartlar aşa-
ğıda belirtilmiştir.

a) Yeterli şekilde gün ışığı ile aydınlatılan ve havalandırılan, en az 12 metrekare kulla-
nım alanına sahip muayene odası bulunur. Hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda
muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler, uygun
araç, gereç ve donanım ile lavabo bulunur.

b) Tek diş hekimi için en az 10 metrekare büyüklüğünde, birden fazla her diş hekimi
için ilave 5 metrekare olmak üzere hasta bekleme salonu bulunur. Bekleme salonu sekreter
hizmet alanı olarak da kullanılabilir.

c) Hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş arşiv mahalli bulunur.
ç) Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde el yıkama bölümü ve gerekli hijyen

şartlarını sağlayacak malzemeler bulunan tuvalet bulunur.
d) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve

yeterli güneş ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.
Muayenehane içerisinde ortama gaz ve duman verebilecek ısıtma araçları kullanılamaz.

e) Muayenehanede gerekli görülmesi halinde ağız ve diş sağlığı teknikeri, sekreter ve
temizlik görevlisi istihdam edilebilir.
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f) Muayenehanede teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için hasta ve çalışan güven-
liğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin mevzuata uygun tedbirler alınır.

g) Bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda muayenehane açılması
halinde asansör bulunması zorunludur.

ğ) Muayenehanenin zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme
ile kaplanır.

h) Muayenehanede teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için hasta ve çalışan güven-
liğinin sağlanması ve korunmasına dair ilgili mevzuatta belirtilen tedbirler alınır.

(2) Her diş hekimi için birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlarda ayrı muayene
odası bulunması kaydıyla aynı dairede birden fazla diş hekimi muayenehane faaliyeti göstere-
bilir. Bu durumda her bir diş hekimi için ayrı ruhsatname düzenlenir.

A tipi polikliniklerde zorunlu tıbbi hizmet birimleri
MADDE 10 – (1) A tipi polikliniklerde aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bu-

lunur:
a) En az yirmi metrekare büyüklüğünde rahat kullanıma uygun şekilde döşenmiş hasta

bekleme salonu bulunur. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği asgari üç metre
olur.

b) Her ünit için asgari 12 metrekare yüzölçümünde ayrı düzenlenmiş yeterli şekilde ay-
dınlatılan ve havalandırılan poliklinik odası bulunur. Oda içinde diş üniti, kapaklı alet dolabı,
gerekli teçhizat ve lavabo bulunur. Kompresör aynı odada ise kompresörün ses izolasyonu ya-
pılır ve dışarıya ses vermez. Temiz ve pis su tesisatı kurulur, bu tesisat görünür ve hareketi en-
gelleyici olmaz.

c) Hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş arşiv mahalli bulunur.
ç) Çalışan bütün personel için binanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterli mik-

tarda erkek ve kadın için ayrı ayrı olmak üzere soyunma-giyinme yerleri ile tuvalet ve lavabo
bulunur. Çalışan personel için dinlenme odası oluşturulur.

d) Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde el yıkama bölümü ve gerekli hijyen
şartlarını sağlayacak malzemeler bulunan ve kapısı dışarı doğru açılan erkek ve kadın tuvaleti
bulundurulur. Engellilerin kullanımına uygun en az bir tuvalet düzenlenir.

e) Tüm oda ve birimlere ait kapılarında, söz konusu oda veya birimin ne amaçla kulla-
nıldığını bildirir tabela bulunur.

f) Poliklinik giriş katta değilse, kuruluşun bulunduğu binada hastanın tekerlekli sandalye
ile taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör olması gerekir. Merdiven
ve sahanlık ölçüsü en az 1,20 metre olması gerekir. Merdiven rıhtlarının engellilerin çıkışını
zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir.

g) Yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili merciden
belge alınması zorunludur.

ğ) Polikliniğin girişinde tekerlekli sandalye için en çok % 8 eğimli rampa oluşturulur.
h) Hastaların ve personelin kullandığı bütün alanlar uygun bir şekilde havalandırılır ve

yeterli güneş ışığı ile birlikte enerji kaynaklarından yararlanılarak aydınlatılmaları sağlanır.
Merkezî veya kat kalorifer sistemi veya elektrikli ısıtma sistemi ile ısıtılır.

ı) Hasta kullanımına ait tüm kapıların tekerlekli sandalye geçişine uygun genişlikte ol-
ması gerekir.

i) Polikliniklerin hasta kullanım alanları zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edi-
lebilir bir malzeme ile kaplanır.

j) Poliklinikte teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için hasta ve çalışan güvenliğinin
sağlanması ve korunmasına dair ilgili mevzuatta belirtilen tedbirler alınır.
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A tipi ADSM’lerde zorunlu tıbbi hizmet birimleri
MADDE 11 – (1) A tipi ADSM’lerde aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bu-

lunur:
a) En az yirmibeş metrekare büyüklüğünde rahat kullanıma uygun şekilde döşenmiş

hasta bekleme salonu bulunur. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği asgari
üç metre olur.

b) Her ünit için asgari 12 metrekare yüzölçümünde ayrı düzenlenmiş yeterli şekilde ay-
dınlatılan ve havalandırılan poliklinik odası bulunur. Oda içinde diş üniti, alet dolabı, gerekli
teçhizat ve lavabo bulunur. Kompresör aynı odada ise kompresörün ses izolasyonu yapılır ve
dışarıya ses vermez. Temiz ve pis su tesisatı bulunur ve bu tesisat görünür ve hareketi engel-
leyici olamaz. Diş malzemelerinin muhafaza edilebilmesi için dolaplar kapaklı olur.

c) A tipi ADSM’lerde genel anestezi müdahale ünitesi bulunması zorunludur.
1) Genel anestezi müdahale ünitesinde yarı steril, steril ve tam steril alanlar oluşturulur.

Genel anestezi müdahale salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu steril alanlarında, pencere ve
kapılar dış ortama açılmaz ve bu alanlarda tuvalet bulunmaz.

2) Steril koridorda en az bir adet genel anestezi müdahale salonu, hasta odası özellik-
lerinde uyandırma (postoperatif) ve hazırlama (preoperatif) odası bulunur. Genel anestezi mü-
dahale salonlarının her birinde sadece bir ameliyat masası bulunur.

3) Genel anestezi müdahale ünitesi steril koridorunda el yıkama lavabosu bulunur.
4) Genel anestezi müdahale ünitesi duvar, tavan ve zeminleri dezenfeksiyon ve temiz-

lemeye uygun antibakteriyel malzemeler kullanılarak yapılır.
5) Genel anestezi müdahale ünitesi sterilizasyon şartlarını taşır ve genel anestezi mü-

dahale salonları tam steril alanlardır. Genel anestezi müdahale salonlarında toz ve mikrop ba-
rındıracak girinti-çıkıntı olmaz. Genel anestezi müdahale salonlarının kullanım alanı en az otuz
metrekare, kısa kenarı en az beş metredir, net kullanım alanı içinde kolon ve benzeri hareket
kısıtlılığına sebep verecek yapılaşma ile çalışma ekibinin hareket kısıtlılığına ve sirkülasyonuna
engel bir durum olmaması gerekir.

6) Genel anestezi müdahale salonlarının her noktasında taban-tavan arası net yüksek-
liğinin havalandırma kanalları ve hepafiltreler hariç asma tavan altı net yükseklik en az üç
metre ve genel anestezi müdahale ünitesi kısmında bulunan koridor genişliğinin en az iki metre
olması gerekir.

7) Personel giyinme odaları erkek ve kadın için ayrı olmak üzere içlerinde tuvalet-duş
mahalleri olan kirli koridordan girip steril koridora açılacak şekilde düzenlenir. Personel gi-
yinme odaları yarı steril alanda bulunur.

8) Genel anestezi müdahale salonunun, hepafiltreli hijyenik klima sistemi ile iklimlen-
dirilmesi ve havalandırılması gerekir.

9) Genel anestezi müdahale salonlarının içinde sabit dolap bulunmakta ise gömme ya
da tavana kadar birleştirilmiş ve üzerinde toz barındırmayacak niteliktedir.

10) Sterilizasyon ünitesinde kirli malzeme girişi-yıkama bölümü, ön hazırlık-paketleme
bölümü ve sterilizasyon işlemi-steril malzeme çıkış bölümleri bulunan merkezî sterilizasyon
ünitesi bulunur. Kirli alanlar ile temiz alanlar arasında sadece malzeme geçişi olması ve bu iki
alanın çift yönlü otoklav ile bölünmesi gerekir. Tek yönlü otoklavın kullanıldığı durumlarda
cihaz temiz bölümde bulunmak zorundadır. Sterilizasyon ünitesi hem genel anestezi müdahale
salonu steril koridoru hem de genel koridor ile bağlantılı olur. Kirli bölümüne genel koridordan
giriş-çıkış; temiz bölümüne de steril koridordan giriş-çıkış olması gerekir. Ancak, merkezi ste-
rilizasyon ünitesi; steril malzeme transferinin steriliteyi bozmayacak şekilde planlanması du-
rumunda ameliyathaneden bağlantısız olabilir. Sterilizasyon ünitesinin oluşturulmaması halinde
sterilizasyon hizmeti, hizmet alımı yoluyla karşılanır.
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ç) Hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş arşiv ve büro mahalli bu-
lunur.

d) Çalışan bütün personel için binanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterli mik-
tarda erkek ve kadın için ayrı ayrı olmak üzere soyunma-giyinme yerleri ile tuvalet ve lavabo
bulunur. Çalışan personel için dinlenme odası oluşturulur.

e) Bekleme salonuna koridorla bağlantılı, içerisinde el yıkama bölümü ve gerekli hijyen
şartlarını sağlayacak malzemeler bulunan ve kapısı dışarı doğru açılan erkek ve kadın tuvaleti
bulundurulur. Engellilerin kullanımına uygun en az bir tuvalet düzenlenir.

f) Radyasyondan korunmaya yönelik gerekli önlemlerin alındığı; periapikal röntgen ci-
hazı için en az 6 metrekare genişliğinde; panoramik röntgen cihazı için 9 metrekare genişliğinde
röntgen odası bulunur.

g) Tüm oda ve birimlere ait kapılarında, söz konusu oda veya birimin ne amaçla kulla-
nıldığını bildirir tabela bulunur.

ğ) ADSM’nin hasta kullanım alanlarının zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edi-
lebilir bir malzeme ile kaplanır.

h) ADSM’de teşhis ve tedavi edilenler ile çalışanlar için hasta ve çalışan güvenliğinin
sağlanması ve korunmasına dair ilgili mevzuatta belirtilen tedbirler alınır.

Merdiven, koridor, jeneratör ve asansörler
MADDE 12 – (1) A tipi ADSM’lerde;
a) Katlar arası merdivenin sahanlık ölçüsü en az 1,20 metredir. Merdiven rıhtları en-

gellilerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir.
b) Hasta dolanımının olduğu tüm koridorların genişlikleri en az iki metredir.
c) Otomatik olarak devreye giren ve elektrik projesinde hesaplanan kurulu gücün en az

% 70’i oranında uygun güç ve nitelikte olan bir jeneratör ile hastanın tekerlekli sandalye ile
taşınmasını sağlayacak şekilde ilgili mevzuatına uygun asansör  bulunur. Genel anestezi mü-
dahale ünitesi için kesintisiz güç kaynağı (UPS) bulundurulur.

ç) ADSM girişinde tekerlekli sandalye girişi için en çok % 8 eğimli rampa oluşturulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Açılma İzni İşlemleri

Ruhsat başvurusu ve ruhsatname
MADDE 13 – (1) Sağlık kuruluşu açacak kişi, sağlık kuruluşunun türüne göre Ek-1’de-

ki belgelerin olduğu dosya ile Müdürlüğe başvurur. Dosya, dizi pusulası ile kabul edilir.
(2) Başvuru dosyası, Müdürlük tarafından başvuru tarihinden itibaren yedi iş günü için-

de incelenir. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk tespit edilir ise, başvuru sahibine bildirilir.
(3) Başvuru dosyasında eksiklik ve uygunsuzluk bulunmaması halinde on iş günü içe-

risinde teknik inceleme ekibi tarafından yerinde inceleme yapılır.
(4) Teknik inceleme ekibi müdürlükçe görevlendirilen, biri diş hekimi olmak kaydıyla

en az üç kişiden oluşturulur. Müdürlükte diş hekimi bulunmadığı takdirde kamu kurumlarında
çalışan bir diş hekimi görevlendirilir. Yapılacak inceleme neticesinde, başvurunun bütün şartları
taşıdığının tespit edilmesi halinde müdürlük tarafından on iş günü içerisinde Ek-2’de yer alan
ruhsatname düzenlenir. Poliklinik ve ADSM’lerde ruhsata ilave olarak, mesul müdür adına Ek-3’te
yer alan mesul müdürlük belgesi ile mesul müdür kuruluşta mesleğini icra edecek ise mesul
müdür dâhil diğer sağlık çalışanlarının her birine Ek-4’te yer alan çalışma belgesi düzenlenir.
Muayenehane için mesul müdürlük belgesi ve diş hekimi için çalışma belgesi düzenlenmez
ancak ağız ve diş sağlığı teknikeri çalıştırılıyorsa çalışma belgesi düzenlenir. Düzenlenen bu
belgelerin ve başvuru dosyasının bir örneği müdürlükte saklanır. Düzenlenen belgelerin aslı,
mesul müdüre/muayenehane diş hekimine imza karşılığında teslim edilir.
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(5) Ruhsat düzenlenme işlemi, fiziki noksanlığı ve başvuru belgelerinde eksiklik/uy-
gunsuzluk bulunmaması kaydıyla, müdürlüğe intikal ettiği tarihten itibaren en geç otuz iş günü
içinde sonuçlandırılır.

(6) Sağlık kuruluşunun, teknik inceleme ekibi tarafından incelenmesi sonucunda eksiklik/uy-
gunsuzluk tespit edilir ise, bunların tamamlanması veya giderilmesi konusunda düzenlenen in-
celeme raporunda belirtilen hususlar, Müdürlük tarafından başvuru sahibine yazılı olarak bil-
dirilir. Eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun giderildiğinin başvuru sahibi tarafından, Müdürlüğe
yazılı olarak bildirilmesi üzerine yeniden yerinde inceleme yapılır.

(7) Poliklinik ve ADSM’lere ruhsat verilmesinden sonra, personelin sayısı, ismi, unvanı,
uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi, diş
hekimleriyle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri Mü-
dürlüğe verilir. Müdürlük tarafından eksiklik bulunmaması halinde yedi iş günü içerisinde ça-
lışacak diş hekimi ve sağlık meslek mensupları adına çalışma belgesi düzenlenir.

(8) Sağlık kuruluşlarının ilgili belediye tarafından adresinin değiştirilmesi, kuruluş adı,
sahiplik veya mesul müdürlük değişikliği durumlarında ruhsat yeniden düzenlenir.

(9) Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut bir özel sağlık kuruluşunu işletenlerce şube
niteliğinde ikinci bir sağlık kuruluşunun açılmak istenmesi durumunda ve faaliyet gösterdiği
adresin değişmesi durumunda Ek-1’de belirtilen evrak ile başvuru aynen tekrarlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mesul Müdür, Çalışan Personel ve Çalışma Belgesi

Mesul müdür
MADDE 14 – (1) Poliklinik ve ADSM’lerde tam zamanlı görev yapan ve Türkiye Cum-

huriyeti vatandaşı bir diş hekimi mesul müdür bulunur. Mesul müdür, sadece bir poliklinik
veya ADSM’de mesul müdürlük görevini üstlenebilir.

(2) Poliklinik ve ADSM’nin, genel çalışma saatleri dışında hizmet verdiği sürelerde ve
mesul müdürün hukuken kabul edilebilir mazeret hallerinde en fazla bir ay süre ile yerine, me-
sul müdürün yazılı şekilde yetki devri yaptığı ve kuruluşta tam zamanlı görev yapan bir diş
hekiminin bulunması zorunludur.

(3) Mesul müdür, diş hekimliği mesleğini sadece mesul müdürlük yaptığı poliklinik
veya ADSM’de icra edebilir; muayenehane de dâhil olmak üzere, başka bir sağlık kuruluşunda
mesleğini icra etmesi yasaktır.

(4) Mesul müdürün görevleri şunlardır:
a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek.
b) Kuruluşun gerekli alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürül-

mesini sağlamak.
c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen

ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm değişiklikleri zamanında müdürlüğe bildir-
mek.

ç) Sağlık kuruluşunda görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma
belgelerini en geç beş iş günü içerisinde müdürlüğe iade etmek.

d) Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak
yürütmek ve yürütülmesini sağlamak.

e) Sağlık kuruluşu adına ilgili belgeleri onaylamak.
f) Çalışma saatleri dışında ve mazeret hallerinde mesul müdürlük görevini yazılı şekilde

devrettiği diş hekimi tarafından, mesul müdürlük ile ilgili sorumlulukların düzenli ve sürekli
olarak yerine getirilmiş olup olmadığını görevine başladığı zaman incelemek.
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g) Bu Yönetmeliğe, tâbi olunan diğer ilgili mevzuata ve sağlık kuruluşunun iç işleyişi
konusunda hazırlanıp çalışanlara duyurulan düzenlemelere, ilgililer tarafından uyulmasını sağ-
lamak ve bunun için gerekli iç denetimleri yürütmek.

ğ) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı
olmak.

h) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce verilecek diğer görevleri yerine getir-
mek.

ı) 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kont-
rolü Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.

i) Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimleri ile birlikte ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile
ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek.

j) Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu, cihazların
kalibrasyonunu sağlamak.

k) Görev yapan bütün personelin sağlık taramalarını yaptırmak.
l) Ortaklarda meydana gelen değişiklikleri on beş iş günü içinde Müdürlüğe bildirmek.
(5) Mesul müdür, sağlık kuruluşunun faaliyeti ve denetimi ile ilgili her türlü işlemde

Müdürlüğün ve Bakanlığın birinci derecede muhatabıdır. Mesul müdür idari işlerden bizzat,
tıbbi işlemlerden ise diğer diş hekimleri ve ilgili uzman tabipler ile birlikte sorumludur. Mesul
müdürün idari işlerinden, sağlık kuruluşunun faaliyetinden ve sunulan sağlık hizmetinin ge-
rektirdiği alt yapı imkânlarının sağlanmasından, işleten sorumludur.

(6) Mesul müdürün istifası, işleten tarafından görevine son verilmesi, mesul müdürlük
şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde işleten tarafından, böyle bir
durumun ortaya çıkmasından itibaren en geç on beş iş günü içinde yeni bir mesul müdür gö-
revlendirilir. Mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi amacıyla gereken belgeler ile birlikte Mü-
dürlüğe başvurulur. Bu hallerde, yeni mesul müdür adına belge düzenleninceye kadar, sağlık
kuruluşunda tam zamanlı çalışan ve mesul müdürlük şartını taşıyan bir diş hekiminin mesul
müdürlük görevini yürüteceği Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

(7) Mesul müdür, iş akdinde belirlenen izin hakları ile hastalık ve kabul edilebilir sair
zorlayıcı sebeplerden dolayı sağlık kuruluşundan ayrılır ise, ayrılma tarihinden itibaren en geç
üç iş günü içinde işleten tarafından, mesul müdürlük şartını taşıyan ve sağlık kuruluşunda tam
zamanlı çalışan bir diş hekiminin en fazla bir ay süre ile mesul müdürlük görevini yürüteceği
Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir.

(8) İlgili mevzuata göre meslekten geçici olarak men edilenler, bu yasakları süresince
mesul müdürlük yapamazlar. İşleten tarafından, meslekten geçici men cezası süresince mesul
müdürlük görevini yürütmek üzere, cezanın uygulanmaya başlandığı tarihten itibaren en geç
üç iş günü içinde sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışan ve mesul müdürlük şartını taşıyan
bir diş hekiminin görevlendirilmesi ve yazılı olarak Müdürlüğe bildirilmesi gerekir.

Diş hekimleri ve uzmanlar
MADDE 15 – (1) Diş hekimleri ve uzmanlar, adlarına çalışma belgesi düzenlenerek

poliklinik veya ADSM’de sözleşmeyle çalışabilir.
(2) Diş hekimi/uzmanın çalışma belgesinin, poliklinik odasında hastaların rahatlıkla

görebileceği bir yere asılması gerekir.
(3) Her diş hekimi için ayrı bir poliklinik odası düzenlenir. Ancak, muayenehane hariç

sağlık kuruluşunda bir poliklinik odasında çalışma süreleri belirlenmek kaydıyla birden fazla
diş hekiminin çalışmasına izin verilebilir.
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(4) Poliklinik veya ADSM’de çalışan diş hekimleri ve uzmanlar;
a) Hastasına ait muayene, teşhis ve tedavi işlemlerini Bakanlıkça belirlenen esaslara

uygun şekilde kaydetmekten,
b) Hastalara uyguladığı tıbbi işlemlerin sonuçlarından,
c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde, kendi çalışma alanı ile ilgili aksaklıklar öncelikli ol-

mak üzere, gördükleri bütün aksaklıkları mesul müdüre bildirmekten,
sorumludur.
Çalışma belgesi
MADDE 16 – (1) Polikliniklerde ve ADSM’lerde, Ek-5’te belirlenen nitelikte ve asgari

sayıda diş hekimi/uzman ve diğer sağlık meslek mensubu istihdam edilmek zorundadır.
(2) Müdürlükçe, poliklinik veya ADSM’lerde çalışan diş hekimleri ve uzmanlar ile di-

ğer sağlık meslek mensupları için Ek-4’te yer alan çalışma belgesi düzenlenir.
(3) Muayenehaneler hariç özel sağlık kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışan diş he-

kimi/uzman, anestezi ve reanimasyon uzmanı ile radyoloji veya ağız-diş ve çene radyolojisi
uzmanı 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde diğer
özel sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışabilir. Bu kişilerin tam zamanlı olarak ça-
lıştığı kuruluştan ayrılmaları halinde, kısmi zamanlı çalıştığı kuruluşta tam zamanlı çalışma
belgesi düzenlenir.

(4) Diş hekimi harici kuruluşta çalıştırılması zorunlu olmayan sağlık meslek mensupları,
kaliteli ve verimli hizmet sunabilmeleri için en fazla iki sağlık kurum ve/veya kuruluşunda ça-
lışabilir.

Personel başlayış ve ayrılış işlemleri
MADDE 17 – (1) Diş hekimleri ve uzmanlar ile diğer sağlık meslek mensupları muaye-

nehane hariç sağlık kuruluşunda çalışma belgesi, muayenehanede ise muayenehane ruhsatı dü-
zenlendikten sonra çalışmaya başlar.

(2) Poliklinik ve ADSM’lerde adına çalışma belgesi düzenlenen ve asgari sayıda olan
sağlık meslek mensubunun herhangi bir sebeple işten ayrılması durumunda mesul müdür, ay-
rılan personelin çalışma belgesini ayrılış tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde müdür-
lüğe iade eder.

(3) İkinci fıkrada belirtilen durumlarda, poliklinik ve ADSM’lerde asgari sayıdan fazla
aynı mesleki nitelikte ve adına çalışma belgesi düzenlenmiş sağlık meslek mensubunun olması
halinde, mesul müdür tarafından gerekli iç hizmet düzenlemesi yapılarak yeri boşalan kişinin
işini yürütecek kişi belirlenir ve Müdürlüğe bildirimde bulunulur.

(4) Diş hekimi sayısı asgari sayının altına düşen ADSM ve polikliniğe eksikliğini gi-
dermesi için üç ay süre verilir. Bu süre sonunda eksikliğini giderememesi halinde ADSM’nin
faaliyeti en fazla iki yıl süreyle, polikliniğin ise en fazla bir yıl süreyle faaliyeti durdurulur. Bu
sürelerin bitiminde eksikliğin giderilmemesi halinde ADSM veya polikliniğin ruhsatnamesi
iptal edilir. Faaliyetin durdurulduğu tarihten itibaren verilen süre içerisinde diş hekimi eksikliği
giderilir ise ADSM veya poliklinik yeniden faaliyete geçirilir. Faaliyetin durdurulması ve tekrar
faaliyete geçirilmesi işlemleri müdürlükçe yapılır ve Bakanlığa bilgi verilir.

(5) Asgari sağlık meslek mensubunun, hizmet sözleşmesinde belirlenen izin hakları ile
hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı bir defada otuz günden fazla sağlık kuruluşundan
ayrılması durumunda da, bu personelin yerine aynı nitelikte personel görevlendirilir.

(6) Sağlık kuruluşlarının kadroları, Bakanlıkça Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine
kaydedilir. Diş hekimi ve sağlık meslek mensuplarının ayrılış ve başlayışları ile sağlık kuru-
luşlarının açılış işlemleri sistem üzerinden yürütülür.
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Kıyafet ve kimlik kartı
MADDE 18 – (1) Poliklinik ve ADSM’lerde görev yapan sağlık meslek mensupları

verdikleri hizmete uygun önlük veya üniforma giymek zorundadırlar.
(2) Söz konusu poliklinik ve ADSM’lerde görev yapan sağlık meslek mensupları tara-

fından kullanılan önlük veya üniforma, bir başka sağlık meslek mensubu veya diğer kişiler ta-
rafından kullanılamaz.

(3) Poliklinik ve ADSM’lerde çalışanların üzerinde, çalışma esnasında adını, soyadını,
unvanını veya mesleğini belirten fotoğraflı ve mesul müdürün imzasını taşıyan bir kimlik kartı
bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Çalışma Usûl ve Esasları

Sağlık kuruluşlarının çalışma esasları
MADDE 19 – (1) Poliklinik ve ADSM’ler tarafından, ruhsatlarında yazılı olmak kay-

dıyla resmi çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere belirlenen sürede hizmet sunu-
lur. 24 saat kesintisiz hizmet verilebilir. Hizmet vermek istedikleri çalışma saatlerini, ruhsat
başvuruları sırasında Müdürlüğe bildirirler ve ruhsatnameye bu saatler yazılır.

(2) Sağlık kuruluşları, ruhsatlarında yer alan sürelerde hizmet verebilir.
(3) 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest

olarak icra eden diş hekimleri/uzmanlar, muayenehanesine müracaat eden hastalarının genel
anestezi altında yapılması gereken tedavilerini genel anestezi müdahale ünitesi bulunan
ADSM’ler ile tıp merkezleri ve özel hastanelerin ameliyathane ve genel anestezi ünitelerinde
yapabilirler. Bu durumda hastalar, tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hu-
susunda bilgilendirilir. Bu durumda, tedavinin yapıldığı sağlık kuruluşunun mesul müdürü her
ay sonu itibariyle tedavi edilen hasta sayısı ve diş hekiminin ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca
bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.

Nöbet hizmetleri
MADDE 20 – (1) Muayenehane hariç sağlık kuruluşları, resmi çalışma saatleri dışında

ruhsatında belirtilmek kaydıyla nöbet hizmeti sunabilir.
(2) Nöbet hizmetinin sunumu personel ve tıbbî cihaz donanımı, lüzumlu ilaç ve sarf

malzemesi yönünden hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde yapılandırılır.
(3) Poliklinik ve ADSM’lerde; nöbet hizmeti sunulması halinde, resmi çalışma saatleri

dışında en az bir diş hekimi nöbet tutar. Ayrıca, nöbet listesi haftalık olarak hazırlanır ve mesul
müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.

Diş protez laboratuvarı hizmetleri
MADDE 21 – (1) A tipi ADSM’ler kendi hastalarına hizmet vermek kaydıyla bünye-

lerinde 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diş Protez Laboratu-
varları Yönetmeliğine uygun diş protez laboratuvarı açabilirler. Bu durumda en az bir diş protez
teknisyeni/teknikeri bulundurulması gerekir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki ADSM hariç diğer sağlık kuruluşlarında diş protez
teknisyeni/teknikeri istihdam edilemez.

(3) Hizmet satın alınması durumunda hastanın tüm işlemleri sağlık kuruluşları bünye-
sinde yapılır. Diş protez laboratuvarı hiçbir şekilde hastayla irtibat kuramaz.

(4) Diş protez hizmetinin hizmet alımı yoluyla gördürülmesi halinde, hizmeti alan sağlık
kuruluşu ile hizmeti veren diş protez laboratuvarı, bu uygulamadan ve sonuçlarından müştere-
ken sorumludur.
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Röntgen hizmetleri
MADDE 22 – (1) Diş hekimleri tarafından hastalarının teşhisinde kullanılacak olan

röntgen cihazları için 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi
ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(2) A tipi ADSM’lerde kendi hastaları dışındaki hastalara hizmet verilmesi amacıyla
radyoloji veya ağız-diş ve çene radyolojisi uzmanı istihdam edilmek suretiyle radyoloji ünitesi
kurulabilir. Bu durumda 3153 sayılı Kanun kapsamında Bakanlıktan ruhsat alınması zorunludur.

(3) Sağlık kuruluşunda Ek-6’da yer alan röntgen cihazları kullanılır. Röntgen cihazları
için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan ilgili mevzuata uygun lisans alınması zorunludur.

Atıkların imhası
MADDE 23 – (1) Sağlık kuruluşlarında, tıbbi atıklar için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yö-

netmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirler alınır. Tıbbî ve evsel atıklar için ayrı ayrı
çöp mahalleri tesis edilir. Tıbbi atıkların imha edilmesi amacıyla düzenli şekilde alınması ko-
nusunda ilgili merciyle sözleşme yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Kayıtları, Bilgilendirme, Tanıtım

ve Sağlık Kuruluşu İsimleri

Kayıt sistemi
MADDE 24 – (1) Sağlık kuruluşlarına başvuran hasta, protokol defterine kaydedilir.

Sağlık kuruluşlarında müdürlük tarafından tasdik edilmiş protokol kayıt defteri, ADSM’lerde
bu deftere ilave olarak cerrahi müdahale kayıt defteri ve diş protez laboratuvarı varsa diş protez
laboratuvarı kayıt defteri, muayenehanede ise sadece protokol kayıt defteri bulunur. ADSM ve
polikliniklerde çalışan her diş hekimi, çalıştığı sağlık kuruluşunun ismini taşıyan reçeteyi kul-
lanır, bu reçeteyi kendi imzalar ve kaşesini basar.

(2) Hastaların teşhis ve tedavi bilgileri ile varsa yapılan genel anestezi müdahale bilgi-
leri hastalar adına açılmış dosyalara ve ilgili defter/defterlere işlenir. Bu belgeler, arşiv ile ilgili
mevzuat hükümlerine uygun şekilde muhafaza edilir.

(3) Kayıtlar, elektronik ortamda da tutulabilir. Elektronik ortamdaki kayıtları güvenli
olmayan sağlık kuruluşlarında, yazılı kayıt tutulur. 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik
İmza Kanunu hükümlerine uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt
olarak kabul edilir ve ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi yapılır. Hastaların sağlık
bilgilerine ait gerekli kayıtların elektronik ortamda saklanmasının, değiştirilmesinin veya si-
linmesinin önlenmesi ve gizliliğin ihlal edilmemesi için fiziki, manyetik veya elektronik mü-
dahalelere ve olası suiistimallere karşı gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması halinde, yazılı
kayıt şartı aranmaz. Bu konudaki gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ve periyodik
olarak denetlenmesinden mesul müdür sorumludur. Elektronik ortamdaki veriler, güvenli ye-
dekleme sistemiyle düzenli olarak yedeklenir, ayrıca yazılı olarak da alınarak mesul müdür ta-
rafından onaylanır ve kuruluşta saklanır. Dosyada bulundurulması zorunlu evraklar ayrıca sak-
lanır.

(4) Elektronik ortamdaki kayıtların, denetim veya başkaca resmî amaçla istendiğinde,
bilgisayar ekranında izlenen verilerle daha önceki çıktıların tutarlılık göstermesi zorunludur.

(5) Adlî vakalara ve adlî raporlara ait kayıtların gizliliği ve güvenliği açısından, vakayı
takip eden diş hekimi haricinde vaka hakkında veri girişi veya adlî raporu tanzim eden diş he-
kiminin onayından sonra raporda değişiklik yapılamaması için gerekli tedbirler alınır. Adlî
vaka kayıtlarına, mesul müdür veya yetkilendirdiği kişiler erişebilir. Adlî kayıt veya raporların
resmî mercilerden istenmesi halinde, yeni çıktı alınarak suret olduğu belirtilir ve tasdiklenir.
Bu raporlar ile ilgili sorumluluk, mesul müdüre ve işletene aittir.

3 Şubat 2015 – Sayı : 29256                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



(6) Faaliyeti sona eren sağlık kuruluşları, yazılı ve/veya elektronik kayıtlarını, defterleri
ve diğer belgeleri arşiv ile ilgili mevzuatta belirtilen süre müddetince saklanmak üzere müdür-
lüğe devreder.

(7) Sağlık kuruluşları, kuruluşta sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin istatistiki verileri
belirlenen formata uygun şekilde ve belirli aralıklarla Bakanlığa gönderir.

Bilgilendirme ve tanıtım
MADDE 25 – (1) Sağlık kuruluşları tarafından reklam yapılamaz.
(2) Sağlık kuruluşları ağız ve diş sağlığını koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirme

yapabilir. Sağlık kuruluşları bu madde hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet
alanları ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım ya-
pabilir ve ilan verebilir. Ancak, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abar-
tılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep oluşturmaya yönelik açıklama-
lara yer verilemez.

(3) Tabelaları ile basılı ve elektronik ortam materyallerinde, ruhsatnamesinde kayıtlı
sağlık kuruluşu ismi dışında başka bir isim kullanılamaz.

(4) Sağlık kuruluşları, tıbbî deontoloji ve meslekî etik kurallarına aykırı şekilde, insan-
ları yanıltan, yanlış yönlendiren ve talep oluşturmaya yönelik, diğer sağlık kuruluşları aleyhine
haksız rekabet yaratan davranışlarda bulunamazlar ve bu mahiyette tanıtım yapamazlar.

(5) Sağlık kuruluşları tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık bilgileri,
konusuna göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorundadır. Bu mecralar
yoluyla yapılan bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili sağlık kuruluşuna doğrudan veya do-
laylı biçimde yönlendirecek içerikte olamaz.

(6) Bu maddede belirtilen esaslara uymayan sağlık kuruluşu işletenleri ve mesul mü-
dürleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerindeki müeyyideler uygulanır.

Sağlık kuruluşlarının isimleri
MADDE 26 – (1) Sağlık kuruluşunun tabelasına veya basılı evrakına; ruhsatlarında

yer alan mevcut isim ve unvanları veya tescil edilmiş isimlerinin dışındaki diğer isim ve un-
vanları ile ruhsatında belirtilen uzmanlık dalları haricinde başka uzmanlık dalı yazılamaz.

(2) Çalışma günlerinde sekiz saatin üzerinde hizmet verecek poliklinik ve ADSM’lerin
dış cephesinde dış tabelaya yakın bir yerde; asgari 50 cm. x 70 cm. boyutlarında, iki cepheden
kolayca görülebilecek yükseklikte, mavi zemin üzerinde ortasında beyaz diş resmi bulunan be-
yaz ışığı geçirgen ışıklı bir tabela bulundurulması zorunludur. Ancak, tabelanın ışığı sağlık ku-
ruluşunun açık olduğu ve faaliyet gösterdiği sürece yakılır. Sağlık kuruluşunun önüne, cadde
ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela
ve cisimler konulamaz.

(3) Sağlık kuruluşu isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın ön-
lenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve kamu sağ-
lık kurum veya kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.

(4) Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmak
zorundadır. Bu unvana, kuruluşun ilk adının sonuna bulunduğu semtin, yerleşim yerinin adı
veya numara koyarak isimlendirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Ruhsatnamenin Geri Alınması

Uyulması gereken diğer hususlar
MADDE 27 – (1) Sağlık kuruluşu işletenleri ile mesul müdürleri, aşağıda belirtilen hu-

suslara uymak zorundadır:
a) Ruhsatname almadan faaliyet gösterilemez.
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b) Ruhsatnameye esas bina haricinde tamamen veya kısmen başka yerde ağız ve diş
sağlığı hizmeti verilemez.

c) Adlarına çalışma belgesi düzenlenmeyen sağlık meslek mensupları görev yapamaz.
ç) Stajyer öğrenciler ve ilgili mevzuat hükümlerine göre çalışma yetkisi bulunmayan

sağlık meslek mensupları ile gerekli izinleri olmayan yabancı uyruklu sağlık meslek mensupları
görev yapamaz.

d) Şirketin faaliyet alanına giren diğer işler sağlık kuruluşunda yapılamaz. Sağlık ku-
ruluşları amacı dışında faaliyet gösteremez.

e) 1219 sayılı Kanun uyarınca diş hekimleri, diplomalarının veya uzmanlık belgelerinin
onlara verdiği yetkiler haricinde mesleklerini yürütemez. Sertifika, yüksek lisans veya doktora
belgesine dayanılarak, uzman olunduğu ilan edilerek meslek yürütülemez ve bu tür belgeler
mesleğin icrasında uzmanlık belgesi olarak kullanılamaz.

f) Diş hekimi harici sağlık meslek mensupları, hangi surette olursa olsun ağız içi mü-
dahalede bulunamaz. Diş hekimi harici sağlık meslek mensubunun, bu kurala aykırı olarak
sunduğu hizmetlerden doğan neticelerden kendisi ile birlikte, mesul müdür ve işleten sorum-
ludur.

g) Herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanıla-
maz.

ğ) Diş hekimi/uzman dışındakiler mesul müdür olamaz.
h) Serbest eczane bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatı içerisinde sağlık kuruluşu

açılmak istenmesi halinde 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ec-
zacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılır.

ı) Diş hekimi veya personel tarafından başkasına ait kaşe hiç bir surette kullanılamaz.
i) Hasta bilgilerinin gizliliği ilkeleri ihlal edilemez.
j) Sağlık kuruluşlarında genel tababet alanına giren hiçbir cerrahi müdahale yapılamaz.
Denetim
MADDE 28 – (1) Sağlık kuruluşları, şikâyet, soruşturma veya Bakanlıkça yapılacak

olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, Müdürlükçe oluşturulan bir ekip tarafından bu Yö-
netmeliğin ekinde yer alan Ek-9’da belirtilen denetim formlarına göre rutin olarak denetlenir.
Müdürün görevlendireceği kişinin başkanlığında biri diş hekimi/uzman olmak üzere en az üç
kişiden oluşan denetim ekibi oluşturulur. İhtiyaç duyulması halinde anestezi ve reanimasyon
uzmanı, mimar ve mühendis de denetim ekibine dâhil edilebilir.

(2) Denetimler ruhsata esas ve hizmete esas denetim olmak üzere iki şekilde yapılır.
Buna göre;

a) Ruhsata esas denetim: Sağlık kuruluşlarının, ruhsata esas şartları taşıyıp taşımadık-
larına yönelik yapılan denetimdir. Denetim, ruhsatın özelliğine ve denetim formunda belirtilen
kıstaslara göre denetim ekibi tarafından yapılır. ADSM’ler ve muayenehaneler yılda en az bir
defa, poliklinikler ise en az iki yılda bir defa ruhsata esas yönden denetlenir.

b) Hizmete esas denetim: Sağlık kuruluşlarının hizmet sunumlarının Bakanlık mevzuat
ve düzenlemelerine uygunluğunun değerlendirildiği denetimdir. Denetim, yerinde denetim şek-
linde hizmete esas denetim formuna göre denetim ekibi tarafından yapılır. ADSM’ler yılda en
az iki defa, poliklinikler ve muayenehaneler ise yılda en az bir defa hizmete esas yönden de-
netlenir.

(3) Müdürlükler tarafından denetim formu üzerinden yapılan rutin denetimlerde kayıt-
lara ilişkin hususlar rastgele seçilecek dosyalar üzerinden incelenerek bu hususların müdürlük
kayıtları ile uyumu tespit edilir.

(4) Bir ilde ihtiyaç halinde birden fazla denetim ekibi oluşturulabilir.
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Ruhsatnamenin geri alınması
MADDE 29 – (1) Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin belirlenen süreler içinde gi-

derilmemesi nedeniyle tamamında faaliyeti geçici olarak durdurulan sağlık kuruluşunun faaliyet
durdurma tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde eksiklikler giderilmezse, faaliyeti Müdürlükçe
durdurulur. Faaliyeti bu şekilde durdurulan sağlık kuruluşu için eksikliklerin giderilip faaliyete
geçilmesi için en fazla bir yıllık ek süre verilir. Bu süre sonunda sağlık kuruluşunun ruhsatı
iptal edilir.

(2) Faaliyeti geçici olarak kısmen veya tamamen durdurulduğu halde hasta kabulüne
devam eden sağlık kuruluşunun faaliyeti, iki katı süreyle tamamen durdurulur. Faaliyeti iki kat
süreyle durdurulan sağlık kuruluşunda hasta kabulü yapıldığının tespiti halinde, Müdürlükçe
kuruluşun ruhsatı iptal edilir. Bu durumdaki sağlık kuruluşu tekrar ruhsatlandırılmaz.

(3) Bina tadilatı durumlarında poliklinik ve ADSM’lerin en fazla bir yıl süreyle faaliyeti
durdurulabilir. Doğal afet, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir
sebeplerden dolayı sağlık kuruluşunun faaliyeti Müdürlükçe en fazla iki yıl süreyle durduru-
labilir. Faaliyet durdurma süresinin sonunda faaliyete geçmeyen poliklinik ve ADSM’lerin ruh-
satnamesi iptal edilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşunun devri veya başka bir yere nakli
MADDE 30 – (1) Ruhsatlandırılmış poliklinik ve ADSM’nin devri halinde Ek-1/ç’deki

belgeler ile birlikte Müdürlüğe başvurulur. Başvuru üzerine, 13 üncü maddeye göre işlem ya-
pılarak yeni işleten adına ruhsatname düzenlenir.

(2) Poliklinik veya ADSM’nin devri halinde, son denetimde eksiklik ve/veya uygun-
suzluğunun bulunmaması ve hizmet alanlarında, araç-gereç ve donanım açısından herhangi bir
değişikliğin olmadığının beyan edilmesi durumunda, teknik inceleme ekibi tarafından yerinde
incelemenin tekrarlanmasına gerek olmadan Ek-1/ç’deki belgeler değerlendirilerek, devralan
adına ruhsatname düzenlenir.

(3) Poliklinik veya ADSM’yi devralan, devir sözleşmesi tarihinden itibaren en geç on
beş iş günü içinde ruhsat almak amacıyla müdürlüğe başvurmak zorundadır. Poliklinik veya
ADSM, devralan kişi adına Müdürlükçe ruhsat düzenleninceye kadar sadece eski işleteninin
ve mesul müdürünün sorumluluğunda faaliyetine devam edebilir.

(4) Devir yapılmasına rağmen, on beş iş günü içinde başvuru yapılmadığının ruhsat dü-
zenlenmesi sırasında veya sonrasında belgesiyle tespiti halinde, devralan adına ruhsat düzen-
lenmesi işlemlerine devam edilir.

(5) Poliklinik veya ADSM’nin denetimi sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya uygun-
suzluklardan dolayı devralan, devredenin hak ve yükümlülüklerini de devralmış sayılır. Dene-
tim sırasında tespit edilen eksiklik ve/veya uygunsuzluklardan dolayı devredene verilen süre
kaldığı yerden devralana verilmiş sayılır. Devir işlemine dayanılarak devralana ayrıca bir süre
verilmez. Poliklinik veya ADSM’nin faaliyetinin durdurulması halinde devralan, faaliyet dur-
durma süresinin tamamlanmasını beklemek zorundadır.

(6) Poliklinik veya ADSM’nin başka bir adrese taşınmak istemesi halinde, nakil talep
dilekçesi ile ilk başvurudaki belgelerle birlikte Müdürlüğe başvurulur. Başvuru, 13 üncü madde
kapsamında değerlendirilir ve ruhsat düzenlenir.

(7) A tipi olan ADSM ve poliklinikler, B tipine dönüştürülemez.
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Hasta hakları
MADDE 31 – (1) Sağlık kuruluşlarında, hasta hakları ihlâlleri ile bunlara bağlı ortaya

çıkan sorunların önlenmesi ve gerektiğinde hukukî korunma yollarının fiilen kullanılabilmesi
için hasta haklarına dair mevzuatın etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli tedbirler alınır.

Müeyyideler
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar hakkında,

Ek-8’te yer alan müeyyideler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
(2) Toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen

durumların ortaya çıkması halinde bu durum ortadan kaldırılana kadar sağlık kuruluşunun ta-
mamında valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.

Muhtelif hükümler
MADDE 33 – (1) Aşağıdaki konular bu Yönetmeliğin eki;
a) Poliklinikler, ADSM ve muayenehanelerde bulundurulması zorunlu asgarî tıbbî mal-

zeme ve donanım listesi Ek-6/a’da,
b) Genel anestezi müdahale ünitesinde bulundurulması zorunlu asgari cihaz ve malzeme

listesi Ek-6/b’de,
c) Acil setinde bulundurulması zorunlu asgari ilaç listesi Ek-7’de,
düzenlenmiştir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 34 – (1) 14/10/1999 tarihli ve 23846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız

ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

Açılmış sağlık kuruluşlarının durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uygunluk

belgesi almış olan poliklinik ve ADSM’ler B tipi; bu kuruluşlar adına Müdürlükçe düzenlenmiş
uygunluk belgeleri de B tipi ruhsat olarak kabul edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygunluk belgesi almış olan sağlık
kuruluşları bina şartları ve fiziki standartları bakımından mevcut durumları ile faaliyetine de-
vam ederler. Mevcut durumlarının tespitinde bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki resmi
kayıtları esas alınır.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ruhsat ve taşınma talepleri
34 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri kapsamında Müdürlükçe so-
nuçlandırılır.

(4) A tipi ADSM ve A tipi Poliklinik için bu Yönetmelikte öngörülen ruhsatlandırma
şartlarını taşıyan ve buna ilişkin belgeleri bulunan sağlık kuruluşlarından Müdürlükçe gerekli
belgeler ile şartları taşıdıkları tespit edilenlere ruhsat harcı alınmaksızın Ek-2/b’de yer alan A
tipi ruhsatname düzenlenir.

(5) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden sonraki taşınma başvuruları, sağlık kuruluşunun
tipine bakılmaksızın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.

(6) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce açılmış B tipi poliklinik ve B tipi ADSM
işleten şirketlere bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle ortak olan tabiplerin ortaklık durumları
aynı şekilde devam eder.

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (s) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
bentler eklenmiştir.

“s) Öğrenci Çalışma Yükü: Bir dersin öngörülen öğrenim kazanımlarının elde edile-
bilmesi için sınıf ortamında ders dinleme, sunum, seminer, sınav, ödev, sınıf ortamı dışında
bilgi toplama, proje, mezuniyet tezi, araştırma, staj veya uygulama yapma yahut kendi başına
çalışarak öğrenme faaliyetleri için geçen süreyi,”

“ş) Eşdeğer Ders: Başka bir yükseköğretim kurumunda başarılmış ve ilgili yönetim ku-
rulu tarafından söz konusu programın müfredatında bulunan bir derse karşılık sayılmış olan
dersi,”

“t) Özel Öğrencilik: Belgelendirdiği mazereti nedeniyle kayıtlı olduğu üniversite adına
başka üniversitede eğitim-öğretimine devam etme talebinin her iki üniversite senatosu tarafın-
dan uygun görülen öğrenciyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört
yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan
lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami
dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ancak bu
süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrencilere, başarısız oldukları
bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Öğrencilerin ek sınavlara gireceği derslerin devam
koşulunu yerine getirmesi gerekir. Ek sınavlar her eğitim-öğretim yılı başında Senato tarafından
belirlenen tarihlerde yapılır. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere
bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört
yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başa-
rısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı
olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş
sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava
girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu
öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Azami süreler
içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğ-
rencilerin ilişikleri kesilemez. Ancak Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihleri ve öğrencilerden is-
tenen belgeler; Üniversite tarafından belirlenir. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı
veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “eşdeğer”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü, onuncu ve onbirinci fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İlk kayıt sırasında kaydını yaptıran ve Üniversite tarafından belirlenen diğer yü-
kümlülüklerini yerine getiren öğrenciler, aynı zamanda birinci sınıf birinci yarıyıl derslerine
de kayıtlarını yaptırmış sayılır.”
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“(10) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önli-
sans ve dört yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden,
ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra, dersin alınacağı dönem
için belirlenen AKTS başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesapla-
narak alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğ-
renim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim
ücreti alınır.”

“(11) Özel öğrencilik, değişim programları ve yaz okullarında başarısız olunan dersler
ile muaf veya eşdeğer olan derslerin not yükseltmek için tekrar alınması ders tekrarı olarak sa-
yılır.”

“(12) Bulunduğu yarıyılda alması gereken 30 AKTS den az dersi bulunan öğrenciler,
danışmanın onayı ile 30 AKTS’yi geçmeyecek şekilde bir üst yarıyıldan ders alabilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Öğrenci daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda başarmış

olduğu dersler için, her eğitim-öğretim yarıyılı başlangıcından itibaren 15 gün, eğitim-öğretim
başladıktan sonra Üniversiteye kayıt olanlar ise kayıt tarihinden itibaren bir hafta içinde mua-
fiyet talebinde bulunabilir.

(2) İlgili birim yönetim kurulu tarafından; yatay veya dikey geçişle gelen öğrencilerin
önceki diploma programında başarmış olduğu dersler ile birinci fıkra kapsamında yapılan baş-
vurular için öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının müfredatındaki eşdeğerliği kabul
edilen derslere bu Yönetmeliğe uygun harf notları belirlenir.

(3) Özel öğrencilik, değişim programları veya yaz okulu kapsamında ders alan öğren-
ciler için ilgili birim yönetim kurulu tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının
müfredatındaki eşdeğerliği kabul edilen dersler için Yönetmeliğe uygun harf notları belirle-
nir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci, dördüncü ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mua-
fiyet sınavı, uygulama sınavı, sözlü sınav, mazeret sınavı, yeterlilik sınavı ve ek sınavlardır.
Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü ve uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların sözlü veya
uygulamalı olarak yapılacağı; uygulama, staj, tez, proje ve benzeri çalışmaların nasıl değer-
lendirileceği ilgili öğretim elemanınca yarıyılın ilk iki haftası içinde ilan edilir.”

“(4) Mezun olabilmesi için devam koşulunu yerine getirmiş olduğu başarısız tek dersi
kalan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde her yarıyıl bütünleme sınavını takip eden
üç ay içinde birimlerin yetkili kurullarının belirleyeceği tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir.
Zorunlu stajını tamamlamamış öğrenciler de bu haktan faydalanabilir. Bu sınavdan E ve üzeri not
alan öğrenciler başarılı sayılır. Sadece tek ders sınav hakkını kullanan öğrenci katkı payı/öğrenim
ücreti ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

“(6) Öğrenciler sınavlara, öğrenci kimlikleri ile ilân edilen gün, saat ve yerde girmek
zorundadır. Öğrenci kimliği yanında bulunmayan öğrenciler, ilgili birim uygun gördüğü tak-
dirde, yeni tarihli öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı ile sınavlara girebilir. Gerekli görülen hal-
lerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Belirtilen gün ve yerde sınava girmeyen
öğrenci sıfır (0) not almış sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3)
ve (6) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) 17 nci maddenin beşinci fıkrasına göre yapılan muafiyet sınavı sonucunda başarılı
olan öğrencilerin  başarı notunu göstermek için MU (muaf) notu kullanılır.”

“6) Bir dersten A, B, C, D, E başarı notu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Başarı
notu FX, F, DZ, YZ olan dersler başarısız olup, açıldıkları ilk yarıyılda tekrar edilir. Seçmeli
derslerden başarısız olan öğrenciler bu dersin yerine aynı yarıyılda açılan diğer seçmeli derslere
kayıt yaptırabilir. Öğrenci bu derslerin devam şartını yerine getirmek zorundadır. Bu durumda
öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı seçmeli dersten aldığı başarı notu geçerlidir.”
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MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Genel not ortalaması, öğrencinin biriminde öğrenime başladığı an-

dan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere kayıt yaptırdığı derslerden aldığı
en son başarı notlarının katsayılarının, dersin AKTS’si ile çarpılıp çarpımlarının toplanması
ile elde edilen sayının, bu derslerin AKTS toplamlarına bölünmesi ile bulunur.

(2) Öğrenciler öğrenimleri süresince genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla, daha
önce kayıt yaptırıp başarılı oldukları derslere 12 nci maddenin beşinci fıkrasına göre, açıldığı
yarıyıllarda kayıt yaptırıp tekrarlayabilir. Tekrarlanan bu derslerden alınacak en son not başarı
notu olarak dikkate alınır.

(3) Eşdeğerliği kabul edilerek harf notu belirlenen dersler intibak işleminin yapıldığı
tarih itibariyle genel not ortalamasına dâhil edilir.  Ancak, dikey geçiş ile gelen öğrencilerin
eşdeğerliği kabul edilerek harf notu belirlenen dersleri mezuniyet koşullarını yerine getirdiği
tarih itibariyle genel not ortalamasına dâhil edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, başardığı dersleri göste-

ren mezuniyet transkripti, diploma eki ve kayıtlı oldukları bölüm/programa göre ön lisans veya
lisans diploması verilir.

(2) Diplomaların hazır olmadığı durumlarda öğrencilere geçici mezuniyet belgesi de
verilebilir.

(3) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonuçlarına göre mezun olanların ilgili sınav dö-
neminin bitimini izleyen ilk iş günü, tek ders sınavı sonucuna göre mezun olanların tek ders
sınavını takip eden ilk iş günü, staj sonunda mezun olanların ise stajın bittiği günü takip eden
ilk iş günü mezuniyet tarihi olarak belirlenir. Değişim programları, özel öğrencilik veya yaz
okulu intibakı sonucunda mezun olanlara ise intibakın yapıldığı yönetim kurulu karar tarihi
mezuniyet tarihi olarak belirlenir.”

(4) Diplomasını kaybeden öğrenciye, üzerinde diploma bilgileri ve kaçıncı kez düzen-
lendiği bilgisi bulunan diplomanın ikinci nüshası düzenlenir.

(5) Lisans öğrenimine devam eden öğrencilerden kayıtlı olduğu programın ilk dört ya-
rıyılındaki alması gereken bütün dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olanlara, kaydını sil-
dirmesi şartıyla ön lisans diploması verilir. Ancak bu şekilde alınan diplomalara meslek belir-
tilmeden ilgili bölümde iki yıllık yükseköğrenim gördüğüne ilişkin ibare yazılır. Bu öğrencilerin
mezuniyet tarihi ilgili yönetim kurulu karar tarihi olarak belirlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci msaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Her türlü tebligat öğrenci bilgi sistemi aracılığı ile elektronik or-

tamda yapılır ve öğrencilere öğrenci bilgi sistemindeki kayıtlı telefon numaralarına bilgilen-
dirme kısa mesajı gönderilir. Öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı telefon numarası bulunmayan
öğrenciye tebligat işlemi; elden teslim edilerek veya adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu ad-
rese posta yolu ile gönderilerek tamamlanmış sayılır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/6/2009 27270
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 29/7/2010 27656
2- 21/10/2010 27736
3- 6/3/2011 27866
4- 25/8/2011 28036
5- 5/7/2012 28344
6- 2/7/2013 28695
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TEBLİĞLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 29/12/2014
Karar No : 2014/139
Konu : Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne

Hidroelektrik Santralleri
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 5/11/2014  tarihli ve 7613 sayılı yazısına

istinaden;
1) Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne

Hidroelektrik Santrallerinin “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile bir bütün halinde özelleşti-
rilmesi amacıyla 13/8/2014 tarihinde yapılan İhale sonucunda İhale Komisyonu tarafından;

Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santrallerinin;
• 8.850.000 (Sekizmilyonsekizyüzellibin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren

Cem Veb Ofset Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye  İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının
verilmesine, Cem Veb Ofset Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kay-
dedilmesine, 

• 8.800.000 (Sekizmilyonsekizyüzbin) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Abdül-
mecit Modoğlu İnşaat Sanayi ve Petrol Ürünleri Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde iş-
letme hakkının verilmesine, Abdülmecit Modoğlu İnşaat Sanayi ve Petrol Ürünleri Ltd. Şti.’nin
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve İhalenin iptaline

şeklinde verilen nihai kararın onaylanmasına, 
2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İşletme Hakkı

Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin
yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 29/12/2014
Karar No : 2014/140
Konu : Batman ili, Beşiri ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi,

410 no.lu parseldeki gayrimenkul.
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 21/10/2014 tarihli ve 7316 sayılı yazısına

istinaden mülkiyeti tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Batman ili, Beşiri ilçesi, Cumhuriyet Mahal-
lesi, 410 no.lu parseldeki, 10.095,58 m² yüzölçümlü Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı imarlı
gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte “satış” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla yapılan
ihale sonucunda İhale Komisyonunca; 
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1- “Satışa konu varlığın özelleştirme ihalesinde 6.000.000 (Altımilyon) Türk Lirası be-

delle en yüksek teklifi veren İrfan BOZKURT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İrfan

BOZKURT’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getir-

memesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 5.500.000 (Beşmilyonbeşyüzbin)

Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren ARM Enerji Çevre Mühendislik Danışmanlık İnşaat Ta-

rım Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, ARM

Enerji Çevre Mühendislik Danışmanlık İnşaat Tarım Tekstil Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin

sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde

teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 5.010.000 (Beşmilyononbin) Türk Lirası bedelle

üçüncü teklifi veren Ahmet BOZKURT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet

BOZKURT’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-

tirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde

verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına 

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 29/12/2014

Karar No : 2014/141

Konu : Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesi, 

5534 ada, 4 no.lu parseldeki gayrimenkulün özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 16/10/2014 tarih ve 7188 sayılı yazısına is-

tinaden;

tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait; Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler Mahallesin-

deki, Merkezi İş Alanı, Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, Sağlık, Konut, Alışveriş Mer-

kezi, Kapalı Otopark imarlı olan 5534 ada, 4 no.lu parseldeki 9.206,62 m2 yüzölçümlü gayri-

menkulün mevcut imar durumu ile üzerindeki binalarla birlikte, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan

Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uy-

gulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1. “Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 22.200.000 (Yirmiikimilyonikiyüz-

bin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Babacan Grup Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret

A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Babacan Grup Yatırım İnşaat Sanayi ve Ti-

caret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine ge-

tirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”

dair verilen kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine

getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 29/12/2014
Karar No : 2014/142
Konu : Kastamonu ili, Merkez ilçesi, İnönü Mahallesi,

1016 ada, 282 no.lu parseldeki 7.709,17 m²
yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi

Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 5/12/2014 tarihli ve 8381 sayılı yazısına is-

tinaden;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına

kayıtlı, Kastamonu ili, Merkez ilçesi, İnönü Mahallesi, 1016 ada, 282 no.lu parseldeki 7.709,17 m²
yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz) “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İdarece 4046
sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş’a verilen satış yetkisi çer-
çevesinde, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1. “Taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde; 3.500.000.- TL (Üçmilyonbeşyüzbintürkli-
rası) bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa GÜN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Mustafa GÜN’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 3.485.000.- TL
(Üçmilyondörtyüzseksenbeşbintürklirası) bedelle ikinci yüksek teklifi veren Ergün Otelcilik
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ergün
Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararının onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususunda Kuruluş’un yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.
—— • ——

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 29/12/2014
Karar No : 2014/144
Konu : Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi 

43264 ada 9 no.lu parsel
İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/11/2014 tarih ve 7733 sayılı yazısına istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına ka-

yıtlı Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yuva Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 4.649,00 m²
yüzölçümlü 43264 ada 9 no.lu parsele yönelik “Gelişme Konut Alanı (E: 1.00; Y ençok: 10
kat)” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin
onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-
reği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 29/12/2014
Karar No : 2014/145
Konu : Bolu İli Merkez İlçesi Karaköy Mahallesi 

243, 249, 250, 251, 985, 1404 ve 1406 no.lu parseller
İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5/11/2014 tarih ve 7610 sayılı yazısına istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Karayolları Genel Müdür-

lüğü adına kayıtlı Bolu İli Merkez İlçesi Karaköy Mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam
42.446,00 m² yüzölçümlü 243, 249, 250, 251, 985, 1404 ve 1406 no.lu parsellere yönelik “Özel
Yurt Alanı (E: 1,50; Y ençok: 5 kat), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme
İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000
ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin
onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve ge-
reği için ilgili Kurum ve Kuruluşlara gönderilmesine karar verilmiştir.
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KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No: 8713

Karar Tarihi: 21/1/2015

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

1 – 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

10 uncu maddesi gereğince, 2011 ürün yılından itibaren, yazılı sözleşme esasına göre üretici

tütünlerinin alım-satımında uygulanması gereken esasları belirleyen ve 27/11/2014 tarihli ve

29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 12/11/2014 tarihli ve 8462 sayılı Kurul Kararıyla

değişik, 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren

8/12/2010 tarihli ve 6051 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin “Sözleşmeli olarak tütün

üretip satmak isteyen kişilerin tütün üreticisi olması zorunludur. Tütün üreticisi olmadığı tespit

edilen kişilerle yapılmış sözleşmeler geçersizdir.” şeklinde değiştirilmesine,

2 – Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

karar vermiştir.
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2015 Ocak Günsüzleri             Kılıç 
1200-34 

T.C. 
Resmî Gazete 

İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Şubat 2015 
SALI Sayı : 29256 

İLÂN BÖLÜMÜ 
YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2013/283 
KARAR NO : 2014/173 
Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık suçundan 

mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/05/2014 tarihli ilamı ile 142/1.b1 
maddesi gereğince 5 YIL HAGB nedeniyle denetimli serbestlik (CMK 231/8) cezası ile 
cezalandırılan Omar ve Fatıma oğlu 1985 doğumlu Casablanca şehri Amal: 3 Sidi: Bernal-FAS 
mah/köy nüfusuna kayıtlı M BARK BOULFANID tüm aramalara rağmen bulunamamış 
yakalama emri tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 628 

—— • —— 
İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2010/79 
KARAR NO : 2014/407 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 19/11/2014 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Şeref ve 
Raziye kızı, 18/01/1983 doğumlu, Konya, Yunak, Piribeyli mah/köy nüfusuna kayıtlı LATİFE 
ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 629 

————— 
ESAS NO : 2010/79 
KARAR NO : 2014/407 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 19/11/2014 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Necati ve 
Ülfet oğlu, 01/07/1980 doğumlu, Kırşehir, Boztepe, Çamalak mah/köy nüfusuna kayıtlı 
BURKAY KAHRAMAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ 
edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, ilan olunur. 630 
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Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/163 
Karar No : 2014/513 
Sanık : MOHAMMED MUNIR KAZZA Abdullatif ve Mutiaa oğlu 1951 

Suriye doğumlu Suriye Alepo nüfusuna kayıtlı ve oturur. 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç tarihi : 11/12/2013 
Karar Tarihi : 16/04/2014 
Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/18, TCK. 62, 52/2, 54 
Verilen ceza : 2 yıl 6 ay hapis ve 80,-TL. Adli para cezası, suç eşyasının müsaderesi. 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 845 

————— 
Esas No : 2013/507 
Karar No : 2014/755 
Sanık : AHMAD ANJRINI, Jamal ve Fatema oğlu 05/01/1985 Suriye 

doğumlu Suriye Halep Sıkree Mah. nüfusuna kayıtlı ve oturur. 
Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç tarihi : 12/04/2013 
Karar Tarihi : 28/05/2014 
Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/18, TCK. 62, 52/2, 54 
Verilen ceza : 2 yıl 6 ay hapis ve 80,-TL. Adli para cezası. suç eşyasının müsaderesi 
Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 

rağmen tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 846 

————— 
Esas No : 2014/569 
Karar No : 2014/1243 
Sanık : ALİ RİYAD RAHHAL, Riyad ve Resmiye oğlu, 01/02/1986 Suriye 

D.lu Suriye Hamam Skalbi nüfusuna kayıtlı olup, eski SSK. 
Hastahanesi civarı bila sayılı ev Merkez/Hatay adresinde oturur. 

Suç : Kaçakçılık 
Suç yeri : Hatay/Merkez 
Suç tarihi : 14/04/2014 
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Karar tarihi : 01/12/2014 
Kanun maddesi : 5607 S.Y. 3/11, TCK. 62, 52/2, 51/1, 54 
Verilen ceza : 1 yıl 11 ay 10 gün hapis ve 100 TL. Adli para cezası ile 

cezalandırılmasına, hapis cezasının 1 yıl 11 ay 10 gün ertelenmesine, 
suç eşyasının müsaderesi 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen gıyabi karar tüm aramalara 
rağmen tebliğ edilememiştir. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri 
gereğince Resmi Gazete’de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine 
verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın 
kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur. 847 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 5.000 Kg Margarin alımı kapalı zarf ile teklif 

alma yoluyla ihale edilecektir. 
2. İhale 19.02.2015 Perşembe günü saat 14.00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 
3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 
4. Nihai teklifler en geç 19.02.2015 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız 

Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
Tel : 397 33 65 - 66          Faks : 397 33 71 - 74 779/1-1 

————— 
NİŞASTA ALIMI YAPILACAKTIR 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 Kg Nişasta alımı kapalı zarf ile teklif 
alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 12.02.2015 Perşembe günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 
salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 50 TL bedelle Fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama 
Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 12.02.2015 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız 
Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
Tel : 397 33 65 – 66          Faks : 397 33 71 – 74 780/1-1 
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2 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2 Kalem Malzeme Alımı 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f)  bendi uyarınca 
Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/8455 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ / ÇORUM 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: (364) 2192052 – Faks: (364) 2192054 
c) Elektronik posta adresi  : bap@hitit.edu.tr 
ç) İhale dokümanının  
görülebileceği internet  
adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Mal (1 adet Dilimli Sıkıştırıcı, 1 adet Bitümlü 

Asfalt Karıştırıcısı) 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu / 

ÇORUM 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : İşin süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 180 

(Yüz Seksen) takvim günüdür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası İhale Salonu Kuzey 

Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 
b) Tarihi ve saati : 06.03.2015 Cuma günü - Saat: 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
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4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler. 

4.3.2. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını ve teknik şartnameye cevap 
metinlerini teklif dosyası içerisinde sunacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75,00 TL (YetmişBeşTürkLirası) 

karşılığı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 
MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale 
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı dahil 90,00 TL (Doksan TürkLirası) doküman bedelini Hitit Üniversitesi 
Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum Şb. TR66 0001 
2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 
isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 
adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 
yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 
iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 

8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine (06.03.2015 Cuma günü Saat 14:00)  kadar Hitit 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 
adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi 
ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü 
MERKEZ/ÇORUM) İdareye teslim edilecek şekilde gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer 
eksikliklerden Kurumumuz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. Kısım sayısı 2 (İki)’dir. 
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 
11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
12 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 744/1-1 
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140 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Destek 

hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürlüğü ihtiyacı olan 140 adet tablet bilgisayar kuruluşça 
hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 
şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, marka, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 
3 - Teklifler 12.02.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 
istenilen markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 
fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 
verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
 810/1-1 
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FOTOKOPİ KAĞIDI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, Ofis ticari şartnamesi, teknik şartnamesi ve ihale 

ek şartları hükümleri dahilinde iç piyasadan açık teklif usulü ile satın alınacaktır. 
 

MALZEMENİN GRUBU 
MİKTARI 

(Top) 
NEYE GÖRE 
ALINACAĞI 

GRUP 1 : KAĞIT, KARTON ve MUKAVVA  MAMULLERİ   

112501 stok nolu Fotokopi Kağıdı (I. Hamur, 80 gr/m2, A4,) 1.200.000 
Teknik 

Şartname 
 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDEL ŞARTNAME EKİ LİSTEDE 
BELİRTİLMİŞTİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. 

b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihaleye katılabilmeleri için ihale doküman 
bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. 

c) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek, dış 
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir. 
İhalenin bütünüyle iptali halinde, ihale evrak bedeli ilgili firmaya iade edilecektir. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 
belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda 
belirtilen belgeler bulunacaktır.  

3 - Teklifler, 13.02.2015 günü en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III No.lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da 
açılacaktır. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise, açılmayarak diğer belge ve 
numunelerle birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik 
yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teslim 
mahalleri itibariyle tespit edilen miktarın tamamı için ünite bazında kısmi teklif de 
verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihi itibariyle geçerli EN AZ 6 AY GEÇERLİ GEÇİCİ TEMİNAT 
verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 811/1-1 
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AVİYONİK EĞİTİM SETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 

Aviyonik Eğitim Setleri (3 eksenli Otopilot Eğitim seti,1 adet Kokpit Gösterge Eğitim Seti,1 adet 

Sayısal Veri Yolu Eğitim Seti) teknik ve idari şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik ve idari şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 09.02.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

ve idari şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 813/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 6 KALEM DİL 
TAKOZUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonundan:          

İhale Kayıt No : 2015/8767 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  
 c) Elektronik Posta Adresi : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 6 KALEM DİL TAKOZUNUN TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 24.02.2015 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur ve EKAP’a kayıt olma şartı aranmaktadır. 
Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman 
satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 
hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin 
edebilirler. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 859/1/1-1 
————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 12 KALEM GÖBEK 
ÖZEL SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 
İhale Kayıt No : 2015/8773 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  
c) Elektronik Posta Adresi  : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 12 KALEM GÖBEK ÖZEL SELETİNİN 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 
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4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 25.02.2015 günü saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur ve EKAP’a kayıtlı olması şartı 
aranmaktadır. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe 
Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal 
Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını 
gösterir dekontla temin edebilirler. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 859/2/1-1 
————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 10 KALEM 
GÖBEK TAKOZUNUN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2015/8779 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  
b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  
c) Elektronik Posta Adresi : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 10 KALEM GÖBEK TAKOZUNUN TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 25.02.2015 günü saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur ve EKAP’a kayıtlı olması şartı 
aranmaktadır. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe 
Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal 
Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını 
gösterir dekontla temin edebilirler. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 859/3/1-1 
————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 6 KALEM DİL 
ÖZEL SELETİNİN TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI YAPILACAKTIR 
İhale Kayıt No : 2015/8755 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı  
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b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  
c) Elektronik Posta Adresi : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 6 KALEM DİL ÖZEL SELETİNİN TEKNİK 

ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosuna 24.02.2015 günü saat 11.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 
İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur ve EKAP’a kayıtlı olmaları şartı aranır. 
Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman 
satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 
hesap ve TR-290006400000143990013345 iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin 
edebilirler. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 859/4/1-1 
—— • —— 

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi 

yapılacaktır. 
1) Encümen Kayıt No : 4531 
2) Taşınmaza Dair Bilgiler : 
a) İli : İstanbul 
b) İlçesi : Kağıthane 
c) Cinsi : Arsa 
d) Pafta No : --- 
e) Ada No : 8852 
f) Parsel No : 3 
g) Yüzölçümü : 367 m² 
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 
ı) Vakfiye : Yok  
j) Halihazır : İşgalli 
k) İmar Durumu : 4 Kat Ticaret Alanı  
l) Adres (Cadde-Sokak-No) : Gürsel Mah. Akmer Sok. 
3) Muhammen Bedeli : 2.202.000.-TL 
4) Geçici Teminatı : 66.060.-TL 
5) İhale Tarihi ve Saati : 18 Şubat 2015 – 13:00    Son teklif verme saati : 13:00 
6) İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/İstanbul 
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7) İhale Usulü : Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı 
Teklif Usulü 

8) İhale Şartnamesi : Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz 
olarak görülebilir. 

  Binbirdirek Mah. Piyarloti Cad. No:4 Çemberlitaş-
Fatih/İSTANBUL  

  Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33 
9) Şartname Bedeli : 100.-TL 
10) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 
a) Teklif mektubunu havi iç zarf 
b) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden 

“Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler) 
c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat  
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 
olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 

f) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 
g) Tüzel kişilik tarafından ihaleye girmesi için yetkilendirme yapılmışsa noter tasdikli 

Yetki Belgesi (Tüzel Kişiler) 
h) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 

taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı 
ı) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi 
j) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel 

Kişiler) 
11) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. 
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale 

şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en 
geç ihale günü (18 Şubat 2015) saat 13:00'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Saraçhane-Fatih-İstanbul adresindeki Encümen Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında 
teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

13) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi 
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No:25  34134 Fatih/İSTANBUL) 
başvurmaları gerekmektedir. 

14) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

İlan olunur. 850/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve 
sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Hava Trafik Kontrolörü” ve 6/6/1978 tarih ve 7/15754 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına 
İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak 
sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından 4/B hizmet sözleşmeli “Uçak Kontrol ve Bakım 
Makinisti, Uçuş Teknisyeni ve Pilot”  alınacaktır. 

 

MÜRACAAT ETMEK  İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR 

UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ 

HAVA  

TRAFİK 
KONTROLÖRÜ 

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Hava Trafik 
Kontrolörlüğü eğitimi veren bölümlerinden mezun 
olmak veya mesleğinde tecrübeye sahip bulunmak (Sivil 
hava trafik kontrolör lisansı ile çalışmış olmak.). 
İngilizce dilinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit 
Sınavından (2013 Nisan-Eylül, 2014 Nisan-Eylül ve e-
YDS) en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya 
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 
denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki 
sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. 

4 İHS Ücret (Brüt):  

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 5.938,00 
TL 

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
5.576,53 TL 

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
5.189,24TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, 
Antalya Nevşehir) 

UÇAK KONTROL 
VE BAKIM 
MAKİNİSTİ 

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına (SHY-66 
lisansı) sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 
yıl iş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce 
bilmek. 3 4/B 
Ücret (Brüt):  

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar:  7.193,16 
TL 
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5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.824,06 
TL 

5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.085,86 
TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, 
Antalya Nevşehir) 

UÇUŞ 
TEKNİSYENİ 

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına (SHY-66 
lisansı) sahip olmak. Bakım konusunda lisanslı olarak 3 
yıl iş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede İngilizce 
bilmek. 

3 4/B 

Ücret (Brüt):  

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar:  7.193,16 
TL 

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.824,06 
TL 

5 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar: 6.085,86 
TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, 
Antalya Nevşehir) 

PİLOT 

ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 
3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak. İyi derecede 
İngilizce bilmek.  

4 4/B 

(68 yaşından gün almamış olmak.) 

Ücret(Brüt):  

20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 11.092,00 
TL 

10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
10.404,46 TL 

0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
10.171,31 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler (İstanbul, 
Antalya Nevşehir) 
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İSTENİLEN BELGELER 

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web 
adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "İş Talep Formu", 

2. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, 

3. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği, 

4. Adli sicil beyanı, 

5. Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan, 

6. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri, 

Pilot Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak); 

7. http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi 
Formu”, 

8. Pilot lisansı, 

9. Sağlık Sertifikası 

10. Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi 

Hava Trafik Kontrolörü Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere ilave olarak); 

11. Yabancı dil belgesinin çıktısı 

Uçuş Teknisyeni ve Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti Adaylar İçin (Yukarıdaki belgelere 
ilave olarak); 

12. Hava aracı bakım lisansı ve daha önce lisanslı olarak çalışmış olduğunu gösteren ıslak 
imzalı belge. 

BAŞVURU 

1. Başvurular “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gazi 
Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 Maltepe/ANKARA” adresine şahsen veya posta yolu 
ile yapılacak olup 03.02.2015 tarihi saat 09:00’da başlayıp 13.02.2015 Cuma günü saat 16:00’da 
sona erecektir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında 
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen 
belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi 
iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli ve 
Hizmet Sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
(http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/)web adresinde yayımlanacaktır. 

4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından 
göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak 
talebinde bulunulamaz. 

DEĞERLENDİRME 

Başvuruların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrasında sözlü mülakat tarihi ve 
mülakata katılmaya hak kazanan adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet 
sitesinde ilan edilecektir. 751/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/139384 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe İstanbul 

Adresi 
Atakent Mah. 221. Sok. No:5 

34307 Küçükçekmece/İSTANBUL    
Tel-Faks 0-212-4954040 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
İnta Müh. Mim. İnş. San. Tic. Ltd. 

Şti. 
Şemsettin ÖZCAN ve Cengiz ÖZCAN 

Adresi 
Oğuzlar Mah. 56. Sok. 16/9 

Balgat/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4780055822  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 148456  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 786/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/47391 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Başbakanlık 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. Başbakanlık Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı 
İl/İlçe Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara 
Tel-Faks 0-312-266 76 80 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kılıç İnşaat İthalat İhracat Sanayi 

ve Ticaret Anonim Şirketi     
Mahmut Kılıç 

Adresi 
Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad. 

No:30 Üsküdar/İstanbul   
 

T.C. Kimlik No.  38699003996 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Üsküdar 6100284840    

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 524831  

Adı/Unvanı Kılıç İnşaat – Mahmut Kılıç   Mahmut Kılıç 

Adresi 
Sultantepe Mah. Paşalimanı Cad. 

No:30/1 Üsküdar/İstanbul   
 

T.C. Kimlik No.  38699003996 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 161760  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl 

1 

(Bir) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 787/1-1 



3 Şubat 2015 – Sayı : 29256 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/195258 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
D.E.Ü. DÖNER SERMAYE 
İŞLETMESİ 

İl/İlçe İzmir/Balçova 

Adresi 
İnciraltı Kampüsü Mithatpaşa Cad. 
No:1606 Balçova-İZMİR 

Tel-Faks 4122410-4122427 

Posta Kodu 35340 E-Mail dsi@deu.edu.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
3K GRUP TIBBI CİH. GIDA İNŞ. 
SAN. LTD. ŞTİ. 

 

Adresi 
PİRİ REİS MAH. 324 SOKAK 
NO:44-A KONAK İZMİR 

 

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0010775392  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İZMİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1  167684  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

1 YIL 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 852/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/124645 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İLLER BANKASI A.Ş. GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM 

KOORDİNASYON DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/YENİMAHALLE 

Adresi 

İller Bankası A.Ş. Çamlıca Mah. 

Anadolu Bulvarı Ek Tesisleri 

Macunköy Lojmanları A1 Blok  

Yenimahalle/ANKARA 

Tel-Faks (0312) 5087702 - (0312)5087799 

Posta Kodu 06200 E-Mail yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ÇAĞRI HRT. VE İNŞ. TAAH. TİC. 

VE SAN. LTD. ŞTİ. 

% 55 ORTAĞI 52876277284  

TC NOLU CAN IRMAK, % 45 

ORTAĞI VE ŞİRKET MÜDÜRÜ 

34202234246  TC NOLU 

TUNCAY ÖZLÜ 

Adresi 
NECATİBEY CAD. NO: 47/13 

KIZILAY/ÇANKAYA/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. - 
TC 52876277284 

TC 34202234246 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

MİTHATPAŞA V.D.  

220 000 5784 
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 71258/MERKEZ  

6.Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (X) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

1 (Bir) yıl 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 865/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 802/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 803/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 791/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 791/2/1-1 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 788/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 789/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 790/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 795/1-1 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 3 Şubat 2015 – Sayı : 29256 

 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6586 Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6587 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Arasında

CERN’de Ortak Üye Statüsü Verilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6588 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve
Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2014/7086 Türk-Makedon Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün

Onaylanması Hakkında Karar
2014/7087 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Hükümeti Arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliğine Bağlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr.
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Arasında İşbirliğine Dair Protokolün
Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Sağlık Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
— Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/139 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/140 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/141 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/142 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/144 Sayılı Kararı
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 29/12/2014 Tarihli ve 2014/145 Sayılı Kararı

KURUL KARARI
— Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/1/2015 Tarihli ve 8713 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri
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