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Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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PERŞEMBE

Sayı : 29258

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
Karar Sayısı : 2014/7085
11 Şubat 2013 tarihinde Sana’da imzalanan ve 14/10/2014 tarihli ve 6559 sayılı Kanun
ile onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokol”ün onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 28/11/2014 tarihli ve 7130046 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı
Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

İçindekiler 120. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE YEMEN CUMHURİYETİ
HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA İŞBİRLİĞİNE
DAİR EK PROTOKOL
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaklardır),
İki ülke arasında sağlık alanında mevcut işbirliğinin geliştirilmesini teminen,
25 Şubat 2008 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”ya dayanarak;
Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:
MADDE 1
Taraflar, 25 Şubat 2008 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın 7. maddesini aşağıdaki şekilde değiştirmişlerdir.
“Türk Tarafı, Yemen hastanelerinde tedavi edilemeyen 100 hastaya her yıl ücretsiz tedavi
sağlayacaktır. Hastaların seçimi, Yemen Cumhuriyeti Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı tarafından yapılacak ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile neticelendirilecektir.
Hastaların gidiş-dönüş uçak biletleri Yemen tarafınca karşılanacaktır.”
MADDE 2
İşbu Ek Protokol, Tarafların yürürlüğe girmesi için gerekli kendi iç yasal usullerinin
tamamlandığını birbirlerine diplomatik yollarla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihte
yürürlüğe girecek ve 25 Şubat 2008 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma” ile eş zamanlı olarak
yürürlükte kalacaktır.
İşbu Ek Protokol, Sana’da, 11.02.2013 tarihinde, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde
iki orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eşit geçerlikte olmak üzere imzalanmıştır. Tereddüt
halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti

Yemen Cumhuriyeti

Hükümeti Adına

Hükümeti Adına

Fazlı Çorman

Prof. Dr. Ahmed Qasem Al-Ansi

T.C. Sana Büyükelçisi

Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7189
“Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gümrük Mevzuatının Doğru Bir
Şekilde Uygulanması ve Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Bu Suçlarla Mücadele
Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması”nın uygulama alanının, nota teatisi yoluyla
akdedilen ekli Anlaşmaya uygun olarak Aruba, Çuraçao ve Sint Maarten’i kapsayacak şekilde
tespiti; Dışişleri Bakanlığının 28/11/2014 tarihli ve 7164847 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/1/2015 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 : 2015/7194
25 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de imzalanan ve 3/12/2014 tarihli ve 6575 sayılı Kanunla
onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolu”nun onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 26/12/2014 tarihli ve 7269145 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2015 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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BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/7196
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında 1 adet ve taşra teşkilatında ekli listede
belirtilen illerde 19 adet şube müdürlüğü kurulması; İçişleri Bakanlığının 4/3/2014 tarihli ve
37701 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-1242

4 Şubat 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 4 Şubat 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-40-75

4 Şubat 2015
BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 4/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1242 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 4 Şubat 2015 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin dönüşüne kadar Ekonomi Bakanlığına,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

—— • ——

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

KADRO ARTIRILMASI KARARI
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2015/72
1 – Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunun 2’den 3’e çıkarılması, 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (i) bendi gereğince uygun
görülmüştür.
2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.
4/2/2015
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

Yalçın AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı
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YÖNETMELİKLER
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı
yapılanmasında yer alan toplum sağlığı merkezleri ve bağlı birimlerinin açılması, kapatılması,
organizasyonu ve görevleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, toplum sağlığı merkezleri ile bağlı birimlerinin fiziki
ve teknik yapısını, görev ve yetkilerini, diğer kurum ve kuruluşlarla olan ilişki ve işbirliğini
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 5 inci maddesi ile
11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AÇS-AP (Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması) birimi: Toplum sağlığı merkezinin
kadın, ana, çocuk ve üreme sağlığı hizmetleri ile eğitim faaliyetlerini yürüten bağlı birimini,
b) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis,
tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her
kişiye, kapsamlı ve devamlı olarak, belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın
öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,
c) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan
yapıyı,
ç) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ya da eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe,
sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,
d) Aile sağlığı merkezi: Bir veya daha fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanınca aile
hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,
e) Bağlı birim: Toplum sağlığı merkezleri bünyesinde belirli bir hizmeti yoğun olarak
sunmak üzere kurulan birimi,
f) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
g) Birinci basamak sağlık hizmetleri: Sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile
ilk kademedeki teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin bir arada verildiği, bireylerin hizmete kolayca ulaşabildikleri, etkin ve yaygın sağlık hizmeti sunumunu,
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ğ) Entegre ilçe devlet hastanesi: Birinci basamak sağlık hizmetleri ile acil sağlık hizmetlerinin aile hekimleriyle birlikte sunulduğu, kapasitesi doğrultusunda yataklı hizmetlerin
de verilebildiği hastaneleri,
h) Entegre sağlık hizmeti: Kurumca belirlenecek yerlerde; bünyesinde koruyucu sağlık
hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana
çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve/veya yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı,
adlî tabiplik ve ağız/diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık
hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,
ı) Evde sağlık hizmeti: Çeşitli hastalıklar nedeniyle evde sağlık hizmeti almaya ihtiyacı
olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini,
i) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit
edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine Kurum tarafından belirlenen
usul ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,
j) KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) birimi: Toplum sağlığı
merkezinin kanser erken teşhis, tarama ve eğitim faaliyetlerini yürüten bağlı birimini,
k) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,
l) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,
m) TSM Başkanı: Toplum sağlığı merkezinin iş ve işlemlerini, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürüten ya da yürütülmesini sağlayan, izleyen ve değerlendiren, gerektiğinde denetleyen toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimlerinin sorumlusu olan hekimi,
n) Toplum sağlığı merkezi (TSM): Bölgesinde yaşayan toplumun sağlığını korumak ve
geliştirmek maksadıyla sağlıkla ilgili risk ve sorunları belirleyen, bunlarla ilgili düzeltici ve
önleyici faaliyetleri gerçekleştiren; birinci basamak koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici
sağlık hizmetlerini koordine eden ve bu hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulmasını
izleyen, değerlendiren, denetleyen ve destekleyen; bölgesinde bulunan sağlık kuruluşları ile
diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlayan sağlık kuruluşunu,
o) TSM ek hizmet binası: Hizmete ulaşımı ve hizmet sunumunu kolaylaştırmak üzere
açılan toplum sağlığı merkezinin ek hizmet binasını,
ö) TSM İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) birimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen toplum sağlığı merkezi
bağlı birimini,
p) TSM mobil sağlık hizmeti: Mevsimsel tarım işçileri, mülteciler gibi temel sağlık
hizmetlerine kolay ulaşamayan dezavantajlı gruplara bulundukları mahalde verilecek koruyucu
ve geliştirici sağlık hizmetlerini,
r) VSD (Verem Savaş Dispanseri) birimi: Toplum sağlığı merkezinin tüberküloz hastalığına ilişkin teşhis, tedavi, tarama ve eğitim faaliyetlerini yürüten bağlı birimini,
s) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Kurumca belirlenen usul ve esaslara
göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Toplum Sağlığı Merkezinin Açılması, Kapatılması,
Organizasyonu ve İdari Yapısı
Açılması ve kapatılması,
MADDE 5 – (1) Her ilçede ve 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununa tabi olmayan il merkezlerinde bir toplum sağlığı merkezi kurulması esastır.
(2) Yeni kurulacak veya kurulmuş olan toplum sağlığı merkezleri ile bunların ek ve
bağlı birimlerinin tipleri ile fiziki ve teknik donanımları Kurumca tespit edilen standartlar doğrultusunda belirlenir.
(3) Toplum sağlığı merkezine bağlı birimler, farklı binalarda hizmet verebilir.
(4) Hizmete ulaşımı ve hizmet sunumunu kolaylaştırmak üzere, ihtiyaç doğrultusunda,
farklı bir binada TSM ek birimi açılabilir.
(5) Toplum sağlığı merkezleri ile ek ve bağlı birimlerinin açılması, kapatılması ve yer
değişikliği ilgili Valiliğin teklifi ve Kurumun onayı ile gerçekleştirilir.
Organizasyonu ve idari yapısı
MADDE 6 – (1) Toplum sağlığı merkezlerinde görev yapacak personelin niteliği ve
sayısı Kurum tarafından belirlenir.
(2) Toplum sağlığı merkezine, müdürlüğün teklifi ve Kurumun onayı ile bir hekim,
TSM başkanı olarak görevlendirilir. Görevlendirme, tercihen aşağıdaki kişiler arasından, sıralamaya uyularak yapılır;
a) Halk sağlığı uzmanı ya da epidemiyoloji uzmanı hekimler,
b) Halk sağlığı ya da epidemiyoloji alanında doktora yapmış olan hekimler,
c) Halk sağlığı ya da epidemiyoloji alanında yüksek lisans yapmış olan hekimler,
ç) Yönetimle ilgili alanlarda doktora ya da yüksek lisans yapmış olan hekimler,
d) Bakanlıkça ya da Kurumca onaylanmış toplum sağlığı ile ilgili alanlarda sertifikalı
eğitim alan hekimler öncelikli olmak üzere diğer hekimler.
(3) İlgili mevzuatı çerçevesinde ilçe sağlık müdürlüğünü TSM başkanı yürütebilir. Kuruma bağlı olarak faaliyet gösteren entegre ilçe devlet hastanelerinde de başhekimlik görevini
TSM başkanı yürütür.
(4) Kuruma bağlı entegre ilçe devlet hastanesi bulunan ilçelerde toplum sağlığı merkezi,
hastane binası içinde yer alabilir.
Eğitim
MADDE 7 – (1) Toplum sağlığı merkezi personeline, Kurumca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, toplum sağlığı merkezlerinin çalışmaları ve toplum sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik hizmet içi eğitimler verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toplum Sağlığı Merkezinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları
Görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Toplum sağlığı merkezi, aşağıdaki hizmetleri sunar:
a) İdari ve mali işler,
b) Kayıt ve istatistik,
c) Plan ve program yapma,
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ç) Diğer kurumlarla işbirliği,
d) İzleme ve değerlendirme çalışmaları,
e) Bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın kontrolü,
f) Tüberküloz kontrolü,
g) Zoonotik ve vektörel hastalıkların kontrolü,
ğ) Erken uyarı ve cevap sistemi çalışmaları,
h) Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü,
ı) Kadın ve üreme sağlığı hizmetleri,
i) Çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri,
j) Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetleri,
k) Ruh sağlığı programlarına dair hizmetler,
l) Ulusal programlar ile ilgili hizmetler,
m) Adli tıbbi hizmetler ve ölüm kayıt hizmetleri,
n) Acil sağlık hizmetleri,
o) Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri,
ö) Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri,
p) Çevre sağlığı hizmetleri,
r) Çalışan sağlığı ve güvenliğine dair hizmetler,
s) Olağan dışı durumlar ve afet sağlığı hizmetleri,
ş) Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri,
t) Evde sağlık hizmetleri,
u) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri,
ü) Sağlığın geliştirilmesi ve teşviki çalışmaları,
v) Sosyal hizmet çalışmaları,
y) Hizmet içi eğitimler,
z) Diğer görevler.
İdari ve mali işler
MADDE 9 – (1) TSM’nin idari ve mali işlere ilişkin görevleri şunlardır:
a) Bakanlıktan veya diğer kurumlardan gelen genelge, talimat ve yazıları bölgesindeki
sağlık birimlerine ve ilgili diğer birimlere ulaştırmak,
b) Demirbaş kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve denetlemesini yapmak,
c) İlaç, tıbbi sarf ve diğer malzeme ihtiyaçlarını tespit ederek temin edilmeleri için müdürlüğe bildirmek,
ç) Döner sermaye işlemlerinin yürütülmesinde, müdürlükçe kendisine verilen görevleri
yapmak,
d) Müdürlük şubelerinin görev tanımlarındaki işlerin sahadaki uygulamalarını yürütmek,
e) Aile sağlığı merkezi çalışanlarının göreve başlama veya ilişik kesme gibi işlemleri
ile müdürlük yetkilendirdiği takdirde, aile sağlığı çalışanlarının izinli olduğu durumlarda personel görevlendirilmesine dair işlemleri ve yazışmalarını yürütmek,
f) Aile hekimlerinin çalışma saatlerine uyumunu ve çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,
g) Müdürlük tarafından toplum sağlığı merkezi personeli arasından görevlendirilen harcama yetkilisi mutemedinin, verilecek avansı usulüne uygun olarak kullanmasını sağlamak.
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Kayıt ve istatistik
MADDE 10 – (1) TSM’nin kayıt ve istatistiğe ilişkin görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın belirlemiş olduğu standartlara uygun olarak bölgedeki sağlık hizmeti sunucularından veri toplamak, yürütülen hizmetlerin kayıt ve istatistiklerini elektronik veya basılı
ortamda tutmak, olağanüstü durumlarda bölgedeki sağlık hizmeti sunucularından yazılı olarak
da veri toplamak, topladığı verileri zamanında müdürlüğe iletmek,
b) Aile hekimini değiştirmek isteyen veya aile hekimine yeni kayıt olmak isteyen bireylerin başvurularını kabul etmek ve mevzuata uygun olması durumunda bu talepleri karşılamak,
c) Bölgesinde ikamet etmesine rağmen aile hekimliğine kaydedilememiş kişilerin, ilgili
kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde en uygun aile hekimine kaydedilmelerini sağlamak.
Plan ve program yapma
MADDE 11 – (1) TSM’nin plan ve program yapmaya ilişkin görevleri şunlardır:
a) Bölgesindeki toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık risk ve sorunlarını
belirlemek amacıyla program yapmak; Kurumun hazırlamış olduğu plan ve programları sahada
yürütmek,
b) Görev tanımına giren konularda bölgesi ile ilgili faaliyet planını hazırlamak, sonuçları izlemek ve değerlendirmek ve altı aylık periyodlarla (Ocak-Temmuz) hazırlayacağı faaliyet
plan ve raporlarını müdürlüğe sunmak,
c) Aile sağlığı merkezleri arasında koordinasyonu sağlamak, planlanan hizmetler ile ilgili olarak aile hekimlikleriyle işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak,
ç) Aile hekimlerine laboratuvar hizmetleri, görüntüleme hizmetleri ve eğitim konularında destek vermek,
d) Bölgede ihtiyaç duyulan aile sağlığı merkezlerinin veya birimlerinin sayıları ve yerleri ile buralarda çalışacak aile sağlığı çalışanlarının sayılarını planlayarak müdürlüğe sunmak,
e) Bakanlık veya Kurum tarafından gönderilen her türlü materyal, ilaç ve malzemenin
aile sağlığı merkezlerine ulaşmasını sağlamak,
f) Aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetlerden kişisel ve toplumsal boyutu olan bebek ve çocuk sağlığı, gebe ve lohusa takibi, aşı, aile planlaması vb. işler için hem aile hekimleri
arasında hem de diğer ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
g) İkinci basamak sağlık kuruluşlarından geri bildirimlerin yapılması ve değerlendirilmesinde oluşabilecek aksaklıkları tespit ederek bu aksaklıkların giderilmesine dair çalışmalar
yapmak,
ğ) Toplum sağlığı merkezi tarafından rutin olarak yapılmayan ancak Bakanlık veya Kurumca yürütülen tarama, kampanya, aşılama hizmetleri gibi işleri, bölgesindeki aile sağlığı
merkezleri ile işbirliği içinde yapmak ve/veya yaptırmak.
Diğer kurumlarla işbirliği
MADDE 12 – (1) TSM’nin diğer kurumlarla işbirliğine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Hizmetin her aşamasında ilgili üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
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b) Bakanlık veya Kurum ile üniversiteler arasında imzalanacak olan protokol esasları
çerçevesinde oluşturulacak Eğitim Araştırma Toplum Sağlığı Merkezleri vasıtasıyla, başta halk
sağlığı alanında olmak üzere, sağlık personeli yetiştiren üniversitelerde mezuniyet öncesi ve
sonrası öğrenim görenler ile Kurum personelinin teorik ve uygulamalı eğitimlerine katkı sağlamak; sağlıkla ilgili programlarda eğitim gören mezuniyet öncesi ve sonrası öğrencilerin toplum sağlığı merkezi ve bölgedeki diğer sağlık kuruluşlarının çalışma ve uygulamalarına katılımlarına destek vermek; halk sağlığı ve epidemiyoloji araştırma görevlileri başta olmak üzere
ilgili üniversitelerde eğitim gören araştırma görevlilerinin toplum sağlığı merkezi faaliyetleri
içinde görev almalarını sağlamak,
c) Üniversiteler başta olmak üzere bilimsel nitelikte araştırma yapan kurumların, Kurum
veya müdürlükle işbirliği içerisinde yapacakları sağlıkla ilgili araştırmaları ve projeleri desteklemek ve katkıda bulunmak,
ç) Kurum veya müdürlük tarafından hazırlanan programlar çerçevesinde bölgesinde
çalışan personelin eğitimlerini bölge içi veya dışındaki kurumlar ile işbirliği içinde sağlamak.
İzleme ve değerlendirme çalışmaları
MADDE 13 – (1) TSM’nin izleme ve değerlendirme çalışmalarına ilişkin görevleri
şunlardır:
a) Bölgesindeki hizmet sunucularının verdikleri koruyucu sağlık hizmetlerinin mevzuat/sözleşme hükümlerine uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, hazırlayacağı raporu müdürlüğe
iletmek,
b) Bağlı birimlerin hizmetlerine yönelik çalışmalarını ve çalışma düzenine uyumlarını
izlemek ve değerlendirmek, hazırlayacağı raporu müdürlüğe iletmek,
c) Bölgesindeki aile hekimliği birimlerinin çalışma düzenine uyumlarını ilgili mevzuatına
göre izlemek ve değerlendirmek, hazırladığı raporu müdürlüğe iletmek,
ç) Bölgesinde hizmet veren aile hekimliği birimlerinin çalışmalarını ve kayıtlarını ilgili
mevzuatına göre izlemek ve değerlendirmek amacıyla aile sağlığı merkezlerini ziyaret etmek,
mevzuatın izin verdiği sınırlar çerçevesinde her türlü kayıtlarına erişmek, elde ettiği verileri
ve yaptığı değerlendirmeleri öncelikli olarak aile sağlığı merkezi çalışanlarına yazılı ya da
sözlü olarak, ayrıca altışar aylık dönemlerde de müdürlüğe yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirmek, bu görevi yaparken hasta ve çalışan hakları ile kişisel mahremiyetin korunması ilkelerine riayet etmek,
d) Bölgesinde hizmet veren aile hekimliği birimlerinin gezici sağlık hizmeti planlarını
bir önceki ayın son haftası içinde aile hekimlerinden almak, plana uyulup uyulmadığını izlemek
ve değerlendirmek, hazırladığı raporu müdürlüğe bildirmek,
e) Hasta hakları ile ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlamak, yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek.
Bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın kontrolü
MADDE 14 – (1) TSM’nin bulaşıcı hastalıklar, bağışıklama ve salgın kontrolüne ilişkin
görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın veya Kurumun yürüttüğü programlara uygun olarak; bölgesindeki bulaşıcı hastalık ve bağışıklama verilerini toplamak, kayıtlarını tutmak, değerlendirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tüm tedbirleri almak ve/veya alınmasını sağlamak
ve tüm düzeylerde geri bildirim yapmak,
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b) Bakanlığın veya Kurumun bulaşıcı hastalıklar sürveyansı ve bağışıklama mevzuatına
uygun olarak tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının bulaşıcı hastalık ve bağışıklamaya ilişkin bildirimlerinin uygunluğunu izlemek ve kalitesini değerlendirmek, geri bildirimlerde bulunmak,
bildirimlerde sorun tespit edildiğinde gerekli müdahaleleri yapmak ve/veya gereği için müdürlüğe rapor etmek,
c) Mevzuatla belirlenen bulaşıcı hastalık olgularına yönelik filyasyon çalışmalarını yürütmek ve kayıtlarını tutmak; bu çalışmaları yürütürken, müdürlüğün gerekli gördüğü durumlarda, ilgili aile hekimlerini filyasyon ekibine katarak belirlenen sorunlara yönelik gerekli önlemleri almak veya aldırmak; kişinin kayıtlı olduğu aile hekimi başka bir toplum sağlığı merkezinin bölgesinde ise yapılan filyasyon sonucunu ilgili toplum sağlığı merkezine bildirmek,
ç) Bölgenin aşı ve antiserum ile ilgili lojistik malzeme ihtiyacını belirlemek; müdürlük
tarafından tedarik edilen aşı, ilaç, antiserum ve diğer malzemeleri usulüne uygun olarak saklamak; müdürlük ile koordineli olarak bunların, bağışıklama hizmeti veren tüm sağlık kurum
ve kuruluşlarına dağıtımının yapılmasını sağlamak,
d) Soğuk zincir sisteminin düzgün olarak işlemesini sağlamak; en az aylık periyotlarla,
bağışıklama hizmeti veren tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında izleme ve değerlendirme yapmak, tespit ettiği soğuk zincir kırılmalarını müdürlüğe bildirmek,
e) Bağışıklama hizmetleri ve tüberkülin cilt testi (PPD) konusunda sağlık personeli eğitimlerini planlamak, eğitimleri vermek veya verilmesini sağlamak,
f) Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında aile hekimleri tarafından uygulanan
bağışıklama hizmetlerinin izleme ve değerlendirmesini yapmak,
g) Konu ile ilgili mevzuata göre belli yaş ve nüfus gruplarına uygulanan (okul çağı yaş
grubu gibi) aşılamalar ve destek aşılamalarını aile sağlığı merkezleriyle işbirliği içerisinde yürütmek,
ğ) Okul çağı, hac ve umre, hareketli nüfus (tarım işçileri, göçmenler gibi) ve riskli bölgede salgın kontrolü aşılamaları dahil destek aşılama çalışmalarını aile sağlığı merkezleri ile
işbirliği içerisinde yürütmek ya da yürütülmesini sağlamak, bu çalışmalara bölgesindeki sağlık
çalışanlarının aktif olarak katılımını sağlamak ve takibini yapmak,
h) Aşı sonrası istenmeyen etki (ASİE) bildirimi olması halinde ASİE formunun eksiksiz
olarak doldurulmasını sağlamak ve müdürlüğe bildirmek,
ı) Gerekli durumlarda aşı, antiserum ve ilaçlar ile ilgili materyalden numune alınmasını
ve müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,
i) Aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının bulaşıcı hastalıklar, salgın kontrolü,
sürveyans ve bağışıklama hizmetleri konusundaki teorik ve uygulamalı eğitimlerini müdürlük
ile koordineli olarak planlamak ve uygulanmasını sağlamak,
j) Kurum tarafından gerekli görüldüğü hallerde gerçekleştirilen aşı kampanyalarını veya
aşı uygulamalarını kendi bölgesinde yapmak veya yapılmasını sağlamak, bu çalışmalara bölgesindeki sağlık çalışanlarının aktif olarak katılımının takibini yapmak,
k) Bölgesinde bulaşıcı hastalık salgınına neden olabilecek faktörleri tespit etmek ve izlemek; konu hakkında gerekli önlemleri almak ve/veya alınması için ilgili kurumlarla işbirliği
yapmak,
l) Bulaşıcı hastalıklar konusunda halk eğitimi çalışmalarını planlamak ve yürütmek,
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m) Bölgesinde bulaşıcı hastalık salgını olduğunda, ilgili mevzuatına göre, aile hekimleriyle birlikte, tüm sağlık kuruluşları ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak her türlü salgın kontrol önlemlerini almak; bölgesindeki sağlık çalışanlarını, ilgili kurum ve kuruluş çalışanlarını ve halkı bilgilendirerek kişi ve toplum farkındalığı oluşturmak; ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından alınan tedbirleri izlemek ve sürdürülmesini sağlamak,
n) Bildirimi zorunlu hastalıklar listesinde yer alan bulaşıcı hastalıkların bildirimlerini
kabul etmek; bildirimlerde sorun var ise bunları saptamak ve iyileştirilmesini sağlamak,
o) Ulusal Hastalık Kontrol Programları çerçevesindeki özel sürveyans çalışmalarını yürütmek; numune nakline yönelik özel besiyerleri, numune nakil kapları gibi özellikli malzemeleri, müdürlükten temin ederek aile hekimleri ve ilgili birimlere ulaştırmak; numunelerin
uygun yöntemlerle alınma durumunu izlemek ve değerlendirmek, numunelerin müdürlüğe uygun koşullarda naklini sağlamak,
ö) Kurum ve müdürlük tarafından bazı bulaşıcı hastalıklara veya bulaşıcı hastalık komplikasyonlarına yönelik olarak temin edilen ilaçların aile hekimleri ve/veya diğer sağlık kurum
ve kuruluşları aracılığıyla ilgili kişilere ulaşmasını sağlamak,
p) Pandemilere (grip, SARS gibi) yönelik bölgesel planları yaparak müdürlüğün onayına sunmak; bu planları aile hekimleri ile paylaşmak ve takibini yapmak,
r) Bölgesinde bulaşıcı hastalıklar ve bağışıklama hizmetleri konusunda yapılacak olan
saha araştırmalarına katılmak ve destek sağlamak; gerektiğinde bölgesinde sunulan sağlık hizmetlerini değerlendirmek amacıyla saha araştırmaları planlamak ve gerekli izinleri alarak yapmak,
s) Bölgesinde görülme ihtimali olan veya görülen bulaşıcı hastalıkların önlenmesine
yönelik çalışmalarda ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla her türlü iş birliğini yapmak,
ş) Bulaşıcı hastalıklar alanında mevzuat ile öngörülen diğer görevleri yapmak.
Tüberküloz kontrol hizmetleri
MADDE 15 – (1) TSM’nin tüberküloz (verem) kontrol hizmetlerine ilişkin görevleri
şunlardır:
a) Aile hekimi tarafından sevk edilen veya toplum sağlığı merkezine bildirilen bölgesindeki şüpheli kişinin kayıtlarını tutmak ve takip etmek,
b) Hastane tarafından kesin tanısı konulan ve toplum sağlığı merkezine bildirilen verem
hastalarının bilgilerini tüberkülozlu hastalar listesine kaydetmek, tedavisi ve izlenmesini programlamak ve bu bilgileri, tanı konulan kişinin kayıtlı olduğu aile hekimine ve müdürlüğe bildirmek,
c) Verem tanısı konmuş hastaların ve koruma tedavisine alınmış temaslıların ilaçlarını
aylık olarak, kayıtlı olduğu aile hekimine veya doğrudan gözetimli tedavi uygulama gözetmenine ulaştırmak; aile hekiminin veya gözetmenin, belirlenen programa uygun olarak hastasını
izlemesini, ilaçlarını doğrudan gözetim ile vermesini ve kontrolünü düzenli olarak yapmasını
sağlamak; müdürlük tarafından bu iş ve işlemlere yönelik olarak yapılan denetimlere katkı vermek,
ç) Verem hastalarının ve temaslılarının, tanı ve izlenmesi amacıyla balgam incelemesi,
röntgen ve diğer tanı hizmetlerini yürütmek veya bu işler için kişileri ilgili sağlık kuruluşuna
sevk ederek takibini yapmak,
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d) Sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarına yönelik olarak belli aralıklarla eğitim
programları düzenlemek,
e) Her ay yeni tedaviye alınan, tedavide olan, tedaviden çıkan, ilaçsız kontrole ayrılan,
korumaya alınan ve korumadan çıkanlardan ve veremli hastaların temaslılarından kontrolü gerekenleri, kişinin kayıtlı olduğu aile hekimine bildirmek; aile hekimleriyle işbirliği içinde çalışarak bu hizmetlerin yürütülmesini sağlamak,
f) Uyumsuz hastaları, gerekli tedbirlerin alınması için müdürlüğe bildirmek ve uygun
önlemlerin alınmasında görev almak.
Zoonotik ve vektörel hastalıkların kontrolü
MADDE 16 – (1) TSM’nin zoonotik ve vektörel hastalıkların kontrolü hizmetlerine
ilişkin görevleri şunlardır:
a) Zoonotik ve vektörel hastalıklarla ilgili olarak Bakanlığın öngördüğü çalışmaları
yapmak, ilgili kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak ve verileri müdürlüğe iletmek,
b) Müdürlüğün koordinasyonunda zoonotik ve vektörel hastalıklar ile ilgili plan ve
program yapmak; bu kapsamda ilaçlı tedavi, vektör mücadelesi gibi çalışmaları planlamak,
uygulamak ya da uygulanması için önlemler almak,
c) Bakanlıkça yürütülen programlar çerçevesinde, belirlenen zoonotik ve vektörel hastalıklarla ilgili gerekli tetkik ve tedavilerin sağlık kuruluşlarında veya yerinde yapılmasını sağlamak,
ç) Sıtma sürveyans çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve raporlamak,
d) İlgili mevzuata göre zoonotik ve vektörel hastalık bildirimlerini yapmak,
e) Özel programı bulunan zoonotik ve vektörel hastalıklarla ilgili olarak Bakanlıkça tedarik edilen, tedavide kullanılan ilaç ve malzemelerin dağıtımını, kullanımını ve kontrolünü
sağlamak,
f) Hastaların tedavi sürecini aile hekimleri ile koordineli olarak takip etmek ve müdürlüğe bildirmek,
g) Belli aralıklarla sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarına Bakanlıkça planlanan
eğitim programlarını düzenlemek.
Erken uyarı ve cevap sistemine ilişkin hizmetler
MADDE 17 – (1) TSM’nin erken uyarı ve cevap sistemine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Bölgesindeki akut halk sağlığı tehditlerini tespit ederek risklerini değerlendirmek ve
müdürlüğün koordinasyonunda uygun kontrol önlemlerini, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
içerisinde uygulamak ya da uygulanmasını sağlamak,
b) Bu kapsamda yapılan hizmetleri, mevzuatta belirlenen standartlara göre yürütmek
ve kayıt altına almak.
Bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolüne ilişkin hizmetler
MADDE 18 – (1) TSM’nin bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolüne ilişkin görevleri
şunlardır:
a) Kurumun kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve risk faktörleri konularında önleme,
koruma, erken tanı ve kontrolüne yönelik olarak düzenlediği proje ve programları bölgede yürütmek ve/veya yürütülmesini sağlamak,
b) Kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve ilişkili risk faktörlerine yönelik eğitim ve
rehberlik hizmetleri vermek,
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c) Bölgedeki sağlık kuruluşlarının (aile hekimliği birimleri, kamu hastaneleri, üniversite
hastaneleri, özel sağlık kuruluşları gibi) kanser, ruh sağlığı, kronik hastalıklar ve ilişkili risk
faktörleri (tütün kullanımı, obezite, beslenme yetersizliği, fiziksel inaktivite, alkol kullanımı
gibi) ile ilgili verilerini ve bilimsel çalışmalarını izlemek, epidemiyolojik çalışma yapmak veya
yapılmasını sağlamak,
ç) Bölgede sık görülen hastalık ve durumları belirleyerek bunların önlenmesi için programlar geliştirmek, geliştirilmiş olan programları uygulamak veya bölgedeki sağlık kuruluşları
ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulanmasını sağlamak.
Kadın ve üreme sağlığı hizmetleri
MADDE 19 – (1) TSM’nin kadın ve üreme sağlığı hizmetlerine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Kadın ve üreme sağlığı hizmetleri hakkında topluma yönelik eğitim programlarını
planlamak ve uygulamak,
b) Aile hekimliği birimleri tarafından verilen kadın ve üreme sağlığı hizmetlerinin, koruyucu sağlık hizmetleri ilkelerine uygun biçimde verilmesini sağlamak,
c) Aile hekimleri ve/veya aile sağlığı elemanlarına üreme sağlığı, rahim içi araç uygulaması ve ilgili diğer teorik ve beceri kazandırma eğitimlerini vermek veya verilmesini sağlamak,
ç) Bölgesindeki sağlık kuruluşlarının (aile hekimliği birimleri, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel sağlık kuruluşları gibi) kadın ve üreme sağlığı hizmetleri ile ilgili verilerini ve bilimsel çalışmalarını izlemek ve değerlendirmek,
d) Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti vermek ve evlilik işlemi için gerekli sağlık raporunun aile hekimlerince verilmesini sağlamak,
e) Üreme sağlığı hizmeti sunan sağlık personelini iş başında izlemek ve değerlendirmek,
f) Kadın ve üreme sağlığı hizmetlerinin daha etkin yürütülebilmesi için yerel idareciler
ve toplum liderleri başta olmak üzere ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve verilecek hizmetleri planlamak,
g) Bu alanda Bakanlıkça planlanan programları yürütmek ve yürütülmesini sağlamak.
Ulusal programlar ile ilgili hizmetler
MADDE 20 – (1) TSM’nin ulusal programlara ilişkin görevleri şunlardır:
a) Bakanlık veya müdürlük tarafından gerekli görüldüğü hallerde; uygulanan aşı kampanyalarını kendi bölgesinde yapmak ve/veya yapılmasını sağlamak, bu çalışmalara, ihtiyaca
göre, bölgedeki sağlık çalışanlarının aktif olarak katılımını temin etmek,
b) Ulusal Tütün Kontrolü Programı kapsamında kendi bölgesinde ve/veya müdürlüğün
uygun göreceği yerlerde tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle ilgili denetim faaliyetlerinin yapılmasını ve takibini sağlamak,
c) Bakanlık tarafından kararlaştırılan ulusal ya da bölgesel programları yürütmek ve/veya
yürütülmesini sağlamak.
Adli tıbbi hizmetler ve ölüm kayıt hizmetleri
MADDE 21 – (1) TSM’nin adli tıbbi hizmetler ve ölüm kayıt hizmetlerine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Adli Tıp Kurumunun doğrudan hizmet vermediği yerlerde, adli tıbbi hizmetler konusunda Cumhuriyet Savcılığı, ilçe sağlık müdürlüğü, aile hekimliği birimleri ve diğer sağlık
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kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak bu hizmetlerin 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmesi sağlamak,
b) Ölüm kayıt hizmetlerine dair iş ve işlemleri, 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütmek.
Acil sağlık hizmetleri
MADDE 22 – (1) TSM’nin acil sağlık hizmetlerine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Görev tanımı içerisinde yer alan hizmetleri almak üzere başvuranlardan ihtiyacı olanlara, bulundurdukları ekipmanlar ölçüsünde acil sağlık hizmeti sunmak ve bu hastaları acil sağlık komuta kontrol merkezine bildirmek,
b) Müdürlükçe entegre sağlık hizmeti sunulan yerler kapsamına alınan ilçelerde, ilgili
mevzuatı doğrultusunda acil sağlık hizmetlerini planlayarak uygulamak ve uygulatmak,
c) Bölgesindeki acil sağlık hizmetleri istasyonlarına ilgili mevzuatı doğrultusunda gerekli lojistik desteği vermek.
Kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetleri
MADDE 23 – (1) TSM’nin kaza ve yaralanmalardan korunma hizmetlerine ilişkin görevleri şunlardır:
a) İlçe sağlık müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, ilk yardım bilinci oluşturmak üzere bölgesindeki halka yönelik olarak eğitim çalışmaları planlamak ve uygulamak,
b) Günlük hayatta karşılaşılabilecek kazalar ve riskli durumlar hakkında halkın bilinç
seviyesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapmak.
Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri
MADDE 24 – (1) TSM’nin görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerine ilişkin görevleri
şunlardır:
a) Aile sağlığı merkezlerinde yapılamayan görüntüleme ve laboratuvar hizmetlerini
müdürlüğün planlamaları doğrultusunda yapmak veya müdürlük tarafından uygun görülen bir
sağlık kuruluşunun laboratuvarlarında yapılmasını sağlamak,
b) İhtiyaç duyulan yerlerde, toplum sağlığı merkezleri bünyesinde halk sağlığına yönelik laboratuvar hizmetleri vermek.
Çevre sağlığı hizmetleri
MADDE 25 – (1) TSM’nin çevre sağlığı hizmetlerine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Bölgesinde insan sağlığı ile ilgili her türlü çevre şartlarını izlemek ve değerlendirmek,
önlem alınması gereken durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b) İçme ve kullanma sularının kontrolünü yaparak bölgesindeki yerleşim birimlerinde
bulunan su kaynaklarının envanterini çıkarmak,
c) İlgili mevzuata göre; bölgesinde yıllık ve aylık olarak yapılacak olan bakiye klor ölçüm sayısı ile kontrol ve denetim izleme sayısına göre hedefleri belirlemek, numune almak;
verileri, veri toplama sistemine işlemek ve analiz sonuçlarını değerlendirmek; tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek ve uygunsuzluğun giderilmesi
için alınacak önlemleri takip etmek,
ç) İlgili mevzuata göre; yüzme sezonu içerisinde, yüzme amaçlı kullanılan deniz ve/veya
göl suyundan müdürlük tarafından planlanan numune alma takvimine göre numune almak;
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ilgili verileri toplama sistemine işlemek ve analiz sonuçlarını değerlendirmek; tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek ve uygunsuzluğun giderilmesi
için alınacak önlemleri takip etmek,
d) İlgili mevzuata göre; bölgesinde bulunan yüzme havuzlarından müdürlük tarafından
planlanan numune alma takvimine göre numune almak; tespit edilen uygunsuzlukları müdürlüğe bildirmek; uygunsuzluk tespit edilmesi halinde uygunsuzluğun giderilmesi için gerekli
önlemlerin alınmasını sağlayarak alınan önlemleri takip etmek,
e) İlgili mevzuata göre; ambalajlı suların (kaynak, içme ve doğal mineralli su) piyasa
denetimini yapmak; denetime ilişkin bilgi ve belgeler ile denetim sonuçlarını müdürlüğe bildirmek,
f) Gayri sıhhi müesseselerin, sıhhi müesseselerin, umuma açık işyerlerinin ruhsatlandırma ve denetimi kapsamında mevzuattan kaynaklanan görevleri yerine getirmek,
g) Hava kirliliği, gürültü, atıklar, elektromanyetik kirlilik ve diğer çevre sorunları konusunda alınan ve alınacak önlemlere yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ğ) Bölgesinde piyasa gözetim ve denetim hizmetleri kapsamında gerekli olan çalışmaları yürütmek,
h) Bölgesinde biyosidal ürünlerin üretim, satış ve kullanım yerlerinin denetim hizmetlerinin yapılması amacıyla gereken çalışmaları yürütmek,
ı) İlgili mevzuatına göre mezarlıkların yer seçimi ile alakalı işlemleri yapmak.
Çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetleri
MADDE 26 – (1) TSM’nin çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin görevleri
şunlardır:
a) Çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetlerini müdürlüğün eş güdümünde yürütmek,
b) Bölgesindeki iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş
birliği içerisinde çalışmalar yapmak,
c) Bünyesinde TSM İSG birimi bulunması durumunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere müdürlükle birlikte planlama ve organizasyon yapmak, bu birimin ihtiyaçlarını ilgili mevzuata uygun olarak temin etmek,
ç) Meslek hastalığı, işle ilişkili hastalık ve iş kazaları açısından bölgesini takip etmek,
halk sağlığı için önem arz eden olayın meydana geldiği iş yerlerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almalarını istemek,
d) Bölgesinde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında İSG konusunda yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,
e) Bölgesindeki iş yeri sağlığı ve güvenliği birimleri ile ortak sağlık güvenlik birimlerinde birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında laboratuvar, röntgen, solunum fonksiyon
testi, işitme testleri gibi hizmet verilmesi durumunda bu birimleri kayıt altına almak,
f) Çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda verilen diğer görevleri yürütmek.
Olağan dışı durumlar ve afetlerde sağlık hizmetler
MADDE 27 – (1) TSM olağan dışı durumlar ve afetlerde, bölgesinde, afet organizasyonu ile ilgili olarak afete hazırlık, afete müdahale ve afet sonrası yapılacak iş ve işlemleri,
ilin il sağlık afet ve acil durum planı (İLSAP) doğrultusunda gerçekleştirir.
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Sağlığın geliştirilmesi ve teşvikine dair hizmetler
MADDE 28 – (1) TSM’nin sağlığın geliştirilmesi ve teşvikine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Toplumun sağlık konusunda bilgi düzeyinin arttırılması, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile bireylerin sağlıklı davranış alışkanlıkları kazanması için faaliyetler planlamak;
planlama aşamasında bölgedeki sağlık kuruluşları, üniversiteler ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b) Bakanlıkça yürütülen tütün, alkol, madde bağımlılığı, obezite gibi risk faktörlerine
yönelik olarak toplum eğitimi ve diğer gerekli çalışmaları yürütmek; bu alana yönelik olarak
oluşturulan ulusal kontrol programlarını bölgesinde uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
c) Planlanan eğitim programlarını hedef gruba ve amacına göre uygulamak (toplu halk
eğitimi, esnaf eğitimi gibi) ya da bölgesindeki sağlık kuruluşları aracılığı ile uygulanmasını
sağlamak,
ç) Engelliler, yaşlılar gibi risk gruplarına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile
işbirliği içinde çalışmalar yapmak.
Hizmet içi eğitim hizmetleri
MADDE 29 – (1) TSM’nin hizmet içi eğitim hizmetlerine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Bölgenin genel durumunu ve sağlık ölçütlerini dikkate alarak bilgi yenilenmesi ihtiyacı görülen konularda müdürlük ile işbirliği yaparak, gerekli durumlarda diğer kuruluşlardan
destek alarak hizmet içi eğitimler düzenlemek,
b) Toplum sağlığı merkezi personeli başta olmak üzere bölgesinde bulunan sağlık personelinin hizmet içi eğitimleri için; seminer, bilimsel tartışma ve bilgilendirme toplantıları gibi
etkinlikler yapmak ve gerekirse personelinin, diğer kurum ve kuruluşların düzenlediği eğitici
etkinliklere katılmalarını sağlamak,
c) Bakanlık tarafından planlanan diğer hizmet içi eğitim programlarını yürütmek.
Toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetleri
MADDE 30 – (1) TSM’nin toplu yaşam alanları ve okul sağlığı hizmetlerine ilişkin
görevleri şunlardır:
a) Bölgesindeki toplu yaşam alanları, okullar ve konaklama yerlerini sağlık ve genel
hijyen kuralları yönünden değerlendirmek,
b) Bölgesindeki toplu yaşam alanları, okullar ve konaklama yerlerindeki suların kaynaklarını ve şebeke durumunu değerlendirmek ve depo denetimini yapmak; bakteriyolojik ve
kimyasal değerlendirmeler için su numuneleri almak; değerlendirme sonuçlarına göre ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte gerekli çalışmaları yapmak,
c) Bölgesindeki öğrencilerin okula kayıtları sırasında, kayıtlı oldukları aile hekimi tarafından periyodik muayenelerinin yapılmasını sağlamak; elde edilen verileri ve aşılama durumlarını değerlendirmek; sonuçları yazılı olarak ya da elektronik ortamda müdürlüğe bildirmek ya da bildirilmesini sağlamak,
ç) Okul çağı çocuklarının aşılarını yapmak veya yapılmasını sağlamak ve sonuçları müdürlüğe bildirmek,
d) Aile hekimliği birimleri ve diğer sağlık kuruluşları ile işbirliği yaparak okullarda,
aile ve okul idaresinin katılımlarını da sağlayarak tütün, alkol, madde bağımlılığı ve şiddete
karşı eğitim yolu ile mücadele edilmesine dair çalışmaları yapmak,
e) Bakanlık tarafından belirlenen sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite gibi konularda yapılacak eğitim ve uygulamalarla ilgili olarak okul idaresi ile işbirliği yapmak.
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(2) TSM’nin mevsimlik nüfus hareketlerine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Mevsimlik tarım işçilerine yönelik birinci basamak sağlık hizmetlerini planlamak,
sunmak veya sunulmasını sağlamak ve bu hizmetleri koordine etmek,
b) Mevsimsel tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerinin kayıtlarını, Kurumun belirlediği standartlar doğrultusunda tutmak; bu kayıtları ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda
kişinin kayıtlı olduğu aile hekimliği birimi ve TSM ile paylaşmak,
c) Mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık hizmetleri konusunda personel farkındalığı
oluşturmak ve gerekli eğitimleri vermek,
ç) Mevsimlik tarım işçilerine yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemek,
d) Bölgesindeki mevsimsel nüfus hareketlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte takip
etmek, görev tanımı içerisinde yer alan tedbirleri almak.
Ağız ve diş sağlığı hizmetleri
MADDE 31 – (1) TSM’nin ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Kurum tarafından hazırlanacak eylem planı ve ilgili mevzuat çerçevesinde koruyucu
ağız ve diş sağlığı hizmetlerini sunmak veya sunulmasına yönelik çalışmalar yapmak,
b) Hizmete ulaşımda zorluk çekilen yerlerde müdürlüğün planlamaları doğrultusunda
diş çekimi, diş çürüğünün erken dönemde tedavi edilmesi ya da dolgu gibi ağız ve diş sağlığı
hizmetlerini sunmak.
Evde sağlık hizmetleri
MADDE 32 – (1) TSM’nin evde sağlık hizmetlerine ilişkin görevleri şunlardır:
a) Bölgesinde sunulan evde sağlık hizmetlerinin koordinasyonunda görev almak,
b) Evde sağlık hizmetini sunmak amacıyla ilgili mevzuatı ve müdürlüğün planlamaları
doğrultusunda bünyesinde evde sağlık hizmet birimleri oluşturmak; hizmet sunumu için, yeterli
unvan ve sayıda personeli bu birimlere görevlendirmek,
c) İlgili mevzuatı doğrultusunda evde sağlık hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ç) Bakanlık ve Kurumun belirlediği yapılanmaya uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Sosyal hizmet çalışmaları
MADDE 33 – (1) Toplum kalkınması çalışmalarında ve yardım hizmetlerinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
Çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri
MADDE 34 – (1) Çocuk ve ergen sağlığı hizmetleri kapsamında Bakanlığın planladığı
tüm programları yürütür ve/veya yürütülmesini sağlar.
Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim hizmetleri
MADDE 35 – (1) Kanser kontrolü kapsamında Kurumun planladığı programları aile
sağlığı merkezleri ile birlikte yürütür ve/veya yürütülmesini sağlar.
Ruh sağlığı programları
MADDE 36 – (1) Bakanlık tarafından hazırlanan ruh sağlığı programlarını yürütür
ve/veya yürütülmesini sağlar.
Diğer görevler
MADDE 37 – (1) Sağlık turizmi, turizm hekimliği, göçerlerin bakımı, sağlık taramaları,
entegre sağlık hizmet sunumu gibi konularda Bakanlığın ve/veya Kurumun yayımladığı mevzuat ve talimatlara göre hizmet vermek ve müdürlüğün verdiği diğer görevleri yapmak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bağlı Birimler
Birim açılması
MADDE 38 – (1) Toplum sağlığı merkezi bünyesinde KETEM, AÇS-AP, VSD, TSM
İSG, Diyabet ve Obezite, Hemoglobinopati Tanı, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Sıtma ile Mücadele, Sağlık Evi bağlı birimleri açılabilir.
a) Bağlı birimler, Kurumun belirlediği hedeflere uygun olarak ve ihtiyaç doğrultusunda
Valiliğin teklifi ve Kurumun onayı ile açılır ya da kapatılır.
b) Birim sorumlusu, birimin görev alanı ve ilgili mevzuatı dikkate alınmak suretiyle
toplum sağlığı merkezi başkanının teklifi ve müdürlük onayı ile görevlendirilir, Kuruma bildirilir.
c) Bağlı birimlerin asgari fiziki ve teknik standartları ile çalışma usul ve esasları Kurum
tarafından belirlenir. Ancak TSM İSG birimleri ilgili mevzuatında belirlenen standartlar doğrultusunda oluşturulur ve faaliyet gösterir.
KETEM birimi
MADDE 39 – (1) KETEM biriminin görevleri şunlardır:
a) Kanser hastalığının risk faktörleri ve erken teşhisine yönelik her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,
b) Aile hekimleri ile birlikte Ulusal Kanser Tarama Standartlarına göre planlanan toplum
tabanlı kanser taramalarını yürütmek,
c) Ulusal Kanser Tarama Standartlarına göre kanser taramasını TSM ve aile hekimliği
birimleri dışında yaptıran kişilere ait verileri tarama yapan merkezle birlikte kayıt altına almak,
ç) Tütün ve alkol mücadelesi ile ilgili olarak yürütülmesi uygun görülen Kurum programlarına destek olmak,
d) Aile hekimliği birimleri ile birlikte yürütülen kanser taramaları neticesinde tespit
edilen şüpheli olguların ileri tetkik, teşhis ve tedavisini kayıt altına almak; taranan ve kanser
açısından riskli olduğu bilinen veya riskli olduğu saptanan kişilerin takiplerini gerçekleştirmek,
e) Kurumca gerekli görülmesi halinde; kanser yönünden riskli bölge ve gruplara yönelik
olarak kanser tarama hizmetlerini sunmak,
f) Gerekli durumlarda tarama faaliyetlerini yürütmek için öncelikle kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
AÇS-AP birimi
MADDE 40 – (1) Kadın, ana, çocuk ve ergenlerin sağlık düzeyini yükseltmek, üreme
sağlığı hizmetlerini sunmak ve diğer sağlık kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde kadın, ana,
çocuk ve ergen sağlığı hizmetlerinin sunumunu, koruyucu sağlık hizmetleri ilkelerine uygun
olarak gerçekleştirmek üzere açılan AÇS-AP biriminin görevleri şunlardır:
a) Hizmet bölgesindeki kadın, gebe, lohusa, çocuk ve ergenlere Kurumun belirlediği
standartlara uygun hizmet verilmesini sağlamak ve Kurumca belirlenen tedbirleri almak; başvuranlara bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
b) Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve serviks kanseri gibi konularda erken teşhis için
KETEM birimi ile işbirliği yapmak,
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c) Kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığının geliştirilmesine yönelik olarak sorumluluk bölgesinin ihtiyaçları ve şartlarına göre Kurum veya müdürlükçe hazırlanmış olan programları uygulamak,
ç) Kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığına yönelik hizmet sunan diğer kurum ve
kuruluşlar ile işbirliği yaparak hizmetlerin sunumunda koordinasyon sağlamak,
d) Başvuranların, birimde uygulanamayan gebeliği önleyici yöntemleri diğer sağlık kuruluşlarından almalarını sağlamak,
e) Kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığı konularında; mahallin kitle iletişim araçları
ile sivil toplum kuruluşlarından da faydalanmak suretiyle eğitim çalışmalarını organize etmek,
sistemli bir şekilde halk eğitimi ve danışmanlık hizmetleri vermek,
f) İlin birinci basamak sağlık hizmetlerini veren kuruluşlarında görev yapan sağlık personelinin kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığı konularında hizmet içi eğitimlerini yürütmek,
g) Kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığı konularında hizmet içi eğitimlerinin devamlılığının sağlanmasını temin için Kurumca belirlenen eğitim merkezlerinde eğitici eğitimlerini yapmak,
ğ) Gerektiğinde il dışı sağlık personelinin de kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığı
konularında eğitimlerini sağlamak,
h) İlde yataklı veya yataksız sağlık hizmeti veya destek hizmeti veren kuruluşlar ile
sağlık eğitimi veren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
ı) Kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığı konuları ile ilgili yürüttüğü hizmetlerin
kayıt ve bildirimlerini yapmak,
i) Kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığı konularında Kurumca verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Sağlık personelinin kadın, ana, çocuk, ergen ve üreme sağlığı kapsamındaki hizmet
içi eğitimlerinin planlanması ve yürütülmesi için, Kurumca belirlenen fiziki yapı, insan kaynakları ve günlük hizmet yükü gibi kriterler göz önünde bulundurularak, açılan birimler, ihtiyaç
çerçevesinde Eğitim Merkezi olarak faaliyet gösterebilir.
VSD birimi
MADDE 41 – (1) VSD biriminin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Birime doğrudan başvuran veya hastaneler, aile hekimliği birimleri, diğer sağlık kuruluşları ve tarama ekipleri tarafından gönderilen hastaların ve/veya şüphelilerin klinik, bakteriyolojik ve radyolojik muayeneleri ile tedavilerini yaparak gerekli durumlarda hastaneye
sevk etmek,
b) Tedavi hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda tüberküloz tanısı konarak çıkan hastaların tetkik, takip ve hastane sonrası tedavilerini sağlamak,
c) Hastalığın seyrini izlemek amacıyla hastaların kontrolünün, muayenesinin ve laboratuvar tahlillerinin yapılmasını sağlamak,
ç) Hasta ile birlikte Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanacak yeri ve DGT uygulayacak kişiyi kararlaştırmak, DGT uygulamalarının takibini yapmak,
d) İlde veya iller arası bildirimi yapılmış hastalar ile kayıp veya tedaviye uyumsuz hastaların tespit ve takiplerini yaparak yeniden tedavi sürecine kazandırılmalarını sağlamak,
e) Tüberküloz tanısı konmuş hastaların kayıtlarını tutmak, bölgesine ait tüberküloz verilerini toplayıp analiz etmek, bölgesindeki tüberküloz hastalarına ve tüberküloz faaliyetlerine
ait istatistik formlarını düzenlemek,
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f) İhtiyaç halinde BCG aşılama hizmetini yürütmek,
g) Tüberküloz tanısı almış hastaların ve temaslıların tanı, tedavi ve takipleri ile ilgili
hizmetleri ücretsiz olarak sunmak,
ğ) Tüberküloz hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaç ve malzemelerin planlamasını,
teminini, stok yönetimini ve dağıtımını sağlamak; Kurumca temin edilen tüm verem ilaçlarını
verem hastalarına ve koruma tedavisi alanlara ücretsiz olarak vermek,
h) Tüberküloz hastalığı konusunda hasta ve temaslılarına eğitim vermek, Verem Haftası
ve Dünya Tüberküloz Günü etkinlikleri kapsamında halk eğitimleri düzenlemek, bölgesindeki
aile hekimlerine ve diğer sağlık personeline tüberküloz hakkında eğitim vermek veya verilmesini sağlamak,
ı) Tüberkülozlu hastaların temaslıları arasından hastalık bulaşmış kişileri tespit etmek
amacıyla temaslı taramalarını yapmak ve koruyucu tedavi hizmetlerini yürütmek,
i) Mobil tarama ekipleri ile tüberküloz yönünden belirlenmiş risk gruplarının taramalarını yürütmek,
j) Tüberkülozlu hasta dosyalarını, koruma dosyalarını, tüberkülozlu hasta kayıt defterini
ve ilaçla koruma defterini süresiz olarak birimde saklamak,
k) Kurum tarafından tüberküloz kontrol hizmetlerine yönelik olarak verilen diğer hizmetleri yürütmek.
İş sağlığı ve güvenliği birimi
MADDE 42 – (1) İş sağlığı ve güvenliği biriminin görevleri şunlardır:
a) Birimin yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak,
b) Birimin insan gücü, araç-gereç gibi ihtiyaçlarının karşılanması için planlamalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
c) İlgili mevzuat doğrultusunda sorumluluğu kapsamındaki iş sağlığı ve güvenliği ile
ilgili faaliyetleri yürütmek,
ç) Çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda verilen diğer görevleri yürütmek.
(2) İş sağlığı ve güvenliği birimlerinin sunduğu hizmetin sunumuna dair usul ve esaslar
Kurumca belirlenir.
Diyabet ve obezite birimi
MADDE 43 – (1) Diyabet ve obezite biriminin görevleri şunlardır:
a) Gerekli hallerde hedef nüfusun obezite ve fiziksel aktivite açısından periyodik taramalarını gerçekleştirmek ve araştırmalar yapmak,
b) Hizmet bölgesinde obezite, sağlıksız beslenme, fiziksel inaktivite gibi diyabetin risk
faktörlerine ve erken teşhisine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek,
c) Aile hekimliği birimleri tarafından yönlendirilen obezite ve diyabet tanısı almış olguları kayıt altına almak; obezite ve diyabet tanısı alan kişilere sağlıklı beslenme ve fiziksel
aktivite konularında, diyabet tanısı olan kişilere ilave olarak öz bakım konusunda, bireysel beslenme danışmanlığı dâhil olmak üzere bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
ç) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde obezitenin önlenmesine yönelik bilgi,
eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,
d) İlgili mevzuat doğrultusunda, hizmet bölgesindeki okullarda bulunan tip 1 veya tip
2 diyabet tanısı almış öğrencilerin takibi ile öğrencilerin, öğrenci velilerinin ve okul çalışanlarının diyabetle ilgili eğitimlerini okul yönetimiyle işbirliği içerisinde gerçekleştirmek.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Toplum Sağlığı Merkezinde Çalışanların Görev Tanımları ve Sorumlulukları
Genel hükümler
MADDE 44 – (1) TSM personeli 22.5.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tanımlanan iş
ve görevleri yapar.
(2) Hizmette olmayan personelin işini yürütmek üzere, toplum sağlığı merkezi başkanı,
personelden uygun birisini görevlendirir. Görevlendirilen personel, görevleri ile ilgili yetki ve
sorumlulukları dâhilinde çalıştırılır.
TSM başkanının görevleri
MADDE 45 – (1) TSM başkanı, toplum sağlığı merkezi ve bağlı birim çalışanlarının
amiri olup, idari ve teknik tüm işlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini
sağlar ve denetler.
(2) TSM başkanının görevleri şunlardır:
a) Toplum sağlığı merkezi sorumluluğundaki bölgeyi ve toplumu tanımak,
b) Bölgesinin sağlık ölçütlerini değerlendirmek suretiyle sorunları ve öncelikleri saptamak,
c) Toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimler tarafından sunulan hizmetlerin mevzuata
uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
ç) Toplum sağlığı merkezi ve bağlı birim personelinin çalışmalarını koordine etmek,
izlemek ve değerlendirmek; aksaklıkları belirleyerek işlerin düzgün olarak yürütülmesi için
gereken önlemleri almak,
d) Müdürlüğün planlamaları doğrultusunda, aile hekimliği birimlerinin vermiş oldukları
hizmetlerin izlenmesini ve değerlendirilmesini gerçekleştirmek, hazırladığı raporu müdürlüğe
bildirmek,
e) İlgili mevzuat çerçevesinde personelin sicil ve özlük hakları ile ilgili çalışmaları yapmak,
f) Toplum sağlığı merkezinin kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
g) Her yıl Ocak ve Temmuz ayı içerisinde, geçmişe dönük altı aylık çalışma raporunun
ve geleceğe dönük faaliyet planının hazırlanmasını sağlamak ve müdürlüğe sunmak,
ğ) Bakanlık politika ve stratejileri doğrultusunda, bölgesinde bağışıklama hizmetleri
için aylık ve yıllık plan ile programları hazırlamak, bunları uygulamak ve uygulatmak üzere
ilçe aşı sorumluluğu görevini yürütmek veya ilçe aşı sorumlusu olarak bir hekimin müdürlük
tarafından görevlendirilmesini sağlamak,
h) Toplum sağlığı merkezi ve diğer sağlık kurumları tarafından tespit edilen ve bildirilen
bildirimi zorunlu hastalıklar ile ilgili kayıtların düzenlenmesini ve periyodik olarak müdürlüğe
iletilmesini sağlamak,
ı) Hasta/çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yürütmek,
i) Personelin hizmet içi eğitimlerini planlamak, uygulamak veya uygulatmak,
j) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
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Hekimin görevleri
MADDE 46 – (1) Hekim, TSM başkanı tarafından bir ya da birden fazla konu veya birimin işlerini yürütmek üzere görevlendirilebilir. Hekim, görevlendirildiği konu veya birimin
işlerinin planlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.
(2) Hekimin görevleri şunlardır:
a) Toplum sağlığı merkezi tarafından verilmesi gereken sağlık hizmetlerini yürütmek,
personelin verdiği hizmetleri izlemek ve değerlendirmek,
b) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,
c) Okul sağlığı hizmetlerini mevzuattaki yetki ve sorumluluğuna uygun olarak yürütmek,
ç) Çevre sağlığı hizmetlerini, mevzuattaki yetki ve sorumluluğuna uygun olarak yürütmek,
d) Bulaşıcı hastalıklarla ve bağışıklama ile ilgili programları yürütmek,
e) Ana çocuk sağlığı ve üreme sağlığı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
f) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek ya da yürütülmesini sağlamak,
g) Gereken hallerde çalışan sağlığına yönelik hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütmek,
ğ) Halka yönelik sağlık eğitimini yapmak,
h) Halk eğitimi materyali ihtiyacının belirlenmesi, hazırlanması ve kullanılmasını sağlamak,
ı) Personele yönelik hizmet içi eğitim programlarını yürütmek,
i) Laboratuvar hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
j) Aile hekimliği birimlerinin ihtiyaçlarını belirlemek ve lojistik destek sağlamak konularında gerekli çalışmaları yapmak,
k) Toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve teşviki hizmetlerinde görev almak,
l) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
m) Sorumlu olduğu bölgede çeşitli saha ve salgın araştırmalarını, bulaşıcı hastalık filyasyon çalışmalarını yürütmek ve sürveyans çalışması yapmak,
n) Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele ederek yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,
o) KOAH, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların ve
bunların risk faktörlerinin erken teşhisi ve takibi konularında çalışmak, halk eğitimi dahil koruyucu hizmetleri yürütmek,
ö)Yıllık plan ve programlar çerçevesinde, bulunduğu bölgedeki aile sağlığı merkezlerinde görevli sağlık personelinin hizmet içi eğitimlerini vermek,
p) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Diş hekiminin görevleri
MADDE 47 – (1) Diş hekimleri TSM başkanı tarafından bir ya da birden fazla konu
ve birimin işlerini yürütmek üzere görevlendirilebilir. Diş hekimi, görevlendirildiği konu veya
birimin işlerinin planlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.
(2) Diş hekiminin görevleri şunlardır:
a) Koruyucu ve müdürlüğün planladığı yerlerde tedavi edici ağız diş sağlığı hizmetlerini
sunmak,
b) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,
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c) Okul sağlığı hizmetlerinde aktif olarak yer almak,
ç) Toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve teşviki hizmetlerinde görev almak,
d) Halk eğitimi materyali ihtiyacının belirlenmesi, hazırlanması ve kullanılmasını sağlamak,
e) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
f) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Sağlık memuru (toplum sağlığı), hemşire ve ebenin görevleri
MADDE 48 – (1) TSM’de görev yapan sağlık memuru (toplum sağlığı), hemşire ve
ebenin görevleri şunlardır:
a) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,
b) Toplum sağlığı merkezindeki aşıların soğuk zincir kurallarına uygun olarak saklanmasını ve dağıtımını yürütmek,
c) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek suretiyle sorunları ve öncelikleri saptamak,
ç) Bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü çalışmalarına katılmak,
d) Okul sağlığı hizmetlerine katılmak,
e) Kayıt ve bilgi işlem çalışmalarında görev almak,
f) TSM başkanının direktifleri doğrultusunda bölgedeki sağlık çalışanlarının hizmetlerini izlemek ve değerlendirmek,
g) Sağlıklı beslenme ve beslenme bozuklukları konusundaki programlara katılmak,
obezite danışmanlığı hizmetleri konusunda görev almak,
ğ) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde görev almak,
h) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görev almak,
ı) Birey ve grup eğitimlerine katılmak, halkın sağlık eğitimi çalışmalarının planlanması
ve uygulanmasında görev almak,
i) Bağışıklama hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde görev almak,
j) Hizmet içi eğitim hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında görev almak,
k) Toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve teşviki hizmetlerinde görev almak,
l) Üreme sağlığı hizmetlerinde görev almak,
m) Görevi ile ilgili istatistik kayıtlarını ve formları düzenlemek,
n) Görev alanlarında temizlik ve düzeni sağlamak; malzemelerin, kullandıktan sonra
temiz ve her zaman kullanıma hazır halde tutulmasını sağlamak,
o) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Sağlık evi personelinin görevleri
MADDE 49 – (1) Sağlık evlerinde çalışmakta olan personel, hizmet yönünden o bölgenin bağlandığı aile hekimine; idari yönden ise toplum sağlığı merkezine bağlı olarak çalışırlar.
(2) Sağlık evi personelinin görevleri şunlardır:
a) Sorumluluk alanında, bireye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini aile hekimine bağlı
olarak yürütmek,
b) Bağlı olduğu aile hekimini, gezici sağlık hizmeti çalışmalarında desteklemek,
c) Sağlık evinde bulundurulacak malzemeleri ve cihazları hizmete hazır olarak bulundurmak,
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ç) Sorumluluk alanında sağlıkla ilgili kayıtları tutmak,
d) Aylık çalışmalarını toplum sağlığı merkezine bildirmek,
e) Yürüttüğü hizmetler açısından bağlı olduğu aile hekimini bilgilendirmek,
f) Sorumluluk alanındaki nüfus hareketlerini (doğum, ölüm, göç, mevsimlik tarım işçileri gibi) bağlı olduğu toplum sağlığı merkezine ve aile hekimine bildirmek,
g) Sorumluluk alanının sağlık ölçütlerini değerlendirerek sorunları ve öncelikleri saptamak,
ğ) Bölgesindeki riskli gebeleri tespit etmek ve misafir anne uygulaması kapsamına alınması için faaliyetlerde bulunmak,
h) Sorumluluk alanında, evde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bireyleri tespit ederek kayıtlı olduğu aile hekimine ve koordinasyon merkezine bildirmek; koordinasyon merkezi tarafından görevlendirildiği takdirde hastalara evde sağlık hizmeti vermek,
ı) Evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinde görev almak,
i) Çevre sağlığı konusunda bağlı olduğu toplum sağlığı merkezi koordinasyonunda halk
eğitimleri yapmak, gerektiğinde su sanitasyon hizmetlerinde görev almak,
j) Bulaşıcı hastalık kontrol programlarında görev almak,
k) Sorumluluk alanında bulunan veremli hastalara DGT uygulamak, bu hastaları düzenli
olarak izlemek, ihtiyaçlarını bağlı olduğu toplum sağlığı merkezine bildirmek, bu konuda halka
eğitim vermek,
l) Sorumluluk alanında bulunan kronik hastaların izlemlerini yapmak,
m) Sorumluluk alanında obezite danışmalığı hizmetlerinde görev almak,
n) Okul sağlığı hizmetlerinde görev almak,
o) Gelişebilecek olası acil durumlar için gerekli malzeme ve ekipman bulundurulması
şartı ile enjeksiyon hizmeti vermek, pansuman yapmak ve basit sütur atmak,
ö) Sorumluluk alanında, bağlı olduğu toplum sağlığı merkezi koordinasyonunda halk
eğitimleri yapmak,
p) TSM başkanının vereceği görevi ile ilgili diğer işleri yapmak.
Röntgen teknisyeni/röntgen teknikerinin görevleri
MADDE 50 – (1) TSM’de görev yapan röntgen teknisyeni/röntgen teknikerinin görevleri şunlardır:
a) Gönderilen hastaların radyolojik tetkiklerini yapmak,
b) Hizmetin yürütülmesi için gereken ihtiyaçları tespit ederek bunları TSM başkanına
yazılı olarak bildirmek,
c) Röntgen laboratuvarında bulunan her türlü tıbbi cihaz, alet, malzeme ile demirbaş
eşyanın muhafazasını ve tüketim maddelerinin yerinde kullanılmasını sağlamak,
ç) TSM Başkanının vereceği görevi ile ilgili diğer işleri yapmak.
Laboratuvar teknisyeninin görevleri
MADDE 51 – (1) Laboratuvar teknisyeni görevini ifa ederken meslek dalının gerektirdiği tüm hizmetleri verir.
(2) Laboratuvar teknisyeninin görevleri şunlardır:
a) Laboratuvar hizmetlerini acil durumlara öncelik vererek, en kısa sürede ve en doğru
biçimde yapmak,
b) Kan alma ünitesinde kan alma işlemini gerçekleştirmek,
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c) Hekim tarafından istenilen deney, test ve analizleri yaparak sonuçlarını hekime bildirmek,
ç) Laboratuvarın temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak,
d) Laboratuvar malzemelerini temiz ve her zaman kullanıma hazır halde tutmak ya da
tutulmasını sağlamak,
e) Laboratuvar malzemeleri ile demirbaş ve sarf malzemelerinin saklanmasını ve muhafazasını, laboratuvardaki cihazların bakımının yaptırılmasını sağlamak,
f) Aylık ve yıllık raporlar hazırlamak, kayıt tutmak,
g) Toplum sağlığı merkezinin sahaya yönelik çalışmalarının yürütülmesinde görev almak,
ğ) TSM başkanının vereceği diğer işleri yapmak.
Tıbbi teknoloğun görevleri
MADDE 52 – (1) TSM’de görev yapan tıbbi teknoloğun görevleri şunlardır:
a) Epidemiyoloji çalışmalarında yer almak,
b) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,
c) Halkın sağlık eğitimi çalışmalarının planlanması ve uygulanmasında görev almak,
ç) Bulaşıcı hastalıkların ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü çalışmalarına katılmak,
d) Okul sağlığı hizmetlerine katılmak,
e) Kayıt ve bilgi işlem çalışmalarında görev almak,
f) TSM Başkanının direktifleri doğrultusunda, göreviyle ilgili olarak bölgedeki sağlık
çalışanlarının hizmetlerini izlemek ve değerlendirmek,
g) Hizmet içi eğitim hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasında görev almak,
ğ) Hizmetle ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Sosyal çalışmacının görevleri
MADDE 53 – (1) TSM’de görev yapan sosyal çalışmacının görevleri şunlardır:
a) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,
b) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirerek sorunları ve öncelikleri saptamak,
c) Toplumda sağlık sorunu yaratan çevresel, sosyal, kültürel, demografik ve ekonomik
şartları değerlendirmek,
ç) Toplumda saptanan sorunların çözümlenmesine katkıda bulunacak kaynakları araştırarak, harekete geçirici, verimliliği arttırıcı ve yeni kaynak oluşumunu sağlayıcı çalışmalar
yapmak,
d) Afet sonrası dönemde sosyal hizmet işlerini yürütmek,
e) Okul yönetimleri ile işbirliği yaparak hizmetleri desteklemek,
f) Bölgesindeki belediye, il milli eğitim müdürlüğü, aile ve sosyal politikalar il müdürlüğü gibi diğer kamu kuruluşları ile işbirliği yapmak,
g) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak,
ğ) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
h) Sosyal yardıma muhtaç hastaların sosyal yardım kurumlarıyla irtibatını sağlayıp desteklemek ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak,
ı) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
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Psikoloğun görevleri
MADDE 54 – (1) Psikoloğun görevleri şunlardır:
a) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,
b) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak,
c) Bakanlığın öngördüğü plan ve projeleri uygulamak,
ç) Riskli ve duyarlı gruplara psikolojik destek sağlanmasında görev almak,
d) Çalışmaları ile ilgili verileri toplamak, araştırmalar planlamak ve planlanan çalışmalarda görev almak,
e) Hizmet kalitesinin arttırılması ve organizasyon çalışmalarını kurum çalışanları ile
işbirliği içerisinde yürütmek,
f) Toplumun psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim hizmetlerinin
planlanmasında görev almak,
g) Sağlık eğitimi hizmetlerinde görev almak,
ğ) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak,
h) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
ı) Ruh sağlığı çalışmalarına katılmak,
i) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Diyetisyenin görevleri
MADDE 55 – (1) TSM’de görev yapan diyetisyenin görevleri şunlardır:
a) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,
b) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak,
c) Çalışmaları ile ilgili veri toplamak, araştırmalar planlamak ve planlanan çalışmalarda
görev almak,
ç) Toplumun beslenme sorunlarının belirlenmesi, çözüm yollarının planlanması ve uygulanmasında görev almak,
d) Sağlık eğitimi hizmetlerinde görev almak,
e) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak,
f) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
g) İlgili mevzuatta tanımlanan görevleri toplum sağlığı merkezinde ya da bölgedeki
aile sağlığı merkezinde/merkezlerinde yerine getirmek,
ğ) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Çevre sağlığı teknisyeninin görevleri
MADDE 56 – (1) TSM’de görev yapan çevre sağlığı teknisyeninin görevleri şunlardır:
a) Çalıştığı bölgenin krokilerini ve envanterini hazırlamak,
b) Çevre sağlığı ile ilgili yazışma, raporlama, dosyalama, arşiv ve istatistik çalışmalarını
yapmak, gerekli verilerin alınmasını sağlamak, vermeyenler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapmak,
c) Çevre sağlığı ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
ç) Her türlü içme ve kullanma sularının sağlıklı olup olmadıklarının kontrolünü yapmak,
numune alarak ilgili birime göndermek, kirli suların ıslahı için gerekli önlemleri almak, bakiye
klor tespiti yapmak,
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d) Toplumun yiyip içmesine, konaklamasına, eğlenmesine özgü yerler, konutlar, iş yerleri ve okulların sağlık koşullarına uygun olup olmadığını ilgili mevzuat hükümlerine göre izlemek ve değerlendirmek; sağlığa zararlı hususların düzeltilmesi amacıyla ilgililere bilgi vermek ve sonuçlarını izlemek,
e) Cezaevleri, havaalanları, limanlar ve kara nakil vasıtalarını çevre sağlığı yönünden
izlemek ve değerlendirmek, sağlık koşullarına uygunluğunu takip etmek,
f) Mevzuatta belirtilen görevler dâhilinde halka açık olan yerler ile gayri sıhhi müesseseler ve işyerlerinin sağlık yönünden denetimleri ile ilgili işlemleri yapmak,
g) İnsana hastalık bulaştıran her türlü hayvan, böcek, kemirici ve vektörler için yapılması gereken mücadele işlerini mevzuat çerçevesinde yaptırmak, yapılmasını izlemek ve değerlendirmek,
ğ) Çevre sağlığı, bulaşıcı ve salgın hastalıklar ile sosyal hastalıklardan korunma konusunda halkla işbirliği yapmak ve bu konularda onları toplu olarak ya da tek tek eğitmek,
h) Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerlerde fosseptik çukurlarının yerini ve vasıflarını
tespit etmek,
ı) Enfeksiyon hastalıklarının kaynağını bulma ve koruyucu tedbirleri alma yönünden
epidemiyolojik araştırmalara katılmak,
i) Çevre sağlığı ile ilgili hizmetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi için kamu, özel
ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,
j) Hava, su ve toprak kirlenmesi ile evsel ve endüstriyel atıklarla ilgili mevzuattan kaynaklanan görevlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek,
k) Çevre sağlığı ile ilgili biyosidal ve benzeri ürünlerin üretim ve uygulama yerlerinin
denetimini yapmak, gerektiğinde numune almak, biyosidal ürünlerin piyasa-gözetim ve denetimini yapmak ve gerektiğinde numune almak,
l) Piyasa gözetim ve denetim hizmetlerinin yapılması amacıyla bölgesinde gerekli çalışmaları yürütmek,
m) Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak,
n) TSM başkanının vereceği diğer işleri yapmak.
Tıbbi sekreter ve daktilografın görevleri
MADDE 57 – (1) TSM’de görev yapan tıbbi sekreter ve daktilografın görevleri şunlardır:
a) Toplum sağlığı merkezinin tüm yazışma işlerini yürütmek,
b) Gelen ve giden yazılara ait defter ve dosyaları ilgili mevzuatlar dahilinde tutmak,
bu yazıların asıl ve/veya suretlerini saklamak,
c) Yazıların cevaplarını süresinde hazırlayarak buna ilişkin bütün işlemleri sonuçlandırmak,
ç) Giden evraka ait her türlü posta işlemlerini yapmak ve resmi pul hesaplarını tutmak,
d) Yazı ve çoğaltma makinelerinin bakım ve temizliğini yapmak, korunmasını sağlamak,
e) TSM'nin hizmetinde kullanılan bilgileri bilgisayara kaydetmek,
f) Tüm saha araştırmalarının ham verilerini bilgisayara kaydetmek,
g) İdareden kendisine verilen her türlü yazışma iş ve işlemlerini yapmak,
ğ) Ayniyat saymanı yok ise onun görevlerini yürütmek,
h) Hizmetle ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
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Şefin görevleri
MADDE 58 – (1) Şef, toplum sağlığı merkezindeki idari ve mali işlerinden sorumludur.
(2) Şefin görevleri şunlardır:
a) Ayniyat, ambar, ulaşım, iletişim, kayıt, istatistik arşiv, ısınma, temizlik işlerinin kurallara uygun biçimde yürütülmesini sağlamak ve bu hizmetlerle ilgili eksikleri belirleyerek
hizmetin düzgün yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
b) TSM başkanının vereceği diğer işleri yapmak.
Ayniyat saymanı ve ambar memurunun (taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi) görevleri
MADDE 59 – (1) TSM’de görev yapan ayniyat saymanı ve ambar memurunun (taşınır
kayıt ve kontrol yetkilisi) görevleri şunlardır:
a) Toplum sağlığı merkezindeki ayniyat işlerini, ilgili mevzuat ve esaslara uyarak yapmak ve kayıtları tutmak,
b) Gelen malzeme için ayniyat tesellüm makbuzu kesmek,
c) Genel sarf malzemelerinin temini ve kullanacak personele senet karşılığı teslim edilmesi işlemlerini yürütmek,
ç) Demirbaş ve tüketim malzemelerinin temini, kaydı, saklanması, bakımı, onarımı,
kullanacak personele senet karşılığı teslimi ve kullanılamayacak duruma gelenlerin kayıt düşüm
işlemlerini yürütmek,
d) Yıllık ayniyat hesap işlerini yapmak,
e) Hizmetle ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri
MADDE 60 – (1) TSM’de görev yapan veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri
şunlardır:
a) Bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,
b) Toplum sağlığı merkezinin bilgi teknolojileri ile ilgili alt yapı ihtiyacını belirlemek
ve bu ihtiyacın sağlanması için TSM başkanına önerilerde bulunmak,
c) Bilgisayar ve çevre bilimleri için gereken programların güncellenmesi ve bakımını
sağlamak,
ç) Toplum sağlığı merkezinde üretilen ya da toplum sağlığı merkezine gönderilen verileri elektronik ortama kaydetmek ve veri kontrolünü yapmak,
d) Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının ihtiyacı olan tablo, grafik ve bilgisayar çıktılarını hazırlamak veya bu tabloların karar destek sisteminde hazırlanması için koordinasyonu
sağlamak,
e) Toplum sağlığı merkezinin faaliyet raporunun hazırlanmasında görev almak,
f) Hizmetle ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Memurun görevleri
MADDE 61 – (1) TSM’de görev yapan memurun görevleri şunlardır:
a) İdari ve mali işlerin yürütülmesinde görev almak,
b) Tıbbi sekreter, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ayniyat saymanı ve ambar memurunun bulunmadığı durumlarda bu kişilerin görevlerini yürütmek,
c) Hizmetle ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
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Şoförün görevleri
MADDE 62 – (1) TSM’de görev yapan şoförün görevleri şunlardır:
a) Motorlu aracın bakımını, temizliğini ve korunmasını sağlamak,
b) Motorlu aracın günlük ve haftalık bakımını aksatmadan ve sürekli olarak yerine getirmek ve motorlu aracın kullanılmasında 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ilgili
diğer mevzuata uymak,
c) TSM başkanının mevzuata uygun verdiği talimatlar doğrultusunda taşıtın hizmette
kullanılması için görev yapmak,
ç) Günlük gezi programı, kat edilen kilometre, yakıt veya harcama ile taşıtın kullanıldığı
süre hakkında istenilen bilgiyi tıbbi sekretere vermek,
d) Mesai başladığında bir önceki günün taşıt seyrüsefer defterini TSM başkanına göstererek imzalatmak,
e) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
Hizmetlinin görevleri
MADDE 63 – (1) TSM’de görev yapan hizmetlinin görevleri şunlardır:
a) Toplum sağlığı merkezi binasının ve bahçesinin temizlik, küçük onarım, bakım, korunma ve günlük işlerini yapmak,
b) Toplum sağlığı merkezi ısınması ile ilgili işleri yürütmek ve bununla ilgili malzemelerin taşınması ve depolanmasını sağlamak,
c) Kalorifer sistemi bulunan toplum sağlığı merkezinde ayrı bir kaloriferci bulunmuyor
ise kaloriferleri yakmak ve takip etmek, ısınması soba ve diğer yollarla olan merkezlerin ısınması ile ilgili işleri yapmak,
ç) TSM başkanının vereceği diğer işleri yapmak,
d) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 64 – (1) 6/2/1997 tarihli ve 22900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ana
Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 14/12/2000 tarihli ve 24260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) Diğer mevzuatta, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri Yönetmeliğine
ve Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliğine yapılmış olan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda
görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine tâbi olarak
görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B)
bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olup ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşıyanlar için uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
(3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme
ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere, aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak
atamaları,
d) Görevde yükselme sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî
Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak veya Kurum tarafından yapılacak yazılı sınavı,
e) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi
hükümlerine göre hesaplanan süreyi,
g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
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ğ) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,
h) Kurum Başkanı: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanını,
ı) Sınav Kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,
i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tâbi tutulacağı yazılı sınavı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şef,
b) Hukuk Hizmetleri Grubu;
1) Hukuk Müşaviri,
c) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Uzman, eğitim uzmanı,
ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici,
d) İdarî Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat Saymanı,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur,
3) Şoför,
e) Destek Hizmetleri Grubu;
1) Teknisyen yardımcısı, hizmetli.
Unvan değişikliğine tâbi kadrolar
MADDE 6 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolar şunlardır:
a) Avukat, mühendis, veteriner hekim, istatistikçi, fizikçi, kimyager, biyolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, tercüman, mütercim, tekniker, programcı, tıbbî teknolog, sağlık teknikeri,
hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, teknisyen.
Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tâbi kadrolara atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen
şartları taşımak,
b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
c) İlan edilen kadro için alt görev süresi şartını sağlayan personel bulunmaması durumu
hariç olmak üzere, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere Kurumda en az 1 yıl çalışmış olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 8 – (1) Görevde yükselme suretiyle aşağıda belirtilen kadrolara atanacaklarda
aranan özel şartlar;
a) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış
olmak,
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b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış
olmak,
c) Eğitim uzmanı ve uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış
olmak,
ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
4) En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış
olmak,
d) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış
olmak,
e) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek
için Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,
3) En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış
olmak,
f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az B tipi sürücü belgesine sahip olmak,
3) En az 1 yıl Kurumda olmak üzere Devlet memurluğunda en az 5 yıl görev yapmış
olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak
atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen
şartları taşımak,
b) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için yapılan unvan değişikliği yazılı
sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.
Unvan değişikliği sınavına tâbi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavına tâbi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki
şartlar aranır.
a) Avukat kadrosuna atanmak için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
b) Mühendis, istatistikçi, fizikçi, kimyager, veteriner hekim, biyolog, sosyal çalışmacı,
diyetisyen, tıbbî teknolog, sağlık teknikeri, tekniker, ebe, hemşire, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant, diş protez teknisyeni, teknisyen kadrolarına atanabilmek için;
1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
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c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak
veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar
programcılığı sertifikasına sahip olmak,
2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
ç) Tercüman ve mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 80 veya uluslararası geçerliliği
bulunan dil sınavlarının birinden eşdeğer puan almış olmak,
gerekir.
Duyuru ve başvuru
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Kurumun kadro durumu ile ihtiyaçlar göz önüne alınarak Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.
(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılma şartları, sınavların hangi
usulde yapılacağı, atama izni alınan boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, yazılı
sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi, yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az otuz
gün önce kurumsal internet sitesinde ilân edilir.
(3) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için
duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.
(4) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak
üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
(5) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar görevde yükselme
ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar için başvuruda bulunamazlar.
(6) Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca incelenerek aranan şartları
taşıyanların listesi Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
(7) Aday listesine üç iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar beş iş
günü içinde karara bağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları
Görevde yükselme sınavı
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme sınavı, bu sınava ilişkin konu başlıklarına sınav
duyurusunda yer verilmek suretiyle Kurumca belirlenecek konularda yapılır.
(2) Yazılı sınav, Kurumca yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü
veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.
(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan
alanlar başarılı sayılır.
(4) Yazılı sınav soruları Sınav Kurulunca hazırlanır veya hazırlattırılır.
(5) Görevde yükselme sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire
Başkanlığı tarafından yapılır.
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Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama
yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle
tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.
(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı
nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Unvan değişikliği sınavı
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan kadrolara personelin
atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği
sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
(3) Unvan değişikliği sınav soruları, sınav duyurusunda belirtilen konu başlıklarından
oluşur.
(4) Unvan değişikliği sınavına, Kurumda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine tâbi olarak görev yapmakta olan ve bu Yönetmelikte
belirtilen özel şartlara haiz Kurum personelinin tümü başvurabilir.
(5) Bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan
görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.
(6) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak
için en az yetmiş puan almış olmak gerekir.
(7) Yazılı sınav, Kurumca, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Millî Eğitim
Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atama Esasları
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atama esasları
MADDE 15 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucunda bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kadrolara personelin atanması bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
(2) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip
en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre
atanır.
(3) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(4) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
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b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da
başka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava
ilişkin duyuruya kadar bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesine göre Kurumca belirlenen yedekler
arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.
(5) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar
ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içinde müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı
kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve
esaslara tâbidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınav Kurulu ve Görevleri
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 16 – (1) Kurumca yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin yapılacak işlemleri yürütmek üzere sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir.
(2) Sınav Kurulu veya kurulları, Kurum Başkanının onayı ile insan kaynaklarının bağlı
olduğu Başkan Yardımcısı ya da İnsan Kaynakları Daire Başkanının başkanlığında bir üyesi
hukukçu olmak üzere Kurum Başkanı tarafından belirlenecek beş asil ve beş yedek üyeden
oluşur.
(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden,
öğrenim veya ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamaz.
(4) Sınav Kurulunun başkan veya üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece
dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında
görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.
(5) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Asıl üyenin
bulunmadığı toplantıya yedek üyeler katılır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylamanın
sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte
belirtmek zorundadır.
(6) Sınav Kurulu, yazılı sınav usulü ve konu başlıklarının belirlenmesi, konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısının ve puan değerinin belirlenmesi, sınava katılmaya
hak kazananların ve sınav sonuçlarının ilan edilmesi ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmekle
görevlidir.
(7) Kurulun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.
ALTINCI BÖLÜM
Sınav Sonuçlarının Duyurulması, İtiraz ve Belgelerin Saklanması
Sınav sonuçlarının duyurulması
MADDE 17 – (1) Sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Sınav Kuruluna bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde Kurumun internet sitesinde ilân edilmek suretiyle duyurulur.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına
yazılı olarak itiraz edebilirler. Sınav Kurulu, itirazın intikalinden itibaren en geç 15 iş günü
içerisinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucunu ilgiliye yazılı olarak ya da Kurum
internet sitesi vasıtasıyla bildirir.
(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır.
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Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 19 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanların sınav belgeleri
ise İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından dava açma süresinden az olmamak kaydıyla
aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında geçişler
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
a) Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla, atama yapılacak kadronun gerektirdiği genel
ve özel şartları taşıyanlar, aynı alt gruptaki diğer kadrolara veya daha alt düzey kadrolara sınavsız atanabilirler.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler
görevde yükselme sınavına tâbidir. Ancak, Bakanlıkta, Kurumda veya diğer kamu kurum ve
kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere,
görevde yükselme sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
Engellilerin sınavları
MADDE 21 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek
durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun gereğince Kuruma nakledilecek personelin nakledildiği görev için bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.
Kazanılmış haklar
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dâhil görevlerde
bulunanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın görevlerine
devam ederler.
Öğrenim durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde,
8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Başkanı yürütür.
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GENELGE
Başbakanlıktan:
Konu : 25. Dönem Milletvekili
Genel Seçimi
GENELGE
2015/2
Anayasanın 77’nci maddesinin birinci fıkrası ile 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin dört
yılda bir yapılacağı öngörülmüş, aynı Kanun maddesinin ikinci fıkrasında ise; “Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy
verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç
tarihidir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bir önceki Milletvekili Genel Seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü yapıldığından, anılan
Kanun hükümleri uyarınca, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 7 Haziran 2015 Pazar günü
yapılacaktır.
25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin Anayasanın 79’uncu maddesinde öngörülen
“Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim
kurullarının çalışmalarına, bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü işgücü, araç ve diğer
malzeme desteği verilmesi önem taşımaktadır.
Seçimin her aşamasında görev alması muhtemel kamu personelinin yıllık izinlerinin
plânlanmasında seçim tarihinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu hususta il ve ilçe seçim
kurulları ile koordinasyon içerisinde, kamu personelini de mağdur etmeyecek şekilde gereken
tedbirler alınacaktır.
Bu itibarla, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin başarıyla gerçekleştirilerek, millet
iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, seçim kurulu başkanlıklarının personel
ve yer tahsisine ilişkin talepleri ivedilikle karşılanacak, ihtiyaç duyulacak her türlü taşıt, bilgisayar, yazıcı, modem, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi araç gereç ve bunları kullanabilecek
nitelikli işgücü desteği sağlanacaktır.
Bu kapsamda, başta mülki amirler olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları, banka
yöneticileri ve güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak, herhangi
bir aksaklığa meydan verilmemesi için azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
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TEBLİĞLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
TS EN ISO 8673 ALTIKÖŞE NORMAL SOMUNLAR, (STİL 1)-METRİK
İNCE ADIMLI-MAMUL KALİTESİ A VE B (ISO 8673:2012)
STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2015/1)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS EN ISO 8673 (Haziran 2013) Standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) TS EN ISO 8673 (Haziran 2013) Standardı; bu standard, anma diş
çapı D, 8 mm ilâ 64 mm (dahil) olan altıköşe somunların geometrilerini ve anma diş çapı
D, 8 mm ≤ D ≤ 16 mm için mamul kalitesi A, 16 mm < D ≤ 39 mm için mamul kalitesi B olan
metrik, ince adımlı, altıköşe normal (stil 1) somunların mekanik karakteristiklerini kapsar.
Özel durumlarda, bu standardlarda belirtilenlerden farklı özelliklere gerek duyulması
halinde, bunlar, ISO 724, ISO 898-2, ISO 965-1, ISO 3506-2 ve ISO 4759-1 gibi mevcut standardlardan seçilmelidir.
Not - İnce adımlı diş oluşu sebebiyle, somun kalınlığı yetersiz olduğunda, somun dişinin
sıyrılma ihtimali yüksektir. Bu yüzden tercihen ISO 8674’e uygun kalın somun (stil 2) kullanılır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa ve 2/5/2012
tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Uygulamaya konma
MADDE 4 – (1) TS 1026-31 EN 28673 “Altıköşe Somunlar, Stil 1-Metrik, İnce Adımlı
Mamul Kalitesi A ve B” Standardı iptal edilmiştir. Yerine TSE Teknik Kurulu’nun 2/4/2014
tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilen TS EN ISO 8673 (Haziran 2013)
“Altıköşe Normal Somunlar, (stil 1)-Metrik İnce Adımlı-Mamul Kalitesi A ve B” Standardı,
imalat ve satış safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.
Uyma zorunluluğu
MADDE 5 – (1) TS EN ISO 8673 (Haziran 2013) Standardı kapsamına giren ürünleri
üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Karşılıklı tanıma hükmü
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.
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(2) Bakanlık birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir
ve bunun sonucunda bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri
çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
Temin
MADDE 7 – (1) TS EN ISO 8673 (Haziran 2013) Standardı, TSE merkez teşkilatından
veya il temsilciliklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlükten kaldırılma
MADDE 8 – (1) 4/12/1996 tarihli ve 22837 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ No: Mecburi Standard 96/125-126’da yer alan TS 1026-31 EN 28673 Standardı
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——

Ekonomi Bakanlığından:
ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETLERİNİN FAALİYETTEN
SÜRELİ MEN’İ HAKKINDA TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/26)
MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2006/21)
hükümlerine aykırı davranan, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirketler, 28/1/2013 tarihli ve
2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi
Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca karşılarında gösterilen sürelerle faaliyetten men edilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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DÜZELTME
2/2/2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “ÖRNEK 8 BİRDEN FAZLA SAYFALI
BELGE ÖRNEĞİ”nin sayfa sonlarının orta kısımlarına “1/2”, “2/2” sayfa numaraları sırasıyla
eklenerek düzeltilmiştir.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
5 Şubat 2015
PERŞEMBE
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2014/501
KARAR NO : 2014/366
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar
numarası yazılı 28/11/2014 tarihli ilamı ile 314/2 maddesi gereğince yargılamasının yapılarak
cezalandırılması için yetkili Hatay Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine ilişkin verilen kararın
Abdurrahman ve Gülümser oğlu, 29/09/1969 doğumlu, Muş, Varto, İlbey mah/köy nüfusuna
kayıtlı EMRULLAH DURSUN' tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ
edilememiştir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar
verilmiş olup, ilan olunur.
740

—— •• ——

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2012/713
KARAR NO : 2014/383
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 06/11/2014
tarihli ilamı ile 142/1.b.1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS, İnfaz süresince kamu
hizmetlerinden yasaklılık (TCK 53/1-a,b,d,e), velayet hak. vesayet veya kayyımlık hizm. men
(altsoy) (TCK 53/1-c) cezası ile cezalandırılan Azzbne ve Marim Lila oğlu, 1969 doğumlu,
mah/köy nüfusuna kayıtlı TALB CAMEL 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.
626

—— • ——



İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2013-217
KARAR NO : 2014-357
Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 02.12.2014
tarihli ilamı ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilen sanık
Lalami oğlu 1971 Filistin doğ. ALİ RABİ 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.
436

2015 Ocak Günsüzleri
1100-1200-1

Kılıç
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, teknik şartnamesi ile ihale ek şartlarına uygun
olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi esasları dahilinde iç piyasadan açık teklif isteme usulü ile
satın alınacaktır.

MALZEME GRUBU
Madeni

Çöp

Kutusu

(Kahverengi)
Madeni Çöp Kutusu (Kurşini
Alüminyum)
Yüzey Temizleme Maddesi (5 L)
Yüzey

Temizleme

Maddesi

(Otomat makineler için, 5 L)
Sıvı Sentetik Bulaşık Deterjanı
(5 L)
Mineralli Sıvı Ovma Maddesi
(750 ml)
Mineralli Sıvı Ovma Maddesi
(5 L)
Sıvı Sabun Dispenseri
Plastik Çöp Bidonu (Kapaklı)
1

-

İHALE

EVRAKI

MİKTARI

NEYE GÖRE

SON TEKLİF

ALINACAĞI

VERME TARİHİ

Teknik

12.500

Adet

Şartname

12.500

Adet

Şartname

1.200.000

Litre

Şartname

50.000

Litre

500.000

Litre

100.000

Şişe

50.000

Litre

Şartname

1.500

Adet

Şartname

20.000

Adet

BEDELLİDİR.

Teknik
Teknik
Teknik
Şartname
Teknik
Şartname
Teknik
Şartname
Teknik
Teknik
Teknik
Şartname

BEDEL

ŞARTNAME

13.02.2015
13.02.2015
16.02.2015
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
EKİ

LİSTEDE

BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale evrakını Ankara’da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde
görebilirler. Ayrıca, teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dino.gov.tr
adresinin ihale ilanları sayfasında yayınlanmış olup döküm alınabilmektedir.
b) Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, ihale evrak 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. İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde,
sipariş evrak bedeli talebi üzerine ilgili firmaya iade edilecektir.
d) İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
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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 ve ticari şartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, yukarıda gösterilen günde en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz
II Nolu Satın Alma 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 açılacak
olup, bunu müteakip yazılı teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarakta
sürdürmeleri sağlanacaktır. İsteklilerin ihalenin devamında sözlü olarak indirim teklifinde
bulunabilmeleri için yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
5 - Numune istenerek ihalesine çıkılan malzeme için verilen firma numunelerinin istenilen
şartlara uygunluğunun tespiti amacıyla ayrıca inceleme yapılacağından, fiyatla ilgili iç zarflar bu
inceleme sonuna kadar açılmayacaktır. İnceleme sonucu numuneleri istenilen şartlara uygun
bulunan firmaların fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacak, numuneleri
uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak firma yetkililerine teminatları ile birlikte
iade edilecektir. Verilecek numuneler teslimata esas numune olarak değerlendirilecektir. Gerekli
görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden yeterlilik araştırması yaptırılacaktır.
6 - Firmalar sunacakları yazılı tekliflerinde ve bilahare sözlü olarak tekliflerini
sürdürmeleri halinde en ucuz teklifin belirlenmesinde yer alan kuruş hanesinde iki rakamdan fazla
küsüratlara yer verilmeyecektir.
7 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır.
8 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, teklif
edilen miktarın teslim mahalli itibariyle tespit edilen miktarın yarısından az olmaması şartıyla,
kısmi teklifte de bulunabilirler.
9 - Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda EN AZ 6 AY VADELİ OLARAK VERİLECEK GEÇİCİ TEMİNAT metninde; 4734
sayılı veya sair başka bir kanundan bahsedilmeyecek, ihalenin, ilgili mevzuat ve şartname
hükümlerine göre yerine getirileceği ibaresine yer verilecektir.
10 - 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.
912/1-1

—— • ——
TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR
Turhal Belediye Başkanlığından:
1. İdarenin
a) Adı
: Turhal Belediye Başkanlığı
b) Adresi
: Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1 60300 Turhal TOKAT
c) Telefon - Faks Numarası
: (0356) 275 10 31/228 - (0356) 276 11 56
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2. İhalenin Konusu, Niteliği, Türü ve Miktarı :
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Hamide Köyü 873 nolu parselde 16.539,57 m2’lik arsa
üzerinde bulunan 1 (bir) adet 4 (dört) katlı betonarme (Otel), 6 (altı) adet 1 (bir) katlı betonarme
(Apart Evler), Halı Saha, Basket ve Voleybol Sahası, sosyal tesis, otopark, 2886 sayılı D.İ.K'nun
37’nci maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış ihalesine çıkarılacaktır.
3.a. İhalenin Yapılacağı Yer

: Turhal Belediyesi Encümen Odası

b) Tarihi ve Saati

: 19/02/2015 - 10:00

4. İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler
a) Özel Şahıslar;

b) Tüzel Kişilikler

- Kanuni ikametgah

- Siciline kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi.

- İmza beyannamesi

- Yetki belgesi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi

- İmza sirküsü

(T.C kimlik numaralı)
- Tebligat Adres Beyanı
- İhale durum belgesi
(Kayıtlı Oda ve Ticaret Sicil)
- Doküman alındı belgesi

- Nüfus cüzdanı fotokopisi
(T.C kimlik numaralı)
- İhale durum belgesi
(Kayıtlı Oda ve Ticaret Sicil)
- Tebligat Adres Beyanı
- Sicil Gazetesi

c) Geçici teminat belgesi
ç) Belediyemizden borcu yoktur belgesi
d) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname
5. İhaleye Çıkacak olan taşınmazların Muhammen Bedeli:
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Hamide Köyü 873 nolu parselde 16.539,57 m2’lik arsa
üzerinde bulunan 1 (bir) adet 4 (dört) katlı betonarme (Otel), 6 (altı) adet 1 (bir) katlı betonarme
(Apart Evler), Halı Saha, Basket ve Voleybol Sahası, sosyal tesis, otopark 2.850,000,00 TL (İki
milyon sekiz yüz elli bin Türk Lirası) muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K'nun 37'nci
maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
6. Geçici teminat miktarı;
- İhaleye girebilmek için isteklilerin muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı kanunun 25.
maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminat yatırmak zorundadır. Nakit veya limit dahili
banka teminat mektubu olarak ihale saatine kadar Belediyeye yatırılacaktır.
7. Satışı Yapılacak olan taşınmazların bedeli; Sözleşmeyi müteakip 10 gün içerisinde
%70’i peşin geri kalanı 3 eşit taksitte ödenecek olup taksitler peşinatı takip eden ay başlayacaktır.
Ancak 2886 sayılı kanunun 53'üncü maddesine istinaden 57'nci maddede belirtilen süre içerisinde
taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi (İhale bedeli, ihale giderleri, vergi, resim
ve harçlar) tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde tamamının ödenmesi halinde idare
gerek gördüğü takdirde kesin teminat yatırmaya ve sözleşme yapılmaya gerek kalmayacaktır
8. İhaleden doğacak kanuni kesintiler, Sözleşme, İlan Bedeli, Damga Vergisi ve diğer
harçlar kiracıya aittir.
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9. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine
getirmeleri gerekmektedir.
11. İhale dokümanı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 500,00,TL karşılığında temin edilecektir.
12. İhaleye iştirak edecek özel veya tüzel şahısların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
13. İştirakçiler ihale teklif zarflarını 19.02.2015 tarih 09:45’e kadar Belediyemiz Emlak
ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra verilen teklif
mektupları kabul edilmeyecektir.
14. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

857/1-1

—— • ——
KRAFT KAĞIT TORBA SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüze ait işletmelerimizin ihtiyacı olan 4.100.000 adet Kraft Kağıt Torba
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 17.02.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün
olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - Bu ihalede firmalar ihale miktarının tamamına veya ½’lik kısmına teklif verebilirler.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

680/1-1
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR
Amasra Belediye Başkanlığından:
1 - Amasra Belediye Başkanlığı 208 Ada 1 Parselde Kayıtlı 2.772,56 m2’lik Gayrimenkul
Satışı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihaleye
konulmuştur.
2 - İhale 20.02.2015 Cuma günü saat 14:00’da Belediye Hizmet Binasının Meclis
Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 - Amasra Belediye Başkanlığı 208 Ada 1 Parselde Kayıtlı 2.772,56 m2’lik Gayrimenkul
Satış Bedeli 2.218.048,00 TL. (İki Milyon İki Yüz On Sekiz Bin Kırk Sekiz Türk Lirası) olup,
geçici teminat 66.541,44 TL. (Altmış Altı Bin Beş Yüz Kırk Bir Türk Lirası Kırk Dört Kuruş)'dir.
4 - İhaleye Katılmak için gereken belgeler,
Gerçek Kişiler;
a) Kanuni İkametgah Belgesi,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
d) Teminat Mektubu, Teminat Alındısı,
e) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
f) Adli Sicil Kaydı,
g) Belediyemize borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak
belge,
h) Ortak Girişim Halinde Ortaklık Hisse Beyannamesi
i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel Kişiler;
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası,
b) İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu
ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış sicil kayıt belgesi,
c) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya
vekaletnameyi,
d) Şirket ortaklarının hisse oranlan ile şirketteki görevlerinin son durumunu gösteren
Ticaret Sicil Gazetesi,
e) Teminat Mektubu, Teminat Alındısı,
f) Adli Sicil Kaydı,
g) Belediyemize borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak
belge,
h) Ortak Girişim Halinde Ortaklık Hisse Beyannamesi
i) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
5 - İsteklilerce 4. maddede belirtilen ihaleye katılmak için gereken belgeler bir zarfa
konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine adı, soyadı, ihalenin adı ve tebligata esas olarak
göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri imzalanır veya mühürlenir ve 20.02.2015
Cuma günü saat 14:00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Amasra Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğüne verilir. Bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilemez.
6 - İhale şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri
Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir ve isteyenlere verilir.
7 - İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile İhaleyi
yapıp yapmamakta serbesttir. İhale Komisyonunca alınan İhale Kararı İta Amirinin (Belediye
Başkanı) onayına takiben geçerlilik kazanacağı gibi İta Amirinin İhaleyi iptal etmesi halinde de
istekli Belediye ye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
8 - Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37.
maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.
9 - Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.
905/1-1
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MUHTELİF TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun
hükümleri çerçevesinde muhtelif taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

SIRA
NO

İHALE KONUSU

GEÇİCİ
İHALE
TEMİNAT ŞARTNAMESİ
TUTARI
BEDELİ
SON TEKLİF
(TL)
(TL)
VERME TARİHİ

1

Amasya ili, Gümüşhacıköy İlçesi,
Hacıyahya Mahallesi,
- Çınar mevkii, 366 ada, 1 no.lu
parseldeki 438,00 m2 yüzölçümlü,
- Gümüş Caddesi mevkii, 366 ada,
2 no.lu parseldeki 5.237,00 m2
yüzölçümlü,
- Çınar mevkii, 366 ada, 4 no.lu
parseldeki 454,00 m2 yüzölçümlü
ticaret alanı imarlı taşınmazların
üzerindeki binalar ile birlikte bir
bütün halinde satışı.

100.000

200

19.03.2015

2

Antalya ili, Muratpaşa İlçesi, Alan
Mahallesi, 7988 ada, 8 no.lu
parseldeki 599,00 m2 yüzölçümlü
konut alanı imarlı taşınmazın
104/599 oranındaki hissesinin satışı.

5.000

100

19.03.2015

3

Balıkesir ili, Sındırgı İlçesi, Kurtuluş
Mahallesi, 605 ada, 1 no.lu
parseldeki 20.019,91 m² yüzölçümlü
tarım ve hayvancılık ürünleri entegre
tesis alanı imarlı taşınmazın
üzerindeki binalar ile birlikte satışı.

15.000

200

19.03.2015

4

Elazığ ili, Merkez İlçesi, Şahinkaya
Köyü, Kızıldağ Önü mevkii, 184
ada, 1 no.lu parseldeki 6.529,42 m2
yüzölçümlü konut alanı imarlı
taşınmazın satışı.

130.000

200

19.03.2015

5

Manisa ili, Saruhanlı İlçesi,
Saruhanlı Mahallesi, 10168
parseldeki 156.000,00 m2
yüzölçümlü sanayi alanı imarlı
taşınmazın üzerindeki binalar ile
birlikte satışı.

300.000

200

19.03.2015
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İHALE KONUSU
Niğde ili, Merkez ilçesi, Sarıköprü
Mahallesi, 2374 ada, 1 no.lu
parseldeki 7.843,33 m2 yüzölçümlü,
konut ve ticari alan imarlı
taşınmazın 59/60 oranındaki
hissesinin üzerindeki bina ile birlikte
satışı.
Samsun ili, İlkadım ilçesi, İstasyon
Mahallesi, 9611 ada, 1 no.lu
parseldeki 4.442,07 m2 yüzölçümlü
konut alanı imarlı taşınmazın satışı.
Samsun ili, Çarşamba ilçesi,
Güzpınar Mahallesi, Taşköprü
mevkii, 161 ada, 1 no.lu parseldeki
2.328,32 m2 yüzölçümlü konut alanı
imarlı taşınmazın satışı.
Şırnak ili, Merkez ilçesi,
Bahçelievler Mahallesi, 313 ada, 99
no.lu parseldeki 5.839,74 m2
yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki
binalar ile birlikte satışı.

GEÇİCİ
İHALE
TEMİNAT ŞARTNAMESİ
BEDELİ
TUTARI
SON TEKLİF
(TL)
(TL)
VERME TARİHİ

300.000

200

19.03.2015

20.000

100

19.03.2015

5.000

100

19.03.2015

130.000

200

19.03.2015

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü
takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma
suretiyle sonuçlandırılabilir.
2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3) İhaleye katılabilmek için gayrimenkuller için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve
tekliflerin Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat
17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.
4) Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelleri, İdarenin;
- Halkbank Ankara Kurumsal Şubesinin TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06
- T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinin TR40 0001 0017 4538 7756
6157 38
- Vakıfbank Ankara Merkez Şubesinin TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta; katılımcıların ismi (Ortak Girişim Grubu
olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ile
hangi ihaleye ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.
Tanıtım dokümanı ve İhale Şartnamesi karşılığı olarak alınan bedel her ne surette olursa
olsun iade edilmez.
5) İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare, ihaleleri yapıp
yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare
belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
6) Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş Çankaya 06600 ANKARA
Tel: 312 585 82 70
www.oib.gov.tr
914/1-1
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6 GRUP LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden:
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi için 6 Grup
Laboratuvar Cihazı 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 (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/9218
1 - İdarenin
a) Adresi
: Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kastamonu
Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Fazıl Boyner
Sağlık Yüksekokulu 2. Kat Bilimsel Araştırma
Projeleri
Koordinatörlüğü
Kuzeykent/
KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0366 280 13 00
İletişim için: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Tel: 0366 280 16 18 Fax: 0366 215 17 80
c) Elektronik posta adresi
: bap@kastamonu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: www.kastamonu.edu.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve
Araştırma Merkezi için 6 Grup Laboratuvar Cihazı
Alımı
b) Teslim [yeri/yerleri]
: Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve
Araştırma Merkezi
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren Cihazlar
1. Grup Atomik Kuvvet Mikroskopu (90 gün)
2. Grup X-Işınları Floresans Spektrometresi
(ED_XRF) (90 gün)
3. Grup Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi
Sistemi (HPLC) (60 Gün)
4. Grup Hücre Kültür Laboratuvarı için (CO2
İnkübatörü 1 adet, Laminar Flow Kabini 1 adet,
Soğutmalı Santrifüj 1 adet, Otoklav 1 adet, Kuru
Sterilizatör 1 adet) (90 Gün)
5. Grup Hücre Kültür Laboratuvarı için Dijital
Görüntüleme Sistemli Fazkontrast Inverted
Mikroskop (60 Gün)
6. Grup Sıvı Azot Üretim Sistemi alımı (90 Gün)
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kastamonu
Üniversitesi
Kampüsü
Genel
Sekreterlik Binası İhale Salonu Kuzeykent/
KASTAMONU
b) Tarihi ve saati
: 16/02/2015 - Saat: 11:00
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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. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kastamonu Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu 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:
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,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif
ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
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d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren
belgeler.
e) Türkiye dışında üretimi gerçekleştirilen istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre
düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.
f) Yabancı istekliler ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre
düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.
4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler
4.3.2.1. Teknik Şartnamesinde istenilmesi halinde ilgili standartlara ilişkin belgeler ve
tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman olmalıdır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (YüzTürklirası) Türk
Lirası karşılığı Kastamonu Üniversitesi Kampüsü Genel Sekreterlik Binası İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı Kuzeykent/KASTAMONU adresinde satın alınabilir. İhale dokümanının posta
yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı dahil ihale dokümanı Yurtiçi 110,00-TL (Yüzontürklirası), Yurtdışı 130,00-TL
(Yüzotuztürklirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Kastamonu Şubesinde yer alan
TR710001002583466562275132 nolu hesaba 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 1(Bir) önce göndermek zorundadır.
İhale dokümanı 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
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Üniversitesi Kampüsü Genel
Sekreterlik Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kuzeykent/KASTAMONU adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için
teklif edilen birim fiyatların toplamı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
923/1-1
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1 KALEM MAMUL MAL SATIN ALINACAKTIR
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:
Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Proje kapsamında alımı yapılacak olan 1 Kalem Mamul
Mal Alımı işi (Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Kurulumu (Yıkama dezenfektörü, Basınçlı buhar
sterilizatörü, Etilen oksit sterilizatörü, Su arıtma sistemi ve ekipmanları) 01.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı kararname eki esasların 20’nci maddesi (a) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası
: 2015/9316
1 - İdarenin
a) Adresi
: Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep,
TÜRKİYE
b) Telefon ve Fax numarası
: Tel : 0(342) 360 11 85 Fax : 0(342) 360 17 01
c) Elektronik posta adresi
: arsfon@gantep.edu.tr
ç) İhale Dokümanının
görülebileceği internet adresi : http://bap.gantep.edu.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği türü ve miktarı
: 1 Kalem Mamul Mal Alımı işi (Merkezi Sterilizasyon
Ünitesi Kurulumu (Yıkama dezenfektörü, Basınçlı buhar
sterilizatörü, Etilen oksit sterilizatörü, Su arıtma sistemi
ve ekipmanları) 1 Adet
b Teslim yeri
: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/Gaziantep,
TÜRKİYE
c) Teslim tarihi
: İşe başlama tarihinden itibaren 240 (İkiyüzkırk) Takvim
Günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje
Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/
GAZİANTEP
b) Tarih ve saati
: 16/02/2015 Saat: 10:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.1’den
görülebilir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.4’den
görülebilir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan İdari Şartnamesi madde 7.5’den
görülebilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Benzer iş olarak, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü tıbbi ve/veya
laboratuvar cihazı ismini içeren iş deneyim belgesi kabul edilecektir.
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif : Sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00.-TL
karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası
Gaziantep Üniversitesi şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba
yatırmak zorundadır.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 60
takvim günüdür.
11 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.
12 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici
4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı
kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
767/1-1

—— • ——
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 97,49 TL ile en çok 50.000,00 TL arasında değişen;
16.02.2015 günü saat 16.00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 9,75 TL, en çok
5.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen, cep telefonu, kulaklık, şarj aleti, batarya,
cep telefonu kılıfı, muhtelif oto aksam ve parçaları, madenci lambası, gözlük çerçevesi, makaron,
tespih, tespih imamesi, projeksiyon cihazı, ambalaj malzemesi, şal, çakmak, dekoratif amaçlı
hançer vb. 36 grup eşya, açık artırma suretiyle, 1461 İhale Salonunda (Doğu Karadeniz Gümrük
ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Binası Zemin Kat İskender Paşa Mahallesi Liman İçi/TRABZON
adresindeki ihale salonu) 17.02.2015 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya
ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr
internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir
2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik
numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı,
güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter
onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı
örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel
karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
851/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2014 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden, birinci sınıf
Beyoğlu Yirmiüçüncü Noterliği 23.03.2015 tarihinde ve Ankara Ellisekizinci Noterliği
24.03.2015 tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
SIRA NO
12-

NOTERLİĞİN ADI
2014 YILI GAYRİSAFİ GELİRLERİ
ANKARA ELLİSEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
1,480.074,06.-TL.
BEYOĞLU YİRMİÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
2,291.321,51.-TL.
876/1-1

—— • ——

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:
Belediye Meclisimizin 06/11/2014 tarih ve 547 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2015 tarih ve 38 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut
İlçesi, Ahimesut Mahallesi, imarın 46160 ada 3 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği” 05/02/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
862/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 04/09/2014 tarih ve 402 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/01/2015 tarih ve 39 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut
İlçesi, Bağlıca Mahallesi, imarın 29, 30, 31 ve 32 sayılı adalarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği” 05/02/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
863/1-1

—————

Belediye Meclisimizin 08/08/2014 tarih ve 350 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09/10/2014 tarih ve 1716 sayılı kararı ile onanan “Etimesgut
İlçesi, Piyade Mahallesi, imarın 46030 ada 3 sayılı parseline ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı Değişikliği” 05/02/2015 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
864/1-1

—— • ——

Çankaya Belediye Başkanlığından:
İLANEN TEBLİGAT
FENNİ MESULÜN : Özfen Yapı Den. Ltd. Şti.
ADRESİ
: Bilinmiyor
İmarın 27933 ada 7 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı
hususlar nedeniyle düzenlenen 15.10.2014 günlü rapora istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun
32. Maddesi gereğince anılan yerin projesine uygun hale getirilmesi, yine aynı Kanunun 42.
Maddesi gereğince adınıza 13.304 T.L. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye
Encümeninin 11.11.2014 gün ve 4623 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu
karar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adreslerinizde bulunamamanız ve
tebligata elverişli başka adreslerinizin de tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza
tebliği mümkün olamamıştır.
Bu durumda Belediye Encümenince ittihaz olunan 11.11.2014 gün ve 4623 sayılı karar,
7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere
tarafınıza ilanen tebliğ olunur.
755/1-1
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TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliğinden:
TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Nedret ERGENE’ye Oda Disiplin Kurulu’nun 02.07.2014 gün ve 2014/498-601 sayılı
kararı ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz
edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.10.2014 tarihinde
başlanmış olup, ceza 28.04.2015 tarihinde son bulacaktır.
2 - Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Levent
YARLIGAÇ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 30.04.2014 gün ve 2014/8 sayılı kararı ile “9 Ay Geçici
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 20.12.2014 tarihinde başlanmış olup, ceza
20.09.2015 tarihinde son bulacaktır.
3 - Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Mehmet ULU’ya Oda Disiplin Kurulu’nun 27.11.2014 gün ve 2014/001 sayılı kararı ile
“6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 07.01.2015 tarihinde başlanmış olup,
ceza 07.07.2015 tarihinde son bulacaktır.
4 - Aksaray Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Kazım ÇETİN’e Oda Disiplin Kurulu’nun 02.07.2014 gün ve 2014/010 sayılı kararı ile
“6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen
ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 28.11.2014 tarihinde başlanmış olup,
ceza 28.05.2015 tarihinde son bulacaktır.
5 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Rıfat BATTAL’a üç ayrı “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası
verilmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten
alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 19.04.2017 tarihinde başlanacak olup, cezalar
21.04.2019 tarihinde son bulacaktır.
868/1-1

—— • ——

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bandırma
Gümrük Müdürlüğünden:
İLANEN TEBLİGAT
Atatürk Cad. No: 40 Daire: 201 Alsancak/İZMİR, Cumhuriyet Bulvarı No: 231/13
Alsancak/İZMİR, Ç.Emeç Mh. Atletizm Sk. Olip Kö. No: 28/5 Balçova/İZMİR olarak bilinen
adreslerde, 5240574312 vergi numaralı Karia Un Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına
Müdürlüğümüzce işlem gören 19.07.2010/1016060IM00034 sayılı Serbest Dolaşıma Giriş
Beyannamesi ile 19.07.2010 tarihli 2010/D1-03971 sayılı DİİB kapsamında gerçekleştirilen
ithalatta, 2006/12 sayılı D.İ.R. Tebliğinin 45. Maddesi uyarınca tahsili gereken amme alacağı için
düzenlenen 45.769,-TL. Gümrük Vergisi, 810,-TL. KDV olmak üzere toplam 46.579,-TL’lik ek
tahakkuka ilişkin düzenlenen 2651 sayılı 26.06.2013 tarihli ödeme emri firmanın sürekli kapalı
olduğu ve bekleyen olmadığı gerekçeleri ile tebliğ edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı
Tebligat Kanunu’nun 28. Ve 31. Maddeleri ile Tebliğ Kanununun Uygulanmasına Dair
Yönetmeliğin 48 ve 49. Maddeleri gereğince yayım tarihinden 7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata
konu cezaların muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
897/1-1

—————

İLANEN TEBLİGAT
Kanarya Mah. Gece Kuşu Sokak No: 57/4 olarak bilinen adreste, Sultanlı Gıda ve Paz.
Ticaret Limited Şirketi adına Müdürlüğümüzde işlem gören 23.12.2009/IM001302,
05.01.2010/IM001239, 05.01.2010/IM000003 tarih/sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannameleri
muhteviyatı eşyaların Bosna-Hersek menşeli olmamasından kaynaklanan amme alacağı için
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düzenlenen 09.12.2013 tarihli 2013/24 sayılı haciz varakası muhteviyatı 720.822,20,-TL. ve
15.09.2009/IM000954 tarih/sayılı Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi için düzenlenen
14.11.2013 tarihli 2013/13 sayılı haciz varakası muhteviyatı 25.421,40,-TL’nin anılan firmadan
tahsil edilememesi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunu’nun
35. Maddesi uyarınca anılan firmadan %99 oranında ortağı Ömer EK (TC: 43468037386) adına
25.167,186,-TL. tutarındaki ödeme emirleri Ömer EK’in tanınmadığı gerekçesi ile tebliğ
edilemeden iade edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 28. Ve 31. Maddeleri ile Tebliğ
Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 ve 49. Maddeleri gereğince yayım tarihinden 7
(yedi) gün sonunda işbu tebligata konu cezaların muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ
olunur.
896/1-1

—— • ——
Yenimahalle Belediye Başkanlığından:
İLANEN TEBLİGAT
Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve
sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi
için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde
bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir.
Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri
düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine
kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.
ADA
PARSEL
14996/1

MALİKİ
Ferit
ATEŞYAKAR

ENC. TARİH/
SAYI
08.01.2015/27

CEZA MİK.
(TL.)
2.516,22 TL

ADRES
Kardelen Mahallesi Aşağı
Emek Sitesi 2091 Sokak No: 84
YENİMAHALLE/ANKARA

903/1-1

—————
İLANEN TEBLİGAT
Belediyemiz Encümenince aşağıda adı ve soyadı bilinen son adresleri Encümen tarih ve
sayısı ile ceza miktarı belirtilen mükellefe ait Encümen kararı ceza miktarının tahakkuk ettirilmesi
için söz konusu kararın tebliğ edilmek üzere belirtilen adrese gönderilmiş ise de adresinde
bulunamadığı, başka adresinin de tespit edilememesi nedeni ile ilgilisine tebliğ edilememiştir.
Bu nedenle Söz konusu cezaya ait Encümen kararının ilgilisine ödeme emri
düzenlenebilmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili maddeleri gereğince tebliğ yerine
kaim olmak üzere adı geçene ilanen tebliğ olunur.
ADA
PARSEL
8030/55

MALİKİ
Hüseyin Hacı
FAZLIOĞLU

ENC. TARİH/
SAYI
27.11.2014/1885

CEZA MİK.
(TL.)
2.188.04 TL

ADRES
Işınlar Mah. Çınar Sok. No:5
Yenimahalle/Ankara

902/1-1

—— • ——
Yenimahalle Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Yenimahalle 8614 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi,
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
904/1-1
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Adalet Bakanlığından:
Orhaneli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/150 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem
yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
875/1-1

—— • ——
Milli Savunma Bakanlığından:
DÜZELTME İLANI
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 25/f bendi ve 26’ncı maddeleri gereğince,
hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilen, DORMAK İTH. İHR. MÜM.
VE DAN. TİC. A.Ş. Firması hakkında, 03 Şubat 2015 tarihli ve 29256 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan yasaklama kararı ilanında firmaya ait vergi kimlik numarası ve vergi dairesi sehven
yanlış yazılmış olup aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
DORMAK İTH. İHR. MÜM. VE DAN. TİC. A.Ş.ne ait Vergi Kimlik Numarası 310 060
07 34, vergi dairesi Cumhuriyet Vergi Dairesi’dir.
Düzeltilerek ilgililere duyurulur.
802/1-1

—— • ——
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Bilsev Sağlık ve Eğitim Vakfı
VAKFEDENLER: Emin Reha GÜRGÜN
VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Karşıyaka 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 26.12.2014 tarih ve E:2014/341, K:2014/693
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: - Tedavi sırasında ve sonrasında hasta ve hasta yakınlarına, bakım,
fiziksel ve ruhsal terapi hizmeti, eğitim hizmeti vermek; bu hizmetleri yerine getirebilmek için
bina ve tesis kurmak veya teminini sağlamak, bu hizmetleri yerine getirecek olanların eğitimi
üzerine faaliyet gösteren ilmi kuruluşlar, okul veya üniversiteler açmak ve bu alanda eğitim
verenlere destek olmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI : 10.000.-TL. Nakit, 2008 model MERCEDES VİTO 111 CDİ
KOMBİVAN marka 64698251297887 motor ve WDF 63960313304273 şasi nolu 50.000.-TL.
değerinde minibüs
YÖNETİM KURULU : Emin Reha GÜRGÜN, Nihat ŞAHİN, Sabri EYLİKEDER
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Vakfın sona
ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Vakıflar Genel Müdürlüğüne
devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
911/1-1

—————
İstanbul’da kurulmuş olan Emin Aktar Vakfı, İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk
Mahkemesinin 20.01.2015 tarihinde kesinleşen, 11.12.2014 tarihli ve E: 2014/213, K: 2014/566
sayılı kararına istinaden dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
910/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2010/540085
Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü-İzmir

İl/İlçe

Elazığ/Merkez

Adresi

Sanayi Cad. No: 39

Tel-Faks

0 232 4355100--0 232 4353742

Posta Kodu

35100

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Makro Tel İletişim İnşaat Nakliye
Enerji Danışmanlık Sanayi ve Ticaret

Adı/Unvanı

Mustafa Kemal SALT

Limited Şirketi.
Hilal Mahallesi, Rabindranath Tagore
Cad. 701. Sokak. 19/12

Adresi

Çankaya/ANKARA
T.C. Kimlik No.

---

Vergi Kimlik/

6110283539

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

51514484282

Ay

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası
170990
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

()

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık ve bağlı
kuruluşlar İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Bakanlık
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.
913/1-1
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İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2014/7085
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık
Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanması Hakkında Karar
2015/7189
Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gümrük Mevzuatının Doğru
Bir Şekilde Uygulanması ve Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Bu
Suçlarla Mücadele Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Uygulama
Alanının, Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşmaya Uygun Olarak Aruba,
Çuraçao ve Sint Maarten’i Kapsayacak Şekilde Tespiti Hakkında Karar
2015/7194
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Aile, Kadın ve Çocuk Politikaları Alanında İşbirliği Protokolunun Onaylanması
Hakkında Karar
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BAKANLAR KURULU KARARI
2015/7196
Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 1 Adet ve Taşra Teşkilatında
Bazı İllerde 19 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

20

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ekonomi Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere

21

KADRO ARTIRILMASI KARARI
— Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosunun 2’den
3’e Çıkarılması Hakkında Karar

21

YÖNETMELİKLER
— Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliği
— Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği
GENELGE
— 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İlgili 2015/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
TEBLİĞLER
— TS EN ISO 8673 Altıköşe Normal Somunlar, (Stil 1)-Metrik İnce Adımlı-Mamul Kalitesi
A ve B (ISO 8673:2012) Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG-MS-2015/1)
— Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetten Süreli Men’i Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği
ve Denetimi: 2015/26)

22
48
55

56
57

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

58

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 2/2/2015 Tarihli ve 115 Sayılı Kararı

68

DÜZELTME: Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile İlgili

74

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
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 40 Kr

