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Sayı: 138 

Sayı: 836 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
RESMİ GAZETE 

EKili 
TEBLİG VE İLANLAR 

FİYAT İSTiKRAR FONU YASASI 
(26/1978, 54/1983, 31/1986 ve 6/2000 Sayılı Yasalar) 

24 Eylül, 2018 

Bakanlar Kurulu Fiyat İstikrar Fonu Yasası 'nın 6'ncı ve 7'nci rnaddeleriniri 
kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnan1eyi yapar: 

Kısaİsim 
R.G. 61 
05.06.2003 
A.E. 393 

R.o.ıı 

02.02.2018 
A.E.90 
R.G.21 
23.02.2018 
A.E. 171 
R.G.26 
12.03.2018 
A.E.235 
R.G.28 
14.03,2018 
A.E. 249 
R.G. 30 
16.03.2018 
A.E. 258 
R.G. 42 
06.04.2018 
A.E. 313 
R.G.44 
10.04.2018 
A.E.336 
R.G.59 
02.05.20l8 

1. Bu Enlirnan1e, 2018 Fiyat İstilaar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün 
ve Tüketin1 Maddeleri) (Fona Yatınlacak Ivfiktarlar) (Değişiklik) 
Eınirnrunesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas En1irnan1e" 
olarak anılan 2003 J?iyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarıınsal Ürün 
ve 'füketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) En1irnaınesi 
ile birlikte okunur. 

A.E.399 
R.G. 78 
24.05.2018 
A.E. 470 
R.G. 78 
24.05.201 s 
A,E,471 
R.G. 93 
18.06.2018 
A.E. 535 
R.G.I04 
09.07.2018 
A.E. 664 
R.G. 113 
30.07.2018 
A.E. 721 
R.G. 122 
17.08.2018 
A.E. 768 
R.G. 123 
27.08.2018 
A.E. 775 

(2117) 



Esas Emirname 
f. Cetvelinin 
Değiştirilmesi 
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2. Esas Emirnan1e) I. Cetveli bu Enürname'ye Ek Cetvel'de 
gösterilen pozisyon ntllnaralan ve karşısında gösterilen miktar ve 
oranlar ile istisna ve koşullar konmak suretiyle değiştirilir. 

Yürürlüğe Giriş 3. Bu Enıirnaıne, Resıni Gazete' de yayımlandığı tarihten 
başlayarak yürürlüğe girer. 



CETVELI 

iTHAL EDiLEN MALLAR 
MALlN TANIMI 

Bi ra lar: 

Taze üzüm şarabı (kuwetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm 
şırası (20.09 pozisyonunda yer a!lanlar hariç): 

(A) Şaraplar 

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu madde
lerle lezzetiendirilmiş) : 

ÖDENECEK MiKTAR VEYA ORAN 
AB- EFTA 1 UL ÜLKE 

TC(%} (Dk) 
1,60TUU 1,60TULt 

10TUU 10TUU 

10 TULt 10TUU 

iSTiSNA VE KOŞUlLAR 

Litreyi aşan kaplarda ithal edilen Bira için, 
bu oran 2,40 TUit olarak uygulanır. 

N 
~ 

~ 

\D 
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Sayı: 837 

BELEDiYELER YASASI 

(51/1995, 33/2001,2/2003,9/2006,40/2007, 14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015, 
21/2017 ve 3/2018 Sayılı Yasalar) 

Madde 92 ve 133 Altında Yapılan Tüzük 

Mehmetçile Belediye Meclisi, Belediyeler Yasası'nın 92'nci ve 133'üncü maddelerinin 
kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Bakanlık ve Bakanlar Kuıulu'nun onayı ile aşağıdaki Tüzüğü 
yapar: 

Kısa İsim 

21.03.1996 
R.G.37 
EKIIT 
A.E. 243 
03. ı ı. 1997 
R.G.122 
EKili 
A.E. 741 
02.09.1998 
R.G. 91 
EKili 
A.E. 457 
24.04.2000 
R.G.49 
EKili 
A.E 280 
16.05.2003 
R.G. 51 
EKili 
A.E. 348 
15.03.2016 
R.G. 32 
EKili 
A.E.24 

Esas Tüzüğün 
20'nci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

1. Bu Tüzük, Mehmetçile Belediyesi Kesimhane ve Et Taşıma (Değişiklik) Tüzüğü 
olarak isimlendirilir ve "Esas Tüzük" olarak anılan, 1996 Mehmetçik Belediyesi, 
Kesimhane ve Et Taşıma Tüzüğü ile birlikte okunur. 

2. Esas Tüzük, 20'nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 20'nci madde 
komııak suretiyle değiştirilir: 

"Kesim 
Ücreti 

20. (1) Belediye sınırlan içerisinde veya bu sınırlar dışında olmasına 
rağmen, o bölgeye ait olan kesimhane veya benzeri tesislerde 
kesilen hayvan için hayvan sahibi veya hayvan kestiren kişi 
veya kişiler Belediyeye (Belediye Meclisinin alacağı karara 
uygun olarak) aşağıdaki kesim ücretini öderler; 

(a) Büyükbaş hayvanların her bir adedi için; 35.00TL 

(b) Küçükbaş hayvaniann her bir adedi için; 10.00TL 

(c) Kümes hayvanlarının her bir adedi için; 0.50 TL 



Yürürlüğe 

Giriş 
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(2) Belediye sınırları içerisinde veya bu sınırlar dışında olmasına 
rağmen (Belediye Meclisinin almış olduğu karara uygun) 

aşağıdaki et taşıma ücretini öderler: 

(a) Büyükbaş hayvanların her bir adedi için; lO.OOTL 

(b) Küçükbaş hayvanların her bir adedi için; 2.00TL" 

3. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yüıürlüğe girer. 
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Sayı: 838 

BELEDiYELER YASASI 

(5l/l995, 33/2001 , 2/2003, 9/2006, 40/2007, 14/2008, 2/2009,9112009,3/2013, 33/2014, 53/20 15, 
2112017 ve 3/2018 Sayılı Yasalar) 

Madde 95 ve 133 Altında Yapılan Tüzük 

Mehmetçik Belediye Meclisi, Belediyeler Yasası 'nın 95'inci ve 133 'üncü maddelerinin kendisine 
verdiği yetkiyi kullanarak, Bakanlık ve Bakanlar Kurulu'nun onayı ile aşağıdaki Tüzüğü yapar: 

Kısa İsim 
21.03.1996 
R.G. 34 
EKili 
A.E. 244 
03.11.1997 
R.G. 122 
EKili 
A.E. 742 
02.09.1999 
R.G. 78 
EKili 
A.E. 458 
24.04.2000 
R.G. 49 
EKili 
A.E. 284 
18.02.2003 
R.G. 51 
EKili 
A.E. 76 
25.01.2007 
R.G. 14 
EKIII 
A.E. 58 
25.12.2008 
R.G. 223 
EIUII 
A.E. 939 
20.02.2015 
R.G. 29 
EIUII 
A.E. 149 
22.09.2016 
R.G. 122 
EK III 
A.E. 594 
13.06.2017 
R.G. 99 
EK III 
A.E. 79 

1. Bu Tüzük, Mehmetçik Belediyesi İçme Suyu (Değişiklik) Tüzüğü olarak 
isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan, değiştiı·ilmiş halindeki 1996 
Mehmetçile Belediyesi İçme Suyu Tüzüğü ile birlikte okunur. 
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Esas Tüzüğün 2. Esas Tüzük, 6 ' ncı maddesinin (! )'inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 
6'ncı Maddesinin (!)'inci fıha konmak suretiyle değiştirilir: 

Değiştirilmesi 

Esas Tüzüğün 
14'üncü 

Maddesinin 
Değiştirilmesi 

"(1) Belediyece içme suyu bağlanmasını isteyen her şahıs, yapılacak her türlü 
masraf için aşağıda öngöıiilen miktarlan Belediyeye yatıımakla ve 
Belediyece gerekli görülen her türlü işlemi yerine getiımekle yükümlüdür. 

Yı inç ' lik sayaç için 
1 inç 'lik sayaç için 
2 inç'lik sayaç için 
3 inç ' lik sayaç için 
4 inç'lik sayaç için 

750.00 TL 
1,500.00 TL 
3,500.00 TL 
4,800.00 TL 
5,800.00 TL" 

3. (!)Esas Tüzük, 14'üncü maddesinin (!)'inci fıkrasının (A), (B), (C), (D) ve (E) 
bendleıi kaldırılmak ve yerlerine aşağıdaki yeni (A), (B), (C), (D) ve (E) bendieri 
konmak suretiyle değiştirilir: 

" (A) Konut, ikametgah, müstakil ev, ayrı sayaçlan olan apartman daireleri ile 
(B) ve (D) ücret sınıfına girmeyen başka herhangi bir bina sahipleri, 
kiracılan ve/veya bu gibi yerleri tasaıTUfunda bulunduranlar, bir aylık devre 
için sayaçtan geçen ; 

O - 25 Herbir m' su için 
26 ve üzeri Herbir m' su için 

4.00 TL 
5.00 TL alınır. 

(B) Yazıhane, dükkan, atölye, mobilyayapım evi, demİrcİ dükkanı ile (D) ücret 
sınıfına girmeyen başka herhangi bir bina sahipleri, kiracıları ve/veya bu 
gibi yerleri tasarruftında bulunanlar için sayaçtan geçen ; 

O- 15 Herbir m' su için 
16 -25 Herbir m' su için 
26 ve üzeri Herbir m' su için 

4.50 TL 
5.00 TL 
5.50 TL alınır. 

(C) Hastahane, okul, kışla, cami, hayır kurumları , hükümet ve diğer amme 
müesseseleri için; sayaçtan geçen her m3 su için 5.00 TL alınır. 

(D) Otel, pansiyon, lokanta, yataklı klinik, imalathane, özel işletme, fabrika, 
endüstri binaları, eğlence, çamaşırhane ve araba yıkama yeri için; bir aylık 
devre için sayaçtan geçen her ın3 su için 6.00 TL alınır. 

(E) Tarımsal kullanım amaçlı (havuzdan alınan) su için sayaçtan geçen her ın3 
su için 3.00 TL alınır. " 

(2) Esas Tüzük, 14'üncü maddesinin ( I )'inci fıhasına (E) bendinden hemen sonra 
aşağıdaki yeni (F) bendi eklemek suretiyle değiştirilir: 

"(F) Tarımsal kullanım amaçlı su için sayaçtan geçen; 

O - 30 m' Herbir ın' su için 

31-60 m' Herbir m' su için 
61 ve üzeri Herbir m' su içn 

4.00 TL 

4.50 TL 
5.00 TL alınır." 



Yüıiirlüğe Giriş 
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(3)Esas Tüzük, 14 'üncü maddesinin (2)'nci fıla·ası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki 
yeni (2)'nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: 

" (2) Yukarıda belirtilen su ücret tarifelerine her ay, aylık devreler için aşağıdaki 

maktu sayaç kiraları da ayrıca eklenerek tahsil edilir. Kanalizasyon 
şebekesine bağlı olan birimlerden sayaç kirası alınmaz. 

SAYAÇ KİRALAR 

W lik su sayaç kirası 

%'lük su sayaç kirası 

1' 1 'lik su sayaç kirası 

I 'lı' lük su sayaç kirası 

1 Wlik su sayaç kirası 

2'lik su sayaç kirası 

2 Wl ik su sayaç kirası 

3'lük su sayacı kirası 

4'lük su sayacı kirası 

4.00 TL 

6.00 TL 

8.00 TL 

10.00 TL 

15.00 TL 

16.00 TL 

18.00 TL 

20.00 TL 

25.00 TL" 

4. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 
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Sayı: 839 

1974, MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFiK YASASI 
(2111974, 12/1975, 42/1975,40/1976, 6/1977, 24/1979, 39/1982, 50/1982, 37/1985, 40/1986, 66/1987, 
59/1988, 64/1988, 66/1988, 59/1990, 67/1994, 45/1997,4111999, 65/2002, 19/2004, 112005, 48/2005, 
40/2008,48/2008,46/2009,84/2009,22/2010,7/2011, 15/2014,43/2014,35/2015 ve 15/2017 Sayılı 

Yasalar) 
Madde 5 Altında Yapılan Tüzük 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kumlu, Motorlu Araçlar ve Yol TrafikYasası 'nın 5' inci 
maddesinin (l)' inci fıhasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: 

Kısa İsim ı. Bu Tüzük, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü olarak 

4.12.1974 
isimlendirilir ve aşağıda "Esas Tüzük" olarak anılan 1974, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik 

R.G.39 Tüzüğü ile birlikte okıınur. 
Ek lll 
A.E.99 

22.6.1979 11.2.2014 
13.12.1974 R.G.55 

9.7.1993 9.8.1999 6.8.2003 2.2.2007 22.2.2010 
RG.30 

R.G.41 EKTI! 
R.G.66 R.G.!OO R.G.95 R.G.21 R.G.32 

EKili 
EKili A.E.l 26 

EKlll EKTI! EKili EKili EKili 
A.E.77 

A.E. 100 
A.E.320 A.E.4 75 A.E.547 A.E.74 A.E.ll7 

22.11.1979 
ı 1.5.1994 16.12.1999 20.8.2003 06.9.2007 7.6.2010 28.2.2014 6.5.1975 R.G.95 

R.G.23 EKili 
R.G.53 R.G.l70 R.G.l02 R.G.I64 R.G.90 R.G.49 

EKı li A.E.208 
EIGU EKili EKIU EKili EKli! E!Gll 

A.E.37 
A.E.250 A.E.794 A.E.603 A.E.625 A.E.365 A.E.l56 

31.3.198 1 
19.10.1994 13.1 2.2000 19.3.2004 24. 12.2007 2 1.12.2010 28.6. 1975 R.G.23 7.4.2014 

R.G.37 EKili 
R.G.I I6 R.G.I53 R.G.35 R.G.225 R.G.211 

R.G.82 
EKili A.E.l l3 

EKili EKili EKili EKili EKlll 
EKili 

A.E.526 A.E.873 A.E.l52 A.E.934 A.E.747 
A.E.73 

20.1.1983 
A.E.225 

16.7.1975 R.G.4 
29.9.1995 21.2.200 ı 17.6.2004 25.3.2008 26.5.2011 

R.G.40 EKlll 
R.G.120 R.G.2 1 R.G.88 R.G.55 R.G.85 20. 1.2015 

EKili A.E.16 
EKli! EKI Il EKI!l EIGII EKili R.G.l1 

A.E.78 
A.E.662 A.E. I IO A.E.331 A.E.227 A.E.276 E!G il 

17.1.1986 
3.1.1996 1.7.2001 17.9.2004 24.1 2.2008 11.8.2011 

A.E.44 
28.10. 1975 R.G.6 
R.G.60 EKlll 

R.G.l R.G.67 R.G.I33 R.G.222 R.G.134 
9.6.2015 

EKili A.E.2 1 
EKili EKHI EKili ElGll EK111 

R.G.88 
A.E. ll 5 A.E.20 A.E.376 A.E.5 16 A.E.916 A.E.437 

EKıli 
13.2.1987 

25.11.1975 R.G.I6 
2.7.1996 30.11.2001 30. 11.2004 27.12.2011 A.E.391 

R.G.65 E!Gil 
R.G.8 1 R.G. l 26 R.G.177 26.1 2.2008 R.G.220 

EKili A.E.69 
EKili EKI ll EK lll R.G.224 EKlll 19. 11.2015 

A.E.123 A.E.665 A.E.741 A.E.668 EKili A.E.687 R.G. I68 
24.6.1988 

3.12.1996 1.5.2002 2.12.2004 
A.E.956 

19.1.2012 
EKili 

12. 12.1975 R.G.58 
R.G. l37 R.G.48 R.G.l78 5.6.2009 R.G.!2 

A.E.740 
R.G.68 EKJIJ 
EKlll A.E.278 

EKin EKli! EKlll R.G.97 EKili 
2 1.1.2016 

A.E.l24 
A.E.I137 A.E.256 A.E.676 EKJ II A.E.27 

R.G. 8 
13.10.1988 A.E.4 15 

12.12. 1975 R.G.94 
29.1.1997 14.5.2002 4.2.2005 15.3.2012 E!GII 

R.G.68 EKlU 
R.G. l l R.G.53 R.G.I8 15.7.2009 R.G.55 A.E.53 
EKlll EKlll EK!lf R.G. l22 EKili EKili A.E.442 
A.E.71 A.E.297 A.E.7 1 EKlll A.E.l 77 4 .3.20 16 

A.E.125 
30. 11. 1988 A.E.525 R.G.29 

11.2.1976 R.G.\11 
14.3. 1997 26.9.2002 14. 12.2005 18.7.2012 

E!Gli 
R.G.\ 0 EKili 

R.G.28 R.G.94 R.G.215 19.8.2009 R.G.l35 
A.E. I49 

EKlll EKili EKili R.G. l45 EKili 
EKlll A.E.509 A.E.201 A.E.566 A.E.755 EKili A.E.424 
A.E.21 

10.7.1989 A.E.59 1 2 1.1 2 .20 16 

2.2.1977 R.G.76 
4.9.1997 24 .12 .2002 30.3.2006 25.12.2012 R.G. I7l 

R.G.7 EKili 
R.G.IOO R.G. I25 R.G.59 27.1 0.2009 R.G.2 13 EKili 

Elilll A.E.306 
EKlll EKTI! E1Gll R.G.I85 EKili 

A .E . 805 
A.E.616 A.E.753 A.E. 170 EKi li A.E.706 

A.E.22 
25.8.1989 A.E.734 

25.2. 1977 R.G.88 
19.12.1997 26.12.2002 30.3.2006 15.3.2013 ı 1.1.2017 

R.G.Il EKili 
R.G.l44 R.G.126 R.G.59 17.12.2009 R.G.45 R.G. lO 

EKili A.E.389 
EIGII EKTI! EKlH R.G.21 2 EKili EKIU 

A.E.33 
A.E.849 A.E.770 A.E.l71 EKlll A.E.l49 A.E.46 

23.10.1989 28.12.1998 14.4.2003 5. 12.2006 
A.E.853 

12.4.2013 
23.9.1977 R.G.105 

R.G.l44 R.G.36 R.G.202 6.1.2010 R.G.58 11.1.2017 
R.G.64 EIGII 

EKili EKili EKili R.G.2 EKili R.G.10 
EKli! A.E.465 A.E.806 A.E.249 A.E.678 EKili A.E.201 E!Gll 
A.E.! 80 

26.1 2.1991 A.E.JO A.E.69 

19.1.1 979 R.G.i23 
23.3.1999 24.4.2003 22.12.2006 

16.2.2010 5.8.201 3 
R.G.3 EKili 

R.G.35 R.G.41 R.G.213 
R.G.27 R.G. 129 27.4.2017 

EKili A.E.655 
EKili EKili EIGI 

EKili EKili R.G.74 

A.E.9 
A.E.IOI A.E.281 A.E.720 

A.E.93 A.E.424 EK.ill 
A.E.261 



11.5.2017 

R.G. 
EKili 

A.E.296 

18.5.2017 

R.G. 
Elilll 
A.E.31 7 

14.6.2017 
R.G. 
Elilll 
A.E.374 

23.10.2017 
R.G. 175 
EK III 
A.E. 653 

28.2.2018 

R.G.22 
EKili 
A.E.205 

Esas 
Tüzüğün 

2'nci 
Maddesinin 
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28.2.2018 
RG.22 
EKili 
A.E.185 

18.5.2018 
R.G.73 
EIUll 
A.E.450 

31.7.2018 
R.G.l 14 
EKili 
A.E.723 

2. Esas Tüzük, 2 'nci maddesinde yer alan "Ağır Tip Motorlu 
Araç" tanımı kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni "Ağır Tip 
Motorlu Araç" tanımı konmak suretiyle değiştirilir: 

Değiştirilmesi "Ağır Tip Motorlu Araç", su, yakıt, akümülatör ve aracın 

hareket etmesi için kullanılan 

öteki teçhizat, alet ve taşınır 

teçhizat hariç, doğrudan yük 
taşımak için imal edilmemiş ve 
ağırlığı yedi bin üç yüz altmış altı 
kilogramı geçen ve motorla 
çalışan bir aracı anlatır." 

Yürürlüğe 3. Bu Tüzük, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak 
Giriş yürürlüğe girer. 
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ZORLA ~~Al İ.J<.TİSABI YASASI 
(:15/1962 s:ayıh Yas.i'l) 

E!.~ıknt'dttr l{uruıi\.ıriun,, H(f-\-· 1)923-201 "} ~:;a•tı V(! l.l , 04.20 L'? tarihli Kı:~ran lle 
orıiZry-kım:ı n ,. Lefkoş,;J'dt.ı) GönyeWcfe,, (]71 koçan nunnaras ı ıLle kı::P('e~ lı ( Palta/Hzır· ıu:1 
21.20.E2 Blok G''de kai~_l 90 (yeni lınrit:a refpran:sian: ı"Fıf"ta/Hzıritd $3ü.C.ü2.l'.J .2.J) 
.1\da : U S' d~-: ka in 3 f'r\)ftt-ara fr p,;,ın;;r-:1) nurn11r2ılı p.crscı.lr.:: H işkirı '" l<.::mıulaştır·nm Enlrı··t 

işötıı f mirle ipta l -ı:~dtlLr , 

Sayı: 841 

1962 ZORLA MAL IKTiSABI YASASI 

(15/1962 SAYILI YASA) 

MADDE 6 GEREÖiNCE KA~ULASTIRMA EMRi 

06 Haziran, 2018 tarihli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhui-iyeti 87 sayılı Resmi Gazete'nin 

EK lll'de yayınlanan 513 sayılı Amme Enst~ümanı ile kamulaştırmayı yapan makam olarak 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nce Kamulaştırma ihbarının verilmiş olmasına, ayni ihbarın 

Cetvelinde gösterilen taşınmaz malın/malların kamu yararı için kamulaştınlmasının zorunlu 

olduğunun bildirilmesine, bu taşınmaz malimallar herhangi bir hak veya menfaat talep edenin 

ve ihbar edildiği şekilde kamulaştırmanın yapılmasına ilirazı olanın itirazını, saptanan süre 

içinde yapılmasının bildirilmesine ve tcalep edilen hak ve menfaatlerin tafsi!atıriın, delillerin ve 

itirazını destekleyen tfım nedenlerin Bayındırlık ve Ulaştırm.a Bakanlığı'na sunulmasının 

istemine, 

Ve belirtilen süre içinde hiçbir itirazın yapılmadığına ve mes.elenin Bakanlar Kurulu'na 

aktarılmış olmasına; 

Ve Bakanlar Kurulu, bütün ahvali dikkate alarak Kamulaştırhla Ihbarının kapsadığı 

taşınmaz mal belirtilen amaç için kamulaştırılmcısını uygun bulmasına ve Kamulaştırma 

Emri'nin isdar edilmesini onaylamış olmasına; 

Binaen 

1962 Zorla Mal iktisabı Yasası'nın 6. maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak 

Bakanlar Kurulu belirtilen taşınmaz malın adı geçen yasa kurallarına uygun olarak 

kamulaŞtınlmasını emreder.(M/sa D-12/01 C8) 



2128 
Sayı: 842 

ZORLA MAL iKTiSABt YASASI 

(15/1962 Sayalı Yasa) 

MADDE 4 GEREGiNCE KAMULASTIRMA iHBARI 

Bu ihbardaki cetvelde tarif edilen taşrnmaz malın/malların kara ulaşımının 
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi kapsamında yol inşaatı için gerekli olduğundan 
kamulaştırılması gerektiği ihbar edilir. 

Söz konusu taşınmaz mal üzerinde herhangi bir hak veya yarar talep eden ve teklif 
edilen kamulaştırmaya itiraz eden herhangi bir kişinin, bu ihbarın Resmi Gazete•de 
yayımlandığı tarihten başlayarak 15 gün içinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na hak 
veya yararlarının tafsilatını ve bunun delillerini ve itirazını destekleyen tam nedenlerini 
bildirmesi istenir. 

CETVEL 

Mağusa ilçesine bağlı Büyukkonuk köyunde yol güzergahı içerisinde kalan Pafta 
S31w810-A1 Ada 101 parsel 36 (eski kayıt Pafta/harita Vll/21 parsel 111) tamamenikısmen 
alınan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırtık ve Ulaştrrma Bakanlığı tarafından 
imzalanan ... ... ........ .... ............... tarihli plan üzerinde kalan ve tafsilatlı şekilde görülen 
taşınmaz mallarin kapsadığı sahanın hepsi. 

Planın bir sureti, ilgili herhangi bir kimse tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanlığıında tetkik .edilebilir.(Mfsa D-12/01 C3) 



2129 
Sayı: 843 

K~K.T.C. 

~ TAŞINMAZ ESKi ESERLER VE ANlTLAR YÜKSEK KURULU 

TOPLANTI TARIHI : 04.09.2018 

TOPLANTI NO • : 607 

TOPLANTI YERi : Eski Eserler ve MUzeler Dairesi 

KARAR NO : 18/100 

KARAR: 

10 - 16 Eylül tarihleri arasında Lefkoşa Surlariçinde gerçekleştirilecek olan Yuka Blend 
Street Festivalinde yapılacak olan grafrti ,mural, duvar resmi ,duvar heykeli gibi 

"çalışmalarmın; 

1.-: Sadece-ekte-csunulan binalarda yapJimas-ı, 

2- Yapıların tarihi dokusu korunarak sadece beyaz alçı ,beton ve kepenk kısimlarının 
bayanması koşulları ile onaylanması, 

Kurul'ca karara bağlanmıştır. 



No Adres 

ı Uray Sokak No:ı2 

2 U ray Sokak No:8 
- - ~ 

3 U ray S~kak No: 2ı 

4 U ray Sokak No: ı3 

S U ray Sokak No: ıs 

6 Uray Sokak No: 2~ 

7 Arasta Sokak No:46 

8 Arasta Sokak No:44 

9 Arasta Sokak No:ı6 

ıo Arasta Saka~ No:49 

ı ı Şht. Aytekin Zekai Sokak No:6 

ı2 Selimiye Sokak No: 

ı3 Asmaaltı Sokak No:86 

Tür Ölçü Sanatçı Ad-Soyad 
Kepenk 3.00x2.SO STEEVEN CAUPENNE 

~epenk 3.~0x2.40 -~AMZE YALCJN-ROBERTO RIV~DENDRIA 

Kepenk 3.ıOx2.30 ALEXANDER IGNATIOU 

Kepenk 2.90x2.50 CHRISTOS KAKOULLI 

Kepenk 2.40x2.90 ~HRI_?TOS KAI<OULLI 

~epenk 2.90x2.50 DALGA HASMETOGLU 

Kepenk 2.40x2.90 PIRIL TORGUT 

Kepenk 2.40x2.90 PIRIL TORGUT 

~epenk 2.~0x3.00 ARUCAD 

Kepenk 2.70x2.80 NAZ ATUN 

Kepenk 2.80x3.ıO LEONIDAS CON 

Kepenk 3.00x3.00 DAMLA MEREN 

Kepenk 3.ıOx2:80 SALIH AKPOLAT 

ı4 Kütüphane Sokak Mesutoğlu Apartmanı Duvar S.OOx20.00 EMRE SOYKAN- ANTOINE SIBOMANA 
. -- ---

ıs U ray sokak Papa Bar No: Duvar 9.00x7.00 MATHIEU DEVAVRY- LEONIDAS CON 

ı6 Arasta Sokak ve Kurt BabaSokak Dört yol Duvar 1.80x4.30 AR U CAD 
-- -

ı7 Baf Caddesi Duvar 3.60x8.00 NIKE SOFIA HAVERCAMP 

ı8 Şh~. Mustafa Mar_~ili S9kak Şişeli_Ev D~var Duvar ı.70x35.00 ARUCAD 

Sanatçı Ülke 

MARTINIQUE 

TURKIYE-EKVADOR 

KIBRIS 

KIBRIS 

KIBRIS 

KIBRIS 

KIBRIS 

KIBRIS 

KI BR IS-I RAN-RUSYA-TUR KIVE 

KIBRIS 

KIBRIS 

KIBRIS 

KIBRIS 

KIBRIS- ITALYA 

FRANSA - KI BR IS 

HOLLANDA 

KI BR IS-I RAN-RUSYA-TU RKIYE 

ı9 Beliğ P~şa Sokak ~araj~uvarı Duvar 2.ıOx9.SO FLORE FRIDEN-DANIEL LLOYD-RAPHAEL KINDl LUXEMBURG 

20 Şh!. Mustafa Mar~ili Sokak Maki~ist t?uva ~uvar 3.60x7.00 FLORE FRIDEN-DANI_~L LLOYD-RAPHAEL KINDl LUXEMB~RG 

2ı Saman ~ahçe Evleri Pa_rka B~kan Yüzü_ Duvar 4.00x7.00 VERONICA SERON-ASLI BOLAYIR- STELLA GE( PERU-KIBRIS 

22 VD Park Yeri Bereket Fırımı Yanı 

23 VD Park Yeri 

24 Deveciler Hani Park Yeri 

Duvar 6.SOxı2.00 BATU GUNDAL 

Duvar 6.00xıO.OO MATilA CAMPO- BAROQUE ROCOCO 

Duvar 3XS ALEXANDROS PELETlE 

KIBRIS 

IT AL YA- KIBRIS 

KIBRIS 

N 
~ 

(.;.) 

o 



2131 
Sayı: 844 

K.K.T.C. 
" T AŞlNMAZ ESKI ESERLER VE ANlTLAR YÜKSEK KURULU 

TOPLANTI TARIHI : 04.09.2018 

TOPLANTI NO • : 607 

TOPLANTI YERi : Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 

KARAR NO : 18/101 

KARAR: 

Girne'de ,P!H: X11.31.E1, Parsel:461/2'de Parkın & Strutt Development Ltd tarafından 
uygulanması düşünülen toplu konut projesi, 

Temel açma çalışmalan esnasmda Bölge Şube Amirfiğinden bir gözlemci 
bultındurulması koşulu-ile -sunulan- projenin' onaylanması- ; 

Kurulca karara bağlanmıştır 

Sayı: 845 

K.K.T.C. 

~ T AŞINMAZ ESKi ESERLER VE ANlTLAR YÜKSEK KURULU 

TOPLANTI TARIHI : 04.09.2018 

TOPLANTI NO • : 607 

TOPLANTI YERI : Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 

KARAR NO : 18/102 

KARAR: 

Girne Çatalköy'de ,P/H: XI.31.E1.Parse1:463 ve 464'te lbrahim Masharoğlu 
tarafından uygulanması düşünülen konut projesinin, 

- Bölge imar kurallarına uygun olarak, 

- Kazı çalışmalan esnasında Bölge Şube Amirfiğinden bir gözlemci 
bulundurulması koşulları ile onaylanması, 

Kurul'ca karara bağlanmiştır. 



2132 
Sayı: 846 

K.K.T.C. 
' TAŞINMAZ ESKi ESERLER VE ANlTLAR YÜKSEK KURULU 

TOPLANTI TARIHI : 04.09.2018 

TOPLANTI NO" : 607 

TOPLANTI YERI : Eski Eserler ve M üzeler Dairesi 

KARAR NO : 18/103 

KARAR: 

Lefkoşa'da , P/H: XXI. 38.5.111, Blok: A,Parsei:22Tde Nilgün Buzcuoğlu 

tarafından uygulanması düşünülen yeni inşaat projesinin Bölge imar Kurallarına 
uygun otarak değerlendirilerek yapılması , 

Kurul'ca karara bağlanmıştır. 

Sayı: 847 

K.K.T.C. 
, T AŞINMAZ ESKi ESERLER VE ANlTLAR YÜKSEK KURULU 

TOPLANTI TARIHI : 04.09.2018 

TOPLANTI NO. :607 

TOPLANTI YERj : Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 

KARAR NO : 18/104 

KARAR: 

Gazimağusa'da .P/H: XXXIIL4.6 ,Blok :A ,Parsel:331'de Selba Bolkan tarafandan 
uygulanması düşünülen turistik pansiyon projesinin batı cephesindeki pencere arazi 
hududunda olduğundan kapall kalması-koşulu ile sunulan projenin onaylanması 
Kurul~ca karara bağlanmıştır. 



2133 
Sayı:848 

K.K.T.C. 
, T AŞINMAZ ESKi ESERLER VE ANlTLAR YÜKSEK KURULU 

TOPLANTI TARIHI :04.09.2018 

TOPLANTI NO • : 607 

TOPLANTI YERI : Eski Eserler ve MOzeler Dairesi 

KARAR NO : 18/105 

KARAR: 

Lefkoşa'da ,P/H: XXI.38.6.1V,Biok: A,Parsel: 397'de Stdıka Sonuç tarafindan uygulanmas1 
düşünülen apartman projesinin, 

Bölge imar kurallarına uygun olması koşulu ile onaylanmasi 

Kurul'ca-karara bağlanmtştır. 

Sayı:849 

K.K.T.C. 
, TAŞINMAZ ESKi ESERLER VE ANlTLAR YÜKSEK KURULU 

TOPLANTI TARIHI : 04.09.2018 

TOPLANTI NO • : 607 

TOPLANTI YERi : Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 

KARAR NO : 18/106 

KARAR: 

Lefkoşa'da ,P/H: XX1.38.5.Ill ,Blok: A, Parsel:190'da HaJe Dağli tarafından uygulanması 
dOşCıni.iJen yeni inşaat projesinin bölge imar kurallanna göre yapllabileceği, 

Kurul' ca karara bağlanmıştır. 



2134 
Sayı: 850 

K.K.T.C. 
~ T AŞINMAZ ESKi ESERLER VE ANlTLAR YÜKSEK KURULU 

TOPLANTI TARIHI :04.09.2018 

TOPLANTI NO • : 607 

TOPLANTI YERI : Eski Eserler ve Müzeler Dairesi 

KARAR NO : 18/107 

KARAR: 

Lefkoşa'da ,P/H: XXL38.6.11 ,Blok: B, Parsel:47'de Sami Alptürk tarafltıdan uygulanmasi 
düşünülen konut projesinin bölge imar kurallarına uygun oimast koşulu ile onaylanmasi 
Kurul' ca karara bağlanmıştır. 

DÜZELTME 

19 Eylül 2018 tarih ve 137 sayılı Resmi Gazete'nin EK-III'nde sehven yazılan "2123, 2124, 2125, 

2126" sayfa numaraları, "2113, 2114, 2115, 2116" olarak düzeltilir. 



2135 
Sayı: 851 

K.K.T.C. MERKEZ BANKASI iDARE MERKEZi'NDEN DUYURU 
DUYURU NO: 2018/171 

38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 
12/09/2018 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar 

aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur. 

RESMiKURLAR DÖViZ EFEKTiF 

DÖViZ CiNSi ALlŞ SATIŞ ALlŞ SATIŞ 

AMERiKAN DOLARI 6.45380 6.46540 6.44920 6.47510 

AVUSTRALYA DOLARI 4.57850 4.60840 4.55750 4.63600 

DANiMARKA KRONU 1.00260 1.00750 1.00190 1.00990 

EURO 7.48990 7.50340 7.48470 7.51470 

iNGiLiZ STERLiNi 8.39970 8.44350 8.39380 8.45620 

iSViÇRE FRANGI 6.60840 6.65080 . 6.59850 6.66080 

iSVEÇ KRONU 0.71008 0.71743 0.70958 0.71908 

KANADA DOLARI 4.90150 4.92360 4.88340 4.94240 

KUVEYT DiNARI 21.18560 21.46280 20.86780 21.78480 

NORVEÇ KRONU O. 77027 0.77545 O. 76973 0.77723 

SUUDi ARABiSTAN RiYALi 1. 72070 1.72380 1.70780 1. 73670 

100 JAPON YENi 5.77780 5.81610 5.75640 5.83820 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 AMERiKAN DOLARI = 1.4063 AVUSTRALYA DOLARI 

1 AMERiKAN DOLARI = 6.4269 DANiMARKA KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 9.0501 iSVEÇ KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 0.9744 iSViÇRE FRANGI 

1 AMERiKAN DOLARI = 111.4300 JAPON YENi 

1 AMERiKAN DOLARI = 1 .3149 KANADA DOLARI 

1 AMERiKAN DOLARI = 8.3580 NORVEÇ KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 3.7507 SUUDi ARABiSTAN RiYALi 

1 KUVEYT DiNARI = 3.3012 AMERiKAN DOLARI 

1 iNGiLiZ STERLiNi = 1.3037 AMERiKAN DOLARI 

1 EURO = 1.1606 AMERiKAN DOLARI 



2136 
Sayı: 852 

K.K.T.C. MERKEZ BANKASI iDARE MERKEZi'NDEN DUYURU 
DUYURU NO: 2018/172 

38/9'7 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 
1 31 O 912 O 1 8 tar i h i n d e re s m i i ş 1 e m 1 er d e e sa s alı na ca k k ur 1 ar 

aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur. 

RESMiKURLAR DÖViZ EFEKTiF 

DÖViZ CiNSi ALlŞ SATIŞ ALlŞ SATIŞ 

1 AMERiKAN DOLARI 6.39450 6.40600 6.3901 o 6.41570 

AVUSTRALYA DOLARI 4.53840 4.56800 4.51750 4.59540 

DANiMARKA KRONU 0.99163 0.99651 0.99094 0.99880 

EURO 7.40850 7.42190 7.40340 7.43300 

iNGiLiZ STERLiNi 8.30650 8.34980 8.30060 8.36230 

iSViÇRE FRANGI 6.55110 6.59310 6.54120 6.60300 

iSVEÇ KRONU 0.70369 0.71098 0.70320 0.71261 

KANADA DOLARI 4.88930 4.91130 4.87120 4.93000 

KUVEYT DiNARI 20.98690 21.26150 20.67210 21.58050 

NORVEÇ KRONU O. 76651 0.77166 0.76597 O. 77343 

SUUDi ARABiSTAN RiYALi 1. 70480 1. 70790 1 .69200 1. 72070 

100 JAPON YENi 5.72160 5. 75950 5.70040 5.78140 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 AMERiKAN DOLARI = 1.4057 AVUSTRALYA DOLARI 

1 AMERiKAN DOLARI = 6.4385 DANiMARKA KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 9.0485 iSVEÇ KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 0.9739 iSViÇRE FRANGI 

1 AMERiKAN DOLARI = 111 .4900 JAPON YENi 

1 AMERiKAN DOLARI = 1.3061 KANADA DOLARI 

1 AMERiKAN DOLARI = 8.3220 NORVEÇ KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 3. 7508 SUUDi ARABiSTAN RiYALi 

1 KUVEYT DiNARI = 3.3005 AMERiKAN DOLARI 

1 iNGiLiZ STERLiNi = 1.3012 AMERiKAN DOLARI 

1 EURO = 1.1586 AMERiKAN DOLARI 



2137 
Sayı: 853 

K.K.T.C. MERKEZ BANKASI iDARE MERKEZi'NDEN DUYURU 
DUYURU NO: 2018/173 

38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 
14/09/2018 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar 

aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur. 

RESMi KURLAR DÖViZ EFEKTiF 

DÖViZ CiNSi ALlŞ SATIŞ ALlŞ SATIŞ 

AMERiKAN DOLARI 6.35660 6.3681 o 6.35220 6.37760 

AVUSTRALYA DOLARI 4.55620 4.58590 4 .53520 4.61340 

DANiMARKA KRONU 0.98859 0.99345 0.98790 0.99573 

EURO 7.38550 7.39880 7.38030 7.40990 

iNGiLiZ STERLiNi 8.27920 8.32240 8.27340 8.334'90 

iSViÇRE FRANGI 6.53900 6.58100 6.52920 6.59090 

iSVEÇ KRONU 0.70445 0 .71174 O. 70396 0.71338 

KANADA DOLARI 4.88020 4.90220 4.8621 o 4.92080 

KUVEYT DiNARI 20.87190 21.14500 20.55880 21.46210 

NORVEÇ KRONU O. 76855 O. 77372 O. 76802 0.77550 

SUUDi ARABiSTAN RiYALi 1.69480 1.69780 1.68210 1.71060 

100 JAPON YENi 5.68770 5.72540 5.66670 5.74710 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 AMERiKAN DOLARI = 1.3919 AVUSTRALYA DOLARI 

1 AMERiKAN DOLARI = 6.4200 DANiMARKA KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 8.9852 iSVEÇ KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 0.9699 iSViÇRE FRANGI 

1 AMERiKAN DOLARI = 111 .4900 JAPON YENi 

1 AMERiKAN DOLARI = 1.3008 KANADA DOLARI 

1 AMERiKAN DOLARI = 8.2506 NORVEÇ KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 3.7507 SUUDi ARABiSTAN RiYALi 

1 KUVEYT DiNARI = 3.3020 AMERiKAN DOLARI 

1 iNGiLiZ STERLiNi = 1.304 7 AMERiKAN DOLARI 

1 EURO = 1.1619 AMERiKAN DOLARI 



Sayı: 854 
2138 

K.K.T.C. MERKEZ BANKASI iDARE MERKEZi'NDEN DUYURU 
DUYURU NO: 2018/174 

38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasas ı 'nın 10. Maddesi'n in (1) fıkrası gereğince 
15/09/2018- 17/09/2018 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) resmi işlemlerd e esas 

a l ınacak kurlar 
aşağıdaki şeki l d e tespit ve ilan olunu r. 

RESMiKURLAR DÖViZ EFEKTiF 

DÖViZ CiNSi AllŞ SATIŞ AllŞ SATIŞ 

AMERiKAN DOLARI 6.06590 6.07680 6.06160 6 .08590 

AVUSTRALYA DOLARI 4 .35820 4 .38660 4.33820 4 .41300 

DANiMARKA KRONU 0.95023 0 .95489 0.94956 0.95709 

EURO 7.09880 7.1116 0 7 .09390 7 .12230 

iNGiLiZ STERLiNi 7.94420 7.98560 7.93860 7.99760 

iSViÇRE FRANGI 6.27500 6.31530 6.26560 6.32480 

iSVEÇ KRONU 0.67168 0.67863 0.67121 0. 68019 

KANADA DOLARI 4 .66070 4.68170 4.64340 4.69950 

KUVEYT DiNARI 19.92730 20.18810 19.62840 20 .49090 

NORVEÇ KRONU 0.73597 0.74092 0 .73545 0.74262 

SUUDi ARABiSTAN RiYALi 1.61730 1.62020 1.60510 1.63230 

100 JAPON YENi 5.41070 5.44650 5.39070 5.46720 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 AMERiKAN DOLARI 1.3886 AVUSTRALYA DOLARI 

1 AMERiKAN DOLARI 6.3737 DANiMARKA KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 8.9925 iSVEÇ KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 0.9644 iSViÇRE FRANGI 

1 AMERiKAN DOLARI 11 1.8400 JAPON YEN i 

1 AMERiKAN DOLARI 1.2998 KANADA DOLARI 

1 AMERiKAN DOLARI = 8 .2218 NORVEÇ KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 3.7507 SUUDI ARABiSTAN RiYALi 

1 KUVEYT DiNARI = 3.3037 AMERi KAN DOLARI 

1 INGiLiZ STERLiNi 1.3119 AMERI KAN DOLARI 

1 EURO 1 .1703 AMERi KAN DOLARI 



2139 
Sayı: 855 

K.K.T.C. MERKEZ BANKASI iDARE MERKEZi'NDEN DUYURU 
DUYURU NO: 2018/175 

38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 10. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 
18/09/2018 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar 

aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur. 

RESMiKURLAR DÖViZ EFEKTiF 

DÖViZ CiNSi AllŞ SATIŞ AllŞ SATIŞ 

AMERiKAN DOLARI 6.26080 6.27200 6.25640 6.28140 

AVUSTRALYA DOLARI 4.47880 4.50800 4.45820 4.5351 o 
DANiMARKA KRONU 0.97636 0.98116 0.97568 0.98341 

EURO 7.29460 7.30770 7.28950 7.31870 

iNGiLiZ STERLiNi 8.18750 8.23020 8.18180 8.24250 

iSViÇRE FRANGI 6.47310 6.51470 6.46340 6.52450 

iSVEÇ KRONU 0.69289 O. 70007 0.69241 0.70168 

KANADA DOLARI 4.79910 4.82070 4.78130 4.83900 

KUVEYT DiNARI 20.55210 20.82110 20.24380 21.13340 

NORVEÇ KRONU o. 75953 O. 76463 0.75899 O. 76639 

1 SUUDi ARABiSTAN RiYALi 1.66930 1.67230 1 .65680 1.68480 

100 JAPON YENi 5.57750 5.61440 5.55690 5.63580 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 AMERiKAN DOLARI = 1.3946 AVUSTRALYA DOLARI 

1 AMERiKAN DOLARI = 6.4024 DANiMARKA KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 8.9973 iSVEÇ KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 0.9650 iSViÇRE FRANGI 

1 AMERiKAN DOLARI = 111.9800 JAPON YENi 

1 AMERiKAN DOLARI = 1.3028 KANADA DOLARI 

1 AMERiKAN DOLARI = 8.2228 NORVEÇ KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 3.7506 SUUDi ARABiSTAN RiYALi 

1 KUVEYT DiNARI = 3.3012 AMERiKAN DOLARI 

1 iNGiLiZ STERLiNi = 1.3100 AMERiKAN DOLARI 

1 EURO = 1 .1651 AMERiKAN DOLARI 



2140 
Sayı: 856 

K.K.T.C. MERKEZ BANKASI iDARE MERKEZi'NDEN DUYURU 
DUYURU NO: 2018/176 

38/97 Sayılı Para ve Kambiyo Yasası'nın 1 O. Maddesi'nin (1) fıkrası gereğince 
19/09/2018 tarihinde resmi işlemlerde esas alınacak kurlar 

aşağıdaki şekilde tespit ve ilan olunur. 

RESMiKURLAR DÖViZ EFEKTiF 

DÖViZ CiNSi ALlŞ SATIŞ ALlŞ SATIŞ 

AMERiKAN DOLARI 6.36350 6.37500 6.35910 6.38450 

AVUSTRALYA DOLARI 4.57500 4.60490 4.55400 4.63250 

DANiMARKA KRONU 0.99556 1.00050 0.99487 1.00280 

EURO 7.43870 7.45210 7.43350 7.46330 

iNGiLiZ STERLiNi 8.34740 8.39090 8.34150 8.40350 

iSViÇRE FRANGI 6.60380 6.64620 6.59390 6.65620 

iSVEÇ KRONU 0.71175 0.71911 0.71125 0.72077 

KANADA DOLARI 4.87950 4.90150 4.86150 4.9201 o 
KUVEYT DiNARI 20.89950 21.17290 20.58600 21.49050 

NORVEÇ KRONU 0.77747 0.78270 O. 77693 O. 78450 

SUUDi ARABiSTAN RiYALi 1.69670 1.69970 1.68400 1.71250 

100 JAPON YENi 5.66470 5. 70220 5.64380 5. 72390 

ÇAPRAZ KURLAR 

1 AMERiKAN DOLARI = 1.3877 AVUSTRALYA DOLARI 

1 AMERiKAN DOLARI = 6.3820 DANiMARKA KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 8.9027 iSVEÇ KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 0.9614 iSViÇRE FRANGI 

1 AMERiKAN DOLARI = 112.0700 JAPON YENi 

1 AMERiKAN DOLARI = 1.3024 KANADA DOLARI 

1 AMERiKAN DOLARI = 8.1648 NORVEÇ KRONU 

1 AMERiKAN DOLARI = 3.7506 SUUDi ARABiSTAN RiYALi 

1 KUVEYT DiNARI = 3.3028 AMERiKAN DOLARI 

1 iNGiLiZ STERLiNi = 1. 3140 AMERiKAN DOLARI 

1 EURO = 1 .1690 AMERiKAN DOLARI 



Sayı: 138 

Sayı: 84 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
RESMİ GAZETE 

EKIV 24 Eylül, 2018 

Bölüm I 
BAKANLAR KURULU KARARLARI 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1051-2018 

SUNAAVCI ÜSTÜNEL'iN SÖZLEŞMELi PERSONEL OLARAK iSTiHDAM EDiLMESi 

(Önerge No: 1200/2018) 
(B.U.B.) 

Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda Hukukçu olarak 
hizmetlerine ihtiyaç duyulan Su na Avcı Üstünenn, değiştirilmiş şekliyle 7/1979 
sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2Ynci fıkrası ile değiştirilmiş 
şekliyle 47/201 O sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer 
Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, 
önergeye ekli sözleşme nıetnine bağlı olarak SözleşmeH Personel olarak istihdam 
edilmesine ve gerekli ödeneğin Bayındırlık ve Ulaştırnıa Bakanlığı 2018 Mali Yılı 
Bütçesi altında yer alan 07-01-04-9-9-1-01-2-1-01 <ISözleşnıeli Personelin Ücretleri" 
kaleminden karşılanrrıasına karar verdi. 

18.9.2018 

(723) 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1052-2018 

CiHAN AZAD L TD.'iN TAŞINMAZ MAL SATlN ALMA iSTEMi 

(Önerge No:727/2018) 
(i. B.) 

Bakanlar Kurulu, Güzelyurt ilçesi ismet Paşa Mahallesi'nde 
Koçan No: E840+E841 +E839+E838, Patta/Harita No:XX/25.WI, 
Parsel No:546+547+242+241 ve Yüzölçümü 14 dönüm 2 evlek 2000ay2 olan 
taşınmaz mallar üzerine, üniversite kampüsü inşaa etmek amacı ile satın alma 
talebinde bulunan Cihan Azad Ltd'e , 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve 
Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 5'inci maddesinin 2'nci fıkrası ile 
9'uncu maddesi uyarınca, Türkiye iş Bankası Güzelyurt Şubesi'nde 6805-
0091695 numaralı hesaba yatırılan 3,041 ,237 .- Euro' nun, bu yatırım amacıyla 
kullanılması koşulu ile gerekli satın alma izni verilmesine karar verdi. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 053-2018 

MEHMETÇiK BELEDiYESi TÜZÜKLERi 

Bakanlar Kurulu, Belediyeler Yasası'nın, 

(Önerge No: 1 096/2018) 
(i. B.) 

1- 92'nci ve 133'üncü maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlan ıp ekte 
sunulan "Mehmetçik Belediyesi Kesimhane ve Et Taşıma (Değişiklik) 
Tüzüğü"nü, 

2- 95'inci ve 133'üncü maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlan ıp ekte 
sunulan "Mehmetçik Belediyesi içme Suyu (Değişiklik) Tüzüğü"nü, 

onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımianmaianna karar verdi. 

18.9.2018 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 054-2018 

H(K-1)923-2017 SAYI VE 11.4.2017 TARiHLi KARARLA ONAYLANAN 
KAMULAŞTIRMA EMRi'NiN iPTALi 

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında; 

(Önerge No: 11 05/2018) 
(i. B.) 

1. H(K-1)923-2017 sayı ve 11.4.2017 tarihli karar ile Lefkoşa-Gönyeli'de, 
Patta/Harita 21.20.E2 Blok G'de kain 90 numaralı parsel (yeni harita 
referansları: Pafta/Harita S30.C.02.D.2.D Ada:115'de kain 3 numaralı parsel) 
hususunda onaylanan "Kamulaştırma Emri"nin iptal edilmesine ilişkin hazırlanıp 
ekte sunulan Emri onaylayarak Resmi Gazete'de yayımlanmasına, 

2. Önergeye ekli sunulan mahsup işleminin tamamlandığı hususunda Tapu ve 
Kadastro Dairesi Müdürlüğü ile Bütçe Dairesi Müdürlüğü tarafından verilecek 
onay sonrasında bahse konu parselin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 
Komutanlığı'nın tahsisinden (Askeri Bölge kapsamından) çıkarılıp serbest 
bırakılmasına, 

3. Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü ile Harita Dairesi Müdürlüğü arazi ekipleri 
tarafından gerekli ölçüm çalışmalarının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 
Komutanlığı ve sorumlu Birlik Komutanlığı temsilcileri nezaretinde yapılarak, 
yeni askeri bölge sınırının araziye işaretlenmesine ve 

4. Harita Dairesi Müdürlüğü tarafından Bakanlar Kurulu kararı ile askeri bölge 
kapsamından çıkarılacak bölümün protokol haritasına aktarılması ve yenilenen 
protokol haritasının 3 (üç) suretinin Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na 
gönderilmesine 

karar verdi. 

18.9.2018 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 055-2018 

LEFKOŞA TÜRK LiSESi FELSEFE GRUBU ÖGRETMENi ŞEREF ATAÖV'ÜN 
TÜRKiYE'DE GÖREVLENDiRiLMESi 

(Önerge No: 11 09/2018) 
(M.E.K.B.) 

Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim, Bilim, 
Kültür ve Teknik Alanda işbirliği Protokolü kapsamında onaylanan 55/1995 sayılı 
"Eğitim, Bilim, Kültür ve Teknik Alanda işbirliği (Onay) Yasası" nın Ek Cetvel 4'üncü 
maddesi uyarınca, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi 
Müdürlüğü'ne bağlı Lefkoşa Türk Lisesi'nde Felsefe Gurubu Öğretmeni olarak 
görev yapan Şeref Ataöv'ün eşi Rauf Ataöv'ün Eğitim ve Kültür Ateşesi olarak 
Ankara'da görevlendirilmesi nedeniyle, özlük haklarının saklı kalması ve Türkiye'de 
ifa edeceği öğretmenlik görevinin hizmetlerinden sayılması kaydı ile Ankara'da 
TC Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okulda 4(Dört) yıl süre ile görevlendirilmesine 
ve yerine tamamen geçici statü de bir öğretmen atanmasına karar verdi. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 056-2018 

SÜREYYA GEYLAN GÜRDAL'IN SÖZLEŞMESiNiN YENiLENMESi 

(Önerge No: 111 0/2018) 
(M.E.K.B.) 

Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Eğitim Ortak 
Hizmetler Dairesi, Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi'nde 

Sözleşme li · Personel olarak istihdam edilen ve Bakanlar Kurulu'nun 
H(K-1)2312-2017 sayı ve 11.9.2017 tarihli kararı uyarınca sözleşmesi yenilenen 
Süreyya Geylan Gürdal' ın, hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan, değiştirilmiş şekliyle 
7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası ile 
47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin 
Düzenlenmesi Yasası'nın 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca, sözleşmesinin 
hitam tarihinden itibaren, önergeye ekli sunulan sözleşme metnine bağlı olarak 
yenilenmesine ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 2018 Mali Yılı 

Bütçesi altında yer alan 08-01-09-9-9-1-01-2-1-01 "Sözleşmeli Personelin Ücretleri" 
kaleminden karşılanmasına karar verdi. 

18.9.2018 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 057-2018 

ARKlN PARK HERITAGE HOTELS LTD.'E PALM BEACH HOTEL'DE KULLANlLMAK 
ÜZERE ŞANS OYUNU SALONU iŞLETMECiLiK RUHSATI VERiLMESi 

(Önerge No: 1112/2018) 
(M. B.) 

Bakanlar Kurulu, Ö(K-1)894-2015 sayı ve 24.12.2015 tarihli Bakanlar Kurulu 
kararı ile kumarhane işletme izni yenilenen, Şans Oyunu Salonu işletmedlik 
Ruhsatı sahibi Bilfer Palm Beach Hotels & Resorts Ltd.'in, 31/2009 sayılı 

Şans Oyunları Yasası uyarınca, Arkın Park Heritage Hotels Ltd. ile yaptığı 

önergeye ekli sunulan tesis işletme sözleşmesi ile tüm tesisin işletmesini 

sözkonusu şirkete vermesi nedeniyle, 

1. Bilfer Palm Beach Hotels & Resorts Ltd'in, Palm Beach Hotel olarak bilinen 
tesisteki Şans Oyunu Salonu işletmedlik Ruhsatı'nın işbu Bakanlar Kurulu 
kararı tarihinden itibaren sonlandırılmasına, 

2. 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası'nın 8'inci maddesinde öngörülen 
koşullara sahip olan Arkın Park Heritage Hotels Ltd.'e, işbu Bakanlar Kurulu 
kararı tarihinden başlamak suretiyle, 31.12.2018 tarihine kadar geçerli olacak 
şekilde, Palm Beach Hotel'de kullanılmak üzere, Şans Oyunu Salonu 
işletmedlik Ruhsatı verilmesine 

karar verdi. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1058-2018 

DENETiMLi AFET YÖNETiMi VE MÜDAHALE EGiTiM TATBiKATI-2018 

(Önerge No: 1132/2018) 
(KKTCBb.) 

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sivil Savunma Komitesi'nin 
önergeye ekli sunulan 13 Ağustos 2018 tarih ve 2/2018 sayılı kararı uyarınca, 

31 Ekim 2018-1 Kasım 2018 tarihleri arasında Sivil Savunma Teşkilatı 

Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilecek "Denetimli Afet Yönetimi ve 
Müdahale Eğitim Tatbikatı-2018"i, Sivil Savunma Teşkilat, Donatım ve Tedbirler 
Tüzüğü'nün 39'uncu maddesinin (4 )'üncü fıkrası uyarınca onayladı. 

18.9.2018 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1059-2018 

T.C'DEN ÜLKEMiZE GELEN EMNiYET MENSUPLARININ MASRAFLARININ 
KARŞILANMASI 

(Önerge No:1133/2018) 
(KKTCBb.) 

Bakanlar Kurulu, Polis Genel Müdürlüğü ile T.C Emniyet Genel Müdürlüğü 

arasında imzalanan "3/92 sayılı Güvenlik, Asayiş , Narkotik, ve Psikotrop Maddeleri 
Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki Eğitim ve Sosyal ilişkiler Alanında 
işbirliği Protokolü" çerçevesinde, "Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi Polis Eğitici 
Eğitimi" vermek üzere 12 Ağustos- 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında ülkemize 
gelen T.C Emniyet Genel Müdürlüğü ' nde görevli 4'üncü Sın ıf Emniyet Müdürü 
Zeynep Erdoğan Derse ile Komiser Yardımcıları Gizem Yorgancıoğlu ve 
Ferhat Korkmaz' ın ülkemizde bulundukları tarihlere bağlı olarak beliren konaklama 
masrafları iaşe giderleri ve adı geçen polis mensupianna ülkemizi hatırlatmak 

amacıyla verilen hediye tutarının, Pol is Genel Müdürlüğü 2018 Mali Yı l ı Bütçesi 
altında yer alan 19-00-03-1-1-1-03-6-1 -02 "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon 
Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 060-2018 

TATLISU KÖYÜ'NDE YOL GÜZERGAHI IÇERiSiNDE KALAN ÖZEL MÜLKiYETTEKi 
T AŞINMAZ MALLARA AiT KAMULAŞTIRMA EMRi 

(Önerge No:1134/201 8) 
(B.U.B.) 

Bakanlar Kurulu, kara ulaşımının sağlanması , idamesi ve gelişti rilmesi için 
gerekli olan Mağusa ilçesine bağlı Tatlısu Köy'ünde yol güzergahı içerisinde kalan 
özel n:ıülkiyetteki taşınmaz malların kamulaştırılmasına il i şkin , 15/1962 sayılı Zorla 
Mal lktisabı Yasası'nın 6'ncı maddesi uyarınca hazırlanıp ekte sunulan 
"Kamulaştırma Emri"ni onayladı. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1061-2018 

MOTORLU ARAÇLAR VE YOL TRAFiK (OEGiŞiKLiK) TÜZÜGÜ 

(Önerge No:1136/2018) 
(B. U. B. ) 

Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası ' nın 5'inci maddesinin (1 )' inci 
fıkrası uyarınca hazırlanıp ekte sunulan "Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişikli k) 

Tüzüğü"nü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımianmasına karar verdi. 

18.9.2018 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1062-2018 

KAMULAŞTIRMA iHBARI (BÜYÜKKONUK) 

(Önerge No:1137/2018) 
(B.U.B.) 

Bakanlar Kurulu, kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için 
gerekli olan Mağusa kazasına bağlı Büyükkonuk köyünde halen fiili yol olarak 
kullanılan güzergah içerisinde kalan taşınmaz malın kamulaştırılmasına ilişkin 

15/1962 sayılı Zorla Mal iktisabı Yasası'nın 4'üncü maddesi uyarınca hazırlanıp 
ekte sunulan "Kamulaştırma ihbarı"nı onayladı. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 063-2018 

SiViL SAVUNMA TEŞKiLAT BAŞKANLIGI'NIN DÜZENLEDiGi 
TÜRKiYE KÜL TÜR GEZiSi 

(Önerge No: 1138/2018) 
(KKTCBb.) 

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 
tarafından 2017-2018 eğitim yılında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak 
düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ile sorumlu müdür ve öğretmenler, 
görevli Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 
temsilcisinden oluşan önergeye ekli listede isimleri belirtilen 46 (KırkAitı) kişilik kafilenin 
12-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenen Ankara-Polatlı-Eskişehir-Bursa
Çanakkale-Edirne ve istanbul illerindeki tarihi ve turistik yerleri kapsayan "Türkiye Kültür 
Gezisi" için çıkılan ihale neticesinde, Merkezi ihale Komisyonu'nun kararı ile ihaleyi 
üstlenen Sayar Turizm Ltd.'e 151,754.-TL (Yüz Elli Bir Bin Yedi Yüz Elli Dört Türk Lirası) 
tutarında ödeme yapılmasına ve gerekli ödeneğin Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 
2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 21-00-02-2-0-01-3-03-6-2-01 "Sivil Savunma 
Teşkilatını Tanıtma ve Kültürel Amaçlı Faaliyetlerini ve Sosyal Etkinliklerini Destekleme 
ve Katkı Projesi" kaleminden karşılanmas ma karar verdi. 

18.9.2018 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 064-2018 

TE(K-1)893-2018 SAYI VE 31.7.2018 TARiHLi KARARlN TADiL EDiLMESi 

(Önerge No: 1146/2018) 
(T.Ç.B.) 

Bakanlar Kurulu, Bursa'da Düzenlenen KKTC Turizm Tanıtım Günleri'ne 
Katılım Masraflarının Karşılanması'na ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu 
TE(K-1)893-2018 sayı ve 31.7.2018 tarihli kararın 1 (a) maddesinde belirtilen 
Bakan Fikri Ataoğlu ile Bakanlık Özel Kalem Müdürü Türker Yüksel'in isminin 
çıkartılarak yerine, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı ismet Esenyel'in 
eklenmesi ne, ayrıca sözkonusu kararın 1 (b) maddesinde belirtilen Bakanlık basın 
görevlisi Neriman ihtiyar'ın isminin de karardan çıkartılarak bahsekonu kararın bu 
yönde ta dil edilmesine karar verdi. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1065-2018 

K-621-2011 SAYI VE 30.3.2011 TARiHLi KARARlN iPTAL EDiLMESi 

(Önerge No:1151/2018) 
(E. E. B.) 

Bakanlar Kurulu, Radyoaktif Kirliliğe Karşı Alınacak Önlemler'e ilişkin 
Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K-621-2011 sayı ve 30.3.2011 tarihli kararın, 

günümüz koşullarında gerekliliği ortadan kalkmış olması nedeniyle, bahse konu 
kararın iptal edilmesine karar verdi. 

18.9.2018 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1067-2018 

T.C. ÇEVRE VE ŞEHiReiLiK BAKANLIGI'NDAN GELEN HEYETiN 
MASRAFLARININ KARŞILANMASI 

(Önerge No: 1156/2018) 
(T.Ç.B.) 

Bakanlar Kurulu, atıksu deşarjlarının online izlenebilmesi için sürekli atıksu 
izleme sistemlerinin kontrol kabini, kabin yazılımı ve merkez yazılım konuları 

hakkında ihale teknik şartnamelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak amacıyla, 
Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın talebi üzerine, 24-26 Temmuz 2018 tarihleri 
arasında ülkemize gelen T.C. Çevre ve Şehireilik Bakanlığı'ndan üç kişilik heyetin, 
konaklama giderleri toplamı 4,080.-TL'nin, Turizm ve Çevre Bakanlığı 2018 Mali Yılı 
Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun 10-01-04-7-3-2-03-
6-1-02 "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına 
karar verdi. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 068-2018 

"TOURISM EXPO JAPAN 2018 TURiZM FUARI"NA KATILIM 
MASRAFLARININ KARŞILANMASI 

(Önerge No:1157/2018) 
(T.Ç.B.) 

Bakanlar Kurulu, Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın turizm tanıtma ve pazarlama 
çalışmaları kapsamında, 20-23 Eylül 2018 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti 
Tokyo'da, Japan National Tourism Organization tarafından düzenlenecek olan 
"Tourism Expo Japan 2018 Turizm Fuarı"na katılıma ilişkin aşağıdaki kararı aldı: 

1. Turizm Fuarı'na katılacak Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Turizm 
Tanıtma ve Pazarlama Dairesi memuru Ferhan Türker'in 19-24 Eylül 2018 
tarihleri arasındaki konaklama giderleri ve harcırahlarının, Turizm ve Çevre 
Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma 
Fonu'nun 10-01-04-7-3-2-03-3-3-01 "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 

kaleminden karşılanması, 
2. Turizm Fuarı'ndaki standı ziyaret edeceklere sunulmak üzere ülkemizden temin 

edilen izaz-ikram malzemeleri ücreti olan 2,000.-TL'nin, Turizm ve Çevre 
Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan, 10-01-04-7-3-2-03-6-2-01 
"Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 
kaleminden karşılanması. 

18.9.2018 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1069-2018 

YURT DIŞI UYGULAMA BiRiMLERiNDE GÖREV YAPAN PERSONELE VERiLEN 
KiRA KATKI MiKTARININ YENiDEN DÜZENLENMESi 

(Önerge No: 1163/2018) 
(D. B.) 

Bakanlar Kurulu, "Yurt Dışında Görev Yapan Dışişleri Dairesi Personeline 
Verilecek Ek Ödenekler Tüzüğü" uyarınca, yurt dışı uygulama birimlerinde görev 
yapan personele, 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren verilecek kira katkısının, ekte 
sunulan ödenek tablosunda belirtilen miktar kadar verilmesine karar verdi. 

18.9.2018 

YURT DIŞINDA GÖREVLi BULUNAN PERSONELiN KiRA KATKlSI ÖDENEK TABLOSU 

Temsilcilik Ad1 Kimlik Kart1 Numarasi Kira KatklSI 
Londra Temsilciliği 201147 915.- Sterlin 

214624 970.- Sterlin 
178672 936,67 Sterlin 

Brüksel Temsilciliği 209913 860,28 Euro 
211066 645.- Euro 

New York Temsilciliği 195873 1 ,672.50 Dolar 
Washington Temsilciliği 157270 740.-Dolar 
Budapeşte Temsilciliği 190909 1.000.-Euro 
Berlin Temsilciliği 189710 1 05.-Euro 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 070-2018 

TE(K-1)620-2018 SAYI VE 29.5.2018 TARiHLi KARARlN TADiL EDiLMESi 

(Önerge No: 1164/2018) 
(KKTCBb.) 

Bakanlar Kurulu, TRT'den Gelen Eğitmen'in Masraflarının Karşılanması'na 
ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu TE(K-1)620-2018 sayı ve 29.5.2018 tarihli 
kararda belirtilen "28.5.2018-1.6.2018" tarihlerinin, adı geçen eğitmenin ülkemize 
27.5.2018 tarihinde gelmiş olması nedeniyle, "27.5.2018-1.6.2018" olarak 
değiştirilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. 

18.9.2018 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1071-2018 

WORLD TRAVEL MARKET 2018 TURiZM FUAR! STAND YAPIM 
ÜCRETiNiN KARŞILANMASI 

(Önerge No:1168/2018) 
(T.Ç.B.) 

Bakanlar Kurulu, Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın yurt dışı turizm tanıtım ve 
pazarlama çalışmaları kapsamında, 5- 7 Kasım 2018 tarihleri arasında ingiltere'nin 
Londra kentinde, Reed Exhibitions Ltd. şirketi tarafından düzenlenecek 
"World Travel Market 2018 Turizm Fuarı"nda yer alan 204.75 m2'1ik boş alan 
üzerine kurulacak standın yapım ücreti olan 69,300.-GBP'nin, Turizm ve Çevre 
Bakanlığı 2018 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 
Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun 10-01-04-7-3-2-03-6-2-01 
"Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden 
karşılanmas ma karar verdi. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 073-2018 

S(K-11)423-2006 SAYI VE 6.12.2006 TARiHLi KARARlN iPTAL EDiLMESi VE 
SAGLIK BAKANLIGI'NIN KONTROL VE YÖNETiMiNE PARSEL VERiLMESi 

(Önerge No:1171/2018) 
(M.B.) 

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, S(K-11)423-2006 sayı ve 
6.12.2006 tarihli kararın iptal edilerek, Cengiz Topel Hastanesi'ni geliştirmek ve 
yaşlı bakımevi inşaa etmek amacı ile Lefke Yeşilyurt bölgesinde P/H:XIX.52 W2'de 
kain 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 84/1 ve 78/1 numaralı parsellerin Sağlık 

Bakanlığı'nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. 

18.9.2018 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 074-2018 

KIBRIS VAKlFLAR iDARESi'NE GÜMRÜK MUAFiYETi SAGLANMASI 

(Önerge No:1181/2018) 
(KKTCBb.) 

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Vakıflar idaresi tarafından ihtiyaçlı kişi ve öğrencilere 
dağıtılmak üzere T.C. D9kuz1 Obe5 Reklam Turizm Organizasyon A.Ş. firmasına 
yaptırılan ve önergeye ekli faturada detayları belirtilen (fatura numarası: 131786) 
4 720 adet logolu tişört, 4 720 adet logolu şapka ile 4 720 adet boya ma setinin 
ülkemize getirilmesi esnasında tabi tutulacağı gümrük işlemlerinden muaf 
tutulabilmesi amacıyla, gümrük muafiyet belgesi verilmesine karar verdi. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 075-2018 

YABANCI UYRUKLU KiŞiLERiN TAŞINMAZ MAL SATlN ALMA iSTEMi 

(Önerge No:1185/2018) 
(i. B.) 

Bakanlar Kurulu, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli 
Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca önergeye ekli listede isimleri ve satın almak 
istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 25 yabancı uyruklu kişiye, 
önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verdi. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1076-2018 

DEVLET KEFALET SENEDi SÜRESiNiN UZATILMASI 

(Önerge No: 1187/2018) 
(E.E.B.) 

Bakanlar Kurulu, H(K-1)3784-2017 sayı ve 10.11.2017 tarihli karar ile, 
Cypfruvex Ltd.'in borç yapılandırma ihtiyacının karşılanmasına yönelik, 
K.T.Kooperatif Merkez Bankası Ltd.'den 1,166,764.02 USD tutarındaki kredi için 
verilen ve 31.12.2017 tarihinde süresi dolan Devlet Kefalet Senedi'nin süresinin, 
hitam tarihi itibarıyla 1 (Bir) yıl daha uzatılmasına karar verdi. 

18.9.2018 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1077-2018 

ÇAM TOUR LEISURE AND DEVELOPMENT CO. L TD.'iN KUMARHANE iŞLETME 
iMTiYAZ ÖN iZNiNiN UZATILMASI 

(Önerge No: 1189/2018) 
(M. B.) 

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Çam Tour Leisure and 
Development Co. Ltd.'in, Lefkoşa'da P/H: XXI/29 W1, Blok B, 308, 309, 310 ve 311 
numaralı parsellerde bulunan otel projesinde geçerli olan ve 30.7.2018 tarihinde 
sona eren Kumarhane işletme imtiyaz Ön izni'nin, 31/2009 sayılı Şans Oyunları 
Yasası'na uygun olarak, işbu kararın, Resmi Gazete'de yayımianmasına müteakip 
1 (Bir) ay içinde, Şans Oyunu Salonu Ruhsat Harcı'nın °/o10 (Yüzde On)'u kadar 
olan harç miktarını ödemesi şartıyla, 30.7.2019 tarihine kadar 1 (Bir) yıl süre ile 
uzatılmasına karar verdi. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 078-2018 

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZi BÜYÜK SERGi SALONU'NUN ASKI VE AYDlNLATMA 
SiSTEMiNiN YENiLENMESi iÇiN iHTiYAÇ DUYULAN ÖDENEGiN KARŞILANMASI 

(Önerge No: 1190/2018) 
(M.E.K.B.) 

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kültür Dairesi bünyesinde 
bulunan ve Lefkoşa'da kültür sanat etkinliklerine yoğun bir şekilde hizmet veren 
Atatürk Kültür Merkezi Büyük Sergi Salonu'nun askı ve aydınlatma sisteminin 
yenileme ve iyileştirilmesi, öngörülmeyen diğer resmi giderler ve yapılacak 
harcamalara katkı sağlamak amacıyla gereksinim duyulan 25,312.-TL'nin, 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi 2018 Mali Yılı Bütçesi altında 
yer alan, TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen 08-09-08-2-0-01-3-03-6-2-01 
"TC-KKTC Kültür ve Sanat işbirliği ve Katkı Projesi" kaleminden karşılanmasına 
karar verdi. 

18.9.2018 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 079-2018 

GAZiMAGUSA SERBEST LiMAN VE BÖLGESi'NDE FAALiYET YAPMA iZNi 
VERiLMESi VE POSTA KUTUSU KiRALANMASI 

(Önerge No:1191 /2018) 
(E. E. B.) 

Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası ' nın 
4'üncü maddesinin (8)'inci fıkrası uyarınca, ekteki listede isimleri ve 
gerçekleştirecekleri faaliyetlerin neler olacağı belirtilen şirketlere, faaliyetlerini 
gerçekleştirme izni verilmesine ve Serbest Liman ve Bölge işletme izni Tüzüğü'nün 
3'üncü maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve 
Bölgesi'nde Posta Kutusu ki ralanmasına karar verdi. 

18.9.2018 

SIRA 
~iRKET iSMi ~iRKET FAALiYET ALANLARI 

NO 

BiLiŞiM HiZMETLERI, INŞAAT MALZEMELERI , 

1. MYC TRADE LTD. 
su ARITMA SISTEMLERI VE iLGILi EKIPMANLARI , 
ELEKTRiK ENERJISi SiSTEMLERi iLE iLGiLi 
ITHALAT-IHRACAT 

2. OHM ELECTRONICS L TO. 
INTERNET ÜZERINDEN OYNANAN ONLINE BiLGiSAYAR 
OYUNLARI 

3. IBERCAJA TRADING L TO. 
HER TÜRLÜ TICARET ALIM-SATlM, iTHALAT-iHRACAT VE 
YATIRIM DANIŞMANLIGI HiZMETLERi 

TRADEMED TRADING LTD. 
DANIŞMANLIK BILiŞiM HIZMETLERi VE ELEKTRONiK 4. 
ALET ALIM- SATIMI 

5. PAYRILL INVESTMENT L TO. YATIRIM DANIŞMANLIG I VE YAZILIM HiZMETLERi 

EURAS METAL TRADER LTD. 
ULUSLARARASI TiCARET VE MADEN HAMMADDE 

6. 
ALIM- SATIMI 

MINETECH INVEST L TO. 
HERTÜRLÜ MAKiNA iTHALAT - iHRACATI, iMALATI, 

7. 
TAMiR VE SATIŞI 

SOLOSTAR TRADING L TO. 
OTO YEDEK PARÇA ALIM - SATIMI VE 8. 
MONTAJ- DEMONTAJI 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1081-2018 

MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAYLIGA NASIP 

(Önerge No: 1184/2018) 
(KKTCBb.) 

Bakanlar Kurulu, ekli listede kimlik bilgileri yer alan 8 (Sekiz) Subay ve 
21 (Yirmi Bir) Astsubay adayın ın, 15/1979 sayılı Güvenlik Kamu Görevleri 
Yasası'nın 49'uncu maddesi uyarınca, 30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak 
üzere kendi sınıflarından "Teğmen" ve "Astsubay Çavuş" rütbelerine 
nasbedilmelerine karar verdi. 

18.9.2018 

YENI MEZUN .. ~ MUVAZZAF SUBAY/ASTSUBAY ADAYl PERSONEL IsiM LiSTESi 

;:;. . ·-~~~~i·.· . ,~.:· .,. .,-~.'.:ir-.~~~--.~_-_ .~·. ··~,Pil ·.; oranc·~ 
~Ö; ::.-~ . . .... Ru~~- < '· ~ ~u n• WV.J~"' 'No •. ·"' . ,., .,.. ''~,: 

···K·. . . . ... .:· .,. . -,~· -, 
1. Piyad6'ra{trnen 274751 Mustafa VURUCU 2018-1 - Subay 

2. PiYade Te{Jmen 275119 A~ DINLEYici 2018-2 .. SUbay 
3. Piyade T~men 260272 Berk SOJeymen ÖZER 2018-3 - SUbay 

.4. Piyade T~men 274947 Sami OZBAYRAK 2018-4 ~ Subay 

5. Bakım Teğmen 307353 Nııral EVREN 2018-1 - Subay 
6. IJ<mat Tegmen 284647 Furkan KOÇ 2018-1 k Subay 

7. DenizT~men 269550 Eyn-pcan ARSLAN 201S.1 - SUbay 
8. Deniz T«ımen 269670 Mehmet cem YAUÇ 2018-2 ~ Subay 

9. Piyade AstStıbay Çawş 4750273225 Atlfla KOROOLU 2018-1 - Astsubay 
10. Piyade Asısubay Çavuş 2150265308 !smail Can EROL 2018-2 -
11. Piyade .AstslJbay Çawş 281 027333f.l ~er Faruk OzrORK 2018-3 - Astsubay 
12 Piyade Asisubay Çawş 274880 &. ~Eimı.n KEHAN 2018-4 - Astsubay 

A$;ubay 
14. tTıyada Astsu_bay Çavuş ~~ ~ Caner DON ER -201a.6 - AStsubay 
15. PiyadeAsfsubayÇavtış 24~33 MubammetBUl.OUK 201~7 .. Astsubay 
16, Muhabere Asisubay Çavuş 4180273591 MlJI'at ILHAN 2018-1 Tls.Sls.Op 
17. Topçu A,stsubay Çavuş 4010272566 ~yhun ÇIL 2018--1 -
18. Bakım Astsubay Çawş 274698 Aif GÜNDÜZ 2018-1 Slh.Tekns. Astsubay 

19. Bakım Astsubay Cavuş HakanCan 
58702B6062 DEMIRKOL 201&-2 T~k.Arç.Telms, Astsııbay 

2(). Bakım Astsubay Çavuş 260985 Bora AYOlNER 2018_f\ Tek.ArQ. Tekns. Astsııbay 

21. Bakım Asısubay ç~ 

3120273213 Koray YILDIZ Q..'\~18--1 UJH Tekns. Aatsubay 

451028$7:20 Selim DiN~.._, 2018-1 Elekıllik Astsubay 
2520273976 AllÇEUK 2018-2 Elektirik Asısubay 

25. Dentz Seytr Ast&ıbay Çavuş 273602 Murat DEM1RAY 201S..1 ~ylr AstsUbay 

26. lmnlz Sey· ir Asfs•~•Çavuş 327508 MehmetAif 2018--2 Seyır· Aatsubay 
... ....,.7 UZKAF'All 

Z7. Denrz Motr:ır Astsubay Çavuş 5470273827 lbrahim CAviT 2018:-1 Motor Astsubay 
28. 0etıtz MotDr Astsubay Çawş 5550273070 Emre AYDA(;, 2018-2 Motor 

29. Bando ~bay Çavuş 269877 2018-1 TrombOn Asısubay 

~ . 
YEDEK SUBAYUK.TAN·IIUVAZZAF SUBAY OLMA ADAYl PERSONEL ISiM LISTESI 

1. Plyade T e(lrnen 301606 Alperen Şamil ÇAUŞKAN 201S.Yd,1 Subay 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 082-2018 

K.T.KIYI EMNiYETi VE GEMi KURTARMAL TO. ŞTi.'NE DENiZ FENERi iLE 
ROTA FENERi iTHALiNDE MUAFiYET SAGLANMASI 

(Önerge No:1192/2018) 
(B.U.B.) 

Bakanlar Kurulu, K.T Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti. Deniz 
Sinyalizasyon Sistemi'nin işletilmesi kapsamında, önergeye ekli Tideland Signal 
Limited'e ait Proforma Fatura'da detayları belirtilen, Kaplıca Balıkçı Barınağı ve 
Yedidalga Balıkçı Barınağı için ithal edilecek Deniz Feneri ile Yenierenköy Balıkçı 
Barınağı için ithal edilecek Rota Feneri'nin ülkemize ithali sırasında oluşacak 

Gümrük Vergisi, Stopaj ve Özel ithalat Fonu'ndan muaf tutulmasına karar verdi. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 083-2018 

K.T.KOOPERATiF MERKEZ BANKASIL TD.'E VERiLEN 
DEVLET KEFALET SENETLERiNiN SÜRELERiNiN UZATILMASI 

(Önerge No: 1193/2018) 
(T.D.K.B.) 

Bakanlar Kurulu, H(K-1)3785-2017 sayı ve 10.11.2017 tarihli Bakanlar Kurulu 
kararı uyarınca, süreleri uzatılan ve aşağıda dökümü verilen Toprak Ürünleri 
Kurumu'na ait 2 (iki) adet Devlet Kefalet Senedi'nin borç ve faizlerini kapsayacak 
şekilde, sürelerinin, 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi. 

Ketaleti n Sayı Ketaletin Süresi 31.12.2017 
ve Tarihi itibarıyle 

Faizli Bakiye 

1- 1997-98 Dönemi 37/76 31.12.2018 11,11 0,252.16TL 
Bağışlanan Kimyevi 5.2.2008 
Gübre Bedelleri 

2- TÜK-Zahire Üretici 37/76 31.12.2018 139,851 ,426.70US$ 
Ödemeleri Amacıyla 5.2.2008 
Kredi Temini 

18.9.2018 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 084-2018 

YUKARI GiRNE BÖLGESi'NDE YER ALAN ARAZiLERiN MALiYE BAKANLIGI'NIN 
KONTROL VE YÖNETiMiNE VERiLMESi 

(Önerge No: 1195/2018) 
(M. B. ) 

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında , Yukarı Girne Bölgesi'nde 
Pafta/Harita: XII/20.E1, Blok D'de kain 218 ve 219 numaralı parsellerin, 
Anayasa'nın 159'uncu maddesinin 1 'inci fıkrasının (b) bendi ile 3'üncü fıkrası 

uyarınca eşdeğer maksatlarına kaynak teşkil etmemesi kaydıyla , 41/1977 sayı l ı 

iskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamından çıkarılarak, 63/1993 
sayılı Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası kapsamında 

Hazine Malı olarak kaydedilerek, Girne Kaza Mahkemesi'nin kullanımına tahsis 
edilmek amacıyla, Maliye Bakanlığı'nın kontrol ve yönetimine verilmesine 
karar verdi. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 085-2018 

TE(K-1)994-2018 SAYI VE 17.8.2018 TARIHLi KARARlN TADiL EDILMESi 

(Önerge No: 1196/2018) 
(M.B. ) 

Bakanlar Kurulu , önergede belirtilenler ışığında , Net Holding A.Ş . Hisseda rla rından Asyanet 
Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Hisselerini Devretmesi 'ne i lişkin Bakanlar Kurulu 'nun almış olduğu 
TE(K-1)994-2018 sayı ve 17.8.2018 tarihli kararda yer alan tablonun aşağıdaki şekilde yeniden 
düzenlenerek bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. 

Mevcut Hissedarlar ve Hisse Dağılımı Adet TL 

1. Net Holding A.Ş. 3,159,966,981.80 adet 157,998,349.09 TL 
2. Sesim Tibuk 3,354,244,079.80 adet 167,712,203.99 TL 
3. Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 126,857,797.60 adet 6,342,889.89 TL 
4. Halka Açık Hisseler 4,636,449,880.80 adet 231 ,822,494.04 TL 

Toplam hisse adeti 11,277,518,740.00 adet 563,875,937.00 TL 

Olu§acak Hissedarlar ve Hisse Dağılım ı Adet TL 

1 Net Holding A.Ş. 3,286,824, 779.40 adet 164,341,238.97 TL 
2 Sesim Tibuk 3,354,244,079.80 adet 167,712,203.99 TL 
3 Halka Açık Hisseler 4,636,449,880.80 adet 231,822,494.04 TL 

Toplam hisse adeti 11 ,277 ,518, 7 40.00 adet 563,875,937.00 TL 

18.9.2018 
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KARAR SAYlSI: TE(K-1)1086-2018 

2018 FiYAT iSTiKRAR FONU (AKARYAKlT, TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETiM 
MADDELERi) (FONA YATIRILACAK MiKTARLAR) (DEGiŞiKLiK) EMiRNAMESi 

(Önerge No:1206/2018) 
(M. B.) 

Bakanlar Kurulu, ekte sunulan 2018 Fiyat istikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal 
Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesi'ni 
onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımianmasına karar verdi. 

18.9.2018 

KARAR SAYlSI: TE(K-1)1 088-2018 

KIBRIS VAKlFLAR iDARESi 2018 MALi YILI BÜTÇESi'NE EK ÖDENEK VE EK GELiR 
iLAVE EDiLMESi 

(Önerge No: 1199/2018) 
(KKTCBb.) 

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Vakıflar Örgütü ve Din işleri Dairesi 
Yönetim Kurulu'nun K/131/2018 sayı ve 31 Ağustos 2018 tarihli kararı uyarınca, Vakıflar 
idaresi 2018 Mali Yılı Bütçe Kararı'nın ek ödeneklerini düzenleyen 16'ncı maddesi 
çerçevesinde, ek ödenek ve ek gelir ilavelerinin aşağıdaki şekilde yapılmasını onayladı. 

Ek Ödenek ilavesi: 
Miktar (TL) 

30- -01-9-9-09-6-03-8-9-06 "Cami Emlaki Bakım ve Onarım 500,000.-TL 
Giderleri" 

30- -0 1-9-9-09-6-05-4-7-18 "Hayır Sosyal ve Kültürel Yardımlar" 1 ,375,000.-TL 
30- - 01-9-9-09-6-05-2-2-04 "Cami leri n Elektrik Borçlarının 1 ,002,000.-TL 

Ödenmesi 
Toplam: 2,877,000.-TL 

Ek Gelir ilavesi: 
Miktar (TL) 

30- - 06-1-1-0 1 "Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası 2,877,000.-TL 
Kullanımı" 

Toplam: 2,877,000.-TL 

20.9.2018 



KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
RESMİ GAZETE 

Sayı: 138 

Sayı: ı 7 

EKV 

Bölüm I 

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi 
Şirketler Yasası Fasıl113 

LIMITED ŞiRKETLERiN 
SiCiLDEN KAYITLARININ SILINMESI 

24 Eylül, 20 ı 8 

327. madde tahtında sicilden kaydın silinmesi 

Aşağıdaki sınırlı sorumlu şirketlerin , yukarıda belirtilen yasa hükmüne uygun 
olarak sicilden kayıtları silinmiştir 

N. ATAi & CO. LTD. 
07.09.2018 

NEFA CO. LiMITED 
07.09.2018 

KONERLTD. 
07.09.2018 

(27) 

MŞ. 4338 

MŞ. 1318 

MŞ. 4494 

Şirketler Mukayyidi 



Sayı: 138 

Sayı:32 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 
RESMİ GAZETE 

EKVI 24 Eylül, 2018 

YASA TASARI VE ÖNERİLERi 

IZ uzey I(ıbns Türk Cunılilu·iyeti Cuınhuriyet NI eelisi Başkanı~ Ruh Sağlığı '{asa 
Tasarısını (Y.T.No:59/1/201 8) Cuınhuriyet 1\~Ieclisi İçtüzüğünün 85'inci nıacldesi 
gereğince Resıni G-azete ' de yayıınlaınak suretiyle halkın bilgisine sunar, gerçek ve tüzel 
kişilerin, doğrudan doğruya Yasa Tasarısının içeriği ile ilgili olınak koşuluyla, görüş ve 

önerilerini, Tasarının Resıııi Ci-azete' de yayıınlanınasını izleyen yinni gün içinde rv'1eclis 

Başkanlığına yazılı olarak sunabileceklerini duynrur. 

(785) 
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RlJH S.A.GLIGI ·y_A.S_A_ TASARIS I 

f;ENEL f;EREKÇE 

Ruh sağlığnıdaıı yoksını olan kişilerin tedavi edilnıesini, rehabilitasyonunu ve toplunın 
yeniden kazandınlnıasını~ koruyucu ruh sağlığı lıizınetleri politikalannın geliştirilınesiııi, ruh 
sağlığından yoksun kişilerin tedavi edilınesini, rehabilitasyonunu ve toplunıa yeniden 
kazandınlnıasını;. kişinin sağlıklı yaşanın hakkının sağlanınası ve toplunnuı tehlikeden 
korunabilınesi anıacıyla kendi isteği dışnıda Hastaneye yatınlnıası sırasında veya toplunı içinde 
yaşarken kötü ınnaıııeleye uğraınasnıın;. danıgalanarak topluındaıı clışlanınasnıııı öıılennıesi için 
gerekli önleınlerin alıııınasını ve yasal ·ve k"lınunsal düzenlenıelerin yapılınasını ve insanlık 
onurunun koruııınasını, hastalarnı sevk~ yatış ve ta burcu işlenılerinin clüzeııleıınıesini, ilgili 
kunuıılar arası eşgüdünıün sağlannıasını~ hastaların hastahaneele tedavi olanaklanndan 
ayırınısız yararlanınalarıııı. toplunı içinde tedavi ve rehabilite edilıneleri ile ilgili hukuki ve 
idari düzenleınelerin yapılınasını, gerekli kunınılanıı lau·ulıııasını ve bu kurnınların 

denetlerunesini~ toplunı nıeı~kezli tedavi ve rehabilitasyon lıizınetlerine geçişin sağlannıasını, 
alkol, nu1dde~ tedavi nıerkezlerinin (A1tA.TE~'I), çocuk ve ergeıı psikiyatrisinin ve adli 
psikiyatriııin uzınanlık alanlannın yasal çerçevesini ve alt yapısnıın oluştunılınasını sağlanıak 
anıacı ile bakanhğınıızca ilişikte bir sureti sunulan Ruh SağlığıYasa Tasm-ısı hazn·Iannııştır. 
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l\L\DDE c;EREKÇELERİ 

l\'ladde 1 

Yasanuı kısa isınini anlatnıaktadır. 

l\!Iadde 2 

T efsir nıaddesi ile yasada yer alan bazı kavranılann açıklanıası yapılınaktadır. 

~Iadde 3 

Yasanın aınacını açıklaınayı öngörınektedir. 

~'ltl<lde 4 

Yasanın kapsanıını düzenleıneyi öngönnektedir. 

~Iadde 5 
Ruh sağlığından yoksun kişinin hastahaneye sevk yön tenılerini düzenleıneyi öngönnektedir. 

lVIadde 6 

Ruh sağlığından yoksını kişinin hastahaneye yatınlnıa yöntenılerini düzenleıneyi 
öngönnelctedir. 

Gönüllü yatışı düzenleıneyi öngön1ıektedir. 

31Iadde 8 

Zonınlu yatış koşullarını~ süreci ve uygulanıalan düzenleıneyi öngönnekl:edir. 

Uzaınış zorunlu yatış yönteınini düzenleıneyi öngörınekl:edir. 

lVIadde 10 

Hastahaneele sürekli yatışı düzenleıneyi öngönnektedir. 

lVIadde 11 

Bir kişinin nıh sağlığından yoksını olduğunun saptannıası ve sonraki işlenıleri düzenleıneyi 
öngönııektedir. 

Tablu·cu olına koşullarını düzenlenıeyi öngörnıektedir. 
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~Iadde 13 

Hastaneden tabııren edilen ruh sağlığındmı yoksını kişinin izlennıesini öngönnek.iedir. 

L\~Iadde 14 

Ruh hastasının koşnUn izne çıkarılınasun düzenleıneyi öııgönnektedir. 

IVIadde 15 

Ruh hastasının hastahaneden kaçınası ve yakalanarak tekrar ya tırılınasını düzenleıneyi 

öngönnektedir. 

ft1adde 16 

Ruh sağlığı ve hastalıklan hastahaneleri ve kliniklerinin taşıınaları gereken özellikleri 

düzenlenıeyi öngörnıektedir. 

l\,Iadde 17 

Ruh sağlığı ve hastalıkları hastahaneleri ile kliniklerinde verilen hiznıetleri düzenleıneyi 

öngönnektedir. 

lVIadde 18 

Çocuk ve ergen psikoloji klinikleri ile yatılı servislerini düzenleıneyi öngörnıektedir. 

i\lvfA.TE1..flere yatış ve tedavi koşullarını düzenlenıeyi öngönnektedir. 

L\·Iadde 20 

Ruh sağlığından yoksını bir kişinin" ruh sağlığı ve hastalıklan hastahanesi dışında 

ahkonaınanıasını düzenlenıeyi öııgönnektedir. 

l\·Iadde 21 

Ruh sağlığı ve hastalıklan hastanelerinde uygulanacak tedaviler, seçiın veya ret hakkını 

düzenlenıeyi öngönnek.iedir. 

lVIadde 22 

Ruh sağlığından yoksını kişiniıı gelirleri ile nıallanııın ınnhaf11za, kontrol ve yönetinı 

esaslarnıı düzenlenıeyi öngönnek.iedir. 

3ifadde 23 

Ruh sağlığından :yoksun bir kişinin bakını ve geçinı ınasrat1arıııı düzen1enıeyi öııgönnektedir. 
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~·fadde 24 

Ruh sa ,ğlığından yoksı_uı nılı sağlığından yoksun buhıııdurulnıası gereken sağlık görevlilerini 

düzenleıneyi öng:önnek.iedir. 

Ruh hastalarının genelhaklarını düzenlenıeyi öngönnektedir. 

~·fadde 26 

Ruh sağlığından yoksını kişilerin gizlilik hakkını düzenleıneyi öngörınektedir. 

l\fadde 27 

Yasaklan düzenleıneyi öngönııektedir. 

~·fadde 28 

Psikiyatristlerin etik soruınluluklarını düzenleıneyi öngönnektedir. 

~·fadde 29 

Ruh Sağlığı Hiznıetleri Kunılunun oluşıununu düzenleıneyi öngönnektedir. 

lVIaclde 30 

Ruh Sağlığı Hiznıetleri Kunılunun görev ve yetkilerini düzeııleıneyi öngörnıekiedir. 

~Iaclde 31 

Ruh Sağlığı Hizınet Kurullannın izlenınesi ve deııetiıniııi clüzenleıneyi öııgönnektecliı·. 

~1adde 32 

Ruh Sağlığı Hiznıetleri Kurulu üyeliğinin sona ennesini düzenlenıeyi öngönnektedir. 

lVIadde 33 

Ruh Sağlığı Hİzınetleri Kurulunun sek:retar:yasının kunılınası, yetki ve görevlerini 

düzenleıneyi öngönnek.iedir. 

~fadde 34 

Ruh Sağlığı Hizınetleri Kurulu genel sekreterinin seçilınesi ve görevlerini düzeıılenıeyi 
öngöıuıekiedir. 
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lYiadde 35 

Ruh Sağlığı Hizınetleri Kurulunun toplantıhın~ toplantı ve karar yeter sayısını düzenlenıeyi 

öngönııektedir. 

lVIadde 36 

Ruh Sağlığı Hiznıetleri Kuruluna bağlı alt konıitelerin oluşuınu, görev alanlan ve işleyişini 

clüzenlenıeyi öngörnıekteclir. 

l\1adde 37 

Toplnnı nıh sağlığınıerkezlerinin kurulına esaslarını düzenleıneyi öngönnektedir. 

l\tladde 38 

Topluın ruh sağlığıınerkezlerini aınaç ve hedeflerini düzenleıneyi öngönnektedir. 

l\tladde 39 

Topluın nılı sağlığıınerkezlerinde çalışacak personel ile ilgili düzenlenıeyi öngönnekiedir. 

l\·Iadde 40 

Topluın nıh sağlığıınerkezlerinde verilecek başlıca hiznıetleri düzenlenıeyi öngönnektedir. 

l\,~Iadde 41 

Topluııı nılı sağlığı ınerkezlerinin fiziki koşulları, araç ve gereçlerinin asgari standardı 
düzenlenıeyi öngönnekteclir. 

l\1aclde 42 

I(onıııakların Kurulınası ve Hastaların Korunaklara \'" atırılınasıııı düzenleıneyi 

öngönnekiedir. 

lVIadde 43 

Ruh sağlığından yoksını kişilerin kötü ıııuanıeleye tabi hıtulnıasuıı düzenlenıeyi 

öngöınıektedir. 

Kaçınna~ saklanıa ve kaçıııasına izin venne ile ilgili düzenlenıeyi öngönnektedir. 

l\·fadde 45 

Şartlı izin '/erilen ruh sağlığından yoksun bir kişinin soruınlusunuıı işlediği suçlara ilişkin 

düzenlenıe:yi öngönııektedir. 



791 

Ruh sağlığından yoksun bir kişiye veya şartlı izinde olan ruh sağlığından yoks1.uı herhangi 
kişiye kötü n1uaıııele ile ilgili düzenlenıeyi öngönnektedir. 

Yasaya aykırılık ile ilgili düzenleıııeyi öııgönııektedir. 

~~Iadde 48 

Ruh sağlığından yoksun bir kişinin gizlilik hakkaını ihlali ile ilgili düzenleıneyi 
öngönnektedir. 

~·Iadde 49 

Hastaneye sevk icrasını engelietne ile ilgili düzenleıneyi öngönnektedir. 

~Iaclcle 50 

Tüzük yapnıa yetkisi ile ilgili düzenleıneyi öııgönııektechr. 

~~Iadde 51 

Yüıiirlükten kaldınna ile ilgili düzeııleıneyi öngöqnektedir. 

~1Iaclde 52 

Yüıiitıne yetkisi ile ilgili düzenlenıeyi öııgönnektedir. 

~~Iadde 53 

"'{ürürlüğe giriş ile ilgili clüzeıılenıeyi öngönnekiedir. 
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RUH SA .. GLIGI ·y_A_S ... :\ TASARISI 

Kuzey Kıbrıs Türk Cuıııhuriyeti Cuınhuriyet rvieclisi aşağıdaki ":{asayı yapar: 

Kısa İsiın ı. 

Tef.~ir 2. 

Bu Yasa. Rulı Sağlığı Yasası olarak isiınlendirilir. 

BİRİNCİ KISilVI 
<-~ENEL KlTRA.LL.AR 

Bu Yasada nıetin başka türlü gerektinnedikçe: 
"Bakanlık'' , Sağlık işleri ile görevli Bakanlığı anlatır. 
-;,Birinci dereceden yakın akraba", Ruh sağlığından yokslııı kişinin 
koc.asınL karısını, babasını, annesini ve çocuklannın tüınünü anlatır. 
''Gönüllü Y atış· ~ , Ruhsal bozukluk veya hastalığı o lduğu ilgili 
uznıanlarc.a saptannıış bir hastanın kendi isteıni ile herhangi bir Ruh 
Sağlığı ve Hastalıklan Hastahanesine yatışını anlatır. 
{{Hasta'}, ruh sağlığından yokslııı kişiyi anlatır. 
''Hastane~'~ Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni veya Ruh 
Sağlığı ve Hastalıklan alanında faaliyet yiirüten herhangi bir Hastaneyi 
anlatır. 
"Hastanede Süreidi Y atış"~ Ruhsal hastalığı kronikleşnıiş tedaviye 
yanıt venneyen özürlü hale gelnıiş, toplnınsal ve nıesleki işlevselliği 
kalıcı olarak belirgin azalan, bakınıa gereksiniınİ olan hastaların 
sürekli olarak bir Ruh Sağlığı ve Hastahkhu·ı Hastanesine yatışını 
anlatır. 
"Kötü ınuanıele~·. herhangi bir kisinin. ruh sağlığından vokslııı bir 
kişiye sözlü veya ,fiziksel ~larak kötü niyetle ve bu kişiye t1ziksel veya 
ınanevi olarak zarar verecek şekilele yapılan herhangi bir davranışını 
anlatır. 
"~'ialıkenıe", herhangi bir Kaza Nlalıkenıesini veya onunherhangi bir 
Ym·gıcını anlatır. 

"Onaın Venne K.onusuncla Yeterlilik", Kişinin ruh sağlığına yönelik 
tedavi için onaın venneye yeterli olınası ve herhangi bir zorlaına 
altında kalınadan karar verebilnıe yetisine sahip olına halini anlatır. 
"Ruh Sağlığı Hİzınetleri Klıı1ılu" bu Yasa uyarınca Bakanlık tarat1ııclaıı 
önerilen ve Bakanlar Kunllu taratındmı atanacak kişilerelen oluşmı 
I(unllu anlatır . 
"Ruh Sağlığından ·Yoksun Kişi"~ Ruhsalhastalığı olduğu, Ruh Sağlığı 
ve Hastalıklan uzınanı herhangi bir lıekinı tarafından raporlaııınış bir 
kişiyi aıılatır. 
"'Ruh Sağlığı ve Hastalıklan Hastanesi'~ , bu Yasa uyannca özellikle nıh 
sağlığı boznlınuş kişilerin tedavi ve relıabilitasyoııuııun gerçekleştiril
diği, Sağlık İşleri ile görevli Bakaniıkça yasal olarak izinleııdirilıniş bir 
hastaneyi anlatır. 
' 'Ruhsal Hastalık'~. Psikiyatri ana bilinı dalı kapsaınında duygu; 
düşünce, dRvranış ı;.re zihinsel olarak toplunısal ve ıııesleki işlevselliği 
bozulınasına neden olan hastalığı anlatır. 
"Suç:-; herhangi bir yasa uyannca cezalaııdınlabilen herhangi bir fıil, 

teşebbüs veya ihnıali anlatır. 
"Ruhsal Hastalığa Bağlı Tehlikelilik''; sahip olduğu psikiyatrik hastalık 
sonucunda bilincini ve hareket serbestisiıli kaybeden. gerçegı 
değerlendinne yetisi bozulan hastanın, kendisine veya çevresine 
:yönelik saldırgan duygu, düşünce ve davranışlar içinde buluıınıasını 



Yasanın 

An1acı 
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anlatır ve kendine bakınıınııılıavati tehlike arzedecek biciınde azalııl8sı 
veya kendine bakıınının yeti biÇiınine bağlı hayati chiz~yde azalınasıııı 
·ve intihar düşünce ve girişlinini de kapsar. 
''Şüpheli Kişi", Ruh sağlığından yoksun olduğundan şüphe edilen 
kişiyi anlatır. 
""Uzanıış Zonınlu Yatış" , Tehlikelilik dununu 72 saat içinele 
geçınediği, iki psikiyatri uznıanı tarafından bir raporla belgelendirilen 
ve rv:fahkenıe tarafından onaylanan yatışı anlatır. 
"U zınaıı Hekinı'~, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği YT asası uyannca 
kaydolunınuş ruh sağlığı ve hastalıkları dalında uznıan herhangi bir 
hekiıni anlatır. 
''Zonınlu '{atış'\ Ruhsal hastalığa bağlı olarak hastanın kendisi veya 
çevresi ile ilgili biı· tehlikelilik arz eden veya edebileceği bir uzınan 
lıekiın tarafından kanaat getirilıniş bir hastanın lıenı tedavisini 
sağlaınak, lıenı kendi güvenliğini heın de tophun güvenliğini konınıak 
anıacı ile tehlikelilik halinin ortadmı kalktığına ilişkin uznıan lıekiın 
tanıtından verilecek onaya dek, 72 saat aşınaınak üzere~ bir Ruh 
Sağlığı ve Hastalıklan Hastanesi 'ne yatınlnıasını anlatır. 

Bu Yasanın anıacı: 

(1) Ruh sağlığından yoksun olan kişilerin tedavi eclilnıesini , 

relıabilitasyonunu ve topluına yeniden kazandırılınasını:. 

(2) Konıyucu ruh sağlığı hİzınetleri politikalannın geliştirilnıesini; 

(3) Ruh sağlığından yoksun kişilerin tedavi eclilınesin( 

relıabilitasyonunu ve toplunıa yeniden kazanchnlnıasını: 

( 4) Kişinin sağlıklı yaşanıa hakkının sağlanınası ve toplutnun 
tehlikeden korunabilınesi anıacıyla kendi isteği dışında Hastaneye 
yatınlınası sırasında veya topluın içinde yaşarken köhi 
ınuanıeleye uğranıasınııı, daıııgalanarak topluından dışianınasının 
önlenınesi için gerekli önlenıleriıı alınnıasını ve yasal ve 
h.ıJnunsal düzenlenıeleriıı yapılınasını ve insanlık onurunun 
korumnasını; 

(5) Hastaların sevk/ yatış ve taburcu işlenıleriniıı dfızenlenınesini, 

ilgili k.t.ınnnlar arası eşgüdüınün sağlaıınıasnıı. hastalm·ın 

hastahaııede tedavi olanaklanndan ayınnısız yararlanınalarnıı, 

topluın içinde tedavi ve relıabilite eclilnıeleri ile ilgili hukuki ve 
idaıi düzenleıneleriıı yapılınasını, gerekli kunınılann kunılnıasını 
ve bu ktu'lunlann denetlenınesiııi; 

(6) T oplunı ınerkezli tedavi ve relıabilitasyon hiznıetleriııe geçışın 
sağlannıasını; 

(7) .. Alkot ınadde~ tedavi ınerkezleriııin (A.J\·LL\.TEl\!1), çocuk ve ergen 
psikiyatrisinin ve adli psikiyatrinin uznıanlık alanlannın yasal 
çerçevesini ve alt yapısının oluşhırulnıasını, 
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sağlanıaktır. 

Bu Yasa. Sağlık işleri ile göre·vli Bakanlığın eşgüdüınü ile, ruh 
sağlığından yoksun kişilerin nıh sağlığını konuna konusunda çalışacak~ 

öııleın alacak~ görevlendirilecek veya denetlenecek sağlık. iletişinı ve 
enıniyet başta olınak üzere ruh sağlığı alanında tedavi, rehabilitasyon, 
gözetinı, denetinı ve konuna hizıneti veren ilgili tüın kurnın ve 
kuruluşlar ile üııiversiteleri~ resıni ve özel sigoıta ktu1ınılannı ve 
zorunlu yatışlar ile nzaınış zorunlu yatışlar ve hasta hakları söz konusu 
olduğunda da yetkili Kaza :Nlahk:eınelerini kapsar. 

İKİNCİ KISilVI 
RlJH SAGLIGINDAN \"OKSUN KİŞLİNİN HASTAHANEYE SEVKİNE "VE 

YATIRILlVIASINA İLİŞI<İN KlJR~LLA.R 

Ruh 5. 
Sağlığından 

Yoksun 
Kişinin 

Hastahaneye 
Sevk 
Y ... Önteınleri 

Ruh 6. 

( 1) Ruh sağlığından yoksun bir kişinin hastahaneye sevkleri aşağıda 
öngörülclüğü şekillerde gerçekleştirilir: 
(A.) Rı..ıh sağlığından yoksun kişi , nıuayene için hastahaneye 

veya sağlık ınerkezine kendi isteği ile baş\rurabilir; veya 
(B) Ruh sağlığından yoksun kişi, birinci dereceden yakın 

akrabaları~ resıni görevliler veya herhangi bir kişi 

tarafından, zor kullanılınadan hastahaneye getirilıniş 
olabilir: veya 

(C) lvlahkenıeler tarafından, gözlenı~ değerlendinne veya 
n1ulıai~:ıza ve tedavi anıacıyla hastahaneye veya polikliniğe 
gönderile bilir. 

( 1) İdari sornştunnalarda lıastalıaııeye sevkte, gönüllülük esastır~ 
hasta gönüllü olarak sevki kabul etnıedil(çe, sevk işleıni, 

yapllanıaz. 

(2) .A.sker sevkleriııde, "Kıta .Aııket Fonnu"ınuı dolclunllnıası ve 
se·vk ile biı·likte hastahaneye ulaştırılnıası zonınludur. 

(3) Öğrenci sevkleriııde~ sevk işlenıiniıı~ ilgili üniversitenin psikoloji 
ve psikiyatri Bölüınü, bunların olınanıası haliııde ise~ Tıp 

FakiHtesi veya Öğrenci İşleri 1\..füclürlüğü tarafından yapılınası 
gerekir. 

( 4) Cezaevindeki ınahk.l.ınılanıı sevkinde, sevk işleıniııiıt, Cezaevi 
doktoru ve/veya Cezaevi Yöııetinıi tarafından yapılınası gerekir. 

(5) "'!\cil servis konsültasyonlannda~ ilgili doktor, psildyatri 
uznıanına telefon aracılığıyla bilgi vernıelidir. 

( 6) Konsültasyon isteği acil ise, İs tek F oruınııda Doktor tarafından 
aciliyet durnınn açıkça belirtilınelidir. 

Ruh sağlığındau yoksun kişinin. Hastahaneye yatınlnıa yöııteınleri. 



Sağlığından 

Yoksun 
Kişinin 

Hastahaneye 
Yatırılnıa 

Yönteınleri 

Gönüllü Yatış 7. 

Zorunlu Yatış 8. 
Koşulları, 

Süreci ve 
Uygulaınalar 
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aşağıdaki fıkralarda öngörülnıek.iedir: 

(1) Gönüllü Yatış: 

(2) Zorunlu\'" atış; 

(3) TJzmnış Zonınlu Yatış~ ve 

( 4) Hastahaneele Sürekli \"atış. 

( 1) Rulı sağlığından yoksun herhangi bir kişi , tedavi edilınek 
mnacıyla kendi isteği ve onaını ile herhangi bir Ruh Sağlığı ve 
Hastalıklan Hastahanesine veya sağlık nı erkezine başvıırabilir. 

(2) Kendi isteği ile yatarak tedavi edilıneyi isteyen ruh sağlığından 
yoksun bir kişiyi, başvurduğu sağlık ınerkezinde, görevli uzıııan 
hekiın, öncelikle nıuayene eder ve bu kişinin yatınlınasına gerek 
gördüğü takdiı·de~ kendisine, kendi isteği ve onaını ile yatarak 
tedaviyi kabul ettiğini bildirir biı· belge inızalattırdıktan sonra 
hastanın gönüllü yatış işleıni yapılır. 

(3) Gönüllü yatışı gerçeldeşen kişi~ ruhsal hastalığa bağlı bir 

(1) 

(2) 

tehlikelilik dunnını söz konusu olınadıkça: tedavisi 
taınaınlanınasa da, kendi isteği ile hastaneelen çıkabilir. 

.Ancak, gönüllü yatış ile Hastaneye yatırılınış olsa da, 
Hastanede kaldığı süre içerisinde nıhsal hastalığa bağlı 
tehlikelilik chuı.ınıu oıiaya çıkan kişiler, kendi isteği üzerine 
Hastaneden çıkanlınaz. Böyle bir dunnnda, 8 ' inci nıaclde 
kı.ıralan uygulanır. 

Ruh sağlığından yoksun bir kişinin zorla hastaneye yatırılnıası 
icin asa!Jıdaki kosnilann var alınası gerekir: 
(:<\.) ':Hastanın kendisine, aile b~·eylerine, yakınlarına veya 

üçüncü kişilere karşı zarar vereceği veya tehlike yaratacağı 
konusıuıda ciddi bulguların var alnıası veya zarar verici 
veya tehlikeli davranışlarda bulıuıınası ; 

(B) Hastanın tedavi gereksininlinin buluııınası. 
(C) Hastanın alıkanduğu hastaneele uygını tedavi olanaklannın 

buluııınası. 
Kurallara uygun olarak Hastahaneye sevk edilen kişi, uzınan 
hekiın tarafından değerlendirilir. Klinik değerlenclinne sonucu, 
"Ruhsal yönden zonnılu yatış" koşullan olduğıuıda, ruh sağlığı 
ve hastalıkları uznıaııı karanyla, hastanın yasal tenısilcisi ya da 
yakınlarının onayı arannıaksızııı~ 72 saatı aşnıaınak koşuluyla, 
hastahaneye zorunlu yatışı yapılabilir. 
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(3) :{ukandaki (2)'nci fıkra kurallan uyannca zonııılu yatış ile ilgili 
olarak aşa,ğıdaki işlenıler gerçekleştirilir: 
(.A .. ) "Zorunlu yatış'' kararı~ gerek:çeli olarak uznıan lıekiın 

tarafından~ zonınlu yatış fonnuncia belirtilir: 
(B) :{atınlnıa işlenıleri sırasında ·varsa, hastaya eşlik eden 

kişiye hastanın haklarını~ yatınlınaya itiraz yollarını 

bildiren bir belge verilir. Bu dunnnda kişinin, yasal 
teınsilcisiııin ya da yakının yetkili ~'Ialıkenıeye itiraz hakkı 
saklıdır. Onay verilirse" yatışına rıza gösterilcliğine ilişkiıı 
bir belge iınzalatılır. 

(C) Eşlik eden kiıııse olıııaclığında~ zonuılu yatış koşullan 

varsa; hasta ruh sağlığı ve hastalıkları uznıanı kararıyla 

yatınlır. bu durnın zorunlu yatış forunuıda belirtilir. 
(Ç) Zonınlu yatışlarda , )ratışı yapılacak nılı sağlığından yoksun 

kişinin birinci derece akrabasının, yatıştan başlayarak en 
geç 72 saat içinde bilgileııdirihnesi zonuıhıdur. 

(D) Zorunlu yatışlarda, ruh sağlığından yokslııı kişi veya varsa 
ona eşlik eden kişi veya yasal teınsilcisi veya biiinci derece 
akrabasına, uznıan hekinı tarafından, yatış endikasyoıın, 
uygulanacak tedavi ve haldan konusunda bilgilenclirilir. 

(E) .:'Ruhsal yönden zonınlu yatış" koşullan olmı hasta~ yasal 
teınsilcisi ya da yakınlan tarafindan başka bir kaınu ya da 
özel nıh sağlığı ınerkezi ya da hastanesinde tedavi eclilınek 
üzere götüıiilebilir. i\ncak her cluruında "Ruhsal yönden 
zonuılu yatış'~ raporu, zonuıhı yatış kararı verilen ~yerde 
yetkili Jvlalıkeıııeye gönderilir. Bu dtu·unıclaki hastmıııı 

yatınlına ve tedavisi ile ilgili süreçle ilgili işleııı yapına ve 
karar üretnıe sonınıluluğu söz konusu nıalıkeıneııiııdir. 

(F) Birinci dereceden yakın akrabaları arasında zonu1lu yatış 
konusunda uzlaşına alınadığı takdirde~ hastanın eşiııiıı 

onaını dikkate alınır. 
(G) Tüın zorunlu yatışlar 72 saat içinele Ruh Sağlığı Hİzınetleri 

Kunıluııa bildiı·ilir ve ktu·tıl derhal gerekli işlenıleri başlatır. 
Bildiı·inı öncesi hasta ikinci kez nıuayene ecliliı' ve zorunlu 
yatış gerekçesiııiıı süıiip sünnediği konusunda kanaat 
beliıien biı· belge düzenleniı'. Bu ikinci değerlendiı·nıe, 

varsa hastanede görevli başka bir ruh sağlığı ve hastalıklan 
nzınanı tarafından yapılır. 

(H) Yetkili ınahkenıenin Yargıcı her iki raporu inceleyerek 
zonuılu yatışın sürclüıiilnıesiııe ya da sonlaııdırılınasıııa 

karar veriı·. Gerekli gördüğünele ek tıbbi açıklaına 

isteyebilir ya da başka psikiyatri uznıanlarıııı 
görev leııdirebilir. 

( 4) Tutukluya da lıük.ilınlüler için de aynı kurallar uygulanır. 

( 5) Zorunlu Y atış Kriterlerinde;, kendisi ve çevresi için tehlikelilik 
hali esastır. 

(6) LTyuşturucu ve Alkol yoksuııluklanııda, sadece "Deliriunı 

trenıeııce'\ zorunlu yatış kritericlir. 



lJzaınış 9. 
Zorunlu ·Yatış 
.. Yönteıni 
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ı)) Alkol ve uyuşturucu nıadde etkisi altında gösterilen saldırgan 
davranışlaL sadece adli sonıştunııa kapsanınıda değerlendirilir ve 
gerektiği takdirele zorunlu yatış yapılabilir. 

( 1) Ruh sağlığından yoksını kişinin tehlikelilik durnınunun 
geçn:ıediği tıbbi kanaatL lTzıııan hekiın tarafından, en geç 72 saat 
içinde: Ruh Sağlığı Hizınetleri Kuruluna yazılı olarak bir raporla 
bi ldüilir. İlgili uznıan lıekinıiıL. bu bildiriınİ yapaıl\:eıı, ikinci biı· 
uznıanlıekinıin onayını da alnıası gerekir. 

(2) Bu raporla birlikte~ Ruh Sağlığı Hiznıetleri Kı.u·nlu, zonuılu 
yatışnL uzaıınş zorunlu yatışa çevrilınesi için~ gerekli başvuruyu 
aynı gün içinde ilgili 1v1ahkeıneye yapınakla yüküınlüdür. 

(3) İlk nzannş zorunlu yatış istenıi~ üç haftayı geçernez. Daha 
sonnıki uzmnış yatış isteınlerinde, uznıan lıekinı raponı ·yanında, 
başhekinılik, Ruh Sağlığı Hiznıetleri Kurulunun ve hasta 
teınsilcisiııiıı onayı da gereknıektedir. 

( 4) Bu koşulların varlığı ve ilgili 1viahkeıneııin onayı ile ~ uzaınış 
zonınlu yatış, üçer ay aralıklarla, en çok iki yıla kadar 
uzatılabilir. 

(5) Uzaınış zonuıhı yatışın her aşanıasıncla~ yetkili l'/fahkeıne~ 
herhangi bir ilgili uzınan hekinıi~ ınuayene \re hasta hakkında 
rapor düzenleıınıesi için göre\rlendirebilir. 

( 6) lT zaınış zon1nlu yatış, ilgili ınalıkeıne tarafından onayıanınadığı 
takdiı·de, hasta derhal taburcu edilir. 

(7) l_Tzanuş zonııılu yatışı onaylayan ilgili ınahkenıe, hastanın her 
türlü hakkını koruınak aınacıyla~ bir hasta tenısilcisi tayin eder. 

Hastahan ed e 
Sürekli ·Yatış 

1 O. ( 1) Hastalık kronikleşıniş , tedaviye yanıt venueyen özürlü hale 
gelnıiş, topluınsal ve ınesleki işlevselliği kalıcı olarak belirgin 
azalnuş, bakınıa ihtiyacı olan hastalar için, ilgili 1viahk:eınece 
V asi tayin ecliliL 

(2) ~~1ahkeıne tarafından tayin eelilen \l asL hastanın bakıınıııdan. 
geçinıiııden ve banııa.k gereksiniıninin karşılannıasından 
sonuuludur. 

(3) Hastaya, ·yukarıdaki fıkrada beliı·lenen olanaklar sağlananıadığı 
takdiı·de. Devlet, hastanın bakıın, geçİnı ve barınak 
gereksiniıninL eksiksiz~ kesintisiz ve düzenli olarak karşılaınalda 
yük.iiınlüdür. 

(4) Yukandaki fıkralarda belirtilen koşullar altında hastanın Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Hastahanesinde sürekli yatışı yapılabilir. 

(5) Sürekli yatış yapılabilınesi için, lıastanııı yataklı tedavi görelüğü 
hastane veya sağlık nıerkezinin tavsiyesi ile Ruh Sağlığı 
Hizınetleri Kurulu yetkili :Nfalıkenıeden onay alınalıdır. 
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(6) Hastahaneye sürekli yatışlarda, hastanın ınal 'lt gelirlerinin 
kontroht l\1ahkenıe tarafından atanan vasiye bırakılır; bir vasi 
atanaıııaınış ise veya geçici veya kalıcı olarak atanıııış vasi 
görevine devanı etıniyorsa hastanın ınal ve gelirlerinin kontrolü 
Devlet adına. Ruh Sağlığı Hİzınetleri Kunılu tarafından 
yüıiitülür. 

(7) 

(8) 

Hastanın gelirleri ve ınallannın kontrol edilnıesiniıı anıacı. 
hastanın b~rıııak~ bakını ve yeıne içıne gereksininıleriııin, en iy{ 
şekilde, çağdaş koşullarda ve insan onuru gözetilerek 
karşılaııınasıdır. 

Hastahane veya sağlık ıııerkezi sürekli yatış tavsiyesi verıneden 
ve Ruh Sağlığı Hİzınetleri Kt.u:ulu, sürekli yatış hususunda 
nıalıkenıeye ınüracaat etnıeden önce, esas aınacın, hastaların 
tophun içindeki d1u·unıunu, görevlerinin nılı sağlığı lıizıneti 
vernıek olduğunu dikkate alnıak ve sürekli yatışı son seçenek 
olarak değerleııdinnelde yüküınlüdürler. 

Bir Kişinin 11. (1) Ruh sağlığından yoksun bir kişiniıı~ cezai soruınluluğunu, ceza 
ehliyetiııin ve lıuh..-uksal yeterliliğinin cleğerlendirilınesini, sadece 
ınahkenıeler isteyebilir. 

Ruh 
Sağlığından 
\Toksun 
Olduğunun 

Saptanması 

ve Sonraki, 
İşlemler 

Ta burcu 
Oln1a 
Koşulları 

(2) 18 yaş ile 65 yaş arası her biı·eyin, aksine bir iddia veva kanıt 
yoksa~ ceza ehliyeti veya sorunıluluğu veya hnk-ı..ıksal 
yeterliliğinin tanı olarak var olduğu kabul edilü. 

(3) \~etkili rv1ahkeıne, bu yönele biı· iddia yapılır ve bu iddiayı ciddi 
bulursa, bir ruh hastasının ceza elıliyetiııiıı buhuıup bulunnıadığı 
konusunda, uzınan bir hekiındeıı değerleııdiı1ne yapnıasını veya 
Devlet Sağlık Klu1ıluınuı gerekli raponı düzenleınesini talep 
edebilir. 

( 4) 65 yaşın üstündeki hastalar içiı1, Devletin ilgili kurunılan ve 
elçilikler de, hukuksal yeterlilik ve/veya cezai ehliyet raporu 
isteyebiliı·Ier . 

( 5) Cezai ehliyet veya hukuksal yeterlilik tesbiti, her koşulda, 
nıalıkenıeler tarafından talep edilebilir. 

12. ( 1) Zorunlu yatış sonrası ilk 72 saat içinele nılısal yönden tehlikelilik 
hali ortadan kalktığı saptanan kişiler, tedaviyi yüıilten nıh sağlığı 
ve hastalıklan uzınanınca ruhsal yönden tehlikelilik halinin 
ortadan kalktığına ilişkin bir rapor düzenlenerek hastaneden 
çıkarılır. Bu rapor~ zorunlu yatışın gerektiğini bildiı·ir raporla 
birlikte~ Sağlık Hiznıetleri Ktu1ılu tarafından ınalıkenıeye 
gönderilir 

(2) {'Zorunlu yatış'' koşullan ortadan kalktığında ~ durnın nılı sağlığı 
hastanesi uznıanlarıııca Ruh Sağlığı Hiznıetleri Kunıln'na ve 
onun aracılığıyla görevli 1\-1alıkeıneye bildirilir ve gönüllü 
tedaviye ilişkin düzenleıneler geçerli olur. 



Hastaneden 
Taburcu 
Edilen Ruh 
Sağlığından 

\Toksun 
Kisinin 
İzl~nıııesi 

Rulı 

Hastasının 

Koşullu İzne 
Çıkarılması 
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(3) :Lv1ahkeıne, gerekli gördüğünde her aş anıada göre\rleııdireceği ruh 
sağlığı ve hastalıklan uznıaııının değerleııclinne raporunu da göz 
önünde hıtarak. zonınlu ·yatışın sürdürülnıesine ya da 
sonlandınlnıasına karar verir. 

( 4) Hastanede görevli psikiyatri uzınanlarınca bu yasada belirtilen 
koşullarda hastaneden çıkanlnıasına karar verilen ya da Yargıç 
tarafından zorunlu yatışı sonlaııdınlaıı hastaların rehabilitasyoıı 

nıerkezleriııe veya kronik dal hastalıklan hastanelerine sevki 
hususunda Ruh Sağlığı Hizıııetleri K.unılunca karar veriliı· ve 
sonuç görevli IVfahkeıneye bildirilir. 

(5) Ruh sağlığından yokstııı kişinin nıuayene ve tedavisini sürdüren 
uznıan hekinL ruh sağlığından yoksun olan kişinin ruh sağlığına 
kavuştuğu hususunda tatıniıı alınası üzerine, bu kişinin zonınlu 
olarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yatınasına gerek 
kalnıadığı hususunda bir rapor düzenler ve hasta~ hastaneden 
veya yataklı tedavi gördüğü ınerkezden tab1.n·cu edilir. 

13. Hastaneden tabı.n·cu edilen ruh sağlığından yoksı.nı bir kişi, hastaneye 
yatışına karar veren ve hastanede yattığı sürece tedavisini üstlenen ruh 
sağlığı nznuını hekinı, psikolog, ruh sağlığı henışiresi ve sosyallıiznıet 
uznıanı tarafından Ruh Sağlığı Hİzınetleri Ktu1ıhuıun belirleyeceği 

aralıklarla ziyaret edilir ve ilaçlarını düzenli alıp alnıaclığı kontrol 
ediliı·; gereğinde ilaç takviyesi veya ilaçlannda değişiklik yapılır 

14. ( 1) Ruh Sağlığı Hiznıetleri Kunıhı, zonuılu yatış kapsaınında olan 
biı· hastanın biı·inci derecede yakın akrabalanndan herhangi 
biı·iııin veya hasta teınsilcisiniıı yapacağı başvuru fızeriııe~ bu 
Y.,. asa k.ı.ırallanna bağlı kalınınası koşulu ile ve nınayene ve 
tedaviyi sürdüren uzınan lıekinıiniıı vereceği onay ve 
düzenleyeceği yazılı iziıı fonını ile uygun göreceği bir süre için, 
şartlı olarak Hastane dışında kalınasına iziıı verebilir ve söz 
konusu süreyi herhangi bir zaıııaıı kısıtlayabilir veya uzatabiliı·. 

(2) Zonnılu yatış kapsaınında olan herhaııgi biı· hasta, birinci 
derecede yakın akrabalanndan herhangi biı·isiniıı veya hasta 
tenısişlcisiııin, ilgili hastanın kontrol ve soruınluluğunu 
üstleneceğine dair Ruh Sağlığı Hİzınetleri Kunılu ile bu Kı.n1ılun 
onaylayacağı bir aniaşına yapnıadıkça ve her halükarda kendisini 
nıuayene ve tedavi eden U zıııan Hekiınin onayı olnıaksızın, bu 
ınadde uyannca şaıtlı olarak Hastanesi dışında kalaınaz. 

(3) Bu ınadde uyarınca şartlı olarak Hastane dışında kalnıasına izin 
verilen bir hasta~ Hastane dışında kalnıasına izin verilen sürenin 
sona erdiği tarihte halen Hastaneye clöıınıez ise ilgili Hastaneelen 
kaçıınş gibi sayılır ve bu Yasa 'nın 15 'inci nıaddesinde belirtilen 
şekilde yakalanıı\ Hastaneye getirilebilir. 



Ruh 
Hastasının 

Hastahan eden 
Kaçınası ve 
Yakalanarak 
Tekrar 
Ya tırılınası 
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15. ( 1) Herhmıgi bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkl<:ırı Hastahanesinde veya 
sağlık nıerkezinde yataklı tedavi gönnekte olan bir hastanın 
firar etnıesi halinde~ cluruın~ elerhaL servis sonınılusu lıeınşire 
veya ınerkezin bir yetkilisi tarafnıdan Polise bildirilir. 

(2) Herhmıgi bir Ruh Sağlığı ve Hastalıklan Hastahanesinden veya 
sağlık ınerkezinden tlrar eden bir hastayı, sözkonusu 
hastahanenin veya nıerkezin Başlıekinıi veya herhangi görevlisi 
veya herhangi bir polis nıeınuru. kaçışından başlayarak 15 gün 
içinde yakalayıp söz konusu hastalıanıneye yatırabilir. Bu 
şekilde yakalanıp hastahaneye geri getirilen kişL kaçıştan 
önceki hasta konuınuııa döner. 

(3) Kaçı.ştan başlayarak 15 günden fazla hastahmıe dışında kalan 
bir nılı hastasının yeniden Hastahaneye yatınlınası için~ Ruh 
Sağlığı Hİzınetleri K1.u·uluııun izııi gerekir. 

ÜCÜNCİ) KISilVI 
RlJH S._~GLIGI VE HA.STALIKL.Aiu IL~STAJI.ANELERİNE İLİŞKİN KURALL~~R 

Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları 

Hastahaneleri 
ve 
Kliniklerinin 
Taşıınaları 

Gereken 
Özellikler 

16. ( 1) Ruh sağlığı ve Hastalıklan Hastaneleri ile Kliniklerinin 
vereceği tedavi ve rehabilitasyon hiznıetleriniıı~ yerleşiın yeri~ 
yatak kapasitesi~ ç.alışm1larnı ınesleki niteliği ve sayısı~ ruh 
sağlığından yoksun kişinin tedaviye kolay erişnıesini; 
danıgalaııınadaıı tedavi gönnesini sağlaına ilkesine göre 
düzenlenir. 

(2) (.A.) Sağlık işleri ile görevli bakanlık, Ruh Sağlığı Hiznıetleri 
Kunılunun göıi1ş ve önerilerini de dikkate alarak, 
herhangi bir biııanın tünıüııü veya herhangi bir kısınnu, 
bina veya kısına ait herhangi bir alan veya başka binalada 
birlik.ie, Ruh Sağlığı ve Hastalıklan Hastanesi veya 
kliııiği, bu '{asa kuralları ile Özel Dal Hastahaneler 
Y~ as~sı k.t.ırallan çerçevesiııde ruhsatlandırabilir ve kuruluş 
anıaçlanna uygtuı olarak işletilınesiı1e izin verebilir. 

(B) Bu şekilde nılısatlanclırılan hastahane ve kliniklerin, 
yasalara uygtuı olarak işletilip işletilınediğinin 
denetiıniııdeıı Sağlık işleri ile görevli Bakanlık doğrudan 
sonunindur. 

(3) Ruhsatlandınlnıış Ruh sağlığı ve Hastalıklan Hastahanesi ile 
klinikleri hiznıetleriniıı~ özellikle ve öncelikle nılı sağlığı ve 
hastalıklan uzınaııı hekiın önderliğinde lıeııışire~ psikolog, 
sosyal çalışınacıdan oluşan bir ekip tarafından verilıııesi; ruh 
sağlığı alanuıda çalışacak lıeııışirelerin ruh sağlığı henışiresi 
alınası ya da nıeslek içi eğitiınlerle bu alanda yetiştirilıııesi 
sağlanır. 

(4) Ruhsatlandınlnıış Ruh sağlığı ve Hastalıklan Hastaneleri ile 
kliniklerinde~ ruh sağlığı dalında en az iki uznıan lıekinı~ en az 
bir psikolog, bir sosyal çalışnıacı, bir uğraşı tedavisi uznıaııı ve 
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nöbet usulüne 'le hasta sayısına göre yeterince ruh sağlığı 
henışiresi görev I en dirilir. 

17. 14 \in cü ve 16 ' ın cı ınaclde klu·allan saldı kalınak koşuhıylac 

Rulısatlandınlınış kannı ve özel Ruh Sağlığı ve Hastalıklan 

Hastaneleri ile Kliniklerinde, genel olarak: 
(1) Ruhsal bozukluklar ile başvuran tüın erişkin hastalara. Ruhsal 

şikayetleri olan hastaların tanı değerlendinnesi, tedavi 
planlaınasının yapılınası ve yiirütülnıesi şeklinde lıizınet verilir; 
ve 

(2) Depresyon ve diğer duygu durnın bozuklukları, obsesif 
koınpülsif bozukluk~ panik bozukluğu ve diğer bunaltı 

bozuklnldan~ şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar~ alkol \re 
nıadde bağınıhhğı, evlilik ve uyuın sonınları, cinsel sonınlar, 
yeıne bozuklukları, yaşlılığa bağlı oıtaya çıkan ruhsal 
sanınların tedavisi yapılır. 

Çocuk ve 18. (1) Çocuk ve ergen psikoloji kliniklerinde veya yatılı servislerinde, 
18 yaşından küç.ük kişilere lıiznıet verilir. Ergen Psikoloji 

Klinikleri ile 
Yatılı (2) 16 yaşından bü)iik olanlar iç. in zorunlu yatış ve uzaınış zonu1lu 

yatış kriterleri geçerlidir. Servisleri 

(3) 16 yaşından küçük olan hastalarda, lıekiınin zonuılu yatış 

yetkisi yok.!:UL Bu konuda~ her koşulda rv1alıkenıe kararı 

gereklidir. 

( 4) 16 yaşındmı kiiçük lıastahu·cta~ gönüllü yatış olnıaz. ailenin 
onaını koşuldıu· . 

AıvL~TEl\'I'lere 19. (1) 
·Yatış ve Tedavi 

. i\~-1A.TETY1 yatışlannda~ aksine bir l\ıfahkenıe b:wan yoksa, 
gönüllülük esastır. 

Koşulları 

(2) .AsvV\ TErvrlerde uygulanacak tedavi ve rehabilitasyon 
prograınlarnıııı, Ruh Sağlığı Hİzınetleri Kuruluna bildirilnıesi 
gerekir. Bu bildiilin üzerine" Kurul, gerekli değerlendinııeyi 
yaptıkian sonra~ progrann ya aynen veya değiştirerek onaylar. 
A.İvfATE:rvrlerde bu Progranı uygulaıın·. 

(3) .. A.:LvLATEl\.·1 tedavi ve rehabilitasyoıı progranınıa uynıayan 

hastalar uyarılır ve uynıaınaya devanı edenler; hastahaneden 
taburcu edilir. 

( 4) l)ç kez tedavi ve relıabilitasyon Progranının veya hastahane 
kurallanna uy1nadığı için taburcu edilen hastanın tekrar 
hastahaneye gönüllü olarak yatınlabilınesi ıçın. Ruh Sağlığı 
Hizınetleri Kurulunun, )''azılı onayı gerekir. 

( 5) 'Y,.. oğun Bakını koşullan ve olanaklan olan .A .. :NL'\ TE1-1' lerde, 
delirinın Treınence zorunlu ·yatış olarak değerlendirilir. 
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(6) Yoğun bakını koşulları olan Alv1.ATE1.:I'lercle en az bir dahiliye 
·veya anestezi uzınanı çalıştırılınası gerekir. Bunların 
bnlunnıanıası halinde. pratisyenlıekiın çalıştırılabiliı·. 

20. Hiç kinıse, ruh sağlığından yoksun olduğu ve ıııalısur hıtulınası 

gerekli bir kişi olduğu, uzınan lıekiınce raporlananherhangi bir kişiyi 
bu Yasa altında beliıtilen Hastanelerden başka bir yerele alıkoyanıaz 
veya kontrolü altına alanıaz 
.i\.ncak:' bu ınadde kuralları~ şartlı olarak izinde olan veya sözü edilen 
hastaneden bu Yasa kuralları uyannca taburcu edilen hastaya 
uygulannıaz 

Ruh sağlığı ve 21. (1) Ruhsal bir hastalığı olan hiç bir hastaya evrensel ölçekte geçerli 
ve bilinısel olarak etkinliği kabul edilıniş olanlar dışında 

herhangi bir tedavi uygulananıaz. Tedavi kurnnın herhangi bir 
tedavi yöntenıindeki çağdaş gelİşınelere uyg1uı teknik ve idari 
düzenleıneleri yapınak zorundadır. 

Hastalıkları 

Hastaneleriııde 

·uygulanacak 
Tedaviler, 
Seçim veya 
Ret Hakkı (2) Gönüllü yatış koşullarında~ hastalara uygulanacak tedavi 

hakkında tıbbi etik kurallarına uygun bilgi verilnıeden ve 
kendilerinden ya da yasal teınsilcilerindeıı tedaviye olur 
verdiklerini gösterir iınzalı biı· belge alınnıadan tedavi 
uygulanınaz. İsteınli yatışı yapılnıış hastanın tedaviyi reddetıne 
hakkı vardır. 

Ruh 
Sağlığından 

Yoksun 
Kişinin 

Gelirleri ile 
.Yiallarnıın 

iVIuhafaza, 
Kontrol ve 
Yönetinı 

(3) -~zorunlu yatış" dunununda~ hasta kişinin, tehlikelilik halinin 
geçirilınesi aınacıyla uygulanacak tedaviyi reddetnıe halekı 

yoktur. Bu tedaviye ruh sağlığı ve hastalıklan uzıııanı veya Ruh 
Sağlığı Hİzınetleri Kurulu karar verıneye yetkilidir. Tedaviye 
ilişkin her türlü itiraz için yetkili nıerci görevli Kaza 
rviahkenıesidir. 

DÖRDÜNCÜ KISilVI 
RliH SA.GLIGINDA.N l:"OKSIJN KİŞİLERİN B.AKlJ\'llNA 

v·E 1\:lALLi\RININ J\riURAFA .. Z-.t\., KONTROL ''E 
YÖNETİJ\~IİNE İLİŞKİN KlJRALLı.t\.R 

22. (1) Ruh Sağlığından Yoksun bir kişinin ınallarıınıı nıuhafaza~ 
kontrol ve yönetiınindeıı ve gelirlerinin yönetiıninden~ 

Zonınlu yatışlarda, hastanın biriııci derecede akrabası~ lJ zanıış 
zorunlu yatışlarcla, :r·viahkenıenin tayin edeceği bir hasta 
teınsilcisi; sürekli yatışlarda ise~ IVIalıkeıııenin tayin edeceği 
vasi sorunıludur. Bunların olınadığı veya hastanın herhangi bir 
geliri vey·a ınalvarlığı bulunnıadığı dm·unılardı:l, Ruh Sağlığı 
Hizınetleri Knnılu~ De·vlet adına~ hastanın ınallan ile 
geliı·Ieriııin kontrol ve yönetinünden sonnıılnchır. 
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(2) Ruh Sağlığuıdaıı yoksun bir kişinin birinci dereceele yakın 

akrabalanndan kinısenin hayatta olınadığı clnnıııılarcla veya 
birinci derecede yakın akrabalan alınasına karşuı~ bunlardan hiç 
birinin, hastanın ınallan ile gelirlerinin kontrol ve yönetinıini 
üstlenıııeınesi halinde, Ruh Sağlığı Hİzınetleri Kunılu, 

:Nialıkeıne kararıyla~ Devlet aduıa, ilgili kişinin ınallannın 
nınhafazası~ kontrolü ve yönetiini ile.. gelirlerinin yönetinıini 
üstlenir. 

(3) Ruh sağlığından yoksun olan kişinin nıallannııı nıulıafazası, 
kontrolü ve idaresini yapan kişi veya Ruh Sağlığı Hiznıetleri 
Kurulu, bu gibi n ılı sağlığından yoksını kişi 
(i\.) ölünceye kadar; 
(B) ruh sağlığının yerinde olduğu Uznıaıı Hekinı tarafından 

raporlannıcaya kadar; 
üzerine alır. 

( 4) Ruh sağlığnıdan yoksını bir kişinin bu ınadde km·allan 
gereğince nıa1lannı nıuhafaza ve kontrol eden ve yöneten kişi 
veya 11Iahkeıne tarafından belirlenen kişi~ nllı sağlığından 
yoksun olan kişinin bir akı·abası ·veya ınallannın ve işlerinin 
gereğince ve doğru dürüst yönetihnesinde yararı veya ilgisi 
olan herhangi bir kişi tara±lndan yapılacak bir isticla üzerine, 
Kaza rvialıkeınesini tatınin edecek bir sebep gösterİlınesi 
üzerine~ bu işi yapınaktan ınen edilebilir ve nıen edilınesi 
halillde ~,falık.enıe, bu sonnnluluğu üstlenecek birinci derecede 
vakın akı-abalan arasından baska bir kisiyi veva Ruh Sağlığı 
Hiznıetleri Kunılunu atayabilir,ve/veya gÖı:evleı{direbilir. ·- ·-

23. (1) Ruh sağlığından yokstnı herhangi bir kişinin tedavi nıasrafları 
haricindeki bakun ve geçinı ınasraflan, nılı sağlığından yoksını 
kişinin nıal varlığı olnıası halinde, kendi gelirleri ile ınal 
varlığıııdan karşılanu·, 

(2) Ruh sağlığından yoksun kişinin hiçbir ınalı olnıadığı veya 
nıalının tanı olarak bakuıı ve gecinıi icin veterli olınadığı 
dununlarda, bu kişinin baknn ~e, geçin; ın~sraf1an, birin~i 
derecede yaknı akrabalan arasından herhangi biri veya birkaçı 
veya gerekınesi halinde tüınünün katkısı ile karşılanır. 

(3) Ruh sağlığnıdaıı yoksun kişinin hiçbir nıalı olnıadığı veya 
ınalının tanı olarak bakını ve geçinıi için yeterli olnıadığı 
durunılarda) bu kişinin bakını ve geçinı ınasrat1annın birinci 
derecede yakııı akrabalaruıııı hiçbiri tarafından da 
karşılanıaınası veya nılı sağlığından yokstnı kişinin birinci 
derecede hiçbir yakın akrabasının bnluıınıadığı hallerde~ balanı 
ve geçiın ınasraf1an Devletçe~ Kuzey Kıbrıs Türk Cuıııhuriyeti 
bütçesinden karşılanır. 
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BEŞİNCi KISThi 
RlTH SAGLIGIND.AN ·yoKSlTN ~lA.HKlJ:NILA.R~ 

İLİŞKİN KlTR~LLA.R 

24. ( 1) Suç işlediği s1ı-ada ceza i elıliyeti olınaclığı saptanan nıahkmnlar 
Hastahaneye sevkedilir: bunlar, cezaevinde tntulaınazlar. 

(2) Cezai elıliyeti alınadığı saptanan bu tür nıalıkunılanıı iyileştiği, 
Sağlık Kurulu raponı ve Ruh Sağlığı Hizıııetleri Kunıluııun 

onayı ile~ :Nlalıkenıe karar verene kadar~ hastahaneele tutulurlar. 
.Ağır ceza duruınlarında, bu süre, iki yıldan az olaıııaz. 

(3) Kişinin nıh sağhğını boznıayacak bir oıtanıda cezas1nı çekıııesi 
bir lıakt1r. 

( 4) Devlet her Cezaevinde psikiyatriden de anlayan en az bir 
nitelikli sağlık görevlisi bulundı..u1nak zonuıdadır. 

( 5) Dunnını özel bir tedavi gerektiren ınahk:nınlar, ruh sağlığı ve 
hastalıklan hastanelerine veya ınerkezlerine sevk edilirler. 

( 6) ( 4)'üııcü fıkı·a uyarınca Devletçe görevlendirilen sağlık görevlisi: 
(A.) ınalık'Lunlann~ özellikle nıhsal hastalıklarını teşhis etnıekle 

·ve gerekli önleıııleri alınalda: ve 
(B) her nıalıkuınun cezaevine girişinden sonra, en kısa sürede 

ve daha sonra gerekiiği her zanıaıı, ınalıkuınu görınek ve 
nıuayene etınekle .. 

Yükiiııılüdür. 

(7) Cezaevinde görevli Sağlık görevlisi, ınahkuınlann tedavisi ve 
bakunları ile ilgileııir ve bütün hasta ınalıkunılan, hastalıktan 
şikayet edenleri ve ruh sağlığı bakunından özel olarak elikkat 
çekenleri~ her gün düzenli olarak göıiir ve nıuayene eder. 

(8) Ruh Sağlığı Hİzınetleri Kurulu, herhangi bir kişi~ kıu1ını~ savcılık 
veya nıalıkenıenin başvrı.ırusu üzerine: herhangi bir cezaevinde 
herhangi bir nedenle hapsedilen lıerlımıgi bir kişinin nılı 
sağlığından yoksun olduğu hususunda ilgili nznıan Hekiınce 
verilecek onaydan tatınin olduğu takdirde~ alacağı bir karar 
üzerine, ısdar edilecek bir yetki belgesiyle, söz konusu kişinin 
Hastaneye nakledilnıesine ve bu nıadclede öngöıiilclüğü biçlinde 
tahliye edilineeye kadar orada alıkorunasına karar verebilir. 

(9) Herhangi bir ruh sağlığından yoksını ınalılo.unun, bu ınadde 
uyannca Hastanede alıkonduğu clunıııılarda~ ilgili Hastanenin 
uzınan lıekiıııiııin söz konusu ınalıkıunun ruh sağlığının yerinde 
olduğunu tasdik eden bir rapor venııesi üzerine. Ruh Sağlığı 
Hiznıetleri K1u'1ÜU, alacağı bir karar üzeriııe ısdar edilecek bir 
yetki belgesiyle, ilgili ~ıalıkuınun hapis cezası süresi sona 
ennisse ve baska lıerhaııgi bir ceza y.iikünılülüğü voksa, talnu·cu 
edilı{ıesine kai·ar verebil~·; veya bti kişinin lı<:;pis"' cezası çeknıe 
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yilküınlülüğü vey-a başka bir ceza yüküınlülüğü varsa, Hastaneye 
nakledilınesi için yetki belgesi ısdar edilıneıııiş gibi çelanekle 
yüküınlü olduğu hapis cezasını veya başka cezayı çekıııek üzere 
nakledildiği cezaevine geri gönderilıııesine karar verebilir. 
Alıko:•{ınada~ zonııılu yatış kriterleri esastır. 

.. Ancak~ hapis cezasına çarptırılnıış .bir ınahkuınuıı~ Hastanede 
alıkanduğu süre, nıalıl.--ıııııiyeti uyannca çekilıniş hapis cezası 
süresi olarak hesaplanır. 

( 1 O) Bu ınadde ınıralları uyannca Hastaneye nakledilen herhangi bir 
kişinin hapislik süresi sona ennekle beraber~ bu kişinin ruh 
sağlığının yeıinde olduğu uzınan Hekinı tarafından 
raporlanınadığı durunılarda, uzınan Hekiın tarafından verilecek 
rapor doğrultusunda zonınlu yatış gerektiren bir dunnıı söz 
konusu ise, ilgili kişinin ruh sağlığının yerine geldiği ilgili nzınaıı 
Hekiın tarafından raporlanıııcaya ve bu rapor Sağlık Hiznıetleri 
I<urulu tarafından oııaylanıncaya kadar, bu ıııahlnun, Hastanede 
alıkoııuhnaya devanı eder. 

.Ancak. U zınan Hekinı tarafından verilecek rapor 
doğrultusunda zonınlu yatış gerektinneyen bir dnnını söz konusu 
ise, kişinin isteğine göre kişi tahurcu edilir ve:ya gönüllü olarale 
Hastanede yatınaya devanı edebilir. 

(ll) İntilıar girişiıı1i dahil, Suça yönelik ceza elıliyeti, tanı olan kişiler 
için alınacak öııleınlerclen cezaevi 'r'""önetin1i sonıınludı.u·. Bu 
konuda, Cezaevi :{önetiınince, Ruh Sağlığı Hİzınetleri 

Kurulundan göıiiş talep edilebilir. 

.A .. LTINCI KISilVl 
RUH sA.GLIGIND.AN ·yoKSUN KişiLERiN H~4KLARI 'rE lTZlVIA.N HEKİIVILERİN 

SORlTI\ILUL UKLARI 

Ruh 
Hastalarının 

Genel 
Hakları 

25. Ruh Hastalarının genelhakları şunlardır: 
(ı) Ruh Hastası, kendi isteği ile~ herhangi bir zaıııan bir Ruh Sağlığı 

· Hastahanesine baş\·1.ınna ve yatış endikasyonu varsa, ilgili uznıan 
hekinıin onayı ile, yatıııa hakkına sahiptir; 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Bir ruh hastası~ sağlığı~ tanı ve tedavi seçenekleri hakkında 
bilgileııdirihne hakkına sahiptir. 

Ruh hastası, I\!Ialıkenıe önünde~ kendisi ile ilgili bir vargısal 
işleınde, pslkoloğu/rnh dokionı ve avı.ıkatı il~ birlikte iiazır 
bulunnıa ve dinlenilıııe hakkına sahiptir; 

Ruh hastası~ Tedavi süresince, tedavisine veya ruh sağlığı ve 
hastalıkları hastalıaııesiııin kurallarına avkın olınaıııak ve 
hastahanenin işleyişine ohnnsuz bir etkisi ~lınaınak koşuluyh1: 
hastahane dışındaki herhangi bir kişi ile göıiişnıe ve serbestçe 
haberleşnıe hakkına sahiptir. 

Ruh hastasına uygulanacak herhangi bir tedavi ve cerralıi 
nıüdahale ıçın, ruh hastasının 'leya hasta tenısilcisiniıı 
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bilgilendirilnıiş onaını koşuldur. 
.A .. ncak, acil tıbbi ıııüdalıale dunnnlarında ve hasta 

tenısilcisine ulaşılaınıyorsa, uzınan lıekiıniıı veya nöbetçi 
hekinıin bilgilendirilıniş onaın fornıunu iınzalanıası yeterlidir. 

(6) Ruh hastası~. zonınlu yatış sonrası ta burcu olduğunda tüın ın edeni 
haklan ile siyasalhaklarını ve diğer haklarını yeniden kazanır. 

(7) Bir Ruh hastası hakkında "Kayıtlı .. A.kıl Hastası" tannulanıası 
yapılaınaz ve ruhsal ve zihinselhastalığı olan bir hasta, zonınlu 
tedavi konusunda lv1alıkeınece verilen eınircle belirtilınek 
koşuluyla. seçınek ve velayet gibi tünı yasalhaklara sahiptir. 

26. (l) Yasal gereklilikler dışında bir kişinin ruhsal hastalığı ya da 
tedavisine ilişkin üçüncü kişilere veya Kaınuya açıklanıa 
yapılınası~ adının~ sesiniıı, göıiintüsünün hangi nedenle olursa 
olsun yazılı~ sözlü ya da göıiintülü kitle iletişinı araçlanııda ya da 
intenıet ortaınında yayınıanınası kişilik haklarının ihlaliclir. Ruh 
sağlığından yoksun olan kişinin gizlilik lıald~ı ölünıünden sonra 
da konınınak zonındadır. 

(2) Ruhsal ınuayene ve göıiişnıelerin kornınalı bir ortaında 
yapılınası ve psikolojik testıerin sonuçlannın sır olarak 
saklaruna sı zonınludur. 

(3) Kişinin ruhsal tedavi gördüğünün} Hastane görevlilerince gizli 
tutulnıası esastır. Hastane vöneticileriniıı \re J111ı sağlığı 
lıizınetlerini yüıiiten nıeslek ın~nsuplan ile görevlil~rin, ıue~leki 
danışına, billinsel araştınııa ya da taıiışına veya eğitiıni için 
gerekenler dışında, nılı sağlığından yoksun olan kişilerin 
kendileri istekli olsalar ve bunun yazılı ya da sözlü olarak 
belliiseler bile~ kaınuya yayınlaııınak üzere fotoğra±: video ya da 
siııenıa fılınleriniıı çekilnıesine, sesleriniıı kaydedilnıesine izin 
verenıez. 

(4) Biliınsel taıiışına ve eğitinı aınacıyla yapılmı kayıtlarda ise 
hastanın veya yasal teınsilcisinin yazılı onayının alınınası ve 
kinılik bilgileriniıı gizlennıiş alnıası zonnıludur. Bu tür kayıtların 
yayına verİlınesi dunnnda bu kayıtları yaynıa verdiği 
saptananların kişisel soruınluluğu hastane yönetiınİ ile aynıdır. 

( 5) Hastane ·yönetinıi, ruh sağlığından yoksun kişinin tedavisi ya da 
adli işlenıleriniıı gerektirdiği özel dunnnlar dışında, görevli 
alnıayan kişilerin Hastanedeki hasta dosyalanndaki kayıtları 
gönnesine izin verenıez, olanak sağlayaınaz 

( 6) '{ ukarıdaki fıkralarda belirtilen sınırlaınalann istisnalan aşağıda 
öngörülnıektedir: 
(A..) Ruh sağlığından yoks1ııı bir kişinin, kaınu sağlığını ve 

düzenini ciddi şekilele tehdit edecek durunıda alnıası 
halinde, Ruh Sağlığı Hİzınetleri Kurulu acil olarak 
bilgilendirilir. 
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(B) .A.dli ·ve idari soruşturnıalarda. psikiyatrik cleğerleııdinııe 
öncesi.. uznıan lıekiın ; kişisel bazı bilgileri paylaşabileceği 
yönünde ruh hastasını uyanııalı ve daha sonra psikiyatrik 
görüşıne başlatılınalıdır. 

Yasaklar 27. Tedavi süresince, ruh hastasına karşı herhangi bir kötü nınanıele 
veya tedavi konustuıda ağır ihınal yasaktır. 

Psikiyatristıe 28. Psikiyatristler; hekinılik görevlerini yerine getirirken aşağıda belirtilen 
riıı Etik sonıınluhıklara uygun hareket etnıekle yi1künılüdürler: 
Sorumluluk- (1) Hastalarına, çağdaş billinsel ve etik ilkelerle uyı.unlu en iyi tedavi 
ları hiznıetiııi suıınıak; 

(2) Görevlerini. her dunınıda~ hastalan arasındaki siyasal görüş, 
sosyal duruın, diııi inanç~ ınilliyet, etnik köken~ ırk, cinsiyet, 
renk, yaş~ topluınsal ve ekonoınik dı.u·unı ve benzeri farklılıldarı 
gözetın eksizin yaıısızlılda yeriııe getirnıek; 

(3) Hastalara ait tüın bilgileri, hasta lıekinı ilkeleri çerçevesinde saldı 
tutunıak ve hasta bilgilerini yalnızca hastanın ruh sağlığını 
koruınak ve geliştinnek anıacı ile ve hastanının oluruını alarak, 
gerektiğinde ve hastanın yararı için~ gereken ölçüde, hastanın 
ailesi ile veya başka nznıan hekinılerle cianınışına anıacı ile 
paylaşınak;; 

( 4) Tıbben acil ve sonuılu dunnnlar dışında, hastasını kendisi 
nıuayene etn1eden tedavisine başlanıaınak; 

(5) Hasta haklan ile hekiııı hasta ilişkilerine uynıak; Tıbbi 

nıidalıalelerde hastasının annanıını alınak~ hasta küçük veya 
kısıtrlı ise velisinin veya vasisinin onanıını alnıak: 

(6) Her türlü değerleııdinııe, tanı ve tedavi anıacı ile yapılacak 
giı'işiınler için hastaya ve gerektiğinde hastanın yakınlarına 
yeterli bilgiyi vennek ve onların bilgilendirilıniş onaınlannı 

alın ak~ 
(7) Hastalık beliıiilerinin etkisi ile, kendisi veya çevresi, için önenıli 

zarar venne olasılığı nedeniyle hastahaneye zonuılu yatırılınası 
gereken hastayı ve yakınlmnıı gönüllü yatışa yönlendiı1nek için 
özel çaba harcaınak; 

(8) Hastanın ya da teınsiclisiııiıı yatınnaya karşı çıktığı dunnıılarda, 

tıbbi psikiyatrik gerekçelerini cleğerlendirererek zonınlu yatış 

kaı-aı,ıııı hekinılik bilgisi ve vicdanına göre venııek; 
(9) Hastanın kendisi ve çevresi için tehlikelilik duruınu sözkonusu 

olınadığı dunuıılarcla , hastanın tedaviyi reddetnıe hakkına saygı 
gösteıuıek ve taıııınak. 

(1 O) Hekiııı hasta ilişkisinde~ öncelikle hastanın otononıisine saygı 
göstenııek. 
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"YED İN Cİ KISIIVI 
RlTH SAGLIGI HİZlVIETLERi KtTRlTLUNA. İLİŞKİN KtJRA.LLAR 

Rulı Sağlığı 

Hizmetleri 
Kurulunun 
Oluşuınu 

Rulı Sağlığı 

Hizmetleri 
Kurulunun 
Görev ve 
·Yetkileri 

29. (1) Ruh Sağlığı Hizınetleri Kurulu~ aşağıda öngörülen k.ı.ırunı ve 
kuruluşlann tenısilcisi ll (onbir) üyeden oluşur: 

30. 

(~ı\) 
(B) 
(C) 

(Ç) 

(D) 

(E) 

(F) 

(H) 

(I) 

(İ) 

Bakanlık ~/Iüsteşan (Başkan) 
Yataklı Tedavi K1ırnnılan Dairesi 1.1Iüdürü (üye) 
Barış Ruh Sağlığı ve Hastalıklan Hastanesi Başhekinıi: 
başhekiınin katılaınadığı dunnularda Bakaniıkça 
görevlendirilecek kaınucla görev yapan bir Psikiyatrist 
(üye) 
Başsavcılığı tenısilen Başsavcı tarafnıclan görevlendirilen, 
akıl ve nıh hastalan ile ilgili davalan yüıiiten bir Savcı 
(üye) 
Henışireler Birliğini tenısileıı, Birlik ''{önetiın Ktn1ılnnca 
kendi üyeleri arasından görevlendirilecek bir ruh sağlığı 
henışiresi (üye) 
Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Yönetiın Kurulu tarafından 
kendi üyeleri arasından görevlendirlecek biri Ruh Sağlığır 
Hastalıklan uznıanı, diğeri de Ergen 'le Çocuk Psikiyatrisi 
dalında uzınan iki lıekinı (üye) 
Kuzev Kıbrıs Türk Cnnılıuriveti Bm·olar Birliği tm·afından 
görevlendirilecek en az on yil icrai ıneslek yaı;ınış olan bir 
A.vukat (üye) 
Kuzey Kıbrıs Türk Cunıhuriyeti Polis Genel JV1üclürlüğü 
tarafından görevlenehrilecek en az on yıl adli polis 
birinıiııde çalışnuş olan bir Polis :tviüdüıii (üye) 
Sosval Hiznıetler Daiı·esiııi tenısilen, Daü-e Nlüdürü 
tm·aİ1ndan görevlendirilecek biı· sosyal hiznıet uzınaııı 
(üye) 
Psikologlar Denıeği Yönetiııı Kunılu tarafından 
görevlendiı-il ecek bir psikolog (üye). 

(2) 'Y'"ukm-ıdaki (l)'iııci fıkrmını (A) ve (B) bentleri dışnıda kalan 
üyeler döıt yıl süre ile görev yaparlar. Herhangi bir nedenle 
görevi sona eren üyelerİlı yerine~ tenısilcisi olduğu nıakaın) ıııerci 
veya biı'lik ve/veya dernek taratlndaıı, boşalına tarihinden 
başlayarak en geç on beş gün içinde~ yeniden görevlenclinne 
yapılır. Bu surette görevlendirilen üye, kendinden önceki üyenin 
görev süresiıli taınanılar. 

Ruh Sağlığı Hizınetleri Kunılu~ aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir: 
( 1) Kuzey Kıbrıs Türk Cuınlınriyetinde ruh sağlığı hizınetleı-iııin 

yasaya uygun olarak yiirütülınesini sağlanıak; bu anıaçla gerekli 
denetiınleri , yönlendirnıeleri ve uyanlan yapıııak; 

(2) Ruh sağlığı hizıııetleı-i veren Hastaneleıi denetlenıek ve bu 
lıiznıetleriıı ·yasa da tanınılanan gerekler e uygun verilip 
verilıııediğini kontrol etnıek: 

(3) Hastane sevk işlenılerini Yasaya uygun bir şekilde 
gerçekleştiı1nek; 

( 4) Ruh ve Sinir Hastalıklan daluıda uznıan lıekiın tarafından 
hazırlanan ve Hastane yönetinıleri tarafından sunulan raporlan 
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incelenıek. ona:ylaınak veya clüzeltıııek: 

(5) Bu Yasa 'nın 5' inci ıııaddesi uyannca gönüllü olarak Hastaneye 
sevk edileıneyen şüpheli kişilerle ilgili :Niahkenıe enıri teınin 
etınek aınacıyla baş-vrı.ırucla bulunnıak: 

(6) Bu ·Yasa'nın 12 'inci nıaddesi uyarınca. Hastane Yöııetiıni 

tarafından gönderilen bilgileri inceleyip; kayıt altına alınak~ 

tedavi süreçlerini takip etınek, öneride bulumııak veya gereken 
önleınleri alnıak: 

(7) Bu '{ asanın 19~uncu ınacldesi uyannca şaıilı izin için yapılan 
başvuruları değerlenclirip karar vennek; 

(8) Bu 'Yasa'nııı20~inci ınaddesi uyannca Ruh Sağlığından yoksun 
ınahküınların hastaneye sevk işlenıleri ile ilgili kararlar alınale 

(9) Bu Yasanın 21 'iııci nıaddesi uyannca ruh sağlığından yoksun 
kişinin gelirleri ile ınallannın ınuhafazasıııı, kontrolünü ve 
idaresini üstlennıek: 

( 1 O) Verilınekte olan ruh sağlığı hiznıetleri konusunda yazılı olarak 
iletilen şikayetleıi, dilek ve önerileri değerleııdinnek~ görüşınek 
ve karara bağlanıalc~ 

(ll) Uznıan lıekinı raporlarını clenetlenıek~ onaylanıak ·veya Devlet 
rv1erkezi Sağlık Kurnhuıda göıi1şülınek üzere geri vennek; 

(12) Kişi~ k"1u1ını ve k"1ınlluşlardan gelecek olan ruh sağlığı lıiznıet 
taleplerini değerlendinnek ve sonuçlandırınak; 

(13) Bu \' asanın uygulanınasını izleınek ve gerekli yasa 
değişiklilderini hazırlayarak Bakanlığa sı.uıınak; 

( 14) Psikiyatri kli~nik~ ınuayenlıane, poliklinik ve hastahanelerinin 
alt yapı, donanını ve personel açısından bu -y~ as ada ve vu Yasa 
uyarınca çıkanlan ınevzuatta beliı .. lenıniş asgari standartlan 
taşıyıp taşunadığı ve hasta haklarına tatıniıı edici ölçüde uygun 
davranılıp davranılnıadığı yönünden denetleınek ve 
değerleııdinnek~ 

( 1 5) Zorla yatışta yapılan tünı bildirinıleri değerlendiı1nek ve yatışuı 
devaınına veya hastaneelen ta burcu olınasuıa iz:in vennelc 

( 1 6) Hasta, hasta yakını ve/veya teınsilcisi tarafından yapılan hinı 
şikayet ve itirazlan iııcelenıek ve gerekli kararları yasal 
çerçevede vernıek~ 

( 1 7) Ruh sağlığı lıizıneti veren ilgili kurnın ve lnıruluşlarla işbirliği 
yaparak proje ve kmnpanyalar hazırlanıale ve uygulmıınalarını 
sağlanıak:. 

( 18) Ruh sağlığı alanında lıizınet veren kuruınıann lıiznıet 
kaliteleriniıı standardizasyonunu ve bu kurnınlar arasında 
eşgüclünıü sağlanıak~ 

(19) Tedavi ve rehabilitasyoıı progranılannın standardizasyoııu 
konusunda rapor düzeııleyip Bakanlığa suııınak; 

(20. Jviahkenıede hastayı teınsil etınek üzere, ücretsiz avukat tayin 
etnıek; 

(21) Hasta ile görüşnıe yapınak ve hastayı psikiyatrik açıdan 
nıuayene etınek ve rapor suııınak üzere, hastahanedeki 
psikiyatrist dışında bir uzınan psikiyatrist görevlendirıııek: 

(22) Ruh sağlığı hiznıetleriııin k"1ınıınlaştınlınasını~ 
etkilileştirihnesini ve geliştirilınesini sağlanıale ve bu konularda 
politika oluştunna ve gerekierli önlenıleri alına konusunda 
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Hüküınete 2:örüs ve önerilerde buluıınıak: 
(23) {}lkede r~h >sağlığı politikalanıını etkili bir biçlinde 

uygulmınıasına öncülük ve yöııvercliı·icilik yapınak; 
(24) Ruh Sağlığı ve hastalıklan hastahaneleri ile kliııikleriııiıı 

nerelerde kunılınası ve sunulrnası gerektiği konusunda 
Bakanlığa önerilerde buluııınak; '- ~ 

(25) lTlusal ruh sağlığı politikalannın oluştunılnıasıııda yardııncı 
olnıak~_ her türlü desteği veınıek;Rnh sağlığı hastalıklan ve 
hastaları konusunda istatistiki billıileri derleıııek ve topladığı 
bilgileri poltika üretiınesinde kullaııınak ve Bakaniıkça 
kullanılınasını sağlaınak: ve 

(26) Bu Yasa uyaniica yapılınası gereken tüzükleri ve diğer 
düzenleyici işlenılerin lıazırlaınak veya lıazırlamnasını ve 
Bakanlığa sunuınınsını sağlanıale 

31. (1) Bu Yasa da tanınılannıış nılı sağlığı ve hastalıklan hastanelerinde 
ve ınerkezlerinde verilen lıiznıetlerin genel tıp ilkeleri ve bu 
Yasada tanınılanmı gerekiere uygtuı verilip verilnıediği" ''Ruh 
Sağlığı Hiznıetleri Kurulu" tarafından gerçekleştirilir. 

(2) Ruh sağlığı bozulanların tedavisi ve relıabilitasyonu ile ilgili 
hiznıetlerin nıh hastalan açısından Devletçe kanıu ve/veya özel 
nılı sağlığı kunınılarnıda ücretsiz verİlınesi esastır. Bu ücretierin 
karşılannıası için Bakanlık, Sosyal Güvenlik işleri ile görevli 
Bakanlık ile gerekli idari düzenleıneleri yapar, gerektiğinde ilgili 
kaınu ktuı.ıınlm·ı ya da özel knnıluşlarla protokoller düzenler. 

Ruh Sağlığı Hiznıetleri Kurulu üyeliği aşağıda belirtilen hallerde sona 
erer: 
(1) 
(2) 

(3) 

Üyenin ölüınü halinde; 
Ruh SağlıQ:ı Hiznıetleri Kunılu Baskanı dısıııdaki üvelerin yazılı 
olarak i;tiİ~1lannı sımınaları halind~~ ' -· -
Ruh Sağlığı Hiznıetleri Kunılu Başkanı dışındaki üyelerin Kurul 
toplantılaı·ıııa kabul edilebiliı· bir ınazereti buluııınaksızın 2 (iki) 
kez üst üste veya 1 (biı·) yılda toplaın 4 (dört) kez katılınanıası 
halinde: 

33. (1) Ruh Sağlığı Hizınetleri Kurulununun, görev ve yetkilerinin 
yerine getirilinesinin gerektirdiği lıizınetleıi K_urul Genel 
Sekreteıiniıı yönlendinnelerine bağlı olarak )rtirütnıek üzere. 
Bakanlık rvferkez Örgütü bünyesiı;cle görev )rapan biı· A.ınri· 
yönetiıniııde~ yine aynı bünyede görev yapan lıizınetleri etkili ve 
veriınli biı· biçiınde :yiirütebilecek sayı ve nitelikte personelin 
görevlendirilnıesiyle Ruh Sağlığı Hizınetleri Sekreterlik Biriınİ 
o luştunılnr. 

(2) Ruh Sağlığı Hİzınetleri Kı.uı.ılu Sekreterlik Biriınİnin görev ve 
;.retkilerr şı.~lardır: ._ 
(A.) 1J znıaıı lıekiın raporlarını kabul etınek~ dosyalaınak ve 

arşivleınek: 

(B) lJ znıan lıekinı raporlarını. nıalıkeıııelere ve diğer ilgili 
ınercilere nlaştırnıak; 
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(C) Gelen şikayet ve talepleri dosyalanıak, arşivlenıek, iligli 
ınercilere nlaştınııak ve takibini yapnıak: 

( Ç) Kurulun ve Kurul Genel Sekreterinin yönlendinnesi 
doğrultusunda gereldi iletişiın araçlarını kullanarak 
iletişiın ve koordinasyonu sağlaıııak~ 

(D) Kurulun ve Kıu1ıl Genel Sekreterinin vereceği diğer 
görevleri yerine getinnek. 

Ruh Sağlığı 34. ( 1) Ruh Sağlığı Hiznıetleri Kurulu, ilk toplantısında , l(unıhuıun 
Hekiın olan üyeleri arasından üye taınsayısuıın salt çoğunluğu 
ile. bir Genel Sekreter seçer. 

Hiznıetleri 
Kurulu Genel 
Sekreterinin 
seçilnıesi ve 
görevleri 

Ruh Sağlığı 
Hiznıetleri 
Kurulunun 
Toplantıları, 

Toplantı ve 
Karar ·Yeter 
Sayısı 

(2) Ruh Sağlığı Hİzınetleri Kunılu Genel Sekreteri 2 (iki) yıllık 
görev süresi için seçilir. 

(3) 

(4) 

(5) 

Görev süresini taınanılaymı Ruh Sağlığı Hiznıetleri I(unılu Genel 
Sekreteri üst üste ikinci kez Genel Sekreter olarak seçileınez. 

Ruh Sağlığı Hiznıetleri Kurulu Genel Sekreteri Ruh Sa§:lığı 
Hiznıetl~ri Kunılu Başkannun yokluğunda ona vekalet eder ·- .._ 

Ruh Saf'dı2:ı Hizınetleri Ktu1ılu Genel Sekreteri. asağıdaki 
o-örevler{ v~rine g.etirir: ' , '-
b J '-

(A.) l.:nke genelindeki ruh sağlığı lıizınetleri ile ilgili alanlarda 
faaliyet gösteren tünı tvferkezler, Kunıluşlar ile Ruh 
Sağlığı Hiznıetleri Kurulu arasındaki koordinasyonu 
sağlanı ak; 

(B) Y~ ukarıdaki (i\) bendinde yer alan tüın J~vferkez ve 
Kunllnşlar arasındaki iletişiıni sağlaınak; 

(C) Ruh Sağlığı Hizınetleri Kunılunun idari işleriııin, 

yazışnıalannnı, clöküınantasyon ve sekreterya 
hizınetlerinin etkin bir şekilde yiiıiitülnıesini sağlaınak~ 

( Ç) Ruh Sağlığı Hizıııetleri Kurulu tarafındmı verilecek diğer 
görevleri yerine getinnek. 

35 . (1) Ruh Sağlığı Hizınetleri Kurulu~ Başkanın onayı ile olağanüstü 
toplantıya çağırılına dunıınu hariç olnıak üzere en az 2 (iki) ayda 
biı· gündenıli ve ola,ğan olarak toplanır. İlk toplantı, tüın Ruh 
Sağlığı Hizınetleri Kunılu (Jyeleriııin atannıasıııdaıı en geç 1 
(bir) ay sonra yapılır. 

(2) Toplantı gündeınİ Başkanın onayı ile Ruh Sağlığı Hiznıetleri 
Kunılu Genel Sekreteri tarafından belirlenir. Günclenı~ üyelere en 
geç 24 (yirnıi dört) saat önceden yazılı olarak elektronik posta, 
nıektup veya yazılı telefon ınesajı ile bildirilir. 

(3) Toplantı yeter sayıst Ruh Sağlığı Hizınetleri Ktu1ılu en az yedi 
üyenin katılınıı ile toplanll' ve en az altı üye ile karar üretiı·. 

Oy ların eşitliği lıaliııde , oya sunulan husus reddedilıniş sayılır. 

Oylaınada çekinıserlilc olunılu veya olunısuz oylardan fazla 
olaımı yönünde karar verİlınesini peşin olarak kabul etnıek 
anlaııuna gelir. 
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( 4) Ruh Sağlığı Hizınetleri K.nnılu Başkanı yokluğunda. Genel 
Sekreter toplantılara başkanlık eder 

36. (1) Ruh Sağlığı Hİzınetleri Kurulu: bu Yasa uyannca yapacağı 
görevleri, etkili, hızlı, verinıli ve kaliteli bir biçiıııde yerine 
getirebilnıek aınacıyla, kendi üyeleri arasından seçeceği bir 
üyenin başkanlığında~ konusunda uznıaıı, deneyiınli ve üniversite 
ınezunu kişileri görevlendiınıek suretiyle. aşağıda belirtilen 
Koıniteleri oluştnnır: 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(..A) Denetleıne Koınitesi; 
Ruh sağlığı ve Hastalıklan hastahaneleri ile kliniklerinin 
denetin~in~ ilişkin görevleri yerine getirir~ 

(B) Hastane Sevk Koınitesi; 
Ruh hastalannın~ nıh sağlığı ve Hastalıklan Hastahaneleri 
ile kliniklerine sevk işleınıerini yerine getirir; 

(C) Rapor Onay Koınitesi; 
Ruh sağlığı uzınaıılan ve psikiyatristlerce nıh hastalan 
hakkında verilen raporlan inceleıne ve onay lanıa 
işlenılerini yerine getirir. 

( Ç) Jviahkenıe ınü.racaatları Koınitesi ~ 
Kunılca yetkili ınahkenıeye yapılacak başvnnıların 
gereldirdiği işlenıleri yerine getirir. 

Konıiteler, görevlerini, Sağlık Hizınetleri Kunün adına ve Kunılu 
tenısilen ye~ine getirirler. '"" 

Koıniteler~ bu ··{asa ve bu ··~{-asa altında çıkaı·ılacak nıevzuat 

k.-ı.ırallan uyannca Ruh Sağlığı Hizınetleri Kurulu tarafından 
verilen görevleri, Ruh Sağlığı Hiznıetleri Kunılunnn yönerilerine 
uygun olarak verine getirir. Bu yönerilere uvgunluğuıı 
s~i.lannıasındmı Ruh Sağl~ğı Hiznıetleri ~ Ktu1ıl-u Genel Selcreteri 
soruıı1ludur. 

Konlite Üyeleri, Ruh Sağlığı Hiznıetleri Kurulu tarafındmı 2 (iki) 
yıllık süre için atanırlar. Her Konlite en az 4 (dört) üyeden 
oluşur. Koıııitelerde çalışacak üyeler~ Ruh Sağlığı Hİzınetleri 
Kunılu tarafındmı belirlenir. Koınite {]yeleri ilgili yasa ve 
tüzükler doğnıltusunda durnın tespiti :ırapar, tutanak tutar ve 
raporunu Ruh Sağlığı Hizınetleri Knnüu'na sunar. 

Konıiteleriıı çalışına usul ve esasları, Ruh Sağlığı Hİzınetleri 
K.unüu ile ilişkileri, Bakaniıkça hazırlanıp Bakanlar Kunılunca 
onaylanacak bir Tüzükle düzenlenir. 
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SEKİZİNCi KISil\1 
TOPL1T~f R1TH SAGLIGI l\:IERiffiZLERİNİN 

1\.'LTRULlVL~SIN.A. İLİŞKİN Kl.TRL\.LLAR 

37. ( 1) Sağlık Bakanlığı~ toplnın ruh sağlığı ınerkezi ve/veya nı erkezleri 
açınaya ve k.-ıırulnıasıııı iziııleııclinneye yetkilidir. 

(2) rvierkezleriu~ bağlı olarak kurulacağı sağlık: tesisleri. lıizınet 
vereceği bölge ve kunılacak nıerkez sayısı~ lıiznıet vereceği 

nüfusun deınografik yapısı ve epidenıiyolojik özellikleri dikkate 
alınarak Bakaniıkça belirlenir. 

(3) Toplunı ruh sağlığı nıerkezleriııde~. Ruhsal hastalığı olanların 

yatınlnıadan tedavi ve relıabilitasyonlarınuı yiirütülür. 

(4) Tophun Ruh sağlığı ınerkezleri toplunnın yoğun yaşadığı, 
ınerkezi bir yerde, daıngalaınayı önleyici öıılenıler alınarak 

k.'l.ınılur. Bu ınerkezlerin kuruluş ve sürdüıiiın giderleri 
Bakaniıkça karşılanır. 

(5) Topluın Ruh Sağlığı l\·'ierkezleri, Bakanlığa ait nıh sağlığı ve 
hastalıkları hastaneleri ·ve bünyesinde psikiyatri kliniği veya 
yeteri kadar nıh sağlığı ve hastalıklan nzınan tabibi bulunan 
genel hastanelere bağlı olarak, ruh sağlığı ve hastalıklan uzınan 
tabibinin soruınluluğıuıda faaliyet göstennek üzere açılır ve 
Bakmılık tarafından tescil edilir. 

Toplum Ruh 38. (1) Topluın Ruh Sağlığı :Nierkezleriııiıı aıııaçlan ve hedefleri 
Sağlığı şunlardır: 

l\11 erkezlerini 
ıı A.maç ve 
Redetleri 

(.A.) ..:<\ğır ruh sağlığı sonuılan bulunan bireylere; hastaneye 
yatınlınalarıııı önlenıek yeti yitiınini asgari seviyeye 
çekınek ve işlev iyileşınesi sağlanıak aınacıyla biyolojik: ve 
psikososyal nıüdalıaleler suııınak; 

(B) i\ ğır nılı sağlığı sonuıu bulunan yakınlarına bakan aileler 
için odaklı destek ve psikoeğitiın sağlanıak; 

(C) Sosyal işievin istikı·arlı hale getirilnıesi ve bireyin top h un 
hayatı içerisinde geçirdiği süreyi aıiınnıak, 

( Ç) Birinci basaıııak sağlık kuruınlarıyla ve hastane 
birünleriyle yakın işbirliği sağlaınak; 

(D) Bireylere ve ailelerine yönelik desteğin azaıniye 
çıkarılınası anıacıyla diğer kunınılarla ı..re topluın hizıneti 

veren knnıluşlarla koordinasyon sağlanıale 
(E) Toplunıda ruhsal lıastalıklarla ilgili daıngalaına eğilinıinin 

azaltılnıasına katkıda buhuınıak 

(2) Topluın Ruh Sağlığı f./Ierkezlerinin; (l)'inci fıkrada belirtilen 
işlevleri yerine getiı·irken, aşağıdaki bentlerde belirtilen aınaçlara 
nlaşınası, ınerkezlerin teınellıedefıdir: 
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(..cA.) Ruh sağlığı sonuılan bulunan bireylerin dununlannı. 

işle\rlerini ve iyilik hallerini geliştirnıek; 
(B) Ruh sağlığı soruını bulunan yakınları ile birlikte yaşayan 

ailelerin destek venne kapasitelerini artıınıak; 
(C) Ruh sağlığı lıiznıetlerinin koordinasyon içinde )'iirütülnıesi 

için işbirliği ve ikincil konsültasyon yoluyla birinci 
basanıak sağlık çalışanlannın kapasitelerini güçlendinııek. 

(Ç) Hasta ve ailelere sosyal ve yasal hakları konustuıda destek 
ve danışına lıizıııeti vennek~ 

(D) Yaptığı işlenılerle ilgili kayıtlan tutnıak. 

Topluın Ruh 39. (1) T oplunı Ruh Sağlığı 1-{erkezlerinde, nıh sağlığı ve hastalıkları 
uzınanı, sosyal çalışınacı~ psikolog, lıenışire~ şofor, iş uğraş 
terapisti ve/veya usta öğretici, tıbbi sekreter, idari ve teknik 
personeL teınizlik elenıanı~ güvenlik görevlisi ile ihtiyaç duyulan 
diğer unvanıarda yeteri kadar personelin görevlendirilnıesi 

esastır. 

Sağlığı 

~il€"rkezlerind 

e Çalışacak 
Personel 

Toplum Ruh 40. 
Sağlığı 

:3/Ierkezlerind 
e 'r erilecek 
Başlıca 

Hizn1etler 

(2) Topluın Ruh Sağlığı 1v1erkezleri kurulıııası konus1u1da 
Bakanlıkç.a izin ·verilirken (ı)' inci fıkra k tırallanna uygunluk 
göz et ilir. 

Tedavi ekibinde nllı sağlığı ve hastalıklan uzınanı, çocuk 
psikiyatrisi uzıııanı, psikolog~ sosyal çalışnıacı. henışire yer alır. 
Toplunı ruh sağlığı nıerkezinin sonuulu olduğu bölgedeki nılı 
hastalannın tedavi ve relıabilitasyonu yü.ıittülür~ kayıtlan ve 
düzenli kontrolleri yapılır. Kontrol için ınuayeneye. gelnıeyen 
hasta gerek.iiğinde ıııerkeze davet edilir. Y atışı gereh."tiğine karar 
verilen hastalar hastane kliniğine gönderilir. 

Toplunı nılı sağlığı ıııerkezlerinde verilecek başlıca lıizıııetler 

şunlardır: 
(ı) l\ğır nılısal bozukluğu bulunan hastaların ihtiyaç duyduğu tıbbi, 

psikolojik ve sosyallıiznıetler~ 
(2) Hastalara yönelik istatistikierin tuhılınasına yönelik lıizınetler~ 
(3) Hastaların toplunıla bütünleşıııesine yönelik relıabilitasyon~ 

psikososyal beceri kazmıdınna ve elestek lıizınetler, 
(4) Hastaların hastalık dunnnlarının cleğerlenclirilınesi, tedavi 

edilınesi ve izlenınesine yönelik lıizıııetler. 
( 5) .i'\ ğır nılısal bozukluklar konusunda verilecek eğitinı hiznıetler 
( 6) Hİzınet sunduğu alanlarda üniversiteler, psikiyatri has taneleri, 

psikiyatri klinikleri ve ilgili diğer lnınını ve kunıluşlarla işbirliği 
(7) Relıabilitasyoıı konusunda hastaların özelliklerine uyg1nı 

psikososyal destek progranıları geliştinn ek: 
(8) r..oleı'keze devaını sağlananıayaıı hastaların kendileri veya 

yakııılanyla iıtibata geçilerek evde ziyaret eclilnıesi ve bu 
ziyaretler sırasında tedavisinin nygula111ııasL ailenin ve hastanın 
bilgilendirilıııesi ve hastanın nıerkeze yönlendiınıe çalışnıalanıu 
yürütnıek; 

(9) Yerel yönetiıııler. bölgedeki diğer sağlık kuruluşları, 
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üniversiteler ve ilgili diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak~ 

gerekirse yazılı ·ve görsel ıneclya aracılı.ğı ile ağır ruhsal 
bozukluklar hakkında toplunın bihııçlendinne ve daıngalanıa 
karşıtı çalışınalar yapnıak 

~1erkezin kullanuııına tahsis edilecek bina~ tercihen ınüstakil/ en 
az 300ın2 toplanı kapalı alaııa sahip ve toplu taşuna araçlarıyla 
kolay ulaşılabiliL nıerkezi yerlerde seçilir. 

Çok katlı binalarda zeıniıı veya zeıııin katla birlikte birinci katlaı· 
kullanılır. Bina yanguı öııleınleri bakunından Özel Hastahaneler 
Yasasında öngörülen koşullara uygtuı ohııalıdır. 

:Nierkez bünyesinde bulunıııası gereken alanlar ile fiziki ve 
donanun asgati şartlan şunlardır: 

(A) Giriş ve karşılaıııa alanı: Karşılanıa ve kayıt baıık:osu, 
güvenlik personeli için ayrılınış kontrol ve bekleıne alanı, 
duyunı panosu, hasta ve yakınları için yeterli otunna gn1bu 
bulunan~ lıiznıete uygtuı şekilde te±l:iş edilnıiş bir bekleıne 
ınahallinden oluşan alandır. 

(B) Gnıp terapi alanı: Gnıp terapileri, genel toplaııtı ve 
eğitiınlerin yapılabileceği, yeterli sayıda sandalye, nıasa, 

duvar tipi ve ayaklı taşınabilir yazı tahtası gibi gerekli 
donanınıa sahip, yeterli büyilk:lükte alan du·. 

(C) Uğraş terapi odalan/relıabilitasyon alanı: En az 1 (biı') adet 
olınak üzere içerisinde lavabo~ kolay teınizlenebilen 
ınasalar, yeterli sayıda tal)lu·e ya da sandalye, duvara ınonte 
sergileıne ra±1arı, duvar panosu, kilitli ınalzeıne dolaplan 
ve uğraşının tüıihıe göre şövaleler~ çeşitli resiın gereçleri, 
ahşap ve takı gereçleri, nota sehpalan, ınüzik aletleri ve 
benzeri doııaıunı olan yeterli alana sahip nıekaııdu·. Hasta 
sayısuıa ve uğraşnun özelliğiııe göre birden üızla uğra.~ 

terapi odası yapılandınlabilir. 

(Ç) Kütüphaı1e ve okuına salonu: Okıuna ve internet 
kullanınııııa uygıu1 yeterli sayıda nıasa, sandalye, duvar 
panosu, bilgisayar ve kitaplıkların olduğu yeterli büyiiklüğe 
sahip nı ekandır. 

(D) Y eınek alanı ve terapi ıııutf~ığı: Hasta ve görevli personel 
için öğle yeıneği pişirilnıesi ya da dağıtınıını sağlayacak ve 
ay1ıı zanıanda gönüllü hasta aileleriniıı, gönüllülerin ve 
hastalaruı çalışnıasına ve uğraşı eğitinıine uygun yeterli 
donanun ve bityüklüğe haiz alandır. 

(E) Çok anıaçlı salon: Hastaların dinleıınıe anıacı ile 
kullanabilecekleri otunna alanlan olan ınek1ndır. 

(F) Hasta gözlenı odası: İlaç etkisiyle uyuına-nöbet gibi 
dunuıılarda tedavi yapılabilecek donaııııııa haiz ve 
sonrasuıda hastanın dinleııebileceği nıekfnıdır. 
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(G) Spor alanları: Bina içerisinele buhllllnas ı zonınlu olınayan 

ancak ınünıkün olnıası halinde havalanchnnas ı sağlmııııış ~ 
duş ve giyiıııne alanlarını da içeren hastaların spor 
yapıııasıııa elverişli olarak yapılaııchrılınış alandır. 

(H) Göıilşnıe odası: En az 1 (bir) adet olnıak üzere lıekinı ile 
hastanın göıilşebilece ,ği şekilde yapılandınlnıış ve kilitli 
kişisel clolaplar~ ınasa, sandalye~ bilgisayar ve dosya dolabı 
bulunan nıek~1nclır. 

(I) Ekip Odası: rv1erkezcle görevli lıeınşire:. psikolog, sosyal 
çalışınacı ve iş uğraş terapisti ve/veya usta öğretici için; en 
az 1 (bir) adet olınak üzere dosyalmna ve arşivlenıe 
işlenılerine uygun dolap~ bilgisayar ve donaıınnları, oturnıa 
gnıbu ve kilitli kişisel dolaplar bulunan nıekandır. 

(2) nderkezele ayrıca, teınizlik ınalzeıneleriııiıı depolandığı bir oda 
ayrılınalı ve hasta, hasta yakınlan ve personel için yeterli sayıda 
lavabo ve tuvalet buluııınalı ve gerektiğinde duş olanaklan 
sağlanınalı dır. 

(3) i\.ğır ruhsal bozukluğu oları hastalara, toplunı teınelli nılı sağlığı 
nıodeli çerçevesinde psikososyal destek hizınetlerinin verilınesi, 
takip ve tedavilerinin gereldiğinde evde sağlık hİzınetleri 
nygulaınasına entegre bir şekilde yaşadıklan oıiaıncla 

sunulabilınesi için, Sağlık Bakanlığına ait yataldı sağlık 

Kununlanna bağlı olarak faaliyet gösteıuıek üzere topluın nılı 
sağlığıınerkezlerinin kurulinası ve işleyişi, asgari fıziki koşullan 
ile bulundurulnıası gereken araç. gereç ve personel standardının 
ve ilgili personelin görev~ yetki ve sonınılulnkları ile 
uygulanıanın clenetiınine ilişkin usul ve esaslar ile 42 ~nci nıadde 
uyannca kurnlacak Konınaklarca yerine getiı·ilecek, lıizınetlerin 

etkin ve ulaşılabilir bir şekilele sunulıııasıııı sağlaıııak aınacıyla~ 
Bakaniıkça hazırlanıp Bakanlar Kunılunca onaylanacak bir 
Tüzük yapılır. 

Korunakların 42. (1) 
Kurulması ve 
Hastaların 

Bakını ve gözetiıniııi yapacak kiı1ısesi olnıayan veya nzıuı süre 
hastanede kalıııış olduğundan topluıııa uyunı zorhıldan olan ve 
gözetiın altında kendi yaşanıını sürdürebilecek dunnnda buhuıan 
ruh hastalannın topluına katılınası ve toplunı içinde yaşaınasıııı 
sağlaınak üzere Korunaklar ktınılur. 

Korunaklara 
yr a tırılınası 

(2) Konnıaklar, bağlı olduğu bağlı olduğu nıh sağlığı kliniği 

denetinlinde konutlardır. 

(3) Kon1naklarda kalınasıııa karar verilen ruh hastaları kendi tenıel 
gereksininılerini karşılayacak, düzenlennıiş tedavisini kendi 
y·iirütecek yeterlikte olınalıdıı·. 

(4) K_onıııaklarda kalan lıastalarııı deııetlennıesi ruh sağlığı kliniğine 
bağlı sosyal çalışınacı taratından yerine getirilir. 
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( 5) Korunaklarda kalacak hastaların seçınu, ko nınaklardan 
çıkarılınası veya hastaneye yatırılınası_ Ruh Sağlığı Hiznıetleri 
Kunllunca belirlenir. 

DOKlTZUNCU KISilVI 
SlTÇLi\R VE CEZ~~LAR 

43. Hastanede görevli herhangi başhekinı~ doktor, lıenışire~ ıneınur, 
hastabakıcı, bakıcı, ınüstahdenı veya başka bir kişi veya böyle bir 
yerde istilıdaın edilen herhangi bir kişi/ bu gibi hastanede bulunan ruh 
sağlığından yoksını bir kişiye fiziksel veya ınanevi şiddet uygular; darp 
eder, kötü nınanıele yapar veya onu kasten ihınal ederse suç işleıniş 
olur ve yargılaına sonucu ınahknın edilnıesi halinde 2 yıla kadar hapis 
cezasına veya asgari ücretin beş katına kadar para cezasına veya her iki 
cezaya birden çaı1)tınlabilir 

44. ( 1) Herhangi bir kişi, bu Yasa nyrarnıca bir Hastanede, nılı 
sağlığından yoksun bir kişiyi bu Hastaneden başka bir yere 
kaçırırsa veya saidarsa veya ilgili Hastanenin herhangi bir 
görevlisi veya nıüstahclenıi, bu Yasa uyarınca Hastanede ınalısur 
tutulan ruh sağlığından yoksınıherhangi bir kişiyi kaçınrsa veya 
saklaı·sa veya kasti ihınal veya göz yunıına suretiyle kaçınasına 
izin verirse suç işleıniş olur ve yargılanıa sonucu ınalıkuın 
edilnıesi halillde beş yıla kadar hapis cezasına veya asgaı·i ücretin 
iki katına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden 
çarptlnlabilir. 

(2) Hastanenin herhangi bir görevlisi veya nıüstalıdeınL bu Yasa 
uyannca Hastanede ınahsur tutulan nllı sağlığından yokslnı 
herhangi bir kişinin dikkatsizlik yüzünelen kaçnıasına izin 
verirse~ suç işleıniş olur ve yargılaına sonucu nıahk.t_uıı edilnıesi 
halinde bir asgari ücret kadar para cezasına çarptınlabilir. 

45. Şaıtlı olarak izin verilen ruh sağlığından yoksun bir kişinin kontrol ve 
soruınluluğunu üzerine alan herhangi bir kişL nıh sağlığından yoksluı 
böyle bir kişi için uygun barınak, giyecek, yiyecek~ gerekli olduğunda 
tıbbi bakını veya diğer gereksininıleri sağlanıayı ihıual ederse veya bu 
gibi bir kişiye gerekli bal-::ını ve özeni gösterıneyi ihınal ederse suç 
işlenıiş olur ve yargılaına sonucu ınalıkLllll edilınesi halinde iki yıla 
kadar hapis cezasına veya bir asgari ücret kadar para cezasına veya her 
iki cezaya birden çaıvtınla bilir. 

46. Ruh sağlığından yokslnı bir kişiye veya şartlı izinde olan ruh 
sağlığından yoksun herhangi bir kişiye kötü nınanıele eden heı1ıangi 
bir kişi suç işlenıiş olur ve yargılaına usulü sonucu ıııalıkuın edilınesi 
halinde iki yıla kadar hapis cezasına veya asgari ücretiıı beş katnıa 
kadar para cezasına veya her iki cezaya birden Çat})tınlabilir. 
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l\1uanıele 

Yasaya 47. Ruh sağlığından yokstuı bir kişiyi~ bu Yasa leurallanna aykırı olarak 
nıahsur hıtaıı~ alıkoyan veya kontrol ve soruıııluluğu altına alan 
herhangi bir kişi bir suç işleıııiş olur ve yargılanıa sonucu ıııalıkuın 
edilnıesi halinde üç yıla kadar hapis cezasına veya asgari ücretin iki 
katına kadar veya her iki cezaya birden çarptınlabilir. 

,Aykırılık 

Ruh 48. Bu ''{ asanın 23 'üncü nıadclesiniıı ( 1 )'inci fıkrasına aykırı clavraııaıılar 
bir suç işleıniş olur ve yargılaına soııucuınalıknın edilnıesi haliııde altı 
aya kadar hapis cezasına veya biı· asgari ücret kadar para cezasına veya 
her iki cezaya birden çaq)tınlabilir. 

Sağlığın(lan 

Yoksun Bir 
Kişinin 
Gizlilik 
Hakkının 

İhlali 

Hastaneve 49. 
Sevk İcr~lsını 
Engelleme 

Ruh sağlığnıdaıı yoksun bir kişinin, Hastaneye sevk edilıııesini icra 
etıııekte olan herhangi bir kişiye karşı koyan veya onun görevini 
yapınasına engel olan herhangi bir kişi bir suç işlenıiş olur ve 
yargılaına sonucu ınahkuın edilınesi halinde altı aya kadar hapis 
cezasına veya bir asgari ücret kadar para cezasına . .,/eya her iki cezaya 
biı·deıı çarptırılabiliL 

Tüzük 
Y?apma 
Yetkisi 

~,. ürürlükten 
Kaldırma 

i:?ürütnıe 

Yy etkisi 

Yy ürürlüğe 
Giriş 

ONlJN ClJ KISIIVI 
SON KITRA.LLA.R 

50. Bakanlar Kunılu~ Bakanlığın önerisi üzeriı1e, aşağıda belliiilen 
konularda, '{asa da öııgöıiilen kurallara uygun olnıak ve söz konusu 
k.'Lu·allara etkili işlerlik kazandınnak ve lıizınetleriıı etkili ve ulaşılabilir 
nitelik-te sunulınasına olanak tanıınak anıcıyla gerekli Tüzükleri 
çıkanna yetkisine salıiptiı·: 
(1) Ruh Sağlığın ·Yoksun Kişilerin Hastalımıelere sevkine ve 

yatınlınasına ilişkiıı usul ve esaslar. 
(2) Ruh Sağlığı ve Hastalıklan Hastalıaııeleri ve Klinikleri ile 

.. A.IvLL\.TErvrleriıı kuruluş ve faaliyet koşullarına ilişkin usul ve 
esaslar. 

(3) Ruh Sağlığından Yoksluı Kişilerin Bakıınına ve Iviallannın 
:~.1uhatl:ızasıııa, Kontroluna ve Yönetinüne ilişkin usul ve esaslar. 

51. Bu Yasmıın yiiıiirlüğe girdiği tarihte A .. .kıllıastalan Yasası, söz konusu 
·~{asa kı.ırallan uyannca yapılan işleın ve uygulaınalm·a hal el 
gelıneksizin yiirürlükten kalkar. 

52. Bu Yasa~ Bakanlık tarafından yiirütülür. 

53. Bu l:,..asa~ Resıni Gazetede yayınılandığı tarihten başlayarak )'ihi1rlüğe 
gırer. 
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