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SAĞLIK BAKAıJLIĞI İı-r ıoıyeıHx üNİVERSİTESİ nrxrönr,üĞu
ARAsINDA BiRLİKTE ruı-ı^ıxııvı pnoToKolü GsD,ın 6 sıy!ıı

Amıç
MADI)E l- (l) Bu Protokol: Sağlık Bakanlığı ile ADIYAMAN Üniversitesi

Rektörlüğü aıasında eğitim. araştırma ve uygulama hizınetlerinin ytlriitiilebilmesi ve bölgede
ihtiyaç duyulan sagl* hianetlerinin düa etkin, kaliteli, verimli ve ulaşılabilir bir şkilde
sunulabilmesi içiıı Üniversitenin ilgili birimleri @ıkınız Mıdde.l5) ile Sağlık Bakanlığına
bağlı ADIYAMAN Eğitim ve Arştırma @Hastanesi
l-}'{edtezi 'nin birlikte kullanılmasına ilişkin usul ve esaslann belirlenmesi amacıyla
hazırlanmıştır.

Kıpsın
MADDE 2- (l) Bu Protokol birlikte kullanım kapsamındaki;

a) ADIYAMAN Üniversitesinin ilgili birimlerini (Bıkınu Mıddc.l5), sağlık tesisinde
sözleşme ile çalışacak öğretim elemanlan ve diğer personeli;

b) Sağlık Bakanlığına bağlı ADIYAMAiİ Eğitim ve Araştırma lDeııleı-Hastanesini /

@i ve bağlı birimleri ile bu birimlerde görev yapan
personeli,

c) ADIYAMAN Ünivenitesi Tıp / Eiş+hldı*itiFakültesi öğeııcileri ile iiniversitenin
sağlık bilimleri alanında eğitim veren diğer birimlerinde öğrcnim gören öğrerıcilerin teorik ve
uygulamalı eğitimlerİnİ.

ç) Uzınanlık öSencilerinin tıpta ve diş hekimliğinde uzrnanlık mevzuatı çerçevesindeki
eğitimlerini,

d) Öğıetim elemaıılannın, eğitim görcvlilerinin, başasistanlann ve uzırıanların teoıik ve
uygulamalı eğitim faaliyetlerinin yiidtttilmesi ve sağlık hizıneıi sunulabilmesi için ilgili
mevzuaı çerçevesinde görevlendirilmelerini, kapsar.

Dıyınık
MADDE 3-(l ) Bu Protokol, 07/05/l987 tarihli ve 3359 sayılı Sağl* Hizrnetleri Temel

Kanununun Ek 9 uncu maddesi ile Ml03l2020 aıihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Sğlık Bakanlığına Ait Kunım ve Kunıluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili
Birimlerinin Birlikıe Kullanımı ile iş birliğ Usu| ve Esaslan Hakkında Yöneünelik
hiüiimlerine dayaıularak hazrlanmışıır.

Tırıilır
MAIIDE 4{l) Bu Protokoltin taraflan, Sağlık Bakanlığı ile ADIYAMAN Ünivenircsi

Rektörlüğiıdiıİ.

Tınımlır
MADDE i (l) Bu Protoko|de gçen;
a) Bakanlık: Sağhk Bakanlığını,
b) Başhekim: Sğık Bakanlığı N)IYAMAN Eğitim ve Araşttrma Hastanesi /Ağı+ı,ıe

Diş§ağhğ+efltezi vc (Bıkınız Mıddc.l5) Başhekimini,
c) Dekan: ADIYAMAN Üniversitesi TIP Fakültesi Dekanını

ç) Ek Ödeme Yönetmeliği: Sağlık bakanlığına bağlı ikinci vc üçilncü basamak sağlık
tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmeliği,

d) Fakülte: ADIYAMAN Üniversitesi Tıp lDişJ{ekinli,ğ FakiiJtesini,
e) İlgili birim: ADIYAMAN Üniversitesi TIP Fakültesi'ni



| Öğenci: ADIYAMAN Ünivenitesinin biılikte kullanım ve/veya iş birliği
kapsamındaki birimlerinde öğrcnim görcn ön lisans, lisans ve lisansiistii öğencilerini

g1 Ögıetim Elemanı: ADIYAMAN Üniversitesinin bu protokol kapsamında birlüte
kullanımdaki sağlık tesisinde sözleşmeli olarak görev yapan öğıetim elemanlannı,

ğ) Rektör: ADIYAMAN Üniversiıesi Rektörünü
h) Sağlık Tesisi: Birlikte kullanımdaki Sağlık Bakanlığına bağlı ADIYAMAN Eğitim

ve Araşıırma @ Hastanesi / ve (Bılonız Mıdde.l5)
Merkezlerini

ı) Sözleşme: Birlikte kullanım kapsamındaki sağlık tesisinde görev yapmak iizere
iiniversite personeli ile yapılan söz|eşmeyi.

i) Uznan: Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uıınanlık Eğitimi Yönetrneliği hilkümleri
çerçevesinde uzınanlık belgesi almış kişiyi,

j) Uzınarılık öğencisi: Yabancı uyruklu öğrenciler de dahil, tıpta ve diş hekimliğinde
uzrııanlık eğitimi mevaıatı hiikiimlerine görc uzrnanlık eğitimi gören öğrenciyi,

k) Ünivcrsite: ADlYAMAla Üniversitesini,
l) Ünivenite haslanesi: Üniveısiteler tarafindan işleıilen hastane veya sağlık tesislerini

veyahut üniversitelerin birlikte kullanım protoko!ü imzaladığı hastane veya sağlık tesislerini,
m) YÖK: Yiikseköğretim Kurulunu.
ifade eder.

ixixci BöLüM
Y6netim, Oıgınizısyon ve Plıntımı iIe Sığık Tesisinin İşletilmesi ve Nöbet

Hizmetleri
Y6netin, oıgınizısyon ve plınlıoı csıslın
MADDE 6 (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinde. tesisin hangi iiniversiteler ile

birlikte kullanımda olduğunu belirten tabela4ogo bulundurulur.
(2) Bu pmtokol krysamındaki sağl* rcsisi, Baknl* için eğitim ve aıaşrma hastanesi,

ilniversite için ise iiniversite hasanesi olarak kabul edilir.
(3) Sağlık Bakan|ığı ADIYAMAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve @ıkrnız

Mıdde.15) ile TIP Fakültesinin döner sermaye hesaplan, bu protokol kapsamındaki birimlerle
sınırlı olmak iizere birleştiriIir.

(4) ADIYAMAN Üniversitesinin sağ!ık uygulama ve aıaştuma mı}eılerl(Bıkmu
Mıdde.l5) / ^ğııı,ı ıüş ^^ğığ, ııygtıJııne vı rış"-- merkezlerinin uygulamalan, bu protokol
kapsamındaki sağlık ıesislerinde yapılabilir.

(5) Bu protokol kapsamında öğetim elemanı / eğitim görevlisi / başsistan ihtiyacı
Bakanlıkça yapılaıı planlamalara uygun olarak Yükseköğretim Kurulu tarafindan belirlenen
kıiterler de dikkate alınmak suretiyle Dekan ve Başhekim tarafından biılikıe belirlenir;
Bakanlık ve Rektörlüğiin görüş ve onayına sunulur.

(6) Birlikte kullanımdaki sağlık ıesisinde, aşğıdaki bentlerde belirtilen üniversite
penonelinden Rektöriin / Dekanın göriişü alınmak suretiyle Başhekim tarafından bireysel
sözleşme imzalananlar ile SağIık Bakanhğı personeli çalışır;

a) ADIYAMAN Üniversitesi TIP FaküItesi öğretim elemanlan.

b) ADIYAMAN Üniversitesinin tıp fakültesi ve diş hekiırıliği fakültesi dışındaki diğet
üniversite öğıetim elemanı ve personeli.

c) İlgili mevzuattna göre kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilen iiniversite
personeli.

ç) Maliye Bakanlığı vizeli gçici ve,daimi işi statil§indeki ünivenite personeli.

d) Sağlık Bakanlığı personeli.
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e) Uıınanlık öğrencileri.
(7) Birlikte kullanılacak sağlık tesislerine ait özellikli planlama gerektiren sağhk hizırıet

birimleri ve planlamaya tebi t,bbi ekipman yatınmlannğ tıp / dÇtstidiğiı fakültesi ya da
tıpta ve diş hekimliğinde uzrnanlık öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili standartlan gereği
rekıörlüğün gör§leri alınır ve Bakanlıkça belirlenmiş olan sağlık planlamalan çeıçevesinde
işlem tesis edilir.

(8) Sağlık tesisindeki, Bakanlıkça yapılan sağhk hizınet planlamastna göre belirlenmiş
olan kapasiteyi aşabilecek nitelikteki bina- fiziki altyapı ve benzeri yatınm talçleri, fakültenin
gelişimi ve slandartlan dikkate alınarak değerlendirilir. Eğitim hizınetlerinin y,ilriltiiJmesi için
gereken fiziksel mekAnlann oluşturulması ve eğitim materyallerinin teınininden başhekim
sorumludur.

(9) Sağlık tesisinde yeni yapılan bina|aı. birimler ve diizenlemelerin ilgili anabilim dalı
formatına uygun yapılması hususundaki Üniversite talepleri Bakanlık tarafindan
değerlendirilir.

(10) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde sunulacak sağlık hizrnetleri, Başhekimin
yetki ve sorumluluğundadır.

Sığlık tesisinin §letilmesi
MADDE 7- ( l ) Bu protokol kapsamındaki sağlık tesisi, Bakanlığın t6bi olduğu mevzuat

uyannca işletilir.
(2) Bu protokol kapsamındaki sağlık tesislerinde iiretilen mal ve hizınetlere ait

faturalandırma işlemleri, gelir ve giderlerin takibi ve müasebe kayıtlan, ilgili mevzuata uygun
olarak İl Sağlık Müdiırlüğü ve / veya sağlık tesisi biinyesinde oluştıırulan müasebe birimi
tarafından gerçekleştirilir.

(3) Birlikte kullaıulan sağlık tesislerinin otomaliyon sistemine entegıasyonu ile Sosyal
Güvenlik Kurumu bilgi işlem sistemine (MEDULA) bildirimi birlikte kullanıma uygun olarak
yapılır.

(4) Sağl* tesisindeki her tihlü sağlık ve destek hiaeti, itniversirc öğetim eleınanlan
ve diğer personelinin sağlık hizıneıi sunumu da d6hil olmak iizere Başhekimin
sorumluluğundadıı. Başhekim. eğitim ve sağlık hizrnetlerinin aksamadan ve verimli şkilde
yürütülmesi için. ilgili mevaüıt çerçevesinde, her tiirlü tedbiri almaya yetkilidir ve bu konuda
dekan ile iş birliği içinde çalışır.

(5) Bu protokol kapsamındaki sağlık tesisinde görevli personel, öğ€tim elemanlan ile
eğitim görevlileri ve başasistanlaı dAhil tiim tabipler, eğitim ve araştınna faaliyetlerinin
yanında. ilgili mevzuatında öngöriilen nöbetlerle birlikte, sağlrk hizınetlerinin aksaülmadan
sürekli ve etkin bir şekilde ytirüttilmesine yönelik çalışmalan yerine getirmekle yilkilınlüdiirler.

E$tim ve ınşhını fııliyctleri
MADDE t- (1) Bu protokol kapsamındaki sağl* tesislerinde; Bakanlık uznanlık

öğrencilerinin eğitimi de dahil olmak tizere tıpta ve diş hekirrıliğ,inde uzrnanlık mevzuatına göre
verilecek eğitimler ile ön lisans, lisans ve lisansüstii eğitimler, ilgili mevzuata uygun olarak
dekanın yetki ve sorumluluğunda yiirütiiltlr.

(2) Dekan ve Başhekim, eğitim. araştrrma ve sağlık hizınetlerini aksatrnayacak şkilde
iş birliği içinde çalışarak gerekli tedbirlerin alınmasından ve planlamalann yapılmasından
sorumluduı.

(3) Bşhekimin sağlık hizınetlerini aksatrnadan yüriitebilmesi ve planlama yapabilmesi
için Dekanlık, eğitim görevlilerinin ve öğretim elemanlannın, öğıenci ve araştırma göıevlileri
için hazırlanan yıll* eğitim ve araş§nna prognımını Başhekime bildirir; Bşhekim bu
programa uygun olarak eğitim görevlilerinin, başasistanlann, öğretim elemanlannrn ve

uzrrranlann aylık randevulu çalışma sistelnindeki MHRS çalışmalannr planlaı. Eğitim ve

araştınna progrımında değişiklik olması ha|inde. bu durum Dekan tarafindan Başhekime en az
bir hafta önce bildirilir. Başhekim de Sağlık Bakanlığı kadrosunda olup eğitim faaliyetlerinde

§(
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'görevli olan eğitim görevlisi ve başasistanlann çalışma planında bir değişiklik olması halinde
en az bir hafta önce Dekanlığa bilgi verir.

(4) Dekan, her yıl sonunda eğitim proglamına uyum değerlendirmesini Başhekime;
Başhekim de yıI sonunda performans hedeflerine ulaşmadaki bşan değerlendirmesini Dekana
kaşılıklı olarak bildirir.

(5) Üniversitelerin sağlık uygulama ve araştrrma merkezleri ile ğz ve diş sağlığı
uygulama ve aıaştrıma merkederinin uygulamalan, üniversiteler tarafından işletilen
hastanelerde ve sağlık tesislerinde veyahut tiniversitelerin birlikte kullanım protokolü
imzaladığı hastanelerde veya sağlık tesislerinde yapılabilir.

(6) Bu protokol kapsamındaki sağlık tesisinde görcv yapan eğitim görevlileri ve
başsisıanlaı i|e öğrctim elemanlan mezuniyet sonrası eğitim yetki ve sorumluluğunu taşırlaı.
İhtiyaç duyulrnası halinde, dekan tarafından başhekimin göri§ü alınarak mezuniyet öncesi
eğitimlerde eğitim görevlilerine ve başasistanlara da sorumluluk verilebilir.

(7) Sağhk tesisinin diizenleyeceği kongre, sempozyum, konferans ve benzeri eğitim
dlizenlemelerinde eğitici talepleri Dekan|ık görilşü alınarak sağlanır.

N6bet hizmetleri ve konsültııyon
MADDE 9- ( l ) Ögretim elemanlan da dahil, bu protokol kapsamındaki sağlık tesisinde

görevli tüm tabipler. ilgili mevzuatı gereği ihtiyaç duyulan tıbbi ve bilimsel danışmanlık, nöbe!
konsültasyon ve diğer sağlık hizınetlerini yerine getirmekle ve bu kapsamda kendilerine yapılan
davete icabet etmekle },İİktimlüdürler.

(2) Uznanlık öğrcncilerinin nöbetleri. ilgili eğiüm sorumlusu tarafindan diDenlenir.
İdari sorumlu. uzınanlık öğencilerinin nöbet çizelgesini de dikkate alaıak konsültasyon ve
nöbet hiznet|erini diizenler ve başhekimin onayına sıınar.

(3) Branş nöbeti tutulmayan klinik / laboratuvarlarda öğetim elemanlan dahil bütün
hekimler normal hastane nöbetine katılırlaı. Hekimlerin nöbet hiznetleri idari görev, kıdem ve
çalışma programındaki diğer görevleri de dikkate aluıaıak dtizenlenir.

(4) Bakanlık uuıan tabiplerine uygulanan nöbetlerden muafiyct hatkmdan öğrctim
elernanlan da yararlandın l ır.

üçtıxcü BöLüM
Mıli Hususlır ve Personelin Özlük İşhmleri

Mıli hususlır
MADDE 10- (l) Ünivenitenin bu Protokol kapsamındaki sağlık birimlerinin geri

ödeme kurumlanndan alacaklan pay,3|1512006 tarihli ve 5510 sayıh Sosyal Sigortalar ve
Genel §ağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde Bakanlık için belirlenen göttlril hizınet bedeline
eklenir.

(2) Bu protokol kapsamındaki sağhk tesisi ile iiııiversitenin ilgili birimlerinin döner
sermaye hesaplan, sadece birlikte kullanılan birimlerle sınırlı ve birlikte kullanıma geçildikten
sonraki ıasamıflara etkili olmak kaydıyla birleştirilir. Ancak, borcun mevcut bir taşınıra ilişkin
olması durumunda protokoliin imza tarihinden önceki borçlar. sağlık tesisinin döner sermaye
bütçesinden kaşılanır. Birlikte kullanım sona erdiğinde döner sermaye hesabı, hukuki ve fıziki
olarak aynlması ve böliinmesi mttmkiln olmayanlar hariç olmak üzere yeniden aynlır.

(3) Protokol imzalanarak birlikte kullanıma geçildikten sonra taşınmadann kiraya
verilen alanlan ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında
imzalanan protokol hükiimlerine göre hareket edilir.

(4) Üniversite tarafindan temin edilen makine, tçhizat ve benzeri tıbbi cihaz listesi
protokol ekinde imzalandıktan sonra hastane demirbaşına kaydedilir. Tamir ve bakım giderleri
döner sermaye hesaplanndan karşılanır.

(5) Öğretim elemanlannın kongre. scminer. konferans ve benzeri etkinliklere katılmalan
halinde Ek Ödeme Yönetmeliği ve Bakanlığın ilgili mevzuatı uygulanıı
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' (6) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mesai sonrası hizınetler için 311512006
tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73'iincü
maddesinin üçtincü fikrasında tanımlanan ilave ücret alınamaz.

(7) Üniversitenin eğitim sorumluluğunda olan ilgili birimlerin sağhk tesisindeki
uygulamah eğitimle ilgili giderleri sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden kaşılanır.

(8) Bu Protokol kapsamındaki ilniversite personelinin, birlikte kullanım öncesi
iiniversite özel bütçesinden yapılan ücret ve diğer ödemeleri özel bütçeden kaşılanmaya devam
eder. Daha önce döner sennaye büıçesinden yapılan ödemeler ise yine döner sermaye
bütçesinden ödenmeye devam eder. Döner sermayeden ödenecek ücretler, sağlık tesisi
tarafından ıahakkuk enirilerek personele ödenir. Gelir vergisi, damga vergisi, sosyal güveniik
primi gibi ücretlerden yapılacak kesintiler sağlık tesisi tarafından yapılır ve ilgili kurumlara
öıdenir.

Perıonelin disiplin ve özlük §leııleri
MADDE tl - (l) Bu protokol kapsamındaki sÇlık tesisinde görev yapan personel

disiplin ve tiim özlük işlemleri ile sosyal güvenlik mevzuatı bakımından kadrosunun bulunduğu
kurumun ilgili mevzuatına t6bidir.

(2) Bu protokol kapsamında görevli öğetim elemanlan ve uzınanlık öğrencileri ile
eğitimde görev alan Bakanhğa bağlı personel ve doğrudan kliniklere / laboratuvarlara bağlı
olarak çalışn sağhk personelinin kongrelere gidişleri de dahil olmak ilzere izin ve benzeri
özlü işlemleri sırasıyla klinik / laboraovar idari sorumlusu, eğitim sorumlusu ve hastane
başhekiminin uygun görüşü alınmak kaydıyla kadrosunun bulunduğu kurumun me\Iaıatrna
göre yiirütiiliir. Diğer personel bakımından ise çahştığı birim amirinin onayı alındıktan sonra
kadrosunun bulunduğu kururnuı mevzuaıına göre yilriltilliir.

(3) Öğretim eleınan|an. Başhekimin bilgisi dahilinde ilniversitenin diğer ytiksek
öğretim kurumlannda görevlendirilebilir. Bu görevlendirmelerde geçen süreler protokol
kapsamındaki ilgili fakültedeki ders görevlendirmeleri hariç fiili ça!ışma kapsamında
değerlendirilmez ve sağlık ıesisinde aktif çalışılan günlerden sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükünler

protokolün sonlındınlnısı
MADDE t3 - (1) Taraflann bir yıl önceden yazlı olarak bildirmesi şrtıyla protokol

gerckçe aranmaksızın sona erdirilebilir. Fesih ya da protokoltin sona erdirme kaıan alındığnda
protokolteı içinde bulunulan mali yılın sonunda sona erdirilir.

(2) Birlikte kullanım protokolü feshedildiğinde;

a) Döner sennaye nakit hesabında yer alan futar, birlikle kullanıma geaildiği taıihteki
aktif ve pasif oıanlan dikkate alınmak sureti ile aynhr ve Üniversiıenin payı döner sennaye

hesabına aktanlır.

b) Taşınır mal varlıklan. demirbaş klydının olduğu tarafa devir tutanağı ile devredilir.

ulk §
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protokolün süresi
MADDE t2- (l) Protokolitn sihesi 6 (ALTI) yıldu.
(2) Birlikıe kullanm protokoliintin imzalanmasından iıibaren en geç alu ay içerisinde

fiilen birlikte kullanıma geçilir. Bu süre içerisinde fiilen birlihe kullanıma geçilıneınesi halinde
protokol kendiliğinden sona ercr. Döner sermaye hesaplannrn birleŞirildiği tarü, fiilen birlikle
kullanıma gçildiği tarihtir.

(3) Siırenin bitiminden 6 ay önce taraflardan biri yazılı olarak sona erdirme bildirimi
yapmadıkça protokol aynı siireyle uzatılmış sayılır.



' Sözleşmelerin niteliğ, süresi ve fcıhi
MADDE 14- (1) Birlikıe kullanımdaki sağhk tesisi tarafından, iiniveısitenin tıp fakütesi

re{iş+elrhüiği*kflle§i öğretim eleman|an ve bunlann kadrosunda bulunan öğptim elemanı
dışındaki diğer personel ile ilgili fakülte dekanının göri§ü alınarak, ayn ayn bireysel södeşme
imzalanabilir.

(2) Birlikte kullanımdaki iirıiversitenin tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışındaki
iiniversite personeli ile de rektöriin görtlşü alınaıak söz|eşme imzalanabilir.

(3) Birlikte kullanım kapsamında imzalanacak sözleşmelere esas teşkil etmek tDere ilgili
fakültenin öğretim elemanı ve diğer personelinin listesi dekan tarafindan görüşüyle birlikte
kullanımdaki hasıanenin başhekimliğine gönderilir.

(4) Sözleşmesi sona erdirilen veya yenilenmeyen üniversite personelinin hastanedeki
görevi sona erer ve bu personel iinivenitedeki diğer görevlerini yiirüEneye devam eder.

(5) Stiresinden önce hastane yönetimi tarafindan sözleşmeler feshedilebileceği gibi,
dekanın uygun göri§ü ile öğretim elemanı tarafindan da sözleşme feshedilebilir. Bu talebe
ilişkin işlemler hastane yönetimi taıafindan eğitim ve sağlık hizxnet sunumunda aksamalaıa
sebebiyet vermeyecek şkilde en geç üç ay içerisinde tamamlanır.

özel hükümler
MADDE 15- Bu södeşme halihazrda Sağlık Bakanlığı ADIYAMAN Eğitim ve

Araştırma Hastanesi (5t5 Tescilli yıtığı sıhip) ile:

(l) Hılen tırıilırcı Ek-2 Hizmct Binısı olınk ıdlındınlın, Kıdın Doğum ve
Çocuk Hastınesi olırık kullınılın Adıyımın Üniversitcsi'ne bığlı l94 teıcitli
yıtığı sıhip ğtim ve ınştırmı merkezi,

(2) Adıyımın Ünivenitesi sınırlın içerisinde 2019 dı ıçılın Semt poliktiniğ için
geçerlidir.

Prof, Dr, met T KlNı

ün Rektörü Kımu H eleri GeneI Müdürll

EKİ: Tışınır Kıyıt Listesi (l0 Sıfı)

NOTı ilk Afitiısyon protokolü 2012 ile yıpılmış, 2014 de güncel|enm§ ve
Üniveniteniz Tıp Fıküttesine ıit Tışınırlır ise 27.04.2015 tırihinde Sığlık Bıkınlığ
Adıyının Eğitim ve Arıştırmı Hıstınesine Teslim_Tesellüm Tutınığ ile verilm§tir.

'/ 
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yürlirtük

MADDE 16 - (l) Bu protokol taraflarca inızalaıdrğı tarihte y{lr{blllğe girer.

Yürütne
MADDE 17- (l) Bu protokol hiikiimlerini Sağl* Bakanl,ğı adına Kamu Hasuneleri

Genel Müdürii ve ADIYAMAN Üniversitesi Rekıörti yiıriıtür.t|frİhün 9l l1ıllgı_ğ

Prof. Dr. Mehmet TURGUT
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