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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

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

gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliğine yönelik 

faaliyetleri yürütecek Millî Mayın Faaliyet Merkezinin görev, yetki ve sorumluluklarına 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

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

ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları 

kapsar. 

(2) Millî Mayın Faaliyet Merkezi, Bakanlar Kurulu kararı ile görevlendirilmesi 

hâlinde yurt dışında da faaliyet gösterebilir. 

(3) 24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı 

Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun kapsamında yürütülen 

faaliyetler, bu Kanun kapsamı dışındadır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında; 

a) Akreditasyon: Askerî unsurlar dâhil tüm kurum ve kuruluşların teşkilatının, 

teçhizatının, eğitim seviyesinin ve çalışma usullerinin, mayın ve/veya patlamamış mühimmat 

temizleme işlemi için belirlenen standartlara uygunluğunun kontrol ve takip edilerek 

yetkilendirilmesini, 

b) Bakan: Millî Savunma Bakanını, 

c) Bakanlık: Millî Savunma Bakanlığını, 

ç) İnsani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme: Mayın ve/veya 

patlamamış mühimmatın bulunduğu alanın herhangi bir amaçla kullanıma açılmasına yönelik, 

zaman ve maliyet baskısı olmadan, çalışanların ve üçüncü şahısların can güvenliğine öncelik 

verilerek sürdürülen faaliyetlerin tamamını, 



d) Kalite güvence faaliyeti: Mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği yapan 

kuruluşun çalışma etkinliğini bozmayacak şekilde, bu kuruluşun belirlenen standartlara uygun 

çalışıp çalışmadığının takip ve kontrol edilmesi, tespit edilen aksaklıklara anında müdahale 

edilerek düzeltilmesinin sağlanması, gerektiğinde standartlara uygun temizlik yapıldığından 

şüphe edilen alanların yeniden temizlettirilmesi, risk tespit edilen durumlarda işin 

durdurulması ve tüm bu hususların Merkeze düzenli olarak rapor edilmesi faaliyetini, 

e) Kalite kontrol faaliyeti: Mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliği yapılan 

alanın Merkez tarafından belirlenen orandaki kısmının, örnekleme yöntemiyle yeniden 

temizlik işlemine tabi tutulması suretiyle kontrol edilmesini, 

f) Mayın: Kara, deniz ve hava araçlarını tahrip etmek veya hasara uğratmak, personeli 

öldürmek ve yaralamak suretiyle muharebe edemez duruma getirmek amacıyla, bir kap 

içerisine yerleştirilmiş olan patlayıcı, aydınlatma veya kimyasal harp maddelerini, 

g) Mayın faaliyeti: Mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme işlemini ve bu 

işlemin gerçekleştirilmesi ile ilgili diğer faaliyetleri, 

ğ) (Değişik: 15/8/2016-KHK-671/17 md.; Aynen kabul: 9/11/2016-6757/14 md.) 

Merkez: Millî Mayın Faaliyet Merkezini, 

h) Millî mayın faaliyet planı: Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde bulunan mayın 

ve/veya patlamamış mühimmat ile kirletilmiş bölgelerin, belirlenen önceliklere göre yıllık ve 

üç yıllık temizleme planlarını, bu faaliyetlere ilişkin kaynak planlamasını, dönem içinde 

mayın faaliyeti ile ilgili gerçekleştirilmesi planlanan diğer faaliyetleri içeren planı, 

ı) Millî mayın temizleme standartları: Uluslararası mayın temizleme standartlarında 

belirtilen esaslar doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleştirilecek 

mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerinde aranacak ve uygulanacak 

esasların yer aldığı dokümanı, 

i) Patlamamış mühimmat: İşleme tabi tutulmuş, tapalanmış, kurulmuş veya 

kurulmamış, kullanılmak üzere hazırlanmış veya kullanılmış ancak işlevini yerine getirmede 

başarısız olmuş mühimmatı, 

j) Sertifikasyon: Mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme sürecinin sonunda, 

temizlik faaliyetlerinin istenen standartlarda ve derinlikte gerçekleştirildiğine, temizlik 

yapılan arazinin temizliği yaptıran kuruluşa devredildiğine ilişkin düzenlenen; temizliği 

yapan, temizlik sürecini denetleyen ve temizlik faaliyetini yaptıran kuruluşlar tarafından imza 

altına alınan belgeyi, 

k) Uluslararası mayın temizleme standartları: Birleşmiş Milletler tarafından, mayından 

etkilenen ülkelerce yürütülen insani amaçlı mayın temizleme faaliyetlerinin planlanması, 

uygulanması ve yönetilmesi konularında rehber doküman olarak kullanılması maksadıyla 

hazırlanarak yayımlanan dokümanı, 

ifade eder. 



İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Görevler 

Kuruluş12 

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

amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizleme faaliyetlerine yönelik politikaları 

belirlemek, bu faaliyetleri planlamak ve yönetmek, belirlenen esaslara uygun olarak 

gerçekleştirilmesini takip etmek, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla gerekli 

koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla Bakanlığa bağlı müstakil daire başkanlığı 

olarak Millî Mayın Faaliyet Merkezi kurulmuştur. 

 

Görev, yetki ve sorumluluklar 

MADDE 5 – (1) Merkezin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili 

bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak; millî politika, strateji, öncelikler ve iş 

planlarını içeren millî mayın faaliyet planını oluşturmak ve Bakanlar Kurulunun onayına 

sunmak. 

b) Millî mayın faaliyet planını uygulamak, yürütülen faaliyetleri takip ve kontrol 

etmek, aksaklıklarla ilgili tedbir almak. 

c) Millî mayın temizleme standartlarını hazırlamak, güncellemek ve yayımlamak. 

ç) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetlerinin ulusal düzenlemelere ve 

uluslararası mayın temizleme standartlarına uyumlu olarak yürütülmesini sağlamak. 

d) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetleri konusundaki gelişmeler hakkında 

Bakanlar Kuruluna rapor vermek, kamuoyuna ve ihtiyaç duyulan yerlere açıklamalarda bulunmak. 

e) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat mağdurlarına yardım konusunda, yasal 

düzenlemeler kapsamında yürütülen işlemleri takip etmek ve gerektiğinde iyileştirici önlemler 

alınmasına yönelik girişimlerde bulunmak. 

f) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat içerdiği bilinen veya şüphelenilen alanlara ilişkin 

bilgileri, bu kapsamda gerçekleştirilen keşif faaliyetlerini, bu alanların bulundukları bölgeye, bölge 

halkına ve ulusal menfaatlerimize etkisini, söz konusu alanların temizlenmesinin sağlayacağı fayda 

ve mahsurları, temizlenen alanlara ilişkin bilgi ve raporları, mayın ve patlamamış mühimmat kaza 

ve olayları ile bu kaza ve olaylardan etkilenenlere ilişkin detaylı ve istatistiki bilgileri, mayın risk 

eğitimi kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan işlemleri, ayrıca mayın faaliyetleri kapsamında 

ihtiyaç duyulan her türlü bilgiyi takip etmek, yönetmek ve istatistiki veriler üretmek maksadıyla, 

mayın faaliyetleri bilgi yönetim sistemini kurmak ve işletmek. 
                                                           
1 15/8/2016 tarihli ve 671 sayılı KHK’nin 18 inci maddesiyle, bu maddede yer alan  “Bakana bağlı 

olarak Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanlığı” ibaresi “Millî Mayın Faaliyet Merkezi” şeklinde 

değiştirilmiş olup, daha sonra bu hüküm 9/11/2016 tarihli ve 6757 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle 

aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. 
2 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 173 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “amacıyla” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlığa bağlı müstakil daire başkanlığı olarak” ibaresi eklenmiş, 

daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 167 nci maddesiyle aynen kabul 

edilerek kanunlaşmıştır. 



g) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat sorunu ve toplum üzerindeki farklı etkilerine 

ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapmak amacıyla bilgi toplama ve analiz sistemi tesis etmek. 

ğ) Merkezin faaliyetlerinin etkili yönetimini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulacak iç 

sistemleri ve usulleri oluşturmak. 

h) Mayın ve/veya patlamamış mühimmat faaliyetini gerçekleştirecekleri akredite etmek, 

yapacağı denetimlerde aykırı bir durum tespit etmesi hâlinde akreditasyonları iptal etmek. 

ı) Kalite güvence ve kalite kontrol faaliyetleri ile sertifikasyon işlemlerini gerçekleştirmek. 

(2) Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanı; Merkezin hizmetlerini mevzuata, 

millî mayın faaliyet planına ve kuruluş amaçlarına uygun olarak yürütmek ve faaliyet alanına 

giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla 

görevli olup, Merkezin icraatından ve emri altındakilerin faaliyetlerinden ve işlemlerinden 

(…)3 sorumludur.(3)4 

(3) Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanı ve Merkezin her kademedeki 

yöneticileri, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir 

kısmını astlarına devredebilirler.5(4) 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Personele İlişkin Hükümler 

Sözleşmeli personel çalıştırma 

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

tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel 

çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda 

sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlar 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 

Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

sigortalı sayılır. (Değişik üçüncü cümle: 17/4/2017-KHK-690/15 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-

7077/13 md.) Bunlara ödenecek ücretin net tutarı, birinci dereceli Millî Savunma Uzmanına 

ödenen aylık net tutarının yıllık ortalamasının %150’sini aşmamak üzere Bakan tarafından tespit 

edilir. Çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı elliyi geçemez. 

                                                           
3 15/8/2016 tarihli ve 671 sayılı KHK’nin 18 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Millî Mayın 

Faaliyet Merkezi Başkanı” ibaresi “İnşaat Emlak ve Millî Mayın Faaliyet Merkezi Genel Müdürü” 

şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “Bakana karşı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış olup 

daha sonra 9/11/2016 tarihli ve 6757 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle bu hüküm ;" …“Millî Mayın 

Faaliyet Merkezi Başkanı” ibaresi “Genel Plan ve Prensipler Genel Müdürü” şeklinde değiştirilmiş 

aynı fıkrada yer alan “Bakana karşı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.”” şeklinde değiştirilerek 

kabul edilmek suretiyle kanunlaşmış ve düzenlemeye uygun olarak metne işlenmiştir. 
4 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 174 üncü maddesiyle, bu fıkralarda yer alan “Genel Plan ve 

Prensipler Genel Müdürü” ibareleri “Millî Mayın Faaliyet Merkezi Dairesi Başkanı” şeklinde 

değiştirilmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 168 inci maddesiyle 

aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır. 
5 15/8/2016 tarihli ve 671 sayılı KHK’nin 18 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Millî Mayın 

Faaliyet Merkezi Başkanı” ibaresi “İnşaat Emlak ve Millî Mayın Faaliyet Merkezi Genel Müdürü” 

şeklinde değiştirilmiş olup daha sonra 9/11/2016 tarihli ve 6757 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle bu 

hüküm ;" …Millî Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı” ibaresi “Genel Plan ve Prensipler Genel 

Müdürü” şeklinde değiştirilmiş….” olarak  değiştirilerek kabul edilmek suretiyle kanunlaşmış ve 

düzenlemeye uygun olarak metne işlenmiştir. 



(2) Merkezde çalıştırılacak sözleşmeli personelin hizmete alınmaları, görev ve 

yetkileri, nitelikleri, disiplin esasları, yükümlülükleri, sözleşmenin fesih hâlleri ile diğer 

hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir. 

 

Görevlendirme 

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

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve 

kuruluşlarında çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak 

ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Merkezde görevlendirilebilir. 

Merkezin bu konudaki talepleri, ilgili kurum ve kuruluşlarca öncelikle sonuçlandırılır. Bu 

madde kapsamında görevlendirilen personel, kurumlarında aylıklı izinli sayılır. İzinde oldukları 

sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam eder ve bu süreler terfi ve emekliliklerinde 

hesaba katılır. Bunların geçici görev yollukları Merkez tarafından ödenir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Bütçe ve mali işlemler 

MADDE 8 – (1) Merkezin yürüteceği faaliyetlere ilişkin giderler, Bakanlık bütçesine 

bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. 

(2) Millî mayın faaliyet planında yer alan projeler kapsamında gelecek yıllara yaygın 

yüklenmelere girişmeye Bakan yetkilidir. 

 

Tedarik işlemleri 

MADDE 9 – (1) Merkez tarafından mayın faaliyetlerine ilişkin yapılacak mal ve 

hizmet alımları, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılır ve bu alımlarda eşit koşullarda yerli firmalara 

öncelik verilir. 

 

Muafiyet 

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

patlamamış mühimmat temizliği faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere yurt dışından 

getirilecek her türlü araç, makine, teçhizat ve mayın aramak üzere eğitilmiş hayvanlar gümrük 

vergilerinden muaftır. 

 

Yetki devri 

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

veya projelerin Maliye Bakanlığınca belirlenecek belli bir limite kadar olan kısmının 

güncelleme yetkisini Bakana devredebilir. 

 



MADDE 12 ilȃ 14 - (21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 15 – (8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 16 – (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 17 ilȃ  19 – (6/5/1960 tarihli ve 7471 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Giyecek ve Teçhizatı Kanunu  ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 20 ilȃ 37 – (4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç 

Hizmet Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 38 – (26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 39 ilȃ 62 – (27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 63 – 64 – (4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare 

Mahkemesi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 65 – 66 – (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, 

Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 67 ilȃ 71 – (17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp 

Akademisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 72 ilȃ 76 – (10/6/1985 tarihli ve 3225 sayılı Millî Savunma Bakanlığı, 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar ile Asker 

Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun  ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 77 ilȃ 79 – (18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 80 – (28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 



MADDE 81 – 82 – (24/5/1989 tarihli ve 3563 sayılı Harp Akademileri Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 83 ilȃ – 89 – (5/4/2001 tarihli ve 4636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı 

Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri 

Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 90 – (13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 

İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 91 – 92 – (4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 93 ilȃ 95 – (24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Besleme Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 96 ilȃ 98 – (10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er 

Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 99 ilȃ 108 – (31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Disiplin Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 

 

MADDE 109 – (9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir.) 

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 110 – a) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile ilgili olup 

yerine işlenmiştir. 

b) 6/5/1960 tarihli ve 7471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay ve 

Astsubaylarının Giyecek ve Teçhizatına Dair Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.   

c) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ile ilgili 

olup yerine işlenmiştir. 

ç) 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu ile 

ilgili olup yerine işlenmiştir.  



Devam eden faaliyetler 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Merkezin kuruluş işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, 

ihalesi karara bağlanmış olan projelere ait işlemler, ihaleyi yapan kurum tarafından yapılan 

her türlü işlem hakkında Merkeze rapor vermek suretiyle yürütülmeye devam edilir. İhalesi 

karara bağlanmamış olan projelere ait işlemler ise Merkez tarafından yapılacak plan dâhilinde 

Merkeze devredilir. 

 

Yürürlük 

MADDE 111 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 112 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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