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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT

GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ
BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belirli canlı tırnaklı hayvanların ithalatında

ve transit geçişlerinde uygulanacak hayvan sağlığı şartları ile izinli ülke listelerinin hazırlan-
masına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) İzinli ülke: Bu Yönetmeliğin Ek-1’inde listelenen canlı tırnaklı hayvanların Türki-

ye’ye ithalatı için izin verilen ülke ya da ülkenin bir bölümünü,
c) Resmi veteriner hekim: Canlı hayvanların sağlık denetimlerini ve resmi sertifikas-

yonunu gerçekleştirmek için ihracatçı ülke veteriner makamı tarafından yetkilendirilen veteri-
ner hekimi,

ç) Tırnaklı hayvan: Ek-1’de listelenen hayvanları,
ifade eder.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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İKİNCİ BÖLÜM
Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı İçin Geçerli

Hayvan Sağlığı Şartları

İzinli ülkeler
MADDE 4 – (1) Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Ba-

kanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilir.
(2) Ek-1’de listelenen hayvanların sağlık durumu ve ihracatçı ülke tarafından bu hay-

vanlar için verilen garantiler dikkate alınarak, söz konusu ülkenin topraklarının tamamı veya
bir bölümü için izin verilebilir. Bu amaçla, ilgili uluslararası standartlar temel alınarak, izinli
ülkenin söz konusu standartları, özellikle kendi topraklarındaki bölgeselleştirmeyi nasıl ve ne
ölçüde uyguladığı ile diğer ülkelerden yapılan ithalatlarda hangi sağlık şartlarını uyguladığı
dikkate alınır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen canlı tırnaklı hayvanların ithalatı veya
transit geçişi için verilen izin ilgili ülkenin hayvan sağlığı durumuna göre askıya alınabilir veya
iptal edilebilir.

İzinli ülke listelerinin hazırlanması
MADDE 5 – (1) İzinli ülke listeleri aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak hazır-

lanır.
a) Türkiye’nin sağlık ve çevresel statüsünü riske sokabilecek ihracatçı ülkedeki çiftlik

hayvanlarının, diğer evcil ve yabani hayvanların sağlık statüsü, özellikle egzotik hayvan has-
talıkları ve her yönüyle genel sağlık ve çevresel durumu,

b) İhracatçı ülkenin hayvan sağlığı ve refahıyla ilgili mevzuatı,
c) Yetkili veteriner makamı ve denetim birimlerinin organizasyon yapısı, bu birimlerin

yetkileri, tabi oldukları denetimler ile ulusal mevzuatı etkin bir biçimde uygulamalarını sağla-
yabilmek adına personel ve laboratuvar kapasitesi de dahil olmak üzere bu birimlerin imkan-
ları,

ç) İhracatçı ülke yetkili veteriner makamı tarafından Türkiye’de uygulanan hayvan sağ-
lığı şartlarının veya eşdeğer hayvan sağlığı şartlarının uygulanabileceğine dair verilen güven-
celer,

d) İhracatçı ülkenin Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı (OIE) üyesi olup olmadığı, özel-
likle OIE tarafından listelenen hastalıklar olmak üzere topraklarında bulaşıcı veya salgın hayvan
hastalıklarının varlığına ilişkin ihracatçı ülke tarafından sağlanan bilgilerin düzenli ve hızlı
olup olmadığı,

e) Aşağıda belirtilen hususlarda Türkiye’yi doğrudan bilgilendireceğine dair ihracatçı
ülke tarafından verilecek garantiler;

1) Ek-2’de listelenen hastalıkların herhangi birinin ortaya çıkışının teyidinin ve bu has-
talıklarla ilgili aşılama politikasında yapılan herhangi bir değişikliğin takip eden 24 saat içeri-
sinde bildirimi,

2) İhracatçı ülkenin, özellikle canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ilişkin ulusal sağlık
kurallarındaki değişiklik önerilerinin uygun bir süre içerisinde bildirimi,

3) Topraklarındaki hayvan sağlığı statüsünün düzenli aralıklarla bildirimi.
f) İhracatçı ülkeden daha önce yapılan canlı hayvan ithalatlarından elde edilen dene-

yimler ve yapılan ithalat kontrollerinin sonuçları,
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g) İhracatçı ülkede Bakanlık tarafından yapılan denetim ve/veya tetkiklerin sonuçları,

özellikle yetkili makamların değerlendirme sonuçları ya da Bakanlık tarafından talep edildiği

takdirde gerçekleştirdikleri denetimler hakkında yetkili makamlar tarafından düzenlenen ra-

porlar,

ğ) Diğer ülkelerden yapılan ithalatlara ilişkin mevzuatı da kapsayan, bulaşıcı veya salgın

hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrolüyle ilgili ihracatçı ülkede yürürlükte bulunan mev-

zuat ve bunların uygulamaları.

İzinli ülke listelerinin yayınlanması

MADDE 6 – (1) Bakanlık, 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen listelerin gün-

cel halinin kamuoyu tarafından ulaşılabilir olmasını sağlar. Söz konusu listeler hayvan sağlığı

ve halk sağlığı amacıyla oluşturulmuş başka listelerle birleştirilebilir ve sağlık sertifikası modeli

içerebilir.

(2) İzinli ülke listeleri Bakanlık resmi internet sitesinde yayınlanır.

Özel hayvan sağlığı şartları

MADDE 7 – (1) Bakanlık, canlı tırnaklı hayvanların izinli ülkelerden ithalatı veya tran-

sit geçişleri için özel hayvan sağlığı şartlarını belirler. Bu şartların belirlenmesinde aşağıda yer

alan hususlar dikkate alınır.

a) İlgili hayvan türleri,

b) Hayvanların yaşı ve cinsiyeti,

c) Hayvanların planlanan varış yeri ya da kullanım amacı,

ç) Hayvanların ithalatından sonra yurtiçinde uygulanacak ilave tedbirler.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen özel hayvan sağlığı şartları, hayvanların

duyarlı olduğu hastalıklarla ilgili Türkiye’nin mevzuatında düzenlenen kurallar temel alınarak

belirlenir.

(3) İhracatçı ülke tarafından verilen resmi sağlık garantilerinin Türkiye tarafından res-

men kabul edilebilecek denklikte olması durumunda, özel hayvan sağlığı şartları söz konusu

garantiler temel alınarak belirlenebilir.

İzinli ülkeler tarafından verilecek garantiler

MADDE 8 – (1) Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ancak izinli ülkenin aşağıda be-

lirtilen garantileri vermesi halinde izin verilir.

a) Hayvanların, Ek-2’de yer alan temel kriterler uyarınca hastalıklardan ari olan ve Ek-

2’deki listelenen hastalıklara karşı aşılanmış hayvanların girişinin yasak olduğu topraklardan

gelmesi,

b) Hayvanların, 7 nci maddede belirtilen özel hayvan sağlığı şartlarına uygun olması,

c) Türkiye’ye sevkleri için yüklenmeden önce hayvanların 7 nci maddede bahsedilen

özel hayvan sağlığı şartlarıyla belirlenecek olan süre boyunca izinli ülkenin topraklarında kal-

ması,

ç) Türkiye’ye sevklerinden önce, hayvanların sağlıklı olduklarından ve özellikle yem

ve su verilmesi olmak üzere, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde belirtilen nakliye şart-

larının yerine getirildiğinden emin olmak için resmi veteriner hekim tarafından kontrolden ge-

çirilmiş olması,
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d) 10 uncu maddeye uygun olarak Bakanlıkça modeli belirlenen veteriner sağlık serti-

fikasının hayvanlara eşlik etmesi,

e) Türkiye’ye varışında veteriner sınır kontrol noktasında hayvanların kontrol ettiril-

mesi.

İstisnai durumlar

MADDE 9 – (1) Bakanlık, aşağıda belirtilen hayvanlar için 7 nci ve 8 inci maddelere

istisna olarak veteriner sağlık sertifikası modelleri de dahil olmak üzere, izinli ülkelerden canlı

tırnaklı hayvanların ithalatı veya transit geçişleri için özel düzenlemeler getirebilir.

a) Kendilerinin ticari işlemlere konu olmadığı spor etkinliklerine, sirklere, gösterilere

ve sergilere katılımı amaçlanan hayvanlar,

b) Hayvanat bahçelerine, eğlence parklarına ve deney laboratuvarlarına gönderilmesi

amaçlanan hayvanlar,

c) Hayvan refahı amacıyla gerekli olan ve Bakanlıkça belirlenen yerler haricinde ülke

içerisinde hiçbir yerde duraklama yapmaksızın gümrük ile resmi veteriner hekim onayı ve gö-

zetimi altında onaylı veteriner sınır kontrol noktası üzerinden ülke topraklarından transit geçiş

yapan hayvanlar,

ç) Ev ve süs hayvanı olarak sahiplerine eşlik eden hayvanlar,

d) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen amaçlarla Türkiye’den

gönderilen ve 30 gün içerisinde geri getirilen hayvanlar,

e) Nesli tehlike altındaki türler.

(2) Bakanlık, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine istisna olarak Ek-2’de lis-

telenen hastalıkların görüldüğü ve/veya bu hastalıklara karşı aşılamaların uygulandığı izinli

ülkelerden canlı tırnaklı hayvanların ithalatı veya transit geçişi için özel şartlar düzenleyebilir.

Bu madde kapsamındaki istisnalar her ülke için ayrı olarak belirlenir.

(3) Bakanlık, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine istisna olarak sağlık duru-

mundaki değişikliklerden dolayı canlı tırnaklı hayvanların ithalat veya transit geçiş izinleri as-

kıya alınmış veya yasaklanmış izinli ülkelere, bu izinlerin yeniden başlatılabilmesi için süre

belirleyebilir. Bununla birlikte, ilgili ülke tarafından da her türlü ilave şartın yerine getirilmesi

gerekir. Hayvanların ithalat veya transit geçişlerinin yeniden başlatılmasına karar verilmesi

durumunda aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

a) Uluslararası standartlar,

b) İzinli ülke veya bölgenin coğrafi olarak sınırlı bir kısmında Ek-2’de listelenen has-

talıklardan biriyle ilgili bir salgın veya epizootiyolojik olarak birbirleriyle bağlantılı birden

fazla salgının görülüp görülmediği,

c) Salgınların belirli bir süre içerisinde başarılı bir biçimde eradike edilip edilmediği.

Veteriner sağlık sertifikaları

MADDE 10 – (1) İthal edilecek veya transit geçiş yapmak üzere Türkiye’ye giriş ya-

pacak her hayvan sevkiyatı için Ek-3’teki şartlara uygun bir biçimde düzenlenmiş veteriner

sağlık sertifikasının ibraz edilmesi zorunludur.

(2) Veteriner sağlık sertifikası, bu Yönetmelikte ve hayvan sağlığıyla ilgili diğer mev-

zuatta belirtilen şartların veya 7 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamına giren durumlarda ise

bunlara eşdeğer hükümlerin yerine getirildiğini belgelemelidir.
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(3) Veteriner sağlık sertifikası halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvan refahıyla ilgili di-
ğer mevzuattaki gerekliliklere ilişkin sertifikasyon beyanlarını içerebilir.

(4) Bakanlık, izinli ülkedeki hayvan sağlığı durumuna göre veteriner sağlık sertifika-
larının kullanımını askıya alabilir veya iptal edebilir.

İhracatçı ülkelerde yapılacak denetim ve tetkikler
MADDE 11 – (1) Bakanlık, Türkiye’nin yürürlükteki hayvan sağlığı mevzuatına uy-

gunluğun veya eşdeğerliğin sağlanıp sağlanamadığının teyit edilmesi için ihracatçı ülkelerde
denetim ve/veya tetkikler yapabilir.

(2) Bakanlık, birinci fıkra kapsamında gerçekleştirilen denetim ve/veya tetkiklerde ciddi
bir hayvan sağlığı riski tespit ederse, söz konusu risk denetim ve/veya tetkikinin yapılma ama-
cıyla doğrudan ilgili olmasa bile, ithalat ve transit geçiş izinlerinin askıya alınması veya iptal
edilmesi de dahil olmak üzere, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine
Dair Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen hayvan sağlığının korunması için gerekli olan
önlemleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 12 ‒ (1) Bu Yönetmelik, Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların Avrupa Birliğine

İthalatı ve Birlik Üzerinden Transit Geçişi İçin Hayvan Sağlığı Kurallarına İlişkin 26/4/2004
tarihli ve 2004/68/AT Sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum
çerçevesinde hazırlanmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında izinli ülke listeleri yayınlanın-

caya kadar, sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların ithalat ve transit geçişlerine,
Bakanlık tarafından halihazırda resmi internet sitesinde yayınlanan listelerde yer alan ülkeler-
den izin verilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen türler dışındaki, özellikle de kendilerinin
ticari işlemlere konu olmadığı spor etkinliklerine, sirklere, gösterilere ve sergilere katılımı ile
hayvanat bahçelerine, eğlence parklarına ve deney laboratuvarlarına gönderilmesi amaçlanan
hayvanların ithalat ve transit geçişlerine izin verilip verilmeyeceğine, bu Yönetmelik kapsa-
mında izinli ülke listeleri yayınlanıncaya kadar ve sadece hayvan hastalıkları nedeniyle ithalata
kısıtlama uygulanmayan ülkeler için, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeye göre karar
verilir.

Yürürlük
MADDE 13 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren üç yıl sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yü-

rütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İL VE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/11/2012 tarihli ve 28471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avukat: İl millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan hukuk hizmetleri biriminde ça-

lışan kadrolu avukatı,
b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
ç) Birim: İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde hizmetlerin yürütüldüğü maarif mü-

fettişleri başkanlığı, şube müdürlükleri, hukuk hizmetleri birimini,
d) Doğrudan il/ilçe millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar: Maarif Müfettişleri

Başkanlığı, il millî eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan hukuk hizmetleri birimi ile sivil
savunma hizmetleri bürosu ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel bü-
royu,

e) Hukuk hizmetleri birimi: Muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin
her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere oluşturulan birimi,

f) Hukuk hizmetleri yetkilisi: Birden fazla avukatı bulunan il millî eğitim müdürlükle-
rinde hukuk hizmetleri biriminin yönetimi, sevk ve idaresinden sorumlu olmak üzere hukuk
hizmetleri yetkilisi olarak görevlendirilen avukatı,

g) Millî eğitim müdürlüğü: Millî Eğitim Bakanlığının il/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,
ğ) Millî eğitim müdürü: İl/ilçe millî eğitim müdürünü,
h) Müfettiş: Maarif müfettişini,
ı) Müfettiş yardımcısı: Maarif müfettiş yardımcısını,
i) Özel büro: İl/ilçe millî eğitim müdürü, ilgili mevzuatı ile kendisine verilen görevlerini

yerine getirirken gerekli görmesi halinde kendisine yardımcı olmak üzere oluşturduğu büroyu,
j) Personel: İl millî eğitim müdürü, il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim

müdürü, şube müdürü ile doğrudan il/ilçe millî eğitim müdürlerine bağlı birimlerin/büroların
yönetim, sevk ve idaresinden sorumlu olanların dışındaki personeli,

k) Sivil savunma hizmetleri bürosu: Sivil savunma hizmet ve faaliyetlerinin yürütüldüğü
büroyu,

l) Sivil savunma hizmetleri yetkilisi: Birden fazla sivil savunma uzmanı bulunan il millî
eğitim müdürlüklerinde sivil savunma hizmetleri bürosunun yönetimi, sevk ve idaresinden so-
rumlu olmak üzere sivil savunma hizmetleri yetkilisi olarak görevlendirilen uzmanı,

ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) İl millî eğitim müdürlüğü, illerde (merkez ilçeler dahil) doğrudan il

millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar ile şube müdürü kadro sayısına göre birleştirilerek
veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri; ilçe millî eğitim müdürlüğü ise ilçelerde,
doğrudan ilçe millî eğitim müdürüne bağlı özel büro ile şube müdürü kadro sayısına göre bir-
leştirilerek veya ayrılarak teşkilatlandırılan şube müdürlükleri eliyle millî eğitim hizmetlerini
yürütür.

(2) İl millî eğitim müdürlüğü bünyesinde hukuk hizmetleri birimi oluşturulur. Hukuk
hizmetleri birimi avukatlar ve büro personelinden oluşur. Birden fazla avukat çalıştırılan il
millî eğitim müdürlüklerinde il millî eğitim müdürünce bir avukat hukuk hizmetleri yetkilisi
olarak görevlendirilir.
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(3) İl millî eğitim müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç duyulması halinde sivil savunma hiz-
metleri bürosu oluşturulur. Sivil savunma hizmetleri bürosu sivil savunma uzmanları ve büro
personelinden oluşur. Birden fazla sivil savunma uzmanı çalıştırılan il millî eğitim müdürlük-
lerinde il millî eğitim müdürünce bir uzman sivil savunma hizmetleri yetkilisi olarak görev-
lendirilir.

(4) Millî eğitim müdürleri ihtiyaç duymaları halinde kendilerine yardımcı olmak üzere
özel büro oluşturabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci, altıncı ve yedinci fıkralar
eklenmiştir.

“(1) Millî eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik planlarını, mev-
zuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve koordine ederek
etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek ile görevli ve sorumludurlar. Millî eğitim müdürleri,
bu görevlerini il ve ilçe yöneticileri arasında yapacakları iş bölümü çerçevesinde yürütür.”

“(3) İl/ilçe millî eğitim şube müdürü, sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek millî
eğitim müdürlüğü adına toplantılara katılmak, doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı
birimler/bürolar hariç, birimlerle/bürolarla ilgili yazışmaları ve belgeleri millî eğitim müdürü
adına imzalamak, ilçe millî eğitim müdürlüğüne vekâlet etmek ve millî eğitim müdürü tara-
fından verilen diğer görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.”

“(4) Millî eğitim müdürlüklerinde bulunan tesis müdürleri, tesislerle ilgili millî eğitim
müdürünün vereceği görevleri mevzuat çerçevesinde yürütürler.”

“(5) Doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimlerin/büroların yönetimi, sevk ve ida-
resinden yetkilendirilenler ve sorumlu olarak görevlendirilenler; sorumluluklarına verilen hiz-
metleri yürütmek, birimleri/büroları ile ilgili konularda millî eğitim müdürü adına toplantılara
katılmak, yazışmaları ve belgeleri imzalamak ve millî eğitim müdürü tarafından verilen diğer
görevleri yürütmekle görevli ve sorumludurlar.”

“(6) Birimlerin/büroların yönetimi, sevk ve idaresinden sorumlu olanlar, kendilerine
bağlı personelin görev dağılımlarının dengeli bir şekilde yapılmasından sorumludur.”

“(7) Personel, kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak hızlı, etkin ve verimli
bir şekilde yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Maarif Müfettişleri Başkanlığı
MADDE 7 – (1) Maarif müfettişleri başkanlığı görevlerini, 24/5/2014 tarihli ve 29009

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı
ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A
ve 7/B maddeleri eklenmiştir.

“Hukuk hizmetleri biriminin görevleri ve iş bölümü
MADDE 7/A – (1) Hukuk hizmetleri biriminde görev yapan avukatlar, Millî Eğitim

Bakanlığı Hukuk Müşavirliği mevzuatı çalışma hükümlerine göre görevlerini yerine getirir.
(2) Hukuk hizmetleri yetkilisi;
a) Sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek, birimi ile ilgili konularda millî eğitim

müdürü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri imzalamak ve millî eğitim müdürü
tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesinden,

b) Kendisi de dâhil olmak üzere birimde görev yapan avukatların görevlerinin dengeli
bir şekilde dağıtılmasından, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinden,
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c) Birimde görevlendirilen büro personelinin görevlerinin dengeli bir şekilde dağıtıl-
masından, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinden,

yetkili ve sorumludur.”
“Sivil savunma hizmetleri bürosunun görevleri ve iş bölümü
MADDE 7/B – (1) Sivil savunma hizmetleri biriminde görev yapan uzmanlar, 5/8/2010

tarihli ve 27663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statü-
leri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirir.

(2) Sivil savunma hizmetleri yetkilisi;
a) Sorumluluğuna verilen hizmetleri yürütmek, birimi ile ilgili konularda millî eğitim

müdürü adına toplantılara katılmak, yazışmaları ve belgeleri imzalamak ve millî eğitim müdürü
tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesinden,

b) Birimde görevlendirilen sivil savunma uzmanı ve büro personelinin görevlerini den-
geli bir şekilde dağıtılmasından, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinden

yetkili ve sorumludur.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Millî eğitim müdürlükleri;
a) Temel Eğitim,
b) Ortaöğretim,
c) Mesleki ve Teknik Eğitim,
ç) Din Öğretimi,
d) Özel Eğitim ve Rehberlik,
e) Hayat Boyu Öğrenme,
f) Özel Öğretim Kurumları,
g) Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri,
ğ) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav,
h) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim,
ı) Strateji Geliştirme,
i) İnsan Kaynakları Yönetimi,
j) Destek,
k) İnşaat ve Emlak,
hizmetleri ile doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı birimler/bürolar eliyle millî eğitim

hizmetlerini yürütür.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine (10)

numaralı alt bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki (11) ve (12) numaralı alt bentler eklenmiş
ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“11) Okul sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,”
“12) Eğitim, danışmanlık hizmetlerinin yazışma ve koordinesinin yürütülmesini sağ-

lamak.”
“(2) Birinci fıkradaki görevler gerektiğinde birimler arası koordine kurularak yürütü-

lebilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Ortaöğretime ilişkin hizmetler aşağıda belirtilmiştir:
a) Ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin başarılarının artırılmasına ilişkin inceleme

ve araştırmalar yapılmasını sağlamak.
b) Ortaöğretim öğrencilerinin maddi, sosyal ve kişisel gelişim yönünden desteklenme-

sini koordine etmek.
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c) Öğretim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek.
ç) Devamsızlık ve okul terki riski altındaki öğrencilere ilişkin inceleme ve araştırmalar

yapılmasını sağlamak.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.
“l) Hakkında eğitim tedbiri kararı alınan çocukların eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yü-

rütmek.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinden

sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.
“k) Özel rehabilitasyon merkezlerinin iş ve işlemlerini yürütmek.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Bilgi işlem ve eğitim teknolojilerine ilişkin hizmetler aşağıda be-

lirtilmiştir:
a) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.
b) Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara

dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek.
c) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler

hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek.

ç) İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara
yön vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak.

d) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yü-
rütmek.

e) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
f) Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek.
g) Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek.
ğ) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak.
h) Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ı) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek.
i) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak.
j) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak.
k) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
l) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
m) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini

yapmak.
n) İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek.
o) Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ö) Fatih projesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri
MADDE 19 – (1) Ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerine ilişkin hizmetler aşağıda

belirtilmiştir:
a) Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle iş birliği içerisinde yürütmek.
b) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağla-

mak.
c) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
19/A maddesi eklenmiştir.

“Yükseköğretim ve yurt dışı eğitim hizmetleri
MADDE 19/A – (1) Yükseköğretim ve yurt dışı eğitime ilişkin hizmetler aşağıda be-

lirtilmiştir:
a) Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek.
b) Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yap-

mak.
c) Yurt dışında öğrenim görüp yurda dönen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (o) bendinde yer alan “Kamu Görevlileri Sendikaları
Kanunu” ibaresi, “Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” şeklinde değiş-
tirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ö), (p) ve (r) bentleri eklenmiştir.

“ğ) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık sürecinde haklarında uygulanacak performans
değerlendirmesi ve sınavlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,”

“ö) Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,”
“p) Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak,”
“r) Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) İl millî eğitim disiplin kurulu, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hü-
kümlerine göre oluşturulur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “valinin
başkanlığında, eğitimden sorumlu vali yardımcısı” ibaresi “valinin veya vali tarafından görev-
lendirilen eğitimden sorumlu vali yardımcısının başkanlığında”, aynı fıkrada geçen “il eğitim
denetmenleri başkanı” ibaresi, “maarif müfettişleri başkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdür
yardımcısı” ibaresi, “il millî eğitim müdür yardımcısı”; “il eğitim denetmenleri başkanı” ibaresi,
“maarif müfettişleri başkanı”, aynı maddenin beşinci fıkrasında geçen “en az üç ayda bir” iba-
resi “biri öğretim yılı başında, diğeri de öğretim yılı sonunda olmak üzere iki defa”   şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – (1) Millî eğitim müdürleri, Bakanlığın eğitim politikaları ve stratejik

planlarını, mevzuat ve programlar doğrultusunda yönetmek, yönlendirmek, denetlemek ve ko-
ordine ederek etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek; yazılı ve görsel basın, mesleki ör-
gütler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek; vatandaş memnuniyetinin artı-
rılmasına yönelik çalışmalar yapmak, bilgi edinme başvurularının ilgili birimlerle koordine
ederek yanıtlanmasını sağlamak, millî eğitim hizmetlerinden talep ve şikâyetler konusunda bil-
gilendirme ve yönlendirme işleri ile protokol iş ve işlemlerini yürütmek üzere millî eğitim mü-
dürlüklerinde doğrudan millî eğitim müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere yeterli sayıda
personelden oluşan özel büro oluşturabilir.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

18/11/2012 28471
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İş-
letmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin
mülga 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 6 – (1) İç Denetçi kadrolarına sınavsız atama yapılır. Bu kadrolara yapılacak
atamalarda aranacak şartlar aşağıda gösterilmiştir.

a) İç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

hizmet şartlarını taşımak,
3) Teşekkülde memur veya sözleşmeli statüde en az beş yıl fiili olarak görev yapmış

olmak,
4) Kamu İç Denetçi Sertifikası, CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified

Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment ) ve CGAP (Certified
Government Auditing Professional) sertifikalarından birine sahip olmak,

5) Yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait
Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

gerekir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15/D maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini mü-

teakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına
göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atanır.”

“(2) Teşekkülce, sınav duyurusunda belirtilerek atama yapılacak kadro ve pozisyonlar
için tercih alınmış ise, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları
yapılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/7/2006 26239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/3/2007 26457
2- 28/5/2008 26889
3- 27/11/2008 27067
4- 15/12/2010 27786
5- 3/8/2012 28373
6- 25/9/2014 29130
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

KOZMETİK ÜRÜN VEYA HAMMADDELERİNİN ETKİNLİK VE

GÜVENLİLİK ÇALIŞMALARI İLE KLİNİK ARAŞTIRMALARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gönüllüler üzerinde yapılacak olan kozmetik

ürün veya hammaddelerinin etkinlik çalışmaları, güvenlilik çalışmaları veya klinik araştırma-

larının yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi, geçerliliği ve diğer hususlarda bi-

limsel ve etik standartların sağlanması ve gönüllülerin haklarının korunmasına dair usûl ve

esaslar ile Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurullarının teşkili, görevleri, çalışma usûl ve

esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, gönüllüler üzerinde kozmetik ürün veya hammadde-

leri ile yapılacak olan etkinlik çalışmaları, güvenlilik çalışmaları veya klinik araştırmaları, ça-

lışma ve araştırma yapılacak yerleri, bu çalışmaları ve araştırma gerçekleştirecek gerçek veya

tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te-

mel Kanununun Ek 10 uncu maddesi, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı

Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci ve 40 ıncı

maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırmacı: Sorumlu araştırmacının gözetiminde kozmetik ürün veya hammadde-

lerinin etkinlik çalışmaları, güvenlilik çalışmaları veya klinik araştırmalarında görev alan ki-

şiyi,

b) Bilgilendirilmiş gönüllü olur formu: Çalışma veya araştırma hakkında ayrıntılı ve

anlaşılır bilgiler verilerek alınan rızayı yazılı şekilde ispatlayan belgeyi,

c) Ciddi istenmeyen etki: Geçici veya kalıcı fonksiyonel yetersizlik, sakatlık, hastanede

tedavi altına alınma, konjenital anomaliler veya ani yaşamsal risk ya da ölümle sonuçlanan is-

tenmeyen bir etkiyi,

ç) Çalışma veya araştırma protokolü: Kozmetik ürün veya hammaddelerinin etkinlik

çalışmaları, güvenlilik çalışmaları veya klinik araştırmalarının amacını, yöntemini, uygulanacak

istatistiksel yöntemleri ve çalışma veya araştırmaya ait düzenlemeleri detaylı olarak tanımlayan

belgeyi,
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d) Destekleyici: Kozmetik ürün veya hammaddelerinin etkinlik çalışmaları, güvenlilik

çalışmaları veya klinik araştırmalarının başlatılmasından, yürütülmesinden veya finanse edil-

mesinden sorumlu olan kişiyi, kurumu veya kuruluşu,

e) Gönüllü: Bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili mevzuat uyarınca, bizzat kendisinin

veya yasal temsilcisinin yazılı oluru alınmak suretiyle kozmetik ürünlerin etkinlik, güvenlilik

çalışmaları veya klinik araştırmalarına iştirak edecek kişiyi,

f)  Güvenlilik değerlendirmesi: Bir kozmetik ürün veya hammaddesi için; toksikolojik

karakteri, kimyasal yapısı ve maruz kalma seviyeleri, onun kullanımına sunulduğu hedef kit-

lenin veya uygulanacağı bölgenin belirgin maruziyet özellikleri göz önünde bulundurularak

yapılan değerlendirmeyi,

g) İstenmeyen etki: Bir kozmetik ürünün normal ya da öngörülebilir kullanımı sonra-

sında, insan sağlığını olumsuz etkileyen beklenmeyen bir etkiyi,

ğ) Kozmetik hammadde: Tek başına veya karışım hâlinde kozmetik ürün içinde koz-

metik etki sağlamak amacıyla veya yardımcı bileşen olarak kullanılan maddeyi,

h) Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu: Kozmetik ürün veya hammaddeleri ile

yapılacak çalışma veya araştırmaya katılacak gönüllülerin haklarının, sağlık yönünden güven-

liğinin ve esenliğinin korunması, çalışma veya araştırmanın ilgili mevzuata uygun şekilde ya-

pılmasının ve takip edilmesinin sağlanması amacıyla çalışma veya araştırma protokolü, araş-

tırmacıların uygunluğu, çalışma veya araştırma yapılacak yerlerin yeterliliği ve gönüllülerin

bilgilendirilmesinde kullanılacak yöntem ve belgeler, gönüllülerden alınacak olurlar hakkında

ve çalışma veya araştırmalar ile ilgili diğer konularda bilimsel ve etik yönden görüş vermek

üzere Kurumca teşkil edilecek veya onaylanacak bağımsız kurulları,

ı) Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu: 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu-

nun Ek 10 uncu maddesine göre Kurum bünyesinde teşekkül ettirilen danışma kurulunu,

i) Kozmetik ürün: İnsan vücudunun dış kısımlarına; epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar,

dudaklar ve dış genital organlarına veya dişler ile ağız mukozasına uygulanmak üzere hazır-

lanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek,

bunları korumak, iyi bir durumda tutmak veya vücut kokularını düzeltmek olan bütün madde

veya karışımları,

j) Kozmetik ürün veya hammaddelerinin etkinlik veya güvenlilik çalışmaları: Kozmetik

ürün veya hammaddelerinin etkinlik veya güvenlilik iddialarını araştırmak amacıyla gönüllüler

üzerinde yürütülen çalışmaları,

k) Kozmetik ürün veya hammaddelerinin klinik araştırmaları: Bir veya birden fazla

kozmetik ürünün klinik etkilerini ortaya çıkarmak ya da doğrulamak, istenmeyen etkilerini ta-

nımlamak, emilim, dağılım, metabolizma ve atılımlarını tespit etmek amacıyla insanlar üze-

rinde yapılan çalışma veya araştırmaları,

l) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunu,

m) Merkez: Kozmetik ürün veya hammaddelerinin etkinlik çalışmaları, güvenlilik ça-

lışmaları veya klinik araştırmaların yapıldığı yeri,
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n) Sorumlu araştırmacı: Çalışma veya araştırma konusu ile ilgili dalda, çalışma veya

araştırmanın gerektirdiği seviyede eğitimini tamamlamış, çalışma veya araştırmanın yürütül-

mesinden sorumlu olan kişiyi,

o) Sözleşmeli araştırma kuruluşu (SAK): Destekleyicinin kozmetik ürün veya ham-

maddelerinin etkinlik çalışmaları, güvenlilik çalışmaları veya klinik araştırmaları ile ilgili görev

ve yetkilerinin tümünü veya bir kısmını yazılı bir sözleşmeyle devrettiği bağımsız kuruluşu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik Çalışmaları,

Güvenlilik Çalışmaları veya Klinik Araştırmaların Genel Esasları,

Çalışma veya Araştırma İçin Olur Alınması,

Yürütülmesi ile İlgili Esaslar

Çalışma veya araştırmaların genel esasları

MADDE 5 – (1) Gönüllüler üzerinde çalışma veya araştırmaların yapılabilmesi için

aşağıdaki hususlar aranır:

a) Kozmetik ürün veya hammaddeler üzerinde çalışma veya araştırma yapılacak ise,

çalışma veya araştırmanın önce insan dışı deney ortamında yapılmış olması gerekir.

b) Çalışma veya araştırma, güvenlilik değerlendirmesi yapılmış olan kozmetik ürün veya

hammaddeler ile yapılır.

c) Çalışma veya araştırmadan beklenen faydalar, gönüllü sağlığından veya sağlığı ba-

kımından ortaya çıkabilecek muhtemel risklerden ve diğer kişilik haklarından daha üstün tu-

tulamaz.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çalışma veya araştırmalar için öncelikle Ku-

ruma başvurulur. Kurum tarafından başvurulan çalışmanın veya araştırmanın hangi kapsamda

yürütüleceğine gerekli görülmesi hâlinde bilimsel komisyonların da görüşü alınmak suretiyle

karar verilir.

d) Çalışma veya araştırmanın insan sağlığı üzerinde öngörülebilir zararlı veya kalıcı

bir etki bırakmaması, ölüm riski taşımaması gerekir.

e) Çalışma veya araştırmaya iştirak etmek üzere gönüllü olmak isteyen kişi veya yasal

temsilcisi, çalışma veya araştırmaya başlamadan önce; çalışma veya araştırmanın amacı, yön-

temi, beklenen yararları, öngörülebilir riskleri, zorlukları, kişinin sağlığı ve şahsi özellikleri

bakımından uygun olmayan yönleri ve çalışma veya araştırmanın yapılacağı, devam ettirileceği

şartlar hakkında ve çalışma veya araştırmadan istediği anda çekilme hakkına sahip olduğu hu-

susunda yeterince ve anlayabileceği şekilde sorumlu araştırmacı tarafından bilgilendirilir.

f) Gönüllünün serbest iradesi ile çalışmaya dâhil edileceğine dair herhangi bir menfaat

teminine bağlı bulunmayan rızası alınır ve bu durum (e) bendinde yer alan bilgilendirmeye yö-

nelik hususları kapsayan bilgilendirilmiş gönüllü olur formu ile belgelenir. Bilgilendirilmiş gö-

nüllü olur formu iki nüsha hâlinde düzenlenir. Bu nüshalardan biri imza karşılığında gönüllüye

verilir, diğeri ise sorumlu araştırmacıda kalır.
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g) Çalışma veya araştırma sırasında, gönüllüye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde

acı verecek yöntemler uygulanamaz.

ğ) Gönüllünün, kendi durumu ve çalışma veya araştırmanın gidişatı hakkında istediği

zaman bilgi alabilmesi ve bu amaçla irtibat kurabilmesi için çalışma veya araştırma ekibinden

en az bir kişi görevlendirilir.

h) Gönüllü, gerekçeli veya gerekçesiz olarak, kendi rızasıyla, istediği zaman çalışma

veya araştırmadan ayrılır ve bundan dolayı herhangi bir yaptırıma veya kayba maruz bırakıla-

maz.

ı) Sigorta teminatı dışında, gönüllülerin çalışma veya araştırmaya iştiraki veya deva-

mının sağlanması için gönüllüye herhangi bir ikna edici teşvikte veya malî teklifte bulunulamaz.

Ancak, gönüllülerin çalışma veya araştırmaya iştiraki ile ortaya çıkacak masraflar ile gönüllü-

lerin çalışma günü kaybından doğan gelir azalması olacaksa bu durum çalışma veya araştırma

bütçesinde belirtilir ve belgelenmesi durumunda bütçeden karşılanır.

i) Çalışma veya araştırmanın bitiminde, çalışma veya araştırmanın sonuçları ve çalışma

veya araştırmadan kaynaklanan yararlar ile ilgili katılımcıların bilgi alma hakları vardır. Ça-

lışma veya araştırmanın sonunda elde edilecek bilgilerin yayımlanması durumunda gönüllünün

rızası olmadan kimlik bilgileri açıklanamaz.

j) Kozmetik ürün veya hammaddelerinin etkinlik çalışmaları, güvenlilik çalışmaları veya

klinik araştırmalarına katılacak kişiler çalışma veya araştırma protokolünde belirtilen dâhil

etme ve hariç tutma kriterlerine göre seçilirler.

k) Kozmetik ürün veya bileşeni olarak kullanımı yasaklı olanlar ile hiçbir çalışma veya

araştırma yapılamaz. Kozmetik ürün veya bileşeni olarak kullanımı sınırlı olanlar için ise be-

lirlenen sınırların dışında kullanımı amaçlananlar ile hiçbir çalışma veya araştırma yapılamaz.

l) Gönüllülerden alınan numuneler gönüllünün rızası dışında başka bir çalışma veya

araştırmada kullanılamaz. Gönüllülere ait görseller rızası dışında yayımlanamaz.

Gönüllüler üzerinde yapılan etkinlik çalışmaları

MADDE 6 – (1) Etkinlik çalışmaları, kozmetik ürün veya hammaddelerinin etkinlik

iddialarını araştırmak amacıyla yürütülen çalışmalardır. Gönüllüler üzerinde yapılan etkinlik

çalışmaları, tüketici algı testleri, eğitim almış katılımcılar tarafından yapılan algı çalışmaları

veya aletsel test çalışmalarıdır.

Gönüllüler üzerinde yapılan güvenlilik çalışmaları

MADDE 7 – (1) Gönüllüler üzerinde yapılan güvenlilik çalışmaları, test edilen koz-

metik ürün veya hammaddelerinin cilt ve mukoz membran gibi dokular ile uyumunun değer-

lendirildiği çalışmalardır.

Gönüllüler üzerinde yapılan kozmetik klinik araştırmalar

MADDE 8 – (1) Kozmetik ürün veya hammaddeleri kullanılarak gönüllüler üzerinde

yapılan klinik araştırmalar, bir veya birden fazla kozmetik ürünün klinik etkilerini ortaya çı-

karmak ya da doğrulamak, istenmeyen etkilerini tanımlamak, emilim, dağılım, metabolizma

ve atılımlarını tespit etmek amacıyla yapılan araştırma veya çalışmalardır.
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Çalışma veya araştırmaların yapılacağı yerler, standartları ve izin başvurusu

MADDE 9 – (1) Kozmetik ürün veya hammaddelerinin klinik araştırmaları, üzerinde

araştırma yapılacak kişilerin emniyetini sağlamaya ve araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütü-

lebilmesine, takibine ve gereğinde acil müdahale yapılabilmesine elverişli ve araştırmanın vas-

fına uygun personel, teçhizat ve laboratuvar imkânlarına sahip olan üniversite sağlık uygulama

ve araştırma merkezleri, üniversitelere bağlı onaylanmış araştırma-geliştirme merkezleri, Sağlık

Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri ile diğer laboratuvarlarda yapılır. Bu merkezler ve

hastanelerde yapılan çalışma veya araştırmalara, gereğinde bu merkezlerin ve hastanelerin ko-

ordinatörlüğünde veya idari sorumluluğunda olmak kaydıyla, belirtilen nitelikleri haiz diğer

sağlık kurum ve kuruluşları da dâhil edilir.

Çalışma veya araştırmalar için başvuru ve izin

MADDE 10 – (1) Kozmetik ürün veya hammaddelerinin etkinlik çalışmaları, güvenlilik

çalışmaları veya klinik araştırmalarının başvurusu, gerçek veya tüzel kişilerden oluşacak des-

tekleyici, destekleyicinin görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşu veya sorumlu araş-

tırmacı tarafından Kuruma yapılır.

(2) Başvuru Kurum tarafından değerlendirilir. Etik kurul izni alınması gerekenler etik

kurula yönlendirilir. Çalışma veya araştırmalara Kurumun izni alındıktan sonra başlanılır.

(3) Kurum çalışma veya araştırmanın başlanmasına dair olumsuz karar vermişse, bunu

gerekçeli olarak başvuru sahibine bildirir. Başvuru sahibi bir kereye mahsus olmak üzere ka-

rarda belirtilen hususlarda gerekli değişiklikleri yaparak tekrar başvuruda bulunur veya karara

gerekçeli olarak itiraz edebilir. Talep edilen değişiklikler yerine getirilmediği veya bu konuda

kabul edilebilir bir gerekçe sunulamaması hâlinde Kurum çalışmayı reddeder.

Çalışma veya araştırmaların yürütülmesi

MADDE 11 – (1) Çalışma veya araştırmalar aşağıdaki şekilde yürütülür:

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki gönüllüler üzerinde yapılan kozmetik ürün veya ham-

maddelerinin etkinlik çalışmaları, güvenlilik çalışmaları veya klinik araştırmaları, sorumlu

araştırmacının başkanlığında, çalışma veya araştırmanın niteliğine uygun bir ekiple yürütülür.

b) Destekleyici, yazılı sözleşme yapmak ve Kuruma bilgi vermek şartıyla, kendi gö-

revlerinin bir kısmını klinik esaslara uygun şekilde çalışan sözleşmeli araştırma kuruluşlarına

devredebilir. Görevlerin sözleşmeli araştırma kuruluşuna devredilmesi, destekleyicinin çalışma

ile ilgili hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Destekleyici ve destekleyicinin görevlen-

direceği sözleşmeli araştırma kuruluşu, sözleşme konusu işlerin ve işlemlerin sonuçlarından

birlikte sorumludur.

c) Gönüllüler üzerinde yapılan çalışma veya araştırmalarda destekleyici, destekleyicinin

görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşu veya sorumlu araştırmacı, çalışma veya araş-

tırmanın yürütülmesi sırasında gönüllü güvenliğini etkileyebilecek yeni bir durumun ortaya

çıkması hâlinde gerekli tedbirleri alır. Destekleyici, destekleyicinin görevlendireceği sözleşmeli

araştırma kuruluşu veya sorumlu araştırmacı, bu yeni durum ve alınan tedbirler hakkındaki

bilgileri Kuruma ve ilaveten etik kurul izni gereken çalışmalarda etik kurula bildirir.
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ç) Çalışma veya araştırma Kurum tarafından izin verilmesine rağmen başvuru dosya-

sında belirtilen tarihte başlatılamamış ise, başlatılamama sebepleri Kuruma bildirilir.

d) Sorumlu araştırmacı, ihtiyaç halinde başka merkezlerden uygun nitelikleri haiz araş-

tırmacıları çalışmaya dâhil eder ve bunu Kuruma bildirir.

Çalışma veya araştırmaların durdurulması veya sonlandırılması

MADDE 12 – (1) Kurum, çalışma veya araştırmanın yürütülmesi sırasında çalışma ve-

ya araştırmaya izin verdiği mevcut şartlardan birinin ortadan kalktığını tespit ederse, çalışma

veya araştırmayı derhal durdurur. Bu şartların belirlenen süre içerisinde yerine getirilmemesi

veya yerine getirilmesinin mümkün olmadığının anlaşılması veya bu süre içerisinde gönüllünün

sağlığının tehlikeye girmesi hallerinde çalışma veya araştırma doğrudan sonlandırılır.

(2) Çalışma veya araştırma ile ilgili durdurma veya sonlandırma kararı Kurum tarafın-

dan alınmışsa; Kurum, alınan kararı gerekçesi ile birlikte etik kurul izni gerekenlerde etik ku-

rula, destekleyiciye, destekleyicinin görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşuna veya

sorumlu araştırmacıya bildirir.

(3) Çalışma veya araştırma başlatıldıktan sonra destekleyici, destekleyicinin görevlen-

direceği sözleşmeli araştırma kuruluşu veya sorumlu araştırmacı tarafından tamamlanmadan

durdurulmuş ise, sebepleri ile birlikte durdurma kararı, çalışmaya veya araştırmaya alınmış

olan gönüllülerin son durumlarını içeren bilgi yazısı da eklenerek on beş gün içerisinde Kuruma

ve etik kurul izni gerekenlerde etik kurula bildirilir.

(4) Destekleyici, destekleyicinin görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşu veya

sorumlu araştırmacı, çalışma veya araştırmanın bitmesinden itibaren doksan gün içerisinde ça-

lışma veya araştırmanın sonlandığını Kuruma ve etik kurul izni gerekenlerde etik kurula bil-

dirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma veya Araştırmaya Esas Olan Kozmetik Ürün veya Hammaddeleri

Kozmetik ürün veya hammaddelerinin özellikleri

MADDE 13 – (1) Kozmetik ürün veya hammaddelerinin, kozmetik mevzuatına uygun

olması, buna göre üretilmesi ve gönüllüler üzerinde çalışma veya araştırma yapılacak ise gü-

venlilik değerlendirmesinin yapılmış olması gerekir.

(2) Çalışma veya araştırmaya esas kozmetik ürün veya hammaddelerinin iç ambalajında

çalışma veya araştırmaya yönelik bilgilendirme ile dış ambalajındaki veya dış ambalajı yok

ise en dışta bulunan hazır ambalajındaki etiket Türkçe olarak hazırlanır.

Kozmetik ürün veya hammaddeleri ile ilgili sorumluluk

MADDE 14 – (1) Çalışma veya araştırma yapılacak kozmetik ürün veya hammadde-

lerinin imalatı ya da ithalatından sonra kozmetik ürün veya hammaddelerin özelliklerine uygun

olarak depolanması, dağıtımı ve çalışma yapılan merkeze teslimi ile bu merkezde bu koşulların

devam ettirilmesi, kullanılmamış veya geri çekilmiş kozmetik ürün veya hammaddelerinin ça-

lışma veya araştırma yapılan merkezden toplanarak iadesinin sağlanması veya uygun şekilde
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imhası ve bütün bu sürece ait kayıtların tutulması veya tutturulmasından destekleyici, destek-

leyicinin görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşu veya sorumlu araştırmacı sorumludur.

(2) Çalışma veya araştırma yapılan kozmetik ürün veya hammaddelerin teslim alınması,

muhafazası, yazılı istek veya araştırma veya çalışma protokolüne uygun dağıtımı, stok kontrolü,

artan kısmına protokol gereğince yapılacak işlemler ve kayıtlarının tutulmasından çalışma veya

araştırmanın yapıldığı her bir merkezdeki sorumlu araştırmacı, destekleyici veya destekleyici-

nin görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşu sorumludur.

Kozmetik ürün veya hammaddelerinin geri çekilmesi

MADDE 15 – (1) Çalışma veya araştırmanın durdurulması hâlinde destekleyici, des-

tekleyicinin görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşu veya sorumlu araştırmacı tarafın-

dan; sorumlu araştırmacının elinde kalan kozmetik ürün veya hammaddelerinin tamamı dağıtım

yerlerinden derhal geri çekilir, bu durum on beş iş günü içerisinde belgeleriyle birlikte bir rapor

hâlinde Kuruma bildirilir.

(2) Çalışma veya araştırmada kullanılan kozmetik ürün veya hammaddelerinin geri çe-

kilmesi ve geri çekilen kozmetik ürün veya hammaddeleri ile ilgili yapılacak işlemler ve varsa

tedbirler Kuruma bildirilen raporda ayrıntılı olarak belirtilir.

Çalışma veya araştırma kayıtları ve gizlilik

MADDE 16 – (1) Çalışma veya araştırma ile ilgili kayıtların tamamı destekleyici, des-

tekleyicinin görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşu veya sorumlu araştırmacı tarafın-

dan düzenli olarak tutulur ve çalışma veya araştırmanın bütün merkezlerde tamamlanmasından

sonra en az beş yıl süre ile saklanır; ancak, bu süre çalışma veya araştırma yapılan kozmetik

ürün veya hammaddenin niteliğine bağlı olarak gerektiğinde daha uzun olabilir.

(2) Çalışma veya araştırmanın herhangi bir sebeple devri derhal Kuruma bildirilir. Ça-

lışma veya araştırmayı devralan, veri veya belgelerin tümünün muhafazasından ve arşivlen-

mesinden sorumludur.

(3) Çalışma veya araştırma ile ilgili belgelerin gizliliği esastır. Bu belgeler ancak hu-

kuken yetkili kişilerin veya mercilerin talebi hâlinde yetkili kişilere verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bildirimler

İstenmeyen etkilerin bildirimi

MADDE 17 – (1) Gönüllüler üzerinde yapılan çalışma veya araştırmalarda sorumlu

araştırmacı veya görevlendireceği bir araştırmacı, protokolde belirtilen ve hemen rapor edilmesi

gerekli görülmeyenler hariç istenmeyen etkilerin tamamını derhal destekleyici veya destekle-

yicinin görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşuna bildirir.

(2) Destekleyici, destekleyicinin görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşu veya

sorumlu araştırmacı; araştırmacı veya araştırmacılar tarafından kendisine rapor edilen tüm is-

tenmeyen etkilere ait kayıtları tutmakla, bu bilgileri Kuruma ve ilaveten etik kurul izni gereken

çalışmalarda etik kurula bildirmekle ve istenilen her türlü ek bilgiyi sunmakla yükümlüdür.
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Ciddi istenmeyen etkilerin bildirimi

MADDE 18 – (1) Gönüllüler üzerinde yapılan çalışma veya araştırmalarda destekleyici,

destekleyicinin görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşu veya sorumlu araştırmacı, ça-

lışma veya araştırma sırasında gelişen ciddi istenmeyen etkilere ait kayıtları yedi gün içinde

Kuruma ve ilaveten etik kurul izni gereken çalışmalarda etik kurula sunmakla, ek bilgileri içe-

ren izleme raporlarını ise sekiz gün içerisinde Kuruma ve ilaveten etik kurul izni gereken ça-

lışmalarda etik kurula sunmakla ve çalışma veya araştırmanın yapıldığı merkezlerdeki tüm

araştırmacıları bilgilendirmekle yükümlüdür.

Diğer bildirimler

MADDE 19 – (1) Çalışma veya araştırma ile ilgili görevlendirmelerden bildirim nite-

liğinde olanlar Kuruma bildirilir. Önemli değişiklik olarak değerlendirilen görevlendirmeler

için ise başvuru yapılır.

(2)  Bildirimlerin Kuruma düzenli olarak iletilmesinden destekleyici, destekleyicinin

görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşu veya sorumlu araştırmacı sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurullarının Yapısı, Çalışma

Usûl ve Esasları, Görevleri ile Danışma Kurulu

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurullarının teşkili

MADDE 20 – (1) Etik kurullar, çalışma veya araştırmalara katılacak gönüllülerin hak-

ları, sağlık yönünden güvenliği ve esenliğinin korunması, çalışma veya araştırmanın mevzuata

uygun şekilde yapılmasının ve takip edilmesinin sağlanması amacıyla, çalışma veya araştırma

protokolü, çalışma veya araştırmanın tasarımı ve uygunluğu, gönüllülerin dâhil edilme ve dış-

lanma kriterleri, araştırmacıların uygunluğu, çalışma veya araştırma yapılacak yerlerin yeter-

liliği ve gönüllülerin bilgilendirilmesinde kullanılacak yöntem ve belgeler ile bu kişilerden alı-

nacak olurlar ve çalışma veya araştırmalarla ilgili diğer konuları klinik ve etik yönden değer-

lendirmek amacıyla en az biri sağlık meslek mensubu olmayan kişi ve biri de hukukçu olmak

kaydıyla ve üyelerinin çoğunluğu doktora veya tıpta uzmanlık seviyesinde eğitimli sağlık mes-

lek mensubu olacak şekilde, en az yedi ve en çok on beş üyeden oluşturulur.

(2) Bir etik kurul üyesi aynı anda birden fazla etik kurulda görev alamaz.

(3) Etik kurul üyelerinden en az üçü etik kurul sekretaryasının bulunduğu kurumun dı-

şından olmalıdır.

(4) Etik kurullar, Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu şeklinde teşekkül ettirilir.

(5) Başvuru, bu Yönetmelik kapsamında kurulmuş etik kurullardan herhangi birine ya-

pılır.

(6) Etik kurullar üniversitelerde rektörün, Kamu Hastane Birliklerinde genel sekreterin,

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde dekanın teklifi ve Kurumun onayı ile kurulur ve bu onay

tarihi itibariyle faaliyetlerine başlar.
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(7) Etik kurullar, faaliyetlerine başladıktan sonra, üye değişimi dışındaki yazışmalarını

kendi sekretaryası aracılığıyla, doğrudan Kurum veya destekleyici veya destekleyicinin görev-

lendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşu ile yapar.

(8) Kurum, etik ilkelere uygun çalışmayan ya da Kurumun yapacağı denetim sonucunda

etik kurul çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli mekân, sekretarya, arşiv ve sair ekipman

yönünden eksiklik tespit edilen etik kurulu uyarır. Belirlenen müddet içerisinde uyarı sebebinin

giderilmemesi hâlinde Kurum tarafından verilen onay iptal edilir.

(9) Kozmetik Klinik Araştırma Etik Kurulunda aşağıda belirtilen nitelikteki üyeler bu-

lunur:

a) Farmasötik teknoloji alanında doktora unvanı almış tercihen kozmetoloji alanında

çalışmaları olan eczacı,

b) Farmasötik toksikoloji alanında doktora unvanı almış eczacı veya tabip,

c) Farmakognozi veya farmasötik botanik alanında doktora unvanı almış eczacı,

ç) Farmasötik kimya alanında doktora unvanı almış eczacı,

d) Farmakoloji alanında doktora unvanı almış eczacı veya uzmanlığını almış tabip,

e) Deri ve zührevi hastalıklar alanında uzmanlığını tamamlamış tabip,

f) Diş eti hastalıkları tedavisi alanında uzmanlığını tamamlamış diş tabibi,

g) Hukukçu,

ğ) Sağlık meslek mensubu olmayan kişi,

h) Varsa, tıp etiği (deontoloji) alanında doktora veya uzmanlığını tamamlamış kişi,

ı) Uzman görüşü gereken durumlarda; ihtiyaç duyulan alanda uzmanlık veya doktora

unvanı almış kişiler.

(10) Kozmetik Klinik Araştırma Etik Kurulunda 9 uncu fıkranın (a), (b), (c), (ç), (e),

(g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen niteliklerdeki üyelerin bulunması zorunludur.

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurullarının çalışma usûl ve esasları

MADDE 21 – (1) Etik Kurulların çalışma usûl ve esasları aşağıdaki gibidir:

a) Etik kurullar, çalışma veya araştırma başvurularını bilimsel ve etik yönden değer-

lendirme ve onay verme hususlarında bağımsızdır.

b) Etik kurul üyeleri, kendilerine ulaşan her türlü bilgi için gizlilik ilkesine uymak zo-

rundadır.

c) Etik kurul üyeleri, Kurumun hazırlayacağı gizlilik belgesi ve taahhütnamesini imza-

layarak görevlerine başlar.

ç) İncelenen çalışma veya araştırmada görevi bulunan etik kurul üyesi, bu çalışma veya

araştırmanın etik kuruldaki tartışmalarına ve oylamasına katılamaz, kurul kararını imzalaya-

maz.

d) Etik kurul üyeleri üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayı-

sının salt çoğunluğu ile karar verir.
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e) Etik kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır. Üyeliği süresince mazeretsiz olarak üst

üste üç toplantıya veya aralıklı olarak toplam beş toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği ken-

diliğinden düşer. Görev süresi dolan veya üyeliği düşen üye yerine aynı niteliklere sahip bir

üye seçilir.

f) Etik kurullar ihtiyaç durumunda konu ile ilgili daldan veya yan daldan uzman kişilerin

yazılı görüşünü alır ve bu kişileri danışman olarak toplantıya davet eder.

g) Etik kurulların çalışma yöntemleri Kurum tarafından belirlenir ve Kurumun internet

sitesinde yayımlanır. Etik kurullar çalışmalarını bu düzenleme çerçevesinde yürütürler.

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurullarının görev ve yetkileri

MADDE 22 – (1) Etik Kurulların görev ve yetkileri şunlardır;

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki çalışma veya araştırmalar, etik kurullar tarafından de-

ğerlendirilir.

b) Bu Yönetmeliğin kapsamı içinde kalan konuları değerlendirmek amacıyla, başka ku-

rum veya kuruluşlarca etik kurul veya etik kurul fonksiyonlarını icra edecek ayrı bir kurul veya

yapı oluşturulamaz.

c) Etik kurullar, çalışma veya araştırma başvurusu hakkında görüş oluştururken;

1) Çalışma veya araştırmadan beklenen yarar, zarar ve risklerin analizini,

2) Çalışma veya araştırmanın klinik verilere ve yeni bir hipoteze dayanıp dayanmadı-

ğını,

3) Çalışma veya araştırmanın uygunluğunu,

4) İnsan üzerinde ilk defa yapılacak çalışma veya araştırmalarda, öncelikle insan dışı

deney ortamında yapılmış olması zaruretini,

5) İnsan dışı deney ortamında yapılan deneyler sonucunda ulaşılan verilerin, varılmak

istenen hedefe ulaşmak açısından çalışma veya araştırmanın insan üzerinde yapılabilecek ol-

gunluğa erişip erişmediği ve bunun insan üzerinde de yapılmasını gerekli kılması hususunu,

6) Çalışma veya araştırma protokolünü,

7) Çalışma veya araştırma ile ilgili olarak verilen yazılı bilgileri, gönüllü olurlarının

alınması amacıyla izlenen yöntemi,

8) Çalışma veya araştırma sebebiyle ortaya çıkan sağlık problemleri, istenmeyen ve/ve-

ya ciddi istenmeyen etkinin görülmesi durumunda destekleyici, destekleyicinin görevlendire-

ceği sözleşmeli araştırma kuruluşu veya sorumlu araştırmacının sorumluluğunu ve gönüllüler

için yapılan sigorta sertifikası veya poliçesinin kapsamını,

9) Çalışma veya araştırmada görev alan tüm ekibin uygunluğunu,

10) Güvenlilik değerlendirmesi raporunu,

11) Gönüllülerin  çalışma veya araştırmaya alınmasına ilişkin düzenlemeleri,

12) Araştırmacılar ve gönüllüler için uygun bulunan telafi düzenlemelerine ilişkin büt-

çeyi, destekleyici ile çalışma veya araştırmanın yapılacağı yer arasında akdedilmiş herhangi

bir anlaşma mevcutsa anlaşmanın ilgili bölümlerini,

değerlendirir.
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ç) Etik kurul, onay verdiği herhangi bir çalışma veya araştırmayı, gerektiğinde çalışma

veya araştırma sırasında ve yerinde izler.

d) Etik kurul, görüşünü başvuru tarihinden itibaren en çok on beş iş günü içerisinde

başvuru sahibine bildirir.

e) Etik kurulun inceleme süreci içerisinde ek bilgi ve açıklamalara ihtiyaç duyulması

hâlinde, gerekli olan tüm istekler tek bir seferde başvuru sahibine iletilir. Başvuru sahibinden

ikinci bir kez istekte bulunulmaz. İstenilen bilgi ve belgeler etik kurula sunuluncaya kadar in-

celeme süreci durdurulur.

Klinik Araştırmalar Danışma Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 23 – (1) 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaç

ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte belirtilen ve Kurum nez-

dinde teşkil olunan Klinik Araştırmalar Danışma Kurulu, Kurumun talebi durumunda, bu Yö-

netmelik hükümlerine tabi tüm kozmetik klinik araştırmalarında etik kurul kararlarına yapılacak

itirazları, etik kurullarla ilgili şikâyetleri ve klinik araştırmalarla ilgili olarak etik kurullarca

veya klinik araştırmanın taraflarınca Kuruma iletilen ve uzmanlık görüşü gerektiren hususlarda

görüş bildirir.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim, Denetim, Sorumluluk, Yasaklar ve İdari Yaptırımlar

Eğitim

MADDE 24 – (1) Kurum gerektiğinde gönüllüler üzerinde kozmetik ürün veya ham-

maddeleri ile yapılacak etkinlik çalışmaları, güvenlilik çalışmaları ve/veya klinik araştırmaları

konularında eğitim almış nitelikli sorumlu araştırmacı, araştırmacı ve bu alanda çalışan diğer

kişilerin yetiştirilmesi amacıyla kurslar veya seminerler düzenler.

Denetim

MADDE 25 – (1) Kurum, gönüllüler üzerinde yapılan kozmetik ürün veya hammad-

delerinin klinik araştırmalarının yapıldığı merkezleri, destekleyiciyi ve sözleşmeli araştırma

kuruluşunu, araştırma yapılan kozmetik ürün veya hammaddelerinin imal edildiği yerleri, araş-

tırma ile ilgili analizlerin yapıldığı laboratuvarları, etik kurulları, bu Yönetmelik ve ilgili diğer

mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden, önceden haber vererek veya haber vermeden de-

netler veya denetletir.

Sorumluluk

MADDE 26 – (1) Çalışma veya araştırmanın sorumluluğu çalışma veya araştırmayı

yapan kişi veya kişiler, kurum, kuruluş, destekleyici ve sözleşmeli araştırma kuruluşuna aittir.

(2) İstenmeyen veya ciddi istenmeyen etki olması durumunda destekleyici, destekleyi-

cinin görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşu veya sorumlu araştırmacı tarafından, gö-

nüllülere  tıbbi destek hizmeti sağlanır. Bu tıbbi hizmet karşılığında yapılan masraflar gönüllü

veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan istenemez.
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(3) Gönüllüler üzerinde yapılan kozmetik ürün veya hammaddelerinin etkinlik çalış-

maları, güvenlilik çalışmaları veya klinik araştırmalarına iştirak eden gönüllüden bilgilendi-

rilmiş gönüllü olur formunun alınmış olması, gönüllünün çalışmadan dolayı uğradığı zararların

tazminine ilişkin haklarını ortadan kaldırmaz.

(4) Çalışma veya araştırma yapılan kozmetik ürün veya hammaddelerinin, kozmetik

ürün veya hammaddelerinin kullanılmasına mahsus cihaz ve malzemelerin bedeli destekleyici,

destekleyicinin görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşu veya sorumlu araştırmacı ta-

rafından karşılanır.

(5) Çalışma veya araştırmayı yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin çalışma veya

araştırmanın finansmanını başvuru dosyasında ayrıntılı olarak belirtmesi zorunludur.

İdari yaptırımlar

MADDE 27 – (1) Kozmetik ürün veya hammaddelerinin etkinlik çalışmaları, güvenlilik

çalışmaları veya klinik araştırmalarına ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde ilgili çalışma veya araş-

tırma; uluslararası çok merkezli ise Türkiye’de yapılan kısmı Kurum tarafından durdurulur

veya sonlandırılır. Durdurma sebeplerinin giderilmesi hâlinde durum destekleyici, destekleyi-

cinin görevlendireceği sözleşmeli araştırma kuruluşu veya sorumlu araştırmacı tarafından Ku-

ruma bildirilir ve Kurumun uygun görmesi durumunda çalışma veya araştırmaya devam edilir.

(2) Kurum, etik ilkelere uygun çalışmayan veya Kurumun yayımladığı Kozmetik Klinik

Araştırmaları Etik Kurul Standart Çalışma Yöntemi esaslarını yerine getirmeyen ya da yapılan

denetim sonucunda etik kurul çalışmalarının yürütülmesi için uygun olan mekân, sekretarya,

arşiv ve ekipman yönünden eksiklik tespit edilen etik kurulu uyarır. Belirlenen süre içerisinde

uyarı sebebinin giderilmemesi hâlinde, Kurum tarafından verilen onay iptal edilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı davranan ve faaliyette bulunanlar hak-

kında fiillerinin niteliğine göre ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında idari yaptırımlar

uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kılavuz

MADDE 28 – (1) Yönetmelik hükümlerinin uygulanması maksadıyla Kurum tarafından

kılavuzlar yayımlanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Biyoloji ve Tıbbın

Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi ile diğer

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
DOSYA NO : 2014/89 
KARAR NO : 2014/859 
5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı 28/11/2014 tarihli ilamı ile CMK nun 230/2-c maddesi uyarınca beraatine dair verilen 
kararın ve katılan İstanbul Gümrük vekilinin 29/12/2014 tarihli temyiz dilekçesinin tebliğ ile ilgili 
olarak, Memiş ve Yusefa dan olma 1955 doğumlu MUSTAFA MEMISH REDZHEP'e tüm 
aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile, 

1 - Hüküm özetinin, 
2 - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı vekilinin 29/12/2014 tarihli temyiz dilekçesinin, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMİ GAZETE’DE İLANEN 

TEBLİĞİNE, 
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

sanıkların ve katılan vekillerin yokluğunda, yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ 
tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe 
veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya 
kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle temyiz 
yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde 
kesinleştirilerek infaza verilecektir), karar verilmiş olup,  

İlan olunur.  8172 —— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/265 
Karar No : 2014/244 
Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan sanık Bosna Hersek 

uyruklu, Bosna Hersek/Baljen doğumlu, Nafiz ve Raza oğlu, 25/01/1967 doğumlu, halen Paşana 
Kovaçevica sk. No: l-Tuzla/Bosna Hersek adresinde oturur AZEM KURTANOVIC hakkında 
sanığın 5607 sayılı Yasanın 3/1-1.cümle, 5237 sayılı Yasanın TCK.54/1 maddeleri gereğince 
cezalandırılması istemi ile dava açılmış ise de; unsurları yönünden oluşmayan suçtan sanığın 
BERAATİNE, Kaçak olduğu iddiasıyla elkonulan gümüş ve kıymetli madenlerin Türk Parasının 
Kıymetini Korunması Hakkındaki 32 sayılı kararın 7. maddesi gereğince yapılan değişikliklere 
göre ve yine standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin gümrük işlemi yapılarak yine Maliye 
Bakanlığının 08/12/2011 tarihli ve standart dışı altınlardan alınması gerekli KKDF hakkındaki 
6 seri nolu tebliğin 3. maddesi gereğince ilgili fon alınarak ve gümrük işlemi yapılarak sanıklara 
İADESİNE, ya da yurt dışı edilmek kaydıyla karar kesinleştiğinde sanıklara İADESİNE, 
Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına dair verilen karar sanık AZEM KURTANOVIC'e 
tebliğ edilememiştir. 

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

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - İlan masrafının kamu üzerinde bırakılmasına, İlanın bir suretinin Mahkeme İlan 

Tahtasında ilanına karar verilmiş olup, İlan olunur. 7505 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNI 

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Orhangazi Belediye Başkanlığından: 
1 - İlçemiz Gedelek Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, 776 ada 33 parsel 

sayılı 7.442,49 m2’lik gayr-i menkul, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca 
Kapalı Teklif Usulü İhale suretiyle satılacaktır. 

2 - Bu husustaki ihale 30/09/2015 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında 
yapılacaktır. 

3 - Satışı yapılacak gayr-i menkul; 
 

Mahalle Ada Parsel 
Miktarı 

(M2) 
Tahm. Bed. 

(TL) 
%3 Geçici 
Tem. (TL) 

Garanti 
Tem. (TL) 

Gedelek 776 33 7.442,49 m2 2.232.747,00 66.982,41 100.000,00 

 
4 - Gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda belirtilen % 3’lük geçici teminatı 

ve garanti teminatı ihaleden evvel ödenecektir. 
5 - Muhammen bedele KDV dahildir. 
6 - İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünde 2.000,00 TL 

bedelin mukabilinde temin edilir. 8382/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına 2547 sayılı Kanunun ve 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince sözleşmeli 
statüde tam zamanlı Doçent alınacaktır. 

 

PROGRAMIN ADI ÜNVANI ADEDİ AÇIKLAMALAR 

İlk ve Acil Yardım Doçent 1 

Doğum ve Kadın Hastalıkları 
Hemşireliği alanında doçent olmak ve 
cinsel-üreme sağlığı, kadına karşı 
şiddet üzerine bilimsel araştırmalar 
yapmış olmak. 

 
Ayrıntılı Bilgi: www.avrupa.edu.tr adresinde bulunmaktadır. 8544/1-1 

—— • —— 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  
TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Nurettin 
BİDERATAN'a Oda Disiplin Kurulu'nun 05.05.2015 gün, 037 ve 038 sayılı kararları ile iki ayrı 
"Meslekten Çıkarma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden 
kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten 
alıkoyma cezalarının bitiş tarihi esas alınarak, 25.01.2021 tarihinde başlanacaktır. 

2 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci 
Mustafa TUNCER'e Oda Disiplin Kurulu'nun 16.07.2014 gün, 516 - 619 sayılı kararı ile "6 Ay 
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak 
mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 01.08.2015 tarihinde başlanmış 
olup, ceza 01.02.2016 tarihinde son bulacaktır. 

3 - İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesi Yeminli Mali Müşavir Ali Şefik 
ATILGAN'a iki ayrı "12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezaları verilmiştir. 
Cezaların uygulanmasına daha önce almış olduğu geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma 
cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 12.03.2016 tarihinde başlanacak olup, cezalar 13.03.2018 
tarihinde son bulacaktır. 8537/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlük Makamının 07.09.2015 tarih ve 25066 sayılı Olur’u ile; 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği gereği; 

Pamukkale Zemin Kontrol Deney Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarı İnşaat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin Orta Mahalle 1047 Sokak Yıldız Apt. No: 2 Serik/ANTALYA 

adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 16.11.2012 tarih ve 441/4 sayılı kararı ile verilen 402 no’lu 

“Laboratuvar İzin Belgesi” iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi 

doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 21.08.2015 

tarih ve 501/4 no’lu kararı ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8497/1-1 

————— 
30.11.2014 tarihli ve 29191 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyetleri üç defa 

geçici olarak durdurulan ve 989 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Alangu Yapı Denetim 

Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 9. İdare Mahkemesinin 

08.07.2015 tarihli ve E.2015/883 sayılı kararı ile Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis 

edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasına 

hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi 

doğrultusunda Alangu Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 989 nolu yapı denetim izin 

belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.09.2015 tarihli ve 25152 sayılı 

Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8498/1/1-1 

————— 
24.10.2013 tarihli 28801 sayılı, 29.06.2014 tarihli 29045 sayılı Resmi Gazete ilanları ile 

denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 892 nolu yapı denetim izin belgesi iptal 

edilen Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 

18. İdare Mahkemesinin 27.05.2015 tarihli ve E.2014/1322-K.2015/620 sayılı kararı ile Akyıldız 

Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin 

iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 892 

nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 08.09.2015 

tarihli ve 25153 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8498/2/1-1 

————— 
24.10.2013 tarihli 28801 sayılı, 19.12.2013 tarihli 28856 sayılı, 31.05.2014 tarihli ve 

28856 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 113 

nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından 

13029 YİBF nolu yapı ile ilgili Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 10. İdare 
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Mahkemesinin 04.06.2015 tarih E.2015/664 sayılı "Yürütmenin Durdurulması Kararı" ile 

Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma 

işlemlerinden bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasına, ayrıca 4475 YİBF nolu yapı ile ilgili ve 

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 04.06.2015 tarih E.2013/1938-K.2015/848 sayılı "İptal Kararı" 

ile Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma 

işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden bu işleme istinaden 4708 sayılı 

Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. 

Şti. hakkında uygulanan 113 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi, 

ancak Bornova İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin, Mahkemelerin kararlarına konu olan geçici 

faaliyet durdurma cezaları dışında, 04.02.2015 tarih ve 29257 sayılı, 19.02.2015 tarih ve 29272 

sayılı Resmi Gazetelerde ilan edilen 3 (üç) adet geçici faaliyet durdurma cezası bulunduğundan, 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesindeki "Faaliyeti üç defa durdurulan 

yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. " 

hükmü gereğince 113 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi'nin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 

09.09.2015 tarihli ve 25189 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8498/3/1-1 

————— 
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat 

Mühendisi Bilge Kağan CUMUR (Oda Sicil No: 60788) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan 

davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 14.08.2015 tarihli ve E.2015/2173 sayılı kararı ile “davalı 

idarenin savunması ve ara karara cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi 

geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bilge Kağan 

CUMUR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 09.09.2015 tarihli ve 

25325 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8499/1-1 

————— 
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 

Denetçisi, İnşaat Mühendisi Nurseven ÖZGÜR (Denetçi No: 20794, Oda Sicil No: 45842) 

tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 14.08.2015 

tarihli ve E.2015/2174 sayılı kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin 

yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Nurseven ÖZGÜR hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin 

yürütülmesi 09.09.2015 tarihli ve 25214 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8500/1-1 

————— 
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YİBF 

nolu inşaatın denetimini üstlenen Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama 
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Denetçisi, Mimar Mehmet Ali ŞAHİNCİ (Denetçi No: 14675, Oda Sicil No: 21948) tarafından 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 14.08.2015 tarihli ve 

E.2015/2172 sayılı kararı ile “yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin 

yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 23.03.2015 tarihli ve 29304 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Mehmet Ali ŞAHİNCİ hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin 

yürütülmesi 09.09.2015 tarihli ve 25216 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8501/1-1 

————— 
Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 02 parsel 

üzerindeki 784781 YİBF nolu (A Blok) yapının denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine 

Mühendisi İsmet EREN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare 

Mahkemesinin 21.08.2015 tarihli ve 2015/1544 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “teminat 

alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmet EREN (Denetçi No:9675, Oda Sicil No:36864) hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, 16.09.2015 tarihli ve 25914 sayılı Makam 

Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8546/1/1-1 

————— 

Antalya İli, Alanya İlçesi, Alanya (mülga Cikcilli) Belediyesi, 470 ada, 02 parsel 

üzerindeki 784794 YİBF nolu (B Blok) yapının denetimini üstlenen 568 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine 

Mühendisi İsmet EREN tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare 

Mahkemesinin 21.08.2015 tarihli ve 2015/1557 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “teminat 

alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.04.2015 tarihli ve 29322 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile İsmet EREN (Denetçi No:9675, Oda Sicil No:36864) hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi 16.09.2015 tarihli ve 25916 sayılı Makam 

Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8546/2/1-1 

————— 

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, 214 ada, 39 parsel üzerindeki 894053 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 1704 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Bayraklı Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’nin Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi Umut ÖNDER) tarafından, Bakanlığımız aleyhine 

açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 21.08.2015 tarihli ve E. 2015/2183 sayılı 

kararı ile dava konusu işlemin teminat alınmaksızın “yürütülmesinin durdurulmasına” 

hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kontrol Elemanı, 

İnşaat Mühendisi Umut ÖNDER (Oda Sicil No: 47089) hakkında tesis edilmiş olan geçici 

durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan 16.09.2015 tarih ve 25917 sayılı 

Olur ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 8546/3/1-1 
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TMO Adana Şube Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8550/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 19/11/2014-136 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 19/11/2014-2945 BODRUM 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Beldesi, Küdür Mevkiinde, İzmir II Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.11.1999 tarih ve 886 sayılı kararı ile tescilli I. 

ve III. doğal sit alanı için hazırlanmakta olan Koruma Amaçlı İmar Planı içinde kalan korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanlarına ilişkin Müdürlük Uzmanları 

tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan irdeleme ve tescil önerilerine ilişkin; 

Yalıkavak Belediyesinin 22.08.2013 tarih ve 3126 sayılı, 20.09.2013 tarih ve 3514 sayılı, 

18.02.2014 tarih ve 706 sayılı yazıları ve ekleri, Muğla Mimarlar Odası Şubesinin 20.09.2013 

tarih ve 465 sayılı yazıları ve ekleri, 10.03.2014 tarihli Müdürlük Uzman raporu ve ekleri okundu, 

işlem dosyası incelendi, 14.03.2014 gün ve 2446 sayılı karar gereği Kurul üyelerince yerinde 

incelemesi yapıldı, yapılan görüşmeler sonunda; 

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Beldesi, Küdür Mevkiinde, İzmir II Numaralı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.11.1999 tarih ve 886 sayılı kararı ile tescilli I. 

ve III. doğal sit alanı için hazırlanmakta olan Koruma Amaçlı İmar Planı içinde kalan korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanlarına ilişkin Kurul üyelerince tarafından 

yerinde yapılan inceleme sonucu hazırlanan ekli liste II’de belirtilen taşınmazlardaki yapıların 

2863 sayılı yasanın 6. maddesinde tanımlanan özelliklere sahip olması nedeniyle korunması 

gerekli kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı gruplarının 2.grup yapı olarak belirlenmesine,  

Ekli liste I’de belirtilen taşınmazlardan korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 

olan yapıların kültür varlığı olarak tescilinin devamına ve koruma gruplarının 2 olarak 

belirlenmesine, tescil ve tescilinin devamına karar verilen yapıların korunma alanlarının kararımız 

eki kadastral haritalarda gösterildiği şekliyle uygun bulunduğuna, bu yapıların yer aldığı 

parsellere komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsellere cephe veren parsellere 

yapılması planlanan her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesi Koruma Kurulundan izin 

alınmasına, 

Yapılan tespitler sırasında tescilli eski 786, 915, 329, 303, 74 parsellerde yer alan 

yapılardaki inşai ve fiziki müdahalelere ilişkin ilgili belediyesinden bilgi ve belge istenilmesine, 

ekli Liste I ve II de yer alan taşınmazlardan statik olarak sağlam olmayanlarda can, mal ve çevre 

güvenliğinin ilgili belediyesince sağlanmasına, 

Küdür Mevkiinde yer alan öneri arkeolojik sit sınırlarının Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılan tespit çalışmalarının 

Müdürlüğümüze iletilerek bu tespitlerin haritalara işlenmesinden sonra konunun 

değerlendirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2015 - 114 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 25.08.2015 - 1711 KAYSERİ 

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesi, 145 ada, 20 parsel ile aynı 

bölgedeki 74 ada, 32 parselde bulunan konut niteliğindeki taşınmazlar mahallinde incelendiği ve 

yapılan incelemede tescile konu olabilecek nitelikte olduklarından taşınmazların tescili hususunun 

değerlendirilmesi istemine ilişkin Melikgazi Belediye Başkanlığı’nın 20.04.2015 gün 2659515 

sayılı ve 12.03.2015 gün 2655247 sayılı yazıları, taşınmazın tesciline ilişkin görüşleri içeren 

Kayseri Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.05.2015 gün ve 1699 sayılı, Kayseri 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 27.05.2015 gün ve 7031 sayılı yazısı ve konuya ilişkin 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09.07.2015 gün ve 

733 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüşme sonucunda;  

Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Şehit Nazım Bey Mahallesinde ve sit alanı dışında tapunun 

145 ada, 20 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı ancak Melikgazi Belediye 

Encümeninin 24.03.2015 gün ve 375 sayılı kararı ile kamulaştırılan konut niteliğindeki 

taşınmazın ve tapunun 145 ada, 21 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı konut 

niteliğindeki taşınmazın, 2863 sayılı yasa kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı 

resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının ve 

sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları taşıması 

nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı gruplarının “II. 

grup” olarak belirlenmesine, yapılara yönelik kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada işaretli alanın 

koruma alanı olarak belirlenmesine, koruma alanında yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan 

izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  61.05/240 

Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2015-128 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.08.2015-2485 TRABZON 

Trabzon İli, Maçka İlçesi, Alataş Mahallesi Koleha Mevkii , 113 ada, 37 parselde yer alan 

mülkiyeti maliye hazinesine ait, Trabzon Kültür varlılarını Koruma Bölge Kurulunun 29.07.2015 

gün ve 2443 sayılı kararı ile tescilli çeşmenin de üzerinde bulunduğu taşınmazın satışına ilişkin 

Maçka Kaymakamlığı Mal müdürlüğü Milli Emlak Servisinin 17.01.2014 gün ve 28 sayılı yazısı, 

Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.06.2014 gün ve 1907 sayılı ve 

02.12.2014 gün ve 3593 sayılı yazıları. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 20/07/2015 gün ve 2468 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Trabzon İli, Maçka İlçesi, Alataş Mahallesi Koleha Mevkii, 113 ada, 37 parselde yer alan 

taşınmaz üzerinde bulunan Kurulumuzun 29.07.2015 gün ve 2443 sayılı kararı ile tescillenen ve 

koruma alanının kilit taşı merkez alınarak 10 m çapında belirlenen, çeşmenin koruma alanının 

yeniden değerlendirilerek kararımız ekinde dağıtımı yapılan 1/1000 ölçekli kadastral paftada da 

işaretlendiği şekilde belirlenmesine; 

Tescilli çeşmede ve koruma alanı içerisinde yapılacak, her türlü uygulama öncesinde 

kurumuzdan izin alınması koşulu ile 113 ada, 37 parsel numaralı hazine taşınmazının satışında bir 

sakınca olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  53.00/253 

Toplantı Tarihi ve No : 27/08/2015 - 129 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27/08/2015 - 2490 RİZE 

Rize ili, Merkez, Gülbahar mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, Trabzon Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 02/06/1989 gün ve 335 sayılı karar ekindeki haritada 

64 envanter noda yeri işaretlenerek karar eki listede kadastral numaraları 73 pafta, 544 ada, 2 

parsel olarak yazılan tescilli taşınmazın 564 ada 6 parselde bulunduğuna ilişkin Rize Belediyesi 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 11/03/2015 gün ve 1648 sayılı yazısı; konuya ve taşınmazda 

yapılan uygulamalara ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21/04/2015 

gün ve 314 sayılı uzman raporu,  Rize Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20/05/2015 

gün ve 3020 sayılı, 06/07/2015 gün ve 3782 sayılı yazıları; Rize Valiliği Tapu Müdürlüğü’nün 

07/07/2015 gün ve 708894 sayılı, 22/05/2015 gün ve 435793 sayılı yazıları; Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13/11/1982 gün ve A-3966 sayılı kararı; 

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 02/06/1989 gün ve 335 sayılı, 

24/03/1990 gün ve 671 sayılı kararları okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yerinde yapılan 

görüşmeler sonunda;  

Rize ili, Merkez, Gülbahar mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, Gayrimenkul 

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 13/11/1982 gün ve A-3966 sayılı kararı ile 

kurulumuzun 02/06/1989 gün ve 335 sayılı kararında sehven 73 pafta, 544 ada, 2 parsel olarak 

tescillenen taşınmazın kadastral numaralarının 564 ada 6 parsel olarak belirlenmesine; tescilli 

taşınmazın yıkılmış olduğu tespit edildiğinden yıkımına neden olanlar hakkında yasal soruşturma 

açılmasına karar verildi. 8504/2/1-1 

————— 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  53.02/595 

Toplantı Tarihi ve No : 27/08/2015 - 129 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27/08/2015 - 2493 TRABZON 

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Konaklar Mahallesinde, Hala ve Çat Derelerinin bireşim 

yerinde bulunan tescili Ham Köprü’ye ilişkin sunulan rölövenin onaylanması talebini içeren  

Karayoları 10. Bölge Müdürlüğü’nün 13/08/2015 tarih ve 94500053-755.01/159845 sayılı yazısı, 

konuyla ilgili Trabzon Kültür Varlıklarını  Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18/08/2015 

tarih ve 2015/554 sayılı uzman raporu okundu,  ekleri ve dosyası incelendi,  yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Konaklar Mahallesinde tescili Ham Köprü’nün Koruma 

grubunun (I);  korunma alanının ise ekte onaylanarak dağıtımı yapılan kadastral planda 

koordinatlarıyla beraber sınırları çizilen saha olarak belirlenmesine; bu alan içersinde yapılacak 

her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesinde kurulumuzdan izin alınması gerektiğine,  köprüye 

ilişkin sunulan rölövenin düzeltilerek onaylanmasına, karar verildi. 

 8504/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  53.03/86 

Toplantı Tarihi ve No : 27/08/2015-129 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27/08/2015-2497 TRABZON 

Rize İli, Çayeli İlçesi, Taşhane Mahallesi, Cebel Civarı Mevkii, 35 pafta, 620 ada, 5 

parselde yer alan, Kurulumuzun 28/05/2014 tarih ve 1812 sayılı kararıyla sehven 619 ada, 1 

parsel olarak tescillenen Taşhane Köyü Çeşmesi’nin sehven yanlış yazılan kadastral 

numaralarının düzeltilmesine ilişkin Çayeli Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü’nün 08/04/2014 tarih ve 49899051-310.99/925 sayılı yazısı, konuyla ilgili, Trabzon 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 25/08/2015 tarih ve 2015 / 556 uzman 

raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Rize İli, Çayeli İlçesi, Taşhane Köyü, Cebel Civarı Mevkii, 35 pafta, 620 ada, 5 parselde 

yer alan Taşhane Köyü Çeşmesi’nin;  28/05/2014 tarih ve 1812 sayılı kararımızla,  sehven 619 

ada, 1 parsel olarak tescillenen kadastral numaralarının 620 ada, 5 parsel olarak düzetilmesine 

karar verildi. 8504/4/1-1 

————— 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  61.01/34 

Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015-130 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 28.08.2015-2500 TRABZON 

Trabzon İli, Akçaabat  İlçesi, Akçakale Mahallesi Tekke  Mevkii  sit alanı dışında, mülga 

Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma  Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 15.07.1997 gün ve 

2883 sayılı kararı ile tescilli  122 ada, 2 parselde yer alan ve özel  mülkiyette bulunan çeşmenin 

yakınından geçen yola ilişkin, kurulumuz üyelerinin yerinde incelemesinden sonra konunun 

değerlendirilmesi isteğine ilişkin, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

29.07.2015 gün ve 2438 sayılı kararı, dosyasındaki bilgi ve belgeleri incendi, kurulumuzca  

yerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda; 

Trabzon İli, Akçaabat İlçesi, Akçakale Mahallesi Tekke Mevkii 122 ada, 2 parselde yer 

alan özel mülkiyete ait, Kültür Varlığı olarak tescilli çeşmenin koruma grubunun I olarak, koruma 

alanının ise kararımız ekinde dağıtımı yapılan, kadastral paftasında işaretlendiği şekilde 

belirlenmesine, çeşmenin koruma alanının bütününün içeren vaziyet planı ile rölöve restitüsyon 

ve restorasyon projelerinin kurulumuza sunulmasından sonra çeşmenin konumunun 

değerlendirilebileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  29.05/179 

Toplantı Tarihi ve No : 28/08/2015-130 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 28/08/2015-2501 TRABZON 

Gümüşhane İli, Torul İlçesi, Zigana Köyü, sit alanı dışında,137 ada,24 parselde yer alan 

köy tüzel kişiliğine ait mezarlıkta Zigana köyü katliamında ölen şehitlerin bulunduğu ifade 

edilerek koruma altına alınması talebine ilişkin Gümüşhane Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 04/06/2015 gün ve 1094 sayılı yazısı, Torul Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 

08/07/2015 gün ve 715383 sayılı yazısı, Gümüşhane Valiliği Kadastro Müdürlüğü Torul Kadastro 

Birimi’nin 14/07/2015 gün ve 755616 sayılı yazısı, Torul İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 

05/08/215 gün ve 0410-1571-15/Asyş. Ks sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01/07/2015 gün ve 2015/445 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Gümüşhane İli, Torul İlçesi, Zigana Köyü,s it alanı dışında, 137 ada,24 parselde yer alan 

köy tüzel kişiliğine ait mezarlıkta şehitlerin bulunması nedeniyle, manevi kültür özelliğinden 

ötürü 2863 sayılı Kanun kapsamında  korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak koruma 

altına alınmasına, koruma grubunun I olarak belirlenmesine, 

137 ada,24 parselde yer alan mezarlık ve 137 ada,25 parselde yer alan tescilli Caminin 

koruma alanının ise ekte dağıtımı yapılan kadastral planda işaretlendiği şekilde belirlenmesine, 

bahsi geçen mezarlıkta defin işlemlerinin devam edebileceğine;  ancak koruma alanı içerisinde 

anılan mezarlıkta defin haricinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale öncesi 

Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan

Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile

Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
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abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


