
T.C.
Resmî Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 128. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MOTORLU ARAÇLARIN BELİRLİ KATEGORİLERİ İÇİN GELİŞMİŞ

ACİL FRENLEME SİSTEMİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI
YÖNETMELİĞİ (AB/347/2012)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları

Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına
ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların belirli ka-
tegorileri için gelişmiş acil frenleme sistemi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait
usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen araçlar hariç

olmak üzere, MARTOY’un Ek II’sinde tanımlandığı şekilde M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araç-
lara uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik;
a) Azami kütlesi 3,5 tonu aşan, 8 tonu aşmayan N2 kategorisi yarı römork çekici araç-

lara,
b) Sınıf A, Sınıf I ve Sınıf II olan M2 ve M3 kategorisi araçlara,
c) Sınıf A, Sınıf I ve Sınıf II olan M3 kategorisi körüklü araçlara,
ç) MARTOY’un Ek II’sinin Kısım A’sının 4.2 ve 4.3 maddelerinde belirtilen M2, M3,

N2 ve N3 kategorisi arazi tipi araçlara,
d) MARTOY’un Ek II’sinin Kısım A’sının 5 inci maddesinde belirtildiği şekilde M2,

M3, N2 ve N3 kategorisi özel amaçlı araçlara,
e) Üç dingilden fazla dingile sahip olan M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlara
uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere

İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü ve 3/6/2011

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

18 Eylül 2013
ÇARŞAMBA

Sayı : 28769



tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin (EU) 347/2012 sayılı Regülasyonuna paralel olarak,
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) MARTOY’un 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar bu Yönetme-

liğin uygulanmasında da geçerli olup, söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;
a) 661/2009/AT: 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu

Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin
Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’ni,

b) AB: Avrupa Birliğini,
c) Acil frenleme fazı: Gelişmiş acil frenleme sisteminin, aracın servis fren sistemine

en az 4 m/s2 yavaşlama için frenleme talebi gönderdiğinde başlayan fazı,
ç) AT: Avrupa Topluluğunu,
d) Ayrı teknik ünite: Bu Yönetmeliğe göre sadece bir veya daha fazla tanımlanmış araç

tipi ile ilgili olarak ayrı tip onayı alabilen, ön cam silme ve yıkama sistemleri gibi aracın bir
parçası olarak hazırlanan üniteyi,

e) Çarpışma uyarı fazı: Gelişmiş acil frenleme sisteminin sürücüyü potansiyel bir önden
çarpışma konusunda uyardığı, acil frenleme fazından bir önceki fazı,

f) Çarpışmaya kalan zaman: Zaman içinde belirli bir anda, denek araç ve hedef arasın-
daki mesafenin denek aracın ve hedefin nispi hızına bölünmesiyle elde edilen zaman değerini,

g) Denek araç: Deneye tabi tutulan aracı,
ğ) Durur vaziyette hedef: Denek araç ile aynı yöne bakan durur vaziyette ve aynı yol-

culuk şeridinin merkezinde konumlandırılmış bir hedefi,
h) “e” işareti: Araçların paçalık tertibatının bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu

gösteren işareti,
ı) Gelişmiş acil frenleme sistemine göre araç tipi: İmalatçının ticari adı veya markası;

gelişmiş acil frenleme sisteminin performansını önemli ölçüde etkileyen araç özellikleri; ge-
lişmiş acil frenleme sisteminin tipi ve tasarımı gibi temel hususlar bakımından farklı olmayan
araçların kategorisini,

i) Hareketli hedef: Sabit bir hızda denek araç ile aynı yönde ve aynı yolculuk şeridinin
merkezinde yolculuk yapan bir hedefi,

j) Hedef: MARTOY’un Ek II’sinin Kısım C’sinin 1 inci maddesinde tanımlandığı şe-
kilde M1 sınıfı AA sedan kategorisi yolcu otomobillerinin büyük hacimli seri üretimi veya yu-
muşak bir hedef olması durumunda, deney durumundaki gelişmiş acil frenleme sisteminin sen-
sör sistemine uygulanabilir belirleme karakteristikleri bakımından benzer bir aracı temsil eden
nesneyi,

k) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu
Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini (2007/46/AT),

l) Onay Kuruluşu: Tip onayından her yönüyle sorumlu olan, onay belgelerini düzenle-
meye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam ola-
rak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla il-
gili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığını,

m) Ortak alan: Üzerinde bir veya daha fazla bilgi işlevinin, aynı anda olmamakla bir-
likte, gösterilebildiği bir alanı,

n) Öz kontrol: En azından sistemin aktif olduğu sürede, sistem hatası için yarı-sürekli
bir temelde kontrol yapan entegre bir işlevi,

o) Tip onayı: Araç veya ayrı teknik ünite tipinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere
uygunluğunu gösteren onaylama işlemini,

ö) Tip onayı belgesi: Onay kuruluşunun araç veya ayrı teknik ünite tipinin onaylandığını
resmi olarak bildirdiği belgeyi,

p) Yumuşak hedef: Bir çarpışma olayında asgari hasara uğrayacak ve denek araçta as-
gari hasara neden olacak bir hedefi,

ifade eder.
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Onay kuruluşunun yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Onay Kuruluşu tarafından;
a) 1/11/2013 tarihinden itibaren, gelişmiş acil frenleme sistemi ile ilgili gerekçelerle,

Ek-2’de yer alan onay seviyesi 2’nin şartları ve Ek-2’nin İlave 2’sinde yer alan geçti/kaldı kri-
terleri hariç olmak üzere, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen şartlara uygun olmayan araçların, pnömatik
arka dingil süspansiyonu ile donatılmamış araçlar hariç, ilk defa tip onayı alacak yeni tiplerine
AT tip onayı veya ulusal tip onayı verilmez.

b) 1/11/2015 tarihinden itibaren, gelişmiş acil frenleme sistemi ile ilgili gerekçelerle,
Ek-2’de yer alan onay seviyesi 2’nin şartları ve Ek-2’nin İlave 2’sinde yer alan geçti/kaldı kri-
terleri hariç olmak üzere, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen şartlara uymayan tip onayı mevcut yeni
araçların, pnömatik arka dingil süspansiyonu ile donatılmamış araçlar hariç, uygunluk belgeleri
MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından geçerli sayılmaz ve bu araçların tescili,
satışı ve hizmete girişi yapılmaz.

c) 1/11/2016 tarihinden itibaren, gelişmiş acil frenleme sistemi ile ilgili gerekçelerle,
Ek-2’de yer alan onay seviyesi 2’nin şartları ve Ek-2’nin İlave 2’sinde yer alan geçti/kaldı kri-
terleri de dahil olmak üzere, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen şartlara uymayan araçların ilk defa tip
onayı alacak yeni tiplerine AT tip onayı veya ulusal tip onayı verilmez.

ç) 1/11/2018 tarihinden itibaren, gelişmiş acil frenleme sistemi ile ilgili gerekçelerle,
Ek-2’de yer alan onay seviyesi 2’nin şartları ve Ek-2’nin İlave 2’sinde yer alan geçti/kaldı kri-
terleri de dahil olmak üzere, Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen şartlara uymayan tip onayı mevcut yeni
araçların uygunluk belgeleri MARTOY’un 26 ncı maddesinin amaçları bakımından geçerli sa-
yılmaz ve bu araçların tescili, satışı ve hizmete girişi yapılmaz.

(2) Onay Kuruluşu, birinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gelişmiş acil frenle-
me sistemi ile ilgili gerekçelerle;

a) İlk defa tip onayı alacak yeni tip bir araca, 661/2009/AT Yönetmeliğine ve bu Yö-
netmeliğe uygun olması halinde, AT tip onayı veya ulusal tip onayı vermeyi reddedemez.

b) Tip onayı mevcut yeni bir aracın, 661/2009/AT Yönetmeliğine ve bu Yönetmeliğe
uygun olması halinde, tescilini, satışını ve hizmete girişini engelleyemez.

c) İlk defa tip onayı alacak yeni tip bir M2 kategorisi araca ve azami kütlesi 8 tonu aş-
mayan yeni tip bir N2 kategorisi araca, uyarı için geçti/kaldı değerleri ve devreye girme deney
şartlarının bu Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine uygun olarak belirleninceye kadar, onay
seviyesi 2’ye göre AT tip onayı veya ulusal tip onayı veremez.

Bir araç tipinin gelişmiş acil frenleme sistemi ile ilgili AT tip onayı
MADDE 6 – (1) İmalatçı veya imalatçı temsilcisi, gelişmiş bir acil frenleme sistemi

ile ilgili bir araç tipinin AT tip onayı için başvuruyu Onay Kuruluşuna yapar.
(2) Başvuru, Ek-1’in Kısım 1’inde belirtilen bilgi dokümanı örneğine uygun olarak dü-

zenlenir.
(3) Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu

AT tip onayını ve MARTOY’un Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak
bir tip onayı numarasını verir. Aynı numara başka bir araç tipine tahsis edilemez.

(4) Üçüncü fıkranın amaçları bakımından Onay Kuruluşu Ek-1’in Kısım 2’sinde yer
alan örneğe uygun olarak oluşturulmuş bir AT tip onayı belgesini onaylayarak başvuru sahibine
verir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/2014 itibariyle Onay Kuruluşu, M2 kategorisi ve aza-

mi kütlesi 8 tonu aşmayan N2 kategorisi araç tiplerinin onay seviyesi 2 için uymak zorunda ol-
dukları uyarı ve devreye sokma deney şartlarının geçti/kaldı değerlerini dahil etmek amacıyla
Ek-2’nin İlave 2’sini değiştirecektir.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARA ŞERİTTEN AYRILMA UYARI

SİSTEMİ TAKILMASI İLE İLGİLİ TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ (AB/351/2012)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları

Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına

ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçlara şeritten ay-

rılma uyarı sistemi takılması ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları

belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ikinci fıkrada belirtilen araçlar hariç olmak üzere,

MARTOY’un Ek II’sinde tanımlandığı şekilde M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlara uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Azami kütlesi 3,5 tonu aşan, 8 tonu aşmayan N2 kategorisi yarı römork çekici araçlara,

b) Sınıf A, Sınıf I ve Sınıf II olan M2 ve M3 kategorisi araçlara,

c) Sınıf A, Sınıf I ve Sınıf II olan M3 kategorisi körüklü otobüslere,

ç) MARTOY’un Ek II’sinin Kısım A’sının 4.2 ve 4.3 üncü maddelerinde belirtilen M2,

M3, N2 ve N3 kategorisi arazi tipi araçlara,

d) MARTOY’un Ek II’sinin Kısım A’sının 5 inci maddesinde belirtildiği şekilde M2,

M3, N2 ve N3 kategorisi özel amaçlı araçlara,

e) Üç dingilden fazla dingile sahip olan M2, M3, N2 ve N3 kategorisi araçlara,

uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere

İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü ve 3/6/2011

tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 23/4/2012 tarihli (EU) 351/2012 sayılı Regülasyonuna paralel

olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) MARTOY’un 3 üncü maddesinde yer verilen tanımlar bu Yönetme-

liğin uygulanmasında da geçerli olup, söz konusu tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) 661/2009/AT: 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu

Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin

Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’ni,

b) AB: Avrupa Birliğini,
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c) AT: Avrupa Topluluğunu,
ç) Ayrılma oranı: Denek aracın uyarı verme noktasındaki görünür şerit işaretine dik bir

açıdan yaklaşma hızını,
d) Görünür şerit işaretleri: Şeridin sınır çizgisi üzerine kasıtlı olarak konulan ve sürüş

boyunca sürücü tarafından doğrudan görülebilir olan delinatörleri (yol sınır işaretleri),
e) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu

Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini (2007/46/AT),
f) Ortak alan: Üzerinde bir veya daha fazla bilgi işlevinin, aynı anda olmamakla birlikte,

gösterilebildiği bir alanı,
g) Şerit: Bu Yönetmelik eki Ek-2’nin İlavesinde gösterildiği şekilde, bir araç yolunun

bölündüğü boylamasına bantlardan birini,
ğ) Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemine göre araç tipi: İmalatçının ticari adı veya markası,

şeritten ayrılma uyarı sisteminin performansını önemli ölçüde etkileyen araç özellikleri veya
şeritten ayrılma uyarı sisteminin tipi ve tasarımı gibi temel hususlar bakımından farklı olmayan
araçların bir kategorisini,

h) Tip onayı: Araç veya ayrı teknik ünite tipinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere
uygunluğunu gösteren onaylama işlemini,

ı) Tip onayı belgesi: Onay kuruluşunun araç veya ayrı teknik ünite tipinin onaylandığını
resmi olarak bildirdiği belgeyi,

i) Onay Kuruluşu: Tip onayından her yönüyle sorumlu olan, onay belgelerini düzenle-
meye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam ola-
rak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla il-
gili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığını,

ifade eder.
Bir araç tipinin şeritten ayrılma uyarı sistemi ile ilgili AT tip onayı başvurusu

MADDE 5 – (1) İmalatçı veya imalatçının temsilcisi, şeritten ayrılma uyarı sistemi ile
ilgili bir araç tipinin AT Tip Onayı için başvuruyu Onay Kuruluşuna yapar.

(2) Başvuru, Ek-1’in Kısım 1’inde belirtilen bilgi dokümanı örneğine uygun olarak dü-
zenlenir.

(3) Bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu
AT tip onayı ve MARTOY’un Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir
tip onayı numarası verir. Aynı numara başka bir araç tipine tahsis edilemez.

(4) Onay Kuruluşu Ek-1’in Kısım 2’sinde yer alan örneğe uygun olarak oluşturulmuş
AT Tip Onayı Belgesini onaylayarak başvuru sahibine verir.

Tip onayı mevcut olan araçlar için uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tip onayı mevcut olan araçlar için 1/11/2015 tarihine kadar,
bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA

GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının

görev alanına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esaslarını be-
lirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev ala-

nına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve
esaslar ile alınacak tedbirleri, denetim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile üretici
ve dağıtıcıların yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi, 9/1/1985 tarihli
ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka-
nunun 12 nci maddesi ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Dağıtıcı: Ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin

özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,
c) Denetim personeli: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere Bakanlıkça görev-

lendirilen işin niteliğine uygun uzman personeli,
ç) Duyusal inceleme: Ürünün herhangi bir test veya muayene işlemine tabi tutulmasın-

dan önce, denetim personelinin duyularını kullanarak yapacağı incelemeyi,
d) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,
e) Kanun: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanma-

sına Dair Kanunu,
f) Numune etiketi: Hazırlanan numunelere iliştirilen ve tarafların isim, unvan ve imza-

larını taşıyan belgeyi,
g) PGD: Piyasa gözetimi ve denetimini,
ğ) PGDVT (Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri Tabanı): Aykırılık, güvensizlik ve risk

arz eden ürünlere ilişkin yapılan tespitler ve Bakanlığın PGD faaliyetlerine ilişkin her türlü
bilginin, elektronik ortamda saklanmasına, veri girişi, çağırma, raporlama ve analiz uygula-
malarına imkân veren bilgi yönetim sistemini,

h) Şahit numune: Test ve muayene yapılmasının gerekli olduğu hallerde, test, muayene
veya belgelendirme kuruluşuna gönderilen numunenin zayi olması ya da test sonuçlarına yö-
nelik herhangi bir itiraz olması durumunda başvurulmak üzere denetim personeli tarafından
numune ile aynı anda alınan aynı nitelikteki numuneyi,

ı) Tutanak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tuta-
nağını,
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i) Üretici: Bir ürünü üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını
veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi;
üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya
ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin
özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) PGD; Ürünün piyasaya arzı aşamasında veya ürün piyasada iken, ilgili

teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek;
güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini ve gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını
sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından yapılan her türlü faaliyeti kapsar.

(2) Üretici, piyasaya sadece güvenli ürünleri arz etmek zorundadır. Teknik düzenleme-
lere uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde,
ürünün güvenli olup olmadığı; Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak
kabul edilen bir Avrupa standardına karşılık gelen ulusal standartlar veya mevcut olması halinde
Avrupa Birliği teknik özellikleri; bunların olmaması halinde ise Türk Standardları Enstitüsü
tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen diğer ulusal standartlar veya ilgili sektördeki
sağlık ve güvenlik konularına ilişkin iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya
tüketicinin güvenliğine ilişkin makul beklenti dikkate alınarak değerlendirilir.

(3) Bakanlık, sorumlu olduğu ürünlere ilişkin PGD’yi, denetim personeli aracılığıyla
yürütür, denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirleri alır ve yaptırım uygular.

(4) Genel Müdürlük, sorumlu olduğu ürünlerin PGD yıllık denetim planının yanı sıra
re’sen veya ihbar/şikâyet üzerine yapar. PGD ile ilgili birimin adres, telefon, faks ve e-posta
gibi irtibat bilgileri Genel Müdürlük internet sitesinde duyurulur.

(5) Ürünün teknik düzenlemeye aykırılığı veya güvensizliği konusunda her türlü ihbar,
şikâyet, kaza ve diğer kaynaklardan elde edilen bilgiler PGD faaliyetlerinde kullanılır.

(6) Reklâm, satış veya kiralama amacıyla internet dâhil yazılı ve görsel basında yer
alan ürünler de piyasaya arz edilmiş kabul edilir.

(7) Denetim sonucunda ortaya çıkan aykırılıklarda sorumluluk üreticiye aittir. Dağıtıcı,
sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, güvenli olmadığını bildiği ürünleri piyasaya arz edemez.
Dağıtıcı, faaliyetleri çerçevesinde, ürünlerin taşıdığı riskler ve bu risklerden korunmak için
alınması gereken önlemler hakkında ilgililere bilgi verir. PGD faaliyetleri sonucunda aykırı-
lıkları belirlenen ürünlere ilişkin olarak üreticinin tespit edilemediği durumlarda, üreticinin
veya ürünü tedarik ettiği kişinin kimliğini Bakanlıkça talep edildiği tarihten itibaren on gün
içinde bildirmeyen dağıtıcı üretici olarak kabul edilir.

(8) Denetim, ürüne, üreticiye veya dağıtıcıya ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çer-
çevesinde incelenmesi ve duyusal inceleme ile yapılır. İnceleme neticesinde gerek duyulması
halinde her türlü test ve muayenenin yapılması veya yaptırılması ile denetim gerçekleştirilir.

(9) Denetlenmiş ürünler, gerekli görüldüğü takdirde yeniden denetlenebilir.
(10) Genel Müdürlük, denetimi yapılan ürünlerin test ve muayene işlemleri için önce-

likle bu ürünlerin uygunluk değerlendirme sürecinde görev almayan test ve/veya muayene ku-
ruluşlarının imkânlarından yararlanır. Ancak bu şartlara haiz uygunluk değerlendirme kuruluşu
yoksa ürünün belgelendirme sürecinde görev almış uygunluk değerlendirme kuruluşunda de-
netim personeli gözetiminde test ve/veya muayene hizmeti alır. Her durumda test ve/veya mua-
yene sonucuna göre karar verme yetkisi Genel Müdürlüğe aittir.

(11) Genel Müdürlük, denetimlerin etkin şekilde gerçekleştirilmesi için bildirim me-
kanizması ve teknik komite kurar, birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
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Denetimlerin yapılması
MADDE 6 – (1) Teknik düzenleme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, denetimler, Ba-

kanlığın ürünlere ve muhtemel kullanıcılarına ilişkin yapacağı risk değerlendirmesi sonucunda
yıllık denetim planı uyarınca yapılır.

(2) Re’sen, ihbar veya şikâyet üzerine yapılacak denetimlerde, şikâyete ya da takibe
konu ürün hakkında, daha önce denetim yapılıp yapılmadığı veya teste gönderilip gönderilme-
diği gibi hususların ön incelemesi yapıldıktan sonra denetimlere başlanır.

Denetimin şekli
MADDE 7 – (1) PGD, durumun gereklerine göre, aşağıdaki hususlardan bir veya bir-

kaçını kapsayacak şekilde yapılır:
a) Teknik düzenlemenin öngördüğü işaretler ve/veya belgeler üzerinden inceleme,
b) İlgili teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde, beşinci maddenin ikinci fıkrası çer-

çevesinde yapılan inceleme,
c) Duyusal inceleme ve muayene,
ç) Test ve/veya muayene.
Tutanak ve kayıt işlemleri
MADDE 8 – (1) Denetimlerde şekli ve kapsamı Genel Müdürlükçe belirlenen tutanak

düzenlenir.
(2) Genel Müdürlük, yapılan denetimlere ilişkin bilgileri PGDVT’e aktarır veya akta-

rılmasını sağlar.
Numune alma
MADDE 9 – (1) Denetim personeli, ürünün test ve muayenesini gerekli gördüğü tak-

dirde numune alır. Numune, ürünün yapısına ve özelliğine göre, test ve muayenelerin gerek-
tirdiği ölçüyü aşmamak üzere, numune alınması fiilen mümkün olmayan haller hariç, biri şahit
numune olmak üzere üç takım alınır. Her bir takımda yer alacak numune miktarının belirlen-
mesinde, ilgili standardın öngördüğü numune miktarı esas alınır. Numune, üretici veya dağıtı-
cıdan bedeli ödenmeden alınır.

(2) Numune alınması halinde, denetim esnasında tutanağın ilgili bölümü doldurulur.
Numuneler özelliklerine göre mühürleri açılmayacak şekilde, denetim personeli tarafından üre-
tici veya dağıtıcı ile birlikte hazırlanır ve üzerlerine tarafların isim, unvan ve imzalarını taşıyan
numune etiketi konulur.

(3) Denetleme sırasında alınan numuneler için üç nüsha halinde tutanak düzenlenir.
Alınan numunelerin bir takımı ile tutanağın bir nüshası üreticiye veya dağıtıcıya teslim edilir;
bir nüshası alınan numunenin bir takımı ile birlikte test, muayene veya belgelendirme kurulu-
şuna gönderilir; bir nüshası da şahit numune ile birlikte Genel Müdürlüğe teslim edilir. Test
veya muayeneyi yapan kuruluş tarafından, mücbir sebepler hariç olmak üzere en geç otuz iş-
günü içerisinde numune ile ilgili rapor düzenlenir ve Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Numune almanın mümkün olmadığı, taşınamayan ürünler için test ve muayene iş-
lemleri, denetim personelinin gözetiminde, ürünün bulunduğu yerde, üretici veya dağıtıcının
katılımı ile Bakanlıkça belirlenen test, muayene veya belgelendirme kuruluşuna yaptırılır. Üre-
tici veya dağıtıcının bulunmaması test ve muayene işlemlerinin gerçekleştirilmesine engel teşkil
etmez.

Test ve muayene sonucunda yapılacak işlemler
MADDE 10 – (1) Test ve muayene sonucunda, numunenin uygun çıkması halinde;
a) Test ve/veya muayene ücreti Bakanlığa aittir.
b) Test ve/veya muayene sonucunda, ürünün teknik düzenlemesine uygun ve güvenli

olduğunun, teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerin ise güvenli olduğunun tespit edilmesi
durumunda, Bakanlık üretici veya dağıtıcıya bildirimin yapıldığı tarihten itibaren şahit numu-
nenin geri alınması veya aldırılması için bir ay süre verir. Bu süre içinde alınmayan ürünler,
Defterdarlıklara intikal ettirilir.

c) Numunenin niteliğini kaybetmesi durumunda, bu husus Genel Müdürlükçe üretici
veya dağıtıcıya bildirilerek, numune bedeli Genel Müdürlük tarafından ödenir.
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(2) Test ve muayene sonucunda numunenin güvensiz çıkması durumunda;
a) Test ve muayene ücreti üreticiye aittir. Bu ücret hakkında 21/7/1953 tarihli ve 6183

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
b) Testi yaptırılan numune, niteliğine göre uygun koşullarda ve uygun bir süreyle test

kuruluşunda muhafaza edilir ve numunelerin teslim alınması için üreticiye veya dağıtıcıya bil-
dirimde bulunulur. Bildirimi takiben bir ay içinde üretici tarafından alınmayan numuneler Genel
Müdürlük tarafından Numune Bertaraf Tutanağı düzenlenerek bertaraf edilir.

c) Şahit numuneler ürünün güvensizliği kesinleşinceye kadar muhafaza edilir. Ürünün
güvensizliğinin kesinleşmesi halinde Genel Müdürlük üreticiye veya dağıtıcıya bildirimde bu-
lunur. Bildirimi takiben bir ay içinde üretici tarafından alınmayan numuneler, Genel Müdür-
lükçe belirlenen şartlar dâhilinde bertaraf edilir veya ettirilir.

(3) Numunenin, üretici dışındaki bir firmadan alınması ve söz konusu firmanın PGD
tutanağı ile birlikte üreticiye başvurması durumunda, numune bedeli üretici tarafından söz ko-
nusu firmaya ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aykırılık Halinde Alınacak Tedbirler ve Uygulanacak Yaptırımlar

Teknik düzenlemeye aykırılık
MADDE 11 – (1) İlgili teknik düzenlemeye uygun olmadığı tespit edilen, piyasada bu-

lunan ürünler için, Bakanlık:
a) İnsan sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan, bitki yaşamına ve sağlığına ve çev-

reye bir tehdit oluşturmaması koşuluyla düzeltilebilir aykırılıkların giderilebilmesi amacıyla
üreticinin görüşünü almak suretiyle düzeltme süresi verir.

b) Denetim sonucunda aykırılığın giderilmesi için süre verilmiş olan bir ürüne aynı ay-
kırılık için tekrar süre verilmez. Ancak verilen süre sonunda aykırılığın hastalık, doğal afetler
(deprem, sel, su baskını, kasırga ve benzeri), yangın, grev ve benzeri mücbir sebeplerin varlığı
nedeniyle giderilemediğinin ispatlanması halinde verilen sürenin yarısını geçmemek üzere ek
süre verilir.

c) Düzeltme için süre talebinde bulunmadığı veya verilen süre sonunda aykırılığı gi-
dermediği halde ürünün piyasaya arzını durdurmayan üreticiye, Kanunun 12 nci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezası uygulanır.

(2) Uygunluk işaretinin veya uygunluk değerlendirme işlemleri sonucunda verilen bel-
gelerin gerçeği yansıtmadığının, tahrif veya taklit edildiğinin tespit edilmesi halinde Cumhu-
riyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Suçtan dolayı yaptırım uygulanmayan hallerde,
dava zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının
(f) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

(3) Uygunluk işaretinin ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü şekil ve şartlar bakımın-
dan usulsüz kullanıldığının tespiti halinde, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (f)
bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

Güvensizlik
MADDE 12 – (1) Teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsun ya da olmasın

kaza, ölüm, şikâyet ve diğer nedenlerle veya yapılacak duyusal inceleme sonucunda güvensizlik
şüphesi uyandıran ürünler için tutanağın ilgili bölümü doldurulur ve test veya muayeneye baş-
vurulur. Genel Müdürlükçe, güvenli olmadığına karar verilen ürünler için yapılacak risk de-
ğerlendirmesi sonuçları da dikkate alınarak Kanunun 11 ve 12 nci maddelerindeki yaptırımlar
uygulanır.

(2) Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen yaptırımlar kapsamında toplatılması ve ürü-
nün güvenli hale getirilmesi mümkün ise buna ilişkin düzeltici faaliyet planını Genel Müdür-
lükçe belirlenen süre içerisinde vermesi için üreticiye bildirim yapılır. Üretici, bunun üzerine
söz konusu faaliyet planını hazırlayarak, Genel Müdürlüğe yazılı olarak ibraz eder. Bu süre
içerisinde faaliyet planının ibraz edilmemesi halinde, Genel Müdürlük gerekli yaptırımları uy-
gular.
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(3) Düzeltme süresi sonunda yapılan işlemler Genel Müdürlük tarafından değerlendi-
rilir, gerekli görülmesi halinde, düzeltmeye tabi tutulan ürünün tarafsız bir test veya muayene
kuruluşu tarafından test ve muayenesi istenebilir. Düzeltme işlemleri sonucunda güvenli olduğu
kanıtlanan ürünler tekrar piyasaya arz edilir.

(4) Denetim sonucunda piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf gibi tedbirlerin uy-
gulandığı ürünün piyasaya arz edilen miktarı ve tedbir uygulanan miktarı Genel Müdürlük ta-
rafından takip edilir.

(5) Güvensizliği tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığına iletilir.
Güvensizliğin değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Güvensiz ürünlerin taşıdığı riskin derecesinin belirlenmesi amacıyla

Genel Müdürlük bünyesinde risk değerlendirmesine tabi tutulur.
(2) Genel Müdürlükçe ürünlere ilişkin yapılacak risk değerlendirmesi, Avrupa Komis-

yonu Topluluk Hızlı Bilgi Sistemi (RAPEX) rehber dokümanı referans alınmak suretiyle; ürü-
nün tanımı, niteliği, neden olabileceği tehlikeler, hedeflediği kullanıcı ve tüketiciler, ürünün
neden olduğu yaralanmanın şiddeti ve gerçekleşme ihtimali gibi etkenler göz önünde bulun-
durularak yapılır.

(3) Bakanlık, güvensizliğe konu üründeki riskin derecesine göre orantılılık ilkesine uy-
gun olarak gerekli tedbirleri alır.

Yıllık kayıtlar ve faaliyet raporu
MADDE 14 – (1) Genel Müdürlük, yürüttüğü PGD faaliyetine ilişkin yıllık kayıtları

tutar. Bu kayıtlar, denetlenen firma, denetlenen ürün, denetlenen ürünün menşei, denetimin
hangi teknik düzenleme çerçevesinde yapıldığı, denetimin re’sen mi şikâyet üzerine mi olduğu,
denetimin kapsamı, denetim sonucu uygulanan tedbir ve yaptırımlara ilişkin bilgileri kapsar.
Bu kayıtlar çerçevesinde Genel Müdürlük, PGD faaliyet raporunu hazırlayarak, takip eden
yılın ikinci ayının sonuna kadar Ekonomi Bakanlığına iletir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Denetim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Beşinci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde denetim personelinin

görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Denetim personelinin görev ve yetkileri;
1) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, görev alanına giren konularda PGD yapmak, ge-

rekli olan tutanak ve raporları hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak,
2) Kanunda belirtilen ceza ve tedbirler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında,

ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri tespit edildiğinde, durumu ilgili Makamlara
iletilmek üzere Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirmek,

3) Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ih-
tiyaçlar çerçevesinde inceleme ve araştırma yapmak, görüş ve önerilerini Genel Müdürlüğe
sunmak,

4) Denetlenecek ürünlerden numune almak,
5) Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri gizli de olsa, de-

netim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tara-
fından onaylanmış örneklerini almak, fabrika, atölye, işletme, mağaza, dükkân, ticarethane,
depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak,
araştırmak, bu konularda ilgili yetkililerden yardım ve bilgi talep etmek,

6) Üretici veya dağıtıcının PGD faaliyetini engellemesi durumunda, güvenlik güçle-
rinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak,

7) PGD sırasında, gerekli görülmesi durumunda, Bakanlık onayı ile refakat etmek üzere,
işin niteliğine uygun uzman kişileri davet etmek, bunların görüş ve önerilerinden yararlanmak
ve rapor istemek.
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b) Denetim personelinin sorumlulukları;
1) Bakanlıkça verilen kimlik kartını denetimden önce üretici veya dağıtıcıya ibraz etmek,
2) Denetlediği kuruluşların yönetim ve yürütme işlerine karışmamak,
3) PGD görevini, mevzuata uygun olarak bağımsız ve tarafsız yürütmek,
4) PGD sırasında elde ettiği her türlü bilgi ve belgelere ilişkin olarak 18 inci maddede

düzenlenen gizlilik ilkesine riayet etmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Üretici ve Dağıtıcının Yükümlülükleri

Üreticinin ve dağıtıcının yükümlülükleri
MADDE 16 – (1) Üretici ve dağıtıcının yükümlülükleri şunlardır:
a) Denetim personelinin talep etmesi halinde gerekli bilgi ve belgeleri denetim perso-

neline sunmak, üretim yerlerinin ve depolarının adreslerini vererek buralarda gerekli tespitleri
yapmasını sağlamak, ürünün tedarik ve dağıtım ağına ilişkin bilgileri sunmak.

b) Denetim görevinin gereği gibi yürütülmesi için denetim personeline görevi süresince
uygun bir çalışma yeri sağlamak; uygun yer bulunamadığında veya denetim personeline uygun
koşullar oluşturulmadığında, denetim personelinin isteği üzerine ürüne ait gerekli belgeleri de-
netim personelinin çalışma yerine getirerek kendisine teslim etmek.

c) İlgili teknik düzenlemede belirtilen tüm belgeleri; bu belgeler kapsamındaki son ürü-
nün yurt içinde üretiliyor ise üretildiği, ithal ise ithal edildiği tarihten itibaren ilgili teknik dü-
zenlemede belirtilen süreyle, bu sürenin belirtilmemesi halinde on yıl boyunca muhafaza etmek
ve istenilmesi halinde denetim personeline ibraz etmek.

(2) Güvensiz ürünlere ilişkin verilen piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararla-
rının uygulanmasının ve risk altındaki kişilerin bilgilendirilmesinin sağlanması amacıyla;

a) Genel Müdürlük güvensiz ürünlere ilişkin hazırlanacak ilan metninin, ülke genelinde
dağıtımı yapılan iki gazete ile ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında ilan edil-
mesini üreticiden ister.

b) Genel Müdürlük, güvensiz ürünlere ilişkin hazırlanacak veya yapılacak ilanlarda gü-
vensiz üründe tespit edilen riskin derecesine göre ilanın şekli, zamanı ve ilanın yapılacağı televizyon
ve gazetelere ilişkin hususları belirler.

c) Risk altındaki kişilerin belirli bir yerleşim yerinde toplanması ve yerel yayın yapan
gazete ile televizyon kanalları vasıtasıyla bilgilendirilmesinin mümkün olduğu durumlarda, bu
duyuru yerel basın ve yayın organları yoluyla yapılır. Risk altındaki kişilerin bilindiği durum-
larda ise bu kişiler doğrudan bilgilendirilir.

ç) Güvensiz ürünlere ilişkin ilan, üreticinin internet sitesinde de yayımlanır. Üreticiler
ayrıca söz konusu ilanı Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak üzere Bakanlığa bildirir.

d) (a), (b) ve (c) bentlerindeki tedbirler, belirtilen şekil ve sürelerde kararın tebliğ tari-
hinden itibaren on iş günü içinde üretici tarafından yerine getirilir.

(3) Üreticiler, güvensiz ürünlerinin piyasada yer aldığını kendiliğinden tespit etmesi
halinde, bu ürünleri gönüllü geri çağırabilir ve gerekli tedbirleri alır. Ancak, üretici piyasada
gerçekleştirdiği her türlü geri çağırma ve aldığı tedbirlere ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakan-
lığa iletmekle yükümlüdür. Üreticiler gönüllü geri çağırmalarda risk altındaki kişilerin bilgi-
lendirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli bilgileri Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak
üzere Genel Müdürlüğe bildirir. Ayrıca, bu bilgiler üreticinin internet sitesinde de yayımlanır.

(4) Güvensiz ürünlere ilişkin ilanlar aşağıdaki özellikleri taşır:
a) Ürünü tanıtan marka, model, cins veya diğer ayırt edici özellikler.
b) Mümkün olan durumlarda ürünün fotoğrafı veya resimli tasviri.
c) Alınan önlem.
ç) Önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifi.
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d) Sorumlu üretici ve dağıtıcının isim, adres ve diğer iletişim bilgileri.
e) Riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemler.
f) Ürünün iade edileceği yerler veya üründeki sorunun giderilmesini teminen gönderi-

lebileceği adresler.
(5) Üreticilerin güvensiz ürünlere ilişkin ilan, toplatma ve bertaraf gibi tüm yasal yü-

kümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, bu yükümlülükler Bakanlık tarafından yerine
getirilir. Bu kapsamda Bakanlıkça yapılacak masraflar, üretici tarafından karşılanır. Bu mas-
raflar hakkında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uy-
gulanır.

İzlenebilirlik
MADDE 17 – (1) Üreticiler, ürünlerin üzerinde seri, model, parti numarası veya başka

bir şekilde ürünlerinin tespit edilmesini sağlayacak bilgilere yer vermek zorundadır.
(2) Üreticiler, toplatma, imha veya düzeltici faaliyetin uygulanması gerektiğinde parti,

seri bazında kayıt oluşturmak ve istenildiğinde bu kayıtları Bakanlığa sunmak zorundadır.
(3) Üreticiler gerekli bilgileri, ürünün büyüklüğünün veya doğasının buna izin verme-

diği durumlarda ürünün ambalajında veya yanında verilen bir belge ile sağlamak zorundadır.
(4) Üreticiler, ticari unvanları veya tescilli markaları ile iletişim bilgilerini ürünlerin

üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ürünün ambalajında veya yanında verilen bir
belgede gösterir.

(5) Üreticiler, ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almak zorun-
dadır.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgilerin gizliliği
MADDE 18 – (1) Bakanlık, gerçekleştirdiği PGD faaliyetleri sırasında temin ettiği ve

ticari sır niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgilerin gizliliğini korumak
için gerekli tedbirleri alır. Ancak, mevzuatın ve insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hal-
lerde yapılan ifşaat bu kapsamda sayılmaz.

Yaptırımların uygulanması
MADDE 19 – (1) Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, piyasaya arz edilmiş ise top-

latılması, kısmen veya tamamen bertaraf edilmesi kararı Bakanlık tarafından verilir.
(2) Ürünün, insan sağlığını, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceğine dair ke-

sin belirti bulunması halinde, ürünün piyasaya arzının üç iş gününü aşmamak üzere geçici ola-
rak durdurulması kararı Genel Müdürlük tarafından verilir.

(3) Güvensizlik ve teknik düzenlemeye aykırılık halinde Kanunun öngördüğü idari para
cezaları Genel Müdürlükçe uygulanır.

Tebligat
MADDE 20 – (1) İdari para cezası ve/veya idari tedbirleri içeren idari yaptırım karar-

larının tebliğinde, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 21 – (1) 28/12/2004 tarihli ve 25684 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İliş-
kin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür.
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE

SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Ma-
mulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetme-
liğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendi ile ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) İşyerinde; tütün mamulleri ve alkollü içkiler tüketilmek veya beraberinde götürül-
mek üzere onsekiz yaşını doldurmamış kişilere satılamaz veya sunulamaz. Yaş konusunda te-
reddüde düşülmesi halinde satıcı, talepte bulunan tüketiciden kimlik belgesi talep eder.”

“(2) Onsekiz yaşını doldurmamış kişiler, tütün ürünü işletmelerinde, pazarlanmasında
ve satışında istihdam edilemez. Ayrıca bu kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında,
satışında ve açık sunumunda istihdam edilemez. Yasal düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilen
eğitim amaçlı çalışmalar bu hükmün dışındadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“d) Alkollü içkiler, 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) İşyerlerinde bulunan otomatik satış makinelerinde tütün mamulü bulundurulamaz.

Tütün mamulleri, her nevi oyun makineleri ile veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu
edilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Meskûn mahaller ve konaklama yerleri hariç olmak üzere, otoyollardaki ve devlet
karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmez.

(3) Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve
kapalı spor salonları, her türlü eğitim ve öğretim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastane,
bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında faaliyet gösteren işyerlerinde alkollü içki
satış ve sunumu yapılamaz.”

“(5) Alkollü içkilerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün
eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en
az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih iti-
bariyle aranır. Ancak 11/6/2013 tarihinden önce işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve satış belgesi
almış işletmeler için bu şart aranmaz. Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece
kan hısımlarına devredebilir. Mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz.

(6) Kurum tarafından düzenlenmiş alkollü içki satış belgesini haiz işletmeyi 8/6/1942
tarihli 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fık-
rası kapsamında devralmak isteyen kişiler, devre ilişkin belgeler ve devreden kişi ile birinci
veya ikinci derece kan hısmı olduklarına dair resmi belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. Devir
alan kişinin satış belgesi almak için gerekli diğer şartları taşıdığının Kurum veya yetkili merci
tarafından anlaşılması halinde, adına yeni satış belgesi düzenlenir.
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(7) Alkollü içkiler, Kurum tarafından açık alkollü içki satış belgesi düzenlenmek sure-
tiyle alkollü içki sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketime sunulabilir. Ancak bu yerlerde
tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı veya sunumu yapılamaz. Ruhsat veya
diğer izin belgelerini düzenlemeye yetkili merci tarafından işyerinin faaliyetine izin verilen
alanlar işyeri sınırları içi kabul edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Alkollü içkilerin adını veya markasını içeren alan/alt alan adı kullanılmak suretiyle
bu ürünlerin reklam ve tanıtımına yönelik olarak internet sitesi açılamaz. Ancak Türkiye’de
faaliyette bulunan alkollü içki üreticisi firmalar ihracat amacıyla, ülke içinden erişimini engel-
lemeleri koşuluyla, ürettikleri ürünlerin yurt dışına yönelik reklam ve tanıtımını internet siteleri
vasıtasıyla yapabilirler.”

“(4) Alkollü içki üretici, ithalatçı veya toptan satıcıları, ürettikleri, ithal ettikleri veya
pazarladıkları ürünlerin isimlerine/markalarına Kurumsal internet sitelerinin ürünler bölümün-
de, reklam ve ürün tanıtımı yapılmaksızın ve görsel unsurlar kullanmaksızın liste halinde yer
verebilirler. İnternet aracılığıyla alkollü içkilerin tüketiciler dışındakilere satışını ve tanıtımını
içeren ayrı bir internet sitesi oluşturulmak istenmesi veya diğer ürünlerden ayrı ulaşılabilen
aynı internet adresi içerisinde ayrı bir sayfa tahsis edilmesi halinde erişimin arz zinciri içeri-
sindeki satış belgesini haiz kullanıcılara verilecek kullanıcı adı ve parola ile sağlanması ve
satışı gerçekleştirecek olan satıcının satış belgesinde belirtilen fiziki işyeri adresi ile satış belgesi
üzerinde yer alan Kurum sicil numarasına yer verilmesi zorunludur. Arz zinciri içerisindeki
satış belgesini haiz kullanıcılara yönelik internet sitesinde veya sayfasında, alkollü içki üretici,
ithalatçı ve toptan satıcıları ürettikleri, ithal ettikleri veya pazarladıkları ürünlere ait teknik bil-
gilere, herhangi bir reklam unsuru içermemek kaydıyla ürün markaları ve görsellerini kullan-
mak suretiyle yer verebilirler.

(5) Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamaz, her nevi oyun makineleri
veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemez. Bu ürünler tüketicilere basın ve yayın
yoluyla satılamaz ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1)
numaralı alt bendinde yer alan “açık alkollü içki satışı yapacaklar için ise ilgili mevzuatı gere-
ğince yetkili makamlardan alınacak açık alkollü içki satışına ilişkin ruhsat” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, turizm belgesi” ibaresi eklenmiş; “nargilelik tütün mamulü sunumu yapacaklar
için işyeri açma ve çalışma ruhsatı örneği ve/veya” ibaresinden sonra gelen “turizm işletme
belgesi” ibaresi, “turizm belgesi” olarak değiştirilmiş; (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde
yer alan “açık alkollü içki satışı yapacaklar için ise ilgili mevzuatı gereğince yetkili makam-
lardan alınacak açık alkollü içki satışına ilişkin ruhsat” ibaresinden sonra gelmek üzere “turizm
belgesi” ibaresi eklenmiş; “nargilelik tütün mamulü sunumu yapacaklar için işyeri açma ve ça-
lışma ruhsatı örneği ve/veya” ibaresinden sonra gelen “turizm işletme belgesi” ibaresi, “turizm
belgesi” olarak değiştirilmiş; (a) bendine (5) numaralı, (b) bendine (6) numaralı alt bentler ek-
lenmiştir.

“5) Perakende veya açık olarak alkollü içki satışı yapmak üzere satış belgesi talep eden
kişiler ile anılan faaliyetleri yürütmekte iken işyeri adresini değiştiren kişiler işyerlerinin örgün
eğitim kurumları ve dershaneler ile öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az yüz metre uzaklıkta
bulunduğunu belgelemek zorundadır. Perakende alkollü içki satışı yapılacak işyerleri ile
11/6/2013 tarihinden önce açık alkollü içki satışı yapmak üzere ruhsatlandırılmış olan işyerle-
rinin mesafe şartına uygunluğu, ruhsat düzenlemeye yetkili merci tarafından ruhsat üzerine
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güncel tarih ile derç edilir ya da bu şartı karşılayan ek bir yazı düzenlenir. Mesafe şartına uy-
gunluğun ruhsat üzerine derç edildiği tarihi veya ek yazının düzenlenme tarihini müteakip otuz
gün içinde satış belgesi başvurusunda bulunulmaması halinde, derç işleminin veya ek yazının
güncellenmesi zorunludur. 11/6/2013 tarihinden sonra açık alkollü içki satışı yapmak üzere
ruhsatlandırılmış olan işyerleri için, ruhsat düzenleme tarihini müteakip otuz gün içinde açık
alkollü içki satış belgesi başvurusunda bulunulması durumunda, mesafe şartına uygunluğun
ruhsat üzerinde derç edilmesi veya bu şartı karşılayan ek yazının ibrazı aranmaz. Satış belgesi
verildikten sonra işyerinin yüz metre yakınında örgün eğitim kurumu, dershane, öğrenci yurdu
veya ibadethanenin faaliyete geçmesi, satış belgesinin geçerliliğini sona erdirmez.”

“6) Perakende veya açık olarak alkollü içki satışı yapmak üzere satış belgesi talep eden
kişiler ile anılan faaliyetleri yürütmekte iken işyeri adresini değiştiren kişiler işyerlerinin örgün
eğitim kurumları ve dershaneler ile öğrenci yurtları ve ibadethanelere en az yüz metre uzaklıkta
bulunduğunu belgelemek zorundadır. Perakende alkollü içki satışı yapılacak işyerleri ile
11/6/2013 tarihinden önce açık alkollü içki satışı yapmak üzere ruhsatlandırılmış olan işyerle-
rinin mesafe şartına uygunluğu, ruhsat düzenlemeye yetkili merci tarafından ruhsat üzerine
güncel tarih ile derç edilir ya da bu şartı karşılayan ek bir yazı düzenlenir. Mesafe şartına uy-
gunluğun ruhsat üzerine derç edildiği tarihi veya ek yazının düzenlenme tarihini müteakip otuz
gün içinde satış belgesi başvurusunda bulunulmaması halinde, derç işleminin veya ek yazının
güncellenmesi zorunludur. 11/6/2013 tarihinden sonra açık alkollü içki satışı yapmak üzere
ruhsatlandırılmış olan işyerleri için, ruhsat düzenleme tarihini müteakip otuz gün içinde açık
alkollü içki satış belgesi başvurusunda bulunulması durumunda, mesafe şartına uygunluğun
ruhsat üzerinde derç edilmesi veya bu şartı karşılayan ek yazının ibrazı aranmaz. Satış belgesi
verildikten sonra işyerinin yüz metre yakınında örgün eğitim kurumu, dershane, öğrenci yurdu
veya ibadethanenin faaliyete geçmesi, satış belgesinin geçerliliğini sona erdirmez.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(7) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında, münhasıran alkollü içkilerin ulus-
lararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlene-
bilir. Münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları, faali-
yetler ve taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılarda düzenlenecek süreli etkinliklerde aşa-
ğıdaki hususlara uyulur:

a) Uluslararası nitelikte ve münhasıran alkollü içki tanıtımına yönelik ihtisas fuarları
ve diğer faaliyetler süresince kurulacak standlarda tadım amaçlı alkollü içki sunumu yapılmak
istenmesi halinde, fuarın veya faaliyetin gerçekleştirileceği mahalde yetkili bulunan belediye
veya özel idare ya da mülki amirlikten alınmış alkollü içki sunumuna ilişkin izin belgeleri ile
birlikte, en geç etkinliğin başlamasından otuz gün önce etkinliği düzenleyen tarafından izin
için Kuruma başvurulur. Kurum bu tür başvuruları onbeş iş günü içinde değerlendirir ve so-
nuçlandırır. Bu tür etkinliklerde 4250 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında hü-
küm altına alınan mesafe şartları uygulanmaz ve yabancı katılımcılar ile belgeli satıcılar ve bu
kişiler tarafından görevlendirilmiş çalışanlara yönelik tadım amaçlı sunum uygulaması müm-
kündür. Söz konusu faaliyetler, bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun yürütülmek
zorundadır.

b) Taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılarda düzenlenecek süreli etkinlikler için
4250 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan mesafe şartı aranmaz. Bu
tür süreli etkinlikler için Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak etkinliğin gerçekleştirileceği
yerin taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli bulunduğuna dair bir yazı ve bu yerde süreli etkinlik
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düzenlenmesine yönelik mülki amirlik tarafından verilen izni gösterir yazı ile Kuruma yapıla-
cak başvuru üzerine açık alkollü içki sunum izni verilebilir. İzin verilen süreli etkinlikler de
Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun yürütülmek zorundadır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşa-
ğıdaki cümle eklenmiştir.

“Miras yoluyla işyerini devralacak kişinin, miras bırakan kişi ile birinci veya ikinci derece kan
hısmı olması halinde 4250 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan mesafe şartı aranmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Reklam ve tanıtım uygulamaları
MADDE 20 – (1) Alkollü içkilerin her ne surette olursa olsun reklamı ve tüketicilere

yönelik tanıtımı yapılamaz. Alkollü içkilerin, tamamen arz zinciri içinde yapılan ve tüketicilere
yönelik olmayan tanıtımının alkollü içki tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ve tıbbi
herhangi bir zararlı etki oluşturmayacak içerikte, ürünün özelliklerini tanıtmaya ve doğru bil-
gilendirmeye yönelik olması, teşvik edici ve özendirici olmaksızın yapılması gerekmektedir.

(2) Alkollü içkilerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya,
promosyon ve etkinlik yapılamaz. Bu yükümlülük, arz zinciri içerisindeki tüm gerçek ve tüzel
kişileri kapsar.

(3) Münhasıran alkollü içkilerin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik ihtisas fuarları
ile bilimsel yayın ve faaliyetler düzenlenebilir. Bilimsel yayınlar reklam amacıyla kullanılamaz.

(4) Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar her ne amaçla olursa olsun,
teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon veya bedelsiz olarak alkollü içki dağıtamazlar.

(5) Herhangi bir alkollü içkinin alınması koşuluna bağlı kampanya ve promosyon dü-
zenlenemez.

(6) Perakende satıcılara, açık alkollü içki satıcılarına ve tüketicilere yönelik bağlı satış
uygulaması yapılamaz.

(7) Alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir
etkinliğe ürünlerinin marka, amblem ya da işaretlerini kullanarak destek olamazlar.

(8) Açık alkollü içki satış belgesini haiz işyerlerinde servis amaçlı materyallerde marka,
amblem ve logo kullanılabilir.

(9) Alkollü içkilerin marka, logo, amblem ve işaretlerini içerecek şekilde sözcükler, şe-
killer, resim ve harfler, iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, tabelalarında, satış ünitele-
rinde, soğutucularında, taşınabilir veya sabit her türlü materyal üzerinde bulundurulamaz.

(10) Üzerinde alkollü içki marka, amblem, logo veya işareti bulunan kasa, kutu gibi ta-
şıma veya dış ambalaj için kullanılan materyaller, lojistik amaçlı bulundurmalar hariç, kamuya
özel teşhir edilmek maksadıyla kullanılamaz.

(11) Alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandıkları araçlarda, bu
ürünlere ilişkin markaların tanınmasını sağlayacak bir uygulamaya gidilemez. Söz konusu araç-
lar üzerinde, alkollü içki markaları ile alkollü içki markalarının logo, amblem ve işaretleri kul-
lanılamaz. Ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine, ancak bu araçların yan yüzeylerinde ve bir
yan yüzey alanının yüzde onunu aşmayacak oranda yer verilebilir. Araçlar üzerinde yer verilen
ticaret unvanlarında herhangi bir markayı öne çıkaracak şekilde farklılaştırma yapılamaz.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) İşyerlerinde; alkollü içkilerin fiyatlarının bildirimi, alkollü içkilerin

satışına tahsis edilmiş bölümlerde yer alması ve rakam ile yazıların elli puntoyu aşmaması şar-
tıyla yapılabilir. Fiyat baskılı ambalajlar ile fiyat bildirimi yapılması ve satışa sunulan her bir
alkollü içkinin birim fiyatının ve markasının yer aldığı, dikdörtgen beyaz zemin üzerine ve en
fazla yirmi punto büyüklüğünde siyah renkli harfler ve rakamlar ile hazırlanan listelerin alkollü
içkilerin satış ünitelerinde/alanlarında bulundurulması mümkündür. Herhangi bir firma veya
ürünü ön plana çıkaracak şekilde fiyat bildirimi yapılamaz.

(2) Üretici, ithalatçı ve satıcılar arasında gerçekleştirilen ve tüketiciye yansımayan ta-
mamen ticari bilgileri içeren bildirimler hariç olmak üzere, her ne amaçla olursa olsun, alkollü
içkilerin marka, amblem, logo ve işaretleri kullanılarak bildirim yapılamaz, basın-yayın organ-
ları aracılığıyla ilan edilemez, fiyat duyuruları yapılamaz.

(3) Bu maddeye aykırı düzenlendiği tespit edilen fiyat bildirimlerinin reklam mahiye-
tinde olduğu kabul edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Üreticilere ait tesisler ile ithalatçı ve toptan satıcılara ait işyerlerinde, satış belgesini

haiz kişilere ve bu kişiler tarafından görevlendirilmiş çalışanlarına yönelik olarak tadım amaçlı
sunum uygulaması mümkündür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Alkollü içkiler, sadece bu ürünlerin satışına tahsis edilmiş alanda bulunan satış
ünitelerinde sergilenir. Ürüne tahsis edilmiş muhafaza ve soğutma amaçlı üniteler de satış üni-
tesi kapsamındadır. Alkollü içkiler, birden fazla satış ünitesinde satışa sunulabilir ancak, satış
üniteleri birden fazla alanda/reyonda konumlandırılarak alkollü içkilere tahsis edilmiş alan bü-
tünlüğü bozulamaz. Reklam ve tanıtım unsurlarını taşımayan ve içi görünmeyecek şekilde di-
zayn edilmiş soğutucuların işyeri dışında konumlandırılması alan bütünlüğünü bozmaz.”

“(3) Tüketicilerin içeriye girmeksizin alışveriş yapabildiği büfeler hariç olmak üzere,
alkollü içkiler; çocuklara yönelik olan materyaller, çocuk dergileri, kitap ve yayınları ile çocuk
kıyafetleri, kırtasiye, oyuncaklar ile cips, çikolata, şekerleme benzeri çoğunlukla çocuklar ta-
rafından tüketilen ürünlerle bitişik olan alanlarda satışa arz edilemez.”

“(5) Alkollü içkiler işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa arz edi-
lemez. Perakende satış belgesini haiz satıcılar, alkollü içkilerin işyeri dışından görünmemesi
için gerek işyerinin fiziki koşullarını gerekse satış ünitelerinin niteliğini ve konumunu uygun
hale getirmek için tedbir almak zorundadırlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin;
a) 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “fıkrasında” ibaresi “fıkrası ile 4250 sa-

yılı Kanunun 6 ncı maddesinde” ibaresi olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ek-
lenmiştir.

“(8) 4250 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç) ve (e) bentlerinde
belirtilen idari para cezalarını vermeye ve (ç) bendinde tanımlanan kabahatin konusunu oluş-
turan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararını vermeye Kurum yetkilidir. Televizyon
ve radyolara uygulanacak idari para cezalarını vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, diğer
bentlerde yer alan idari para cezalarını vermeye mahalli mülki amir yetkilidir.”

b) 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Alkollü içki satış yerlerindeki reklam ve tanıtım uygulamalarının süresi
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan işletmelerde;
a) İşyerlerinin içinde veya dışında reklam ve tanıtım içeren her türlü tabela, 4250 sayılı

Kanunun 6487 sayılı Kanunla değişik geçici 1 inci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten iti-
baren bir yıl içinde,

b) İşyerlerindeki taşınabilir veya sabit her türlü reklam ve tanıtım içeren totem, branda,
şemsiye, gölgelik ve tenteler bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde,

c) İşyerlerinin içinde bulunan reklam ve tanıtım amaçlı her türlü materyal bu maddenin
yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde,

ç) İşyerlerindeki reklam içeren raf ve standlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren
bir yıl içinde,

bu Yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirilir.
(2) 4250 sayılı Kanunun 6487 sayılı Kanunla değişik geçici 1 inci maddesinin yayımı

tarihinde alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında, satışında ve açık sunumunda on sekiz
yaşını doldurmamış kişileri çalıştıranlar bu tarihten itibaren bir yıl süreyle bu kişileri çalıştır-
maya devam edebilirler.

(3) Perakende alkollü içki satışı yapılan iş yerlerindeki alkollü içkilerin konulduğu ve
üzerlerinde alkollü içkilerin marka, amblem ve logosu bulunan mevcut soğutucular, iş yerlerinin
kapalı bölümlerinde bulunması kaydıyla, 4250 sayılı Kanunun 6487 sayılı Kanunla değişik ge-
çici 1 inci maddesinin yayımı tarihinden itibaren üç yıl süreyle kullanılabilir.

(4) Alkollü içki sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandıkları araçlar, bu mad-
denin yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin onbirinci
fıkrası hükmüne uygun hale getirilir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmeliğin;
a) 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, yayım tarihinden itibaren bir yıl sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/1/2011 27808

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 17/6/2011 27967

2- 9/10/2011 28079

3- 30/11/2011 28100

4- 19/12/2012 28502

5- 31/12/2012 28514 (4. Mükerrer)

6- 27/1/2013 28541
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ANA STATÜLER

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun

teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve so-
rumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun genel ku-

rulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini
ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici,
temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 ta-
rihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) ESC: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Atıcılık Konfederasyonunu,
ç) FACE: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Birliği Avcılık ve Yaban Hayatı Koruma

Birlikleri Federasyonunu,
d) Federasyon: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunu,
e) Federasyon Başkanı: Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanını,
f) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
g) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ğ) ISSF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunu,
h) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ı) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
j) Spor Dalı: Atıcılık, Avcılık ve Paintball sporunu,
k) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
l) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinden yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
m) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağım-

sız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon merkez ve il temsilcilikle-
rinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu ko-

nularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
b) ISSF, ESC, FACE ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından ko-

nulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi
ilgili spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

c) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili ge-
lişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka,
kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Hakem ve antrenörlerin yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların
belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağ-
lamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor dalı ile ilgili yabancı ülkelerdeki
gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını
sağlamak.

f) Spor dalında kullanılan malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit
ederek, bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği
yapmak.

ğ) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, pa-
nel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör,
yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takım-
ların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

ı) Başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve ödüllendirmek.

i) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve kaynak sağlamak amacı
ile iktisadi işletme kurmak.

j) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarının yarışmalarının düzen-
lenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

k) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
l) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmalarını yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
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Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150’den az ve 300’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar.
c) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu ISSF ve ESC’nin yönetim ku-

rullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Fede-
rasyon müsabakalarına en az iki sporcu ile katılan kulüplerden birer üye,

2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Fede-
rasyon müsabakalarına bayanlarda üç ve üstü sporcu ile katılan kulüplerden ilave birer üye,

3) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda üst üste Fede-
rasyon müsabakalarına yıldız ve gençlerde beş ve üstü sporcu ile katılan kulüplerden ilave
ikişer üye,

4) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan son iki yılda Olimpiyat
Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası yarışmalarında sporcusu
ilk üçe girmiş kulüplerden ilave birer üye.

(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz.
Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş millî sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa millî
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.
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(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-
larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en
az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul
üyesi olamazlar.

(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada ön-
görülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(9) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel
kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, onsekiz
yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda Yönetim Kuru-
luna yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

şirket veya iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve

profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim
kuruluna yetki vermek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak.
ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya

disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti
cezası almamış olmak.

d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.
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(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya

disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti
cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge.
e) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
f) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce
görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-
ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekillerine devretmek.
e) Başkan vekilini veya as başkanları belirlemek.
f) Federasyonda çalışacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçün-
cü fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim kurulunun bir üyesi başkan tarafından başkan vekili olarak atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
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Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt

ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı müsabakalar hakkında karar

vermek.
c) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik

direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların
yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya
birimlerle koordine sağlanmak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve
esasları tespit etmek.

ç) Antrenör, hakem, sporcu ve benzeri lisanslardan alınacak katılım, aidat, vize, disiplin,
yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin atıcılık, avcılık ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan diğer
bağlı branşlarda faaliyet göstermek için yapacakları başvurularını karara bağlamak, kulüplerin
spor dallarının tescillerini yapmak, faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.

e) Başarılı kulüpleri, sporcuları, antrenör spor elemanları ve teknik elemanları ödüllen-
dirmek.

f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve faaliyetlerin
yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

ğ) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
h) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
ı) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,

internet, basılı eser yayınları, kulüpleri ile sporcuların spor malzemelerinde ve teçhizatlarda
kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve
denetlemek.

i) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
j) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
k) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri

ile spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

l) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
m) Bütçeyi hazırlamak.
n) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
o) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
ö) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin
fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

p) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve
yardımla ilgili olanlarını genel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.

r) Kulüplerin ve sporcuların vize, tescil ve lisans işlemlerini yapmak.
s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla

ilgili düzenlemeler yapmak.
(2) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-

matla belirlenir.
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Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-
lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-
lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl
ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda,
9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini Genel Kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağırılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle, genel kurul
üyelerine duyurulur.
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Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir ra-
portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu mad-
denin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-
lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-
luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-
rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin
işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar
yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-
re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) Toplantı, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oy-
ların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-
tıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu

kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
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(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı
ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.

(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-
lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-
derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-
yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen
tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)
ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-
meden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel
kurul toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci Genel
Kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle-
yerek, raporunu en geç onbeş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir.
Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten
itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.
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Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün resmi
internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel Kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini
Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, Yönetim Kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini

imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk
toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.
Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından
aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya as başkan ya
da yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını be-
lirlemesi ile Genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili
veya as başkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-
van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-
delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.
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Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görü-
şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı,

ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-
rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-
pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim
kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-
gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-
retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.
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(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday
olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-
geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve
hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy
kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-
bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-
nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-
hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye
yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-
rullar kur’a ile belirlenir.

(10) Divan Başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre Genel Kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel Kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmidört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk-
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-
rasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon Başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yap-
maya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve Yönetim
Kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.
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Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin

desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alı-

nacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın

ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin
%10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.

f) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan ticari şirketlerden elde edilecek gelirler.

g) Sponsorluk gelirleri.
ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Ceza ve itiraz gelirleri.
ı) Yardım ve bağışlar.
i) Kira ve işletme gelirleri.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eği-

time ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün
yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.

(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-
tan muaftır.

(4) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin ispat gücü olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt,

denetim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.
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(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun Genel Kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,
yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza
işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-
cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,
sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve
disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
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(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çı-
karacağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araç-
larla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münha-
sıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin atıcılık, avcılık ve paintball şubeleri, Federasyonun görev alanına
giren konularda Federasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren
spor kulüpleri veya spor kulüplerinin atıcılık, avcılık ve paintball şubeleri gençlik hizmetleri
ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt ve tescil edilir. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını
yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara
katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faa-

liyet gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya
kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları
yerden başka yere nakilleri yapılmaz.

(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu ko-
nuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zo-
runludur.

Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 15/5/2007 tarihli ve 26523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu

Başkanı yürütür.
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun

teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu görev, yetki ve so-
rumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun genel ku-

rulu ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren üniversiteler
ile diğer kurullarını, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, tem-
silci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurtiçi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlü-

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve
28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde yer alan;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) EUSA: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Üniversite Sporları Birliğini,
ç) Federasyon: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanını,
e) FISU: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonunu,
f) Genel Kurul: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Kurulunu,
g) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ğ) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
h) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ı) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanunu,
j) Spor dalları: Üniversitelerde organize edilen spor dallarını,
k) Tahkim Kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
l) Takım Sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı ola-

rak yapmış oldukları müsabakalar ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, olimpiyatlarda
yarışması yapılan ve sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi dere-
celendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlar ile çiftler müsabakalarını,

m) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,

n) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilatı Görev ve Yetkileri

Teşkilatı
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız statüye ve tüzel

kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dır. Federasyon merkez ve il temsilciliklerinden
oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonların yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilci-

likleri kurulabilir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Ülke düzeyinde uygulanan spor dallarının üniversitelerin bünyelerinde dengeli bir

şekilde yayılmasını, gelişmesini sağlamak, bu konularda gerekli düzenlemeleri yapmak, ka-
rarlar almak ve uygulamak.

b) Türkiye'yi üniversite sporları ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.
c) Ülke içinde üniversitelerle ilgili her türlü spor organizasyonları düzenlemek ve dü-

zenlenen bu müsabakaların devamlılığını sağlamak; müsabakalara hakem, temsilci, gözlemci,
teknik eleman ve personel atamasını yapmak veya yapılmasını sağlamak.

ç) Federasyonu teşkilatlandırmak.
d) Yurt dışı ve yurt içindeki üniversite sporları ile ilgili gelişmeleri izlemek, karşılıklı

ilişki, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol
etmek.

e) Yöneticilerin, antrenörlerin, animatörlerin ve üniversite sporlarında etkin görev üst-
lenen diğer yetkililerin eğitilmelerine, gelişimlerine katkıda bulunmak, başarılı olanları ödül-
lendirmek, çalışmalarını sürekli izlemek.

f) İlgili spor dallarının bağlı bulundukları uluslararası spor federasyonları tarafından
konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın FISU ve EUSA kural ve mevzuatına
göre uygulanmasını sağlamak.

g) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
ğ) Yabancı ülkelerdeki üniversite sporları ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek,

bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.
h) Üniversiteler, il müdürlükleri ile Federasyon il temsilcileri arasında doğabilecek tek-

nik uyuşmazlıkları çözümlemek.
ı) Uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,
i) Uluslararası müsabakalara katılan üniversite milli takım sporcuları ile menajer, antrenöre,

yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takımları
müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

j) Üniversiteler arasında spor müsabakalarının düzenlenmesini ve katılımları sağlamak
için gerekli talimatları hazırlamak ve uygulamak.

k) Başarılı üniversiteli sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için ge-
rekli tedbirleri almak.

l) Sporcular için eğitim ve hazırlık kampları düzenlemek.
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m) Üniversitelerde uygulanan değişik spor dalları ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları
yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlamak, bu konularda yazılı ve görsel basınla işbirliği
yapmak.

n) Üniversitelerin spor etkinliklerini Federasyonla koordineli bir şekilde sürdürmelerini
sağlamak.

o) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, sponsorluk ve her türlü ticari faaliyette bu-
lunmak, taşınmaz mal alım-satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek.

ö) Sporcuların tescil, vize ve transfer işlemlerini yapmak.
p) Diğer spor federasyonları, il müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yö-

netimlerle işbirliği yapmak.
r) Federasyonunun faaliyetleri ile ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak.
s) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı

100’den az, 200’den fazla olamaz.
(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Görevine adli ve idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fede-

rasyon başkanlığı yapanlar.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri.
c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi.
d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı bulunduğu FISU ve EUSA’nın yönetim

kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla iki üye.
f) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış son iki sezon üst üste Federasyon faali-

yetlerine katılmak kaydıyla; dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumları ile Hava
Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi komutan-
lıkları ve Polis Akademisi Başkanlığından en çok spor dalında katılanlardan en fazla 130 üni-
versitenin rektörlerince üniversite bünyesinden belirlenecek birer üye.

g) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış son iki sezon üst üste Federasyon faali-
yetlerine katılmak kaydıyla; bünyesinde beden eğitimi ve spor alanında dört yıllık lisans ve/veya
yüksek lisans ile doktora eğitimi veren üniversitelerden en çok spor dalında faaliyetlere katılan
en fazla 40 üniversitenin, fakülte olanlarında dekan, yüksekokul olanlarında müdür, bölüm
olanlarında ise bölüm başkanları.

(3) Aynı üniversitede bu maddede belirtilen fakülte, yüksekokul veya bölümün birden
fazla olması durumunda üniversite sadece bir üye ile temsil edilir. Genel kurul üyesini, yukarıda
belirtilen unvanlı kişiler arasından üniversite rektörü belirler.

(4) İkinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üniversitelere tanınan kontenjan Fe-
derasyonun tamamlanmış sezonu ve bir önceki sezondaki faaliyetlere her iki sezonda da katılım
şartı ile en fazla spor dalında katılımdan en az katılıma doğru sıralanarak belirlenir. Faaliyete
katılım sayısının kontenjan sınırındaki eşitliği halinde noter huzurunda kura çekilir.

(5) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
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(6) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanabilir.
(7) Genel kurulda vekâleten oy kullanılmaz.
(8) Federasyonda ücretli veya sözleşmeli statü ile görev yapanlar genel kurul üyesi ola-

mazlar.
Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki verme.

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.
f) Federasyonun bütçe dışı yapacağı harcamalar, primler ve yatırımlar ile bu faaliyetlere

ilişkin usul ve esasları belirlemek.
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmamak.
ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya

disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti
cezası almamış olmak.

d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, Genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde
15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün
önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık
başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. Kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya

disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti
cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Başvuru tarihi itibarı ile kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge.
e) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
f) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
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(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin
kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.

(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi
halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartı ile bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-
çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartlara haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri; milletvekilliği ve
yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine
karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde başka bir fe-
derasyon başkanlığına aday olmaları halinde Federasyonunun genel kurul tarihinden bir ay
önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday göste-
rilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu
üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Federasyon Başkanının görevleri şunlardır:
a) Federasyonu temsil etmek.
b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını, yönetim kuruluna teklif etmek.
e) Gerekli gördüğünde diğer kurullara başkanlık etmek.
f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde

bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.
g) Başkan vekilini veya as başkanları belirlemek.
ğ) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve yönetim kuruluna teklif

etmek.
h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve ondört asıl üye olmak üzere

on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca ondört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçün-
cü fıkrasının (a), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Başkanın yokluğunda görevlerini, başkan vekili yürütür. Yönetim kurulu içinde en
çok dört asbaşkanlık oluşturulur. As başkanların görev süresi başkanın görev süresi kadardır.
Asbaşkanlar başkan tarafından atanır. Başkan vekili ve as başkanların Federasyon başkanı se-
çilmek için gerekli olan şartları taşıması gerekir.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi
nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitelerarası spor müsabakalarına ve yarışmalarına katılacak olan üniversiteleri

tespit etmek, bunları liglere ve gruplara ayırmak, yarışmaları düzenlemek, uygulanacak terfi
ve tenzil statüsünü belirlemek.

b) Müsabaka ve yarışma sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışma ve mü-
sabakalar olması ve bu durumun tespit edilmesi halinde söz konusu müsabakalar ve yarışmalar
hakkında karar vermek.
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c) Üniversite sporları ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, doktor, masör,
teknik eleman, hakem ve benzeri elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal gü-
venlik haklarını sağlamak veya korumak, bunların çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit
etmek.

ç) Üniversitelerden alınacak katılım payları veya aidatları ile her türlü lisans ve cezai
işlemlerden alınacak oranları belirlemek.

d) Üniversiteleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.
e) Müsabakalarda ve yarışmalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak veya al-

dırmak.
f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve üniversite-
lerdeki sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihti-
yaçlarını sağlamak.

g) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve üniversite sporları

ile ilgili her türlü ulusal ve uluslararası seminer, panel, konferans ve toplantılar düzenlemek.
h) Üniversite sporları ile ilgili televizyon, radyo, internet ve basılı eser yayınları ile üni-

versitelerin spor müsabakalarında forma ve spor malzemelerinde kullanacakları her türlü rek-
lamlar konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
i) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak.
j) Üniversiteler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevli-

leri ve diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların gö-
rüşlerini alarak karara bağlamak.

k) Genel kurul toplantılarını organize etmek.
l) Bütçeyi hazırlamak.
m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
n) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde, Federasyon başkanına olağanüstü du-

rumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
o) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında
kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam
edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin
fazla mesailerini, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

ö) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
p) Gerektiğinde Federasyon öğrenci temsilciliği kurmak, bununla ilgili toplantılar yap-

mak.
r) Yükseköğretim Kurulu ile ihtiyaç halinde ortak çalışmalar yaparak, üniversitelerin

bu çalışmalardan yararlanmasını sağlamak.
s) Federasyon programında yer almayan, yurt içinde yapılacak ve üniversitelerin katı-

lacağı her türlü organizasyonu ve yurt dışında yapılacak organizasyonlara katılmak isteyen
üniversitelerin katılım taleplerini onaylamak ve izin vermek.

ş) Üniversiteler arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözmek.
t) Federasyon faaliyetlerinde görev yapacak temsilci, gözlemci, hakem ve diğer görev-

lilerin ücretlerini belirlemek.
u) İlgili mevzuat ve genel kurul kararı ile verilen görevleri yerine getirmek ve konularla

ilgili düzenlemeler yapmak.
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(2) Yönetim kurulu Federasyon başkanının başkanlığında asbaşkanlar ve yönetim ku-
rulu üyelerinden oluşan beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çer-
çevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır
ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan tali-
matla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek

üzere yılda en az altı defa üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Üyelerin
önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden
sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği
halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Genel sekreter, yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-
lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak
oy kullanma hakkı yoktur.

(4) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(5) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bil-
dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uy-
gulanır.

Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç

tabi üyenin yanında genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki
asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde 9 uncu maddenin birinci
fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda 9 uncu
maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
Kurul başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul
kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor
ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası
halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-
dan çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu Federasyonun mali işlemlerini mevzuata, belge ve

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-
munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-
lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.
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(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından onbeş gün
önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirmek suretiyle genel kurul
üyelerine duyurulur.

Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört

üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üye kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer
üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarında bir başkan vekili ve bir raportör
seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b),
(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda 9 uncu maddenin üçüncü
fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-
kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin
ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tara-
fından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu Federasyonun faaliyet programında yer alan kurum ve kuruluşlarca
Federasyondan izin almak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; Federasyona bağlı spor
dalları ile faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve
görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine
bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yöne-
tim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere
Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısı ile toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde kurula
başkan vekili başkanlık eder.

(6) Toplantı en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oy-
ların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-
lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak
toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.

Onur kurulu ve onursal başkanlık
MADDE 17 – (1) Üniversite sporlarına en üst düzeyde hizmet etmiş ve emeği geçmiş

kişiler arasından seçilecek üyelerin yer alacağı onur kurulu oluşturulabilir. En az üç dönem Fe-
derasyon başkanlığı yapanlara, görevleri sona erdikten sonra onursal başkanlık, en az üç dönem
yönetim kurulu üyeliği yapanlara onursal kurul üyeliği verilir.

Yan kurullar
MADDE 18 – (1) Bu kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usul-

leri yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 19 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde
en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter
kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş
deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
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(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve
sorumludur. Bu kapsamda;

a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslar arası federasyonlar, kamu kurum ve
kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.

b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve
ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekil-
lerinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 20 – (1) Federasyonu yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu ka-

rarı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü ve üniversiteler arasındaki

koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne, üniversite-
lere ve federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il müdürlükleri, üniversiteler ya da
Federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü, üniversiteler
ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının
teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

(5) En az 10 ve daha fazla üniversitenin bulunduğu illerde üniversiteler arasında koor-
dinasyonu sağlamak, Federasyonun ildeki faaliyetlerinin düzenlenmesine yardımcı olmak ama-
cıyla “il koordinasyon kurulu” kurulabilir. Koordinasyon kurulunun çalışma usul ve esasları
yönetim kurulu tarafından çıkarılacak talimat ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları
MADDE 21 – (1) Genel kurul;
a) Olağan genel kurul dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon baş-
kanı ve yönetim kurulu hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi
halinde,

olağanüstü toplanır.
c) Mali Genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun ol-

madığı yıllarda ise iki yılda bir Ağustos ayını takip eden üç ay içinde yönetim kurulunca belir-
lenen tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları
olağanüstü genel kurul çağrılarına ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-
çemez.
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(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-
lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin ikinci
ve üçüncü alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden
veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul
toplantısı yapılamaz.

(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel
kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.
Gözlemci genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek,
raporunu en geç onbeş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere Genel Müdürlüğe verir. Genel
Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren
otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon
marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-
kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet
sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-
lemleri ile ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula
katılma hakkı bulunanlardan, üyelerin isimleri ile diğer bilgilerini talep eder. Üniversiteler ile
ilgili kurum ve kuruluşlar Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en
geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek üye listesini ve bilgilerini Fe-
derasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege
listesinde üyelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim
Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-
rara bağlar.

Genel kurulun açılması
MADDE 23 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini

imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt ço-

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda ço-
ğunluk sağlanamaması halinde takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak top-
lantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı ola-
maz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili, as başkan veya bir
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-
lemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.
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(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili,
as başkan ya da bir yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan
kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri
MADDE 24 – (1) Divan kurulu; bir başkan, bir başkan yardımcısı iki yazman üyeden

oluşur. Ayrıca genel kurul üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi
seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin
genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu; Kanun, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gün-
dem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz divan
kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi
MADDE 25 – (1) Genel kurul gündemi yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

hinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere du-
yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-
netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait
bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda
bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda ana statü de-
ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-
nabilir.

(4) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme
ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu
salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş
gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

(5) Olağanüstü genel kurulda ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşü-
lemez.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 26 – (1) Divan kurulu seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilan-

da yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine
geçer.

(2) Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının
sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi genel kurula katılan en az on üyenin yazılı isteği üzerine yapılacak
açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını yönetim ku-
rulu ve denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi üç üyenin bu konu ile ilgili
görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif daha önce bu konu ile ilgili söz
almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle
teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oy-
lama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.
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(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleri ile ilgili tek-
liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-
sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-
cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem
maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri
MADDE 27 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve
disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerin isim listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-
lara münferit olarak aday olunmaz. Oylanan listelerde çizme, eksiltme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için
ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi
aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere göz-
lemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-
vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul üyeleri
genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır
bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kul-
lanılacak kabinlerde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabin-
deki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel
kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi
bir işaret konulamaz. Zarfı kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni bir
zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin
sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanın denetim ve gözetiminde
aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının oy kullanan üye
sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması
durumunda bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik
iki liste çıkması durumunda bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-
ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-
pılır ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-
tından aşağı olamaz. Bu oylamada eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen kurullar
kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-
naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmidört saat içe-
risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-
lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar tesliminden itibaren en geç kırk-
sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler

Federasyon bütçesi
MADDE 28 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla

göre iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federas-
yonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.

(2) Bütçede, Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-
nekler, personel giderleri, kurulların masrafları yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu
kararı ile başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri
MADDE 29 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için

aktarılacak kaynak.
c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar.
ç) Üniversitelerin tescil ücretleri.
d) Ceza ve itiraz gelirleri.
e) Üniversitelerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her

türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile
milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edi-
lecek gelirler.

f) Kurs, seminer ve eğitim kurumlarından elde edilecek gelirler.
g) Reklam ve yayın gelirleri.
ğ) Sponsorluk gelirleri.
h) Kira ve işletme gelirleri.
ı) Yardım ve bağışlar.
i) Diğer gelirler.
(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk,

naklen yayın milli yarışlara ait bilet gelirleri federasyona aittir.
(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harç-

tan muaftır.
(4) Federasyon malları devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 30 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.
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Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 31 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, de-

netim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,
rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri
yılın hesaplarında gösterilir. Ancak, Federasyon mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve
ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-
ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir
merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-
dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-
rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içerisinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servisi kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi ala-
nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 32 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetlerinin denetimi; genel kurul, denetim

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-
timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-
ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-
lunan Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve
Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-
lunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 33 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde üniversite, Fede-

rasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, me-
najer, yönetici ve diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza iş-
lerini Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-
zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; Üniversite, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş,
sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak
suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, üni-
versite, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ah-
lakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine izin alınan merciin disiplin/ceza
kurulu,

bakar.
(2) Federasyonun disiplin kurulunca verilen kararlara karşı Tahkim Kuruluna itiraz edi-

lebilir.
(3) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı 7/1/1993 tarihli ve 21458

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları
Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.
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(4) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile
il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 34 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi

ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet
ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-
lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllen-
dirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, üniversite ve antrenörler için
çıkaracağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel
Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi
için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden
karşılanamaz.

Üniversiteler
MADDE 35 – (1) Spor organizasyonlarına katılacak olan üniversiteler Federasyon ta-

rafından her yıl yeniden tescil edilir. Üniversiteler arası spor faaliyetlerine katılacak olan üni-
versiteler, Federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenecek olan tescil şart ve esaslarını ye-
rine getirmesi halinde, tescil edilir.

Yayınların düzenlenmesi
MADDE 36 – (1) Üniversiteler arası spor müsabakalarının televizyon, radyo ve her

türlü teknik cihaz ve benzeri araçlarla yayınlanmasına, yayınların düzenlenmesine ve prog-
ramlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından izin verilmeyen üniversiteler arası spor müsabakaları televiz-
yon, radyo ve internet ortamında yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 37 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Bağımsız Spor Fede-

rasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu

Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

18 Eylül 2013 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 28769 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2012/186 

Karar No : 2013/149 

İLANEN TEBLİĞ KARARI 

Davacı : K.H. 

Katılanlar : 1 - Zeynal Erdoğan 

  2 - Muhammet Fudeyil Aygün 

Sanık : MEHMET SESLİ, Ziya ve Safıye'den olma, 03.01.1957 Arhavi 

doğumlu, Artvin, Arhavi, Dülgerli Mah. Nüfusuna kayıtlı, 

Suç : Resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi 

kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 

Suç tarihi : 14.01.2011 

Karar Tarihi : 16.04.2013 

Yukarıda açık hüviyeti yazılı sanık MEHMET SESLİ hakkında mahkememizde yapılan 

yargılama sonunda, 16.04.2013 tarih ve 2012/186 Esas, 2013/149 Karar sayılı ilamımızla nitelikli 

dolandırıcılık suçundan beraatine, resmi belgede sahtecilik suçundan 5237 sayılı TCK'nın 204/1 

maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği, tüm 

aramalara rağmen sanık bulunamadığından karar kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince kararımızın ilanen tebliğine, 

yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararımızın tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 7750 

—— •• —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Hakimliğinden: 

SAYI: 2008/126-2008/445 E K 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Asiye oğlu 1965 Suriye D.lu 

Suriye Afşin Cinderis/Halep-Suriye, nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden 

ŞABAN CESİM hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundan 

dolayı açılan kamu davasında 29/04/2013 tarihinde verilen ek karar neticesinde sanık hakkında, 

26/03/2013 tarih ve 2008/126 esas, 2008/445 karar sayılı ilamının infazın durdurulmasına yer 

olmadığına, 26/03/2013 tarih ve 2008/126 esas, 2008/445 karar sayılı ilamının aynen infazına, 

Ek kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201 sayılı 

yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S. CMUK'nun 

310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde 

kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 7749 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:   

1 - Satışa esas bedeli en az 4.543,00 TL ile en çok 65.678,80 TL arasında değişen; 

25/09/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 454,30 TL, en 

çok 6.567,88 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Toplam 20 Adet Binek Oto; açık artırma 

suretiyle, TASİŞ Ergazi Tesisleri Bahçekapı Mah. Okul Sk. No: 7 Etimesgut/ANKARA adresindeki 

ihale salonunda 26/09/2013 tarihinde saat 09:30’da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç 

hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) ( 243 13 04), 

(05), (06), (07) dahili 131 - 153 -162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik 

numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil 

olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına 

katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı, 

elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7737/1-1 

—— • —— 
C VİTAMİNİ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 2.000 Km. C vitamini, teklif alma yoluyla 

alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 25.09.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 7805/1-1 

————— 
KONVEYÖR BANT ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamızın konveyörlerinde kullanılmak üzere 100 Metre 60 X 100 konveyör bant, 

teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Numunesi Fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma Şefliğinde 

görülebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 25.09.2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 7804/1-1 
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ETÜT-PROJE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 

İHALE İLANI 

Zonguldak-Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında kurulacak olan Zonguldak-Alaplı Organize Sanayi 

Bölgesine ait ait yerleşim amaçlı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu, halihazır harita, imar planı, 

zeminde arazi ve arsa düzenleme uygulaması ile parselasyon planı, altyapı zemin araştırması 

raporu, şeritvari harita, altyapı genel açıklama raporu ve yol avan projeleri, altyapı uygulama 

projeleri ile keşif ve ihale dosyası hazırlanması işlerinden müteşekkil etüt-proje mühendislik 

hizmetleri işi, teklif fiyat esası ve teklif formu cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif edilen 

fiyatların toplamı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif alınmak suretiyle, kapalı zarf 

usulü ihaleye çıkartılmıştır. 

1 - İhale 01/10/2013 günü saat 10.00’ da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat Toplantı Salonu 

Söğütöz/ ANKARA adresinde yapılacaktır. 

2 - İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin, ihale dosyasını Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 

826 nolu odasındaki İhale Şube Müdürlüğünden 200.-TL karşılığında temin etmeleri 

gerekmektedir.  

3 - İştirakçiler, dış zarfa Teklif Verme Şartnamesinin İhaleye İştirak Edeceklerden İstenen 

Belgeler başlıklı 6. Maddesinde belirtilen koşullara uygun olarak İş Bitirme ve Diğer Belgeler ile 

Teklif Formu ve Teklif Mektubunu içeren İç Zarfı koyacaklardır.  

4 - Madde 6 ‘ya göre hazırlanacak ihale dosyasının en geç ihale günü saat 10.00’ a kadar 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 

2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilmesi 

gerekmektedir.  

5 - Yeterlilik değerlendirmesi ve ihale aynı anda yapılacağından, dış zarfındaki belgeleri 

tamam olan ve Komisyonumuzca yeterli görülen firmaların teklif zarfı açılacaktır.  

6 - İşle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek, yer görmek için Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

Hükümet Konağı Kat : 3 Alaplı/ZONGULDAK adresine müracaat edilecektir.  

7 - Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular kabul edilmez.  

8 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

İlan olunur. 7755/2-2 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DM 15000 VE DM 30000’LİK ÜNİTELER 

14 KALEMDE TOPLAM 66 ADET MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/126261 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

No: 121/A  35220 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

  kom3@outlook.com. 

d) İhalenin Görülebileceği  

    İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli DM 15000 

Ve DM 30000’lik Üniteler 14 Kalemde Toplam 66 Adet Malzeme Alımı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 30.09.2013 Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 150,00.-TL bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7693/1-1 

—— • —— 
88 KM. DEMİRYOLUNUN KORUYUCU TAŞLAMASININ YAPILMASI İŞİ  

AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/128322 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/ 

İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Sapanca-Pamukova arası 88 Km. Demiryolunun 

Koruyucu taşlamasının yaptırılması işi. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı : TCDD İşletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 08/10/2013 T. Saat: 14.00’de 

yapılacaktır . 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 08/10/2013 Saat 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 300.TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7721/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ DE 24000 VE DE 18000 LOKOMOTİFLERE 

AİT 150 ADET MARŞ MOTORU TAMİRİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/124780 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü 

Atatürk Caddesi No: 121/A 35220 

ALSANCAK/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : kom3@outlook.com.  

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği 

    İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr  

  www.malzeme.tcdd.gov.tr. 

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli DE 

24000 VE DE 18000 Lokomotiflere Ait 150 Adet Marş Motoru Tamiri İşi.  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN TEKLİF ALINMAK 

SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 30.09.2013 Tarihi Pazartesi Günü Saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00,-TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7617/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN  

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 2.272,50 TL ile en çok 30.975,00 TL arasında değişen; 

23/09/2013 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 227,25 TL, en 

çok 3.097,50 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kamyonet, Tanker, B.Oto v.b cinsi 13 adet 

araç; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN 

adresindeki ihale salonunda 24/09/2013 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

İlan olunur. 7851/1-1 
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HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan aşağıda müfredatı kayıtlı 

muhtelif hurda malzemeler kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihlerde 

satışa arz edilmiştir. 

Muhtelif demir çelik hurdası, muhtelif iş makinesi ve muhtelif araç parçaları, komprasör, 

jeneratör, traktör ve traktör kepçe, karkas vasfında dış lastik, elektrik elektronik malzeme, 
muhtelif alüminyum, diesel ve benzinli motor, yağlı tip trafo ve trafo parçaları, pik, paslanmaz, 

devre kesici, elektrik panosu, motorbisiklet, tezgah, demir-çelik sac, araç koltuğu, tır yer dorsesi, 

bilgisayar ve fotokopi makinası parçaları, tezgah, teressubat vb. hurdaları. 
 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 

01 EKİM 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

08 EKİM 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

22 EKİM 2013 14.00 MERKEZ/ANKARA 

 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul 

Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda 

Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır.  

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 
yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126  7766/1-1 
—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğü Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 37,70 TL ile en çok 900.000,00 TL arasında değişen; 
23.09.2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 3,77 TL, en çok 

90.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, ayak kurutma 

makinesi, tekstil eşyası, kumaş, bayan gecelik-elbise, kol saati, güneş gözlüğü, muhtelif iş ve 

makine aksam ve parçaları, havi fişek vb. 30 grup eşya- araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin 

Kazaz Kültür Merkezi/ Ortahisar Mahallesi Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki 
ihale salonunda 24.09.2013 tarihi saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve 

sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 numaralı telefondan ulaşılabilir 

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik 

numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, 

güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter 

onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı 

örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 7788/1-1 
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220 V VE 24 V AKÜ- REDRESÖR GRUPLARI TEMİNİ, MONTAJI VE DEVREYE 

ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Çatalağzı Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda Özellikleri Belirtilen Hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Dosya No : 2013/29 

İhale Kayıt No : 2013/125557 

1 - Teşekkülün: 

a) Adresi : EÜAŞ ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : TEL : 0-372 264 30 50 FAX : 0-372 264 23 99-24 21  

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale konusu malzemenin : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 220 V VE 24 V AKÜ- REDRESÖR GRUPLARI 

TEMİNİ, MONTAJI VE DEVREYE ALINMASI İŞİ. - 

TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE. 

b) Teslim yeri : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ  

c) İşin süresi : Malzemelerin ve donanımın tasarımı, tedariki, imalatı ve 

işletmeye teslimi işi: 120 Takvim Günü. Redresör ve 

akü sisteminin de-montajı ve montajının yapılarak 

devreye alınması işi: 15 Takvim Günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ÇATALAĞZI-B TERMİK SANTARALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN - ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 09/10/2013 Çarşamba Günü Saat : 14:00 

c) İhale usulü  : EÜAŞ Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Kapsamında 

Açık İhale Usulü 

4 - İhale dokümanı EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ IŞIKVEREN – ZONGULDAK adresinde görülebilir ve 200,00 -TL karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 30/07/2013, saat 14:00’e kadar EÜAŞ ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALI 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ve 

kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki ve kargodaki gecikme nedeniyle geç gelen teklifler 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Ziraat Bankası Kilimli Şb: IBN NO: TR93 0001 0004 5437 7120 4354 31 

Vakıf Bank Zong. Şb: IBN NO: TR= 88000 15 00158 00728 503 58 21 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Teklif zarfları ihale gününde saat 14.00’de EÜAŞ Çatalağzı-B Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale salonunda alenen katılımcılar huzurunda açılacaktır. 

8 - Teşekkülümüz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesinin (g) bendi 

doğrultusunda istisna kapsamındadır. İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya 

tamamen vermekte serbesttir.  

9 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 7792/1-1 
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ŞİRKETİMİZ İHTİYACI ENERJİ KABLOSU ALIMI YAPTIRILACAKTIR 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

SEAŞ Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünün ihtiyacı, aşağıda teknik 

özellikleri belirtilen Enerji Kablosu Alımı işi açık ihale usulü ile kapalı zarf usulü satın 

alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

SOMA/MANİSA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 236 613 19 83--612 84 49-613 26 27 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret@seas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin : 

Niteliği, Türü ve Miktarı : Enerji Kablosu Alımı 

a) Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını takiben 90 takvim günüdür. 

c) Dosya No : 03 SEAŞ 13/114 2013/127865 

3 - İhalenin 

a)Yapılacağı Yer : SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 04.10.2013 Cuma günü saat 15:00 

c) Teslim Yeri : SEAŞ Genel Müdürlüğü. 

4 - İhale Dokümanı SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü adresinde 

görüle bilir ve 100,00 TL Karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların İhale dokümanı satın almaları zorunludur. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı hariç 100,00 TL doküman bedelini 240-Vakıfbank Soma Şb. 

TR530001500158007260642600 hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye göndermek zorundadır. İhale dokümanının posta ya da 

kargo yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ya da kargonun ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. 

5 - Teklifler 04.10.2013 Cuma günü saat 15:00’e kadar SEAŞ Elektrik Üretim ve Ticaret 

A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne verebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu tutulamaz. 

6 - İstekliler Tekliflerini TL üzerinden tek fiyat vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliye Birim fiyat üzerinden Birim fiyat sözleşmesi düzenlenecektir. 

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale taahhüdünden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8.1. Firmalar, Teknik Şartnamede belirtilen her bir kısım için kısmi teklif verebilirler. 

8.2. Bu ihaleye alternatif teklif verilemez. 

8.3. Bu ihaleye Konsorsiyumlar teklif veremez. 

9 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

kapsamı dışında tutulan ve bu kanunlarda 3/g istisna olarak belirtilen bu mal alım ihalesi 

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satın Alma ve İhale Yönetmeliğine göre 

yapılacaktır. 7775/1-1 



18 Eylül 2013 – Sayı : 28769 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

MİCROSOFT LİSANS SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Kamu Denetçiliği Kurumu ihtiyacı olan Microsoft lisans alımı işinin 

kuruluşça istenen teknik şartnamesine ve marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ve marka/modeli ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/09/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

istenen teknik şartnamesine ve marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7818/1-1 
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8 ADET SUNUCU, 2 ADET SAN SWİTCH VE 11 ADET FİBER BAĞLANTI 

ADAPTÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı      

8 adet sunucu, 2 adet SAN switch ve 11 adet fiber bağlantı adaptörü, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine ve HP markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, markası, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.09.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve HP 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7819/1-1 
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SUNUCU, VERİ DEPOLAMA VE SANALLAŞTIRMA YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Hastanesi ihtiyacı sunucu, veri depolama ve 

sanallaştırma yazılımı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen IBM. DELL, HP ve 

EMC markalarına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, marka, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 25/09/2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7820/1-1 
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(USA) MARKA POMPA YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan, Borik Asit Fabrikası Krogh (Usa) Marka Pompa 

Yedek Parçaları Satın Alımı işi olup, Şartname eklerinde detaylandırılmıştır. 

İhale Kayıt No : 2013/129417 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA 

b) Telefon-Faks Numarası :  0 274 461 34 00 – 274 461 34 03 

c) Elektronik Posta Adresi : emet-ticaret@etimaden.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin 

Niteliği, Türü ve Miktarı : İşletme Müdürlüğümüzün İhtiyacı Olan Teknik Şartnamede 

Özellikleri Belirtilen, Borik Asit Fabrikası Krogh (Usa) 

Marka Pompa Yedek Parçaları Satın Alımı İşi 

3 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

4 - İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz görülebilir ve 50,00 TL. bedelle 

temin edilebilir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 

(43700 Emet/KÜTAHYA Tel: 0.274.461 34 00) 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 

(Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Etlik – Keçiören/ 

ANKARA Tel : 0 312 294 20 00 ) 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Lojistik Müdürlüğü 

(Atatürk Bulvarı No: 156 (34134) Aksaray/İSTANBUL Tel: 0.212.527 09 09) 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İzmir Lojistik Müdürlüğü 

(Halit Ziya Bulvarı No: 1 / İZMİR Tel: 0.232.484 37 17) 

5 - Teklifler, 25.09.2013 tarihi saat 14.00'e kadar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700-Emet/KÜTAHYA adresindeki Teşekkülün Muhaberat 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer: Emet Bor İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi – Saati: 25.09.2013 – 14.00 

c) İhale Usulü: Açık İhale Usulü “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanunun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet 

Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre. 

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

7.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu, 
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7.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

7.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi. 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

7.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

7.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

7.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

7.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

7.1.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

7.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

7.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1.2, 7.1.3. ve 7.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 7.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

8 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi 

olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte 

serbesttir. 7810/1-1 
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KAT KARŞILIĞI TİCARİ ÜNİTE + KATLI OTOPARK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Van Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden: 

1. Van Belediyesi alanı içinde, mülkiyeti belediyemize ait Şerefiye Mahallesi Demirciler 

Sokak üzerinde ve imarın Ada; 71 Parsel; 71’de kayıtlı 6.682,42 m2 miktarındaki taşınmazda 

(Arsada) ihale şartnamesi, ilanda belirtilen şartlar ve sözleşme hükümleri gereği Kat Karşılığı 

Ticari Ünite + Katlı otopark inşaatının yaptırılması 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. 

maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye konmuştur. 

2. İşin muhammen bedeli 2.793.013,20 TL olup, geçici teminat 83.790,40 TL’dir. 

3. İhale 27.09.2013 Cuma günü saat 13:30’da VAN Belediyesi Encümen Toplantı 

Odasında yapılacaktır. 

4. Van Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödenecek 1.000,00 TL’lik makbuz 

karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Van Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 

temin edilebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir. 

5. İhaleye katılabilmek için isteklilerde aşağıda belirtilen belgeler aranır: 

5.1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 

5.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 

a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

5.3. İmza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

5.4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

5.5. Teklif Alma Şartnamesinde yazılı şartlara göre % 3 geçici teminatı vermesi. 

5.6. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının 

imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya 

bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır.) 

5.7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesi (noter tasdikli -

Örnek-2) 

5.8. İhale Dokümanı Alındı Belgesi 

5.9. Bu şartnamenin 25 inci maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi. 

5.10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına 

dair ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiş belge, 

5.11. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair ihale ilan 

tarihinden sonra düzenlenmiş belge, 

5.12. Van Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yok belgesi 
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5.13. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

5.13.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak 

tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir. 

5.13.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri. 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) 

sunmaları gerekmektedir. 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, 

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik 

kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın 

belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmış olması gereklidir. 
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Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik 

edilebilir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

5.14. Madde 27 de istenmesi halinde ekteki forma uygun olarak alınacak yer görme 

belgesi 

6. İhaleye katılacak olanlar tekliflerini en geç 27.09.2013 Cuma günü saat 13:30’da kadar 

Van Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası’na vereceklerdir. Posta ile gönderilen 

teklifler kabul edilmeyecektir. 

7. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 

8. İlan olunur. 7842/1-1 

—— • —— 

TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNİN 65 ADET HALK OTOBÜSÜ HAT 5393 SAYILI 

BELEDİYE KANUNUN 18. E FIKRASI GEREĞİNCE SINIRLI AYNİ HAK 

TESİSİ İLE KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Van Belediye Başkanlığından: 

Van Belediyesi Encümeninin 29/08/2013 tarih ve 497 sayılı kararı ile Toplu Taşıma 

Hizmetlerinin 65 Adet Halk Otobüsü hat 5393 sayılı Belediye kanunun 18. e fıkrası gereğince 

sınırlı ayni hak tesisi ile kiralama 29 yıllık intifa hakkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. 

Maddesi uyarınca açık artırma usulü ile ihale edilecektir. 

1. İŞİN ADI : Van Belediyesi İmar ve mücavir alan sınırları 

dahilinde kalan Toplu Taşıma (İntifa) kullanım 

hakkı hizmetinin kiraya verilmesi. 

2. NİTELİĞİ : Toplu Taşımacılık işi 65 Hattın intifa hakkı. 

3. YERİ : Van Belediyesi İmar ve Mücavir alanları. 

4. MİKTARI : 317.797,00 (Üç yüz on yedi bin yedi yüz doksan 

yedi) TL + KDV 

5. ŞARTNAME VE EKLERİ 

a) Alacağı Yer : Van Belediye Başkanlığı, Mali Hizmetler 

Müdürlüğü Cumhuriyet Cad. Aydın Perihan İş 

merkezi Kat: 4 

b) Şartname Bedeli : 1.000,00 (Bin) TL. 

6. İHALE TARİHİ : 27/09/2013 Cuma günü Saat 14.00’da 

7. İHALE USULÜ : 2886 sayılı Yasanın 45. Maddesine istinaden Açık 

Artırma Usulü 

8. İHALE YERİ : Cumhuriyet Cad. Aydın Perihan İş Merkezi Kat: 7 

Encümen Salonu. 

9. İHALEYİ YAPACAK MAKAM : Van Belediyesi Encümeni 

İSTEKLİLERDEN ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER: 

1. Türkiye de tebligat için adres göstermesi, Teklif Sahibinin adını, unvanını, tebligata 

esas adresini, telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe 
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2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 

a. Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdan sureti 

b. Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi, 

c.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

3.  İmza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

c.Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

4. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

(Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya Şirketin adına girişimde bulunacak kimselerin bu şirketin 

vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletnamenin ibraz edilmiş olması şarttır) 

5. Teklif Alma Şartnamesinde yazılı şartlara göre en az % 3 (9.533,91 TL) geçici teminatı 

vermesi. 

6. Şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge 

7.  Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesi 

8. İhale Dokümanı Şartname aldığına dair makbuz; İhale şartnamesi her gün mesai 

dahilinde Van Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 1.000 TL. karşılığında 

alınabilir; 

9. İhale üzerine kaldığında istenilen tipteki Otobüsü bir ay içerisinde hazır 

bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname. 

10. İhaleye katılacak Gerçek ve Tüzel kişilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal 

Güvenlik Kurumu ve Belediyeden herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge, 

11. Kiraya verilecek Hatların işlemleri ile ilgili tüm resmi giderleri alıcıya aittir. İhale 

sonunda Kira bedeline KDV hesaplanarak eklenecektir. 

12. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz, Kira bedeli 80.000,00 TL peşin 

geriye kalan kısmı ihale tarihinden itibaren 4 yıl sonra 170 (yüz yetmiş) ay eşit taksit halinde 

tahsil edilecektir. 

13. Otobüsler Ring usulü dönüşümlü olarak çalışacaktır. 

14. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 27.09.2013 Cuma günü saat 14.00’da 

Belediyemiz Encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir, İhale ile ilgili şartları yerine 

getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile göndermek mümkündür. Ancak istekli bizzat 

ihalede bulunmak zorundadır. 

15. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun istekliyi seçmekte serbesttir. 

16. İhaleye katılacak teklif sahipleri istenilen evraklar ve geçici teminat mektuplarını ihale 

saatinde dosya içinde ihale komisyon başkanlığına teslim edeceklerdir. 

17. İhale üzerinde kalan işletici, ihale komisyonu huzurunda, şartnameyi okuduğuna ve 

aynen kabul ettiğine dair ihale işletme şartnamesini sayfa sayfa imzalamak zorundadır. 

18. İhale, İstenilen evraklar ve geçici teminat mektubunu tam olarak veren istekliler 

arasında açık artırma yolu ile encümen huzurunda yapacaktır 

19. İlan olunur. 7843/1-1 
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DÜZELTME İLANI 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

26.08.2013 tarih ve 28747 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2. El Kıyafet Toplama 

hizmeti alınması ihalesinde geçici teminat maddesi; “Firmalar, yıllık taahhüt ettiği asgari bağış 

miktarının %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.” şeklinde 

değiştirilmiştir. 

 7822/1-1 

—— • —— 
YATIRIMCILARA DUYURU 

SÜRE UZATIM İLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

İdaremizce, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Karaman ili, Merkez ilçesi, Siyaser mahallesi, 

1778 ada 1 no.lu, 1779 ada 1 no.lu, 1785 ada 2 no.lu parsellerin Satış” yöntemiyle 

özelleştirilmesini teminen; 18/06/2013 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkılmış ve 

son teklif verme tarihi 18/09/2013 olarak belirlenmiştir. 

Taşınmazların satışına ilişkin ihalelerin son teklif verme tarihi 26/11/2013 Salı günü saat 

17:00’e kadar uzatılmıştır. 

T.C. BAŞBAKANLIK 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA/TÜRKİYE 

Tel: 312 /585 84 53 Faks: 312 / 585 83 54 

www.oib.gov.tr 

 7821/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Bakırköy 7. İş Mahkemesinin 2009/1044 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 7794/1-1 

————— 
Kayseri 1. İdare Mahkemesinin 2011/75 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 7795/1-1 

————— 
Alaşehir İcra Müdürlüğünün 2000/188 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 

4473 sayıl Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 

Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 7796/1-1 

————— 
Sincan 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/194 D.İş sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 7797/1-1 
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Ekonomi Bakanlığından: 

EKONOMİ BAKANLIĞINA YARIŞMA SINAVI İLE  

DIŞ TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR 

I. GENEL BİLGİLER 

Dış Ticaret Uzmanları, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetlerde sorumluluk 

alan kariyer memurlarıdır. Dış Ticaret Uzmanları, hizmetin gereği olarak Ekonomi Bakanlığı 

Merkez ve Yurt Dışı Teşkilatı kadrolarında görev yaparlar. Bu kapsamda, Genel İdare Hizmetleri 

sınıfından 8 inci ve 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere, giriş sınavı ile aşağıda belirtilen 

alanlarda ve sayılarda Dış Ticaret Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

 

Alan  Adet 

İktisat   8 

Uluslararası İlişkiler   8 

İşletme   6 

Kamu Yönetimi   3 

Hukuk   8 

Endüstri Mühendisliği   5 

Bilgisayar Mühendisliği   3 

Maden Mühendisliği   2 

İstatistik   2 

TOPLAM 45 

 

Bakanlık, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayılarda başarılı aday 

bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar eleman alabilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve 

sayılar arasında değişiklik yapabilir. Bakanlık, başka bir kurumda çalışmakta iken sınavı kazanan 

adayların, bu görevlerindeki olumsuz mütalaa ile disiplin cezalarını değerlendirme hakkını saklı 

tutar. 

II. SINAV HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI: 

Sınava katılabilmek için; 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları 

taşımak, 

2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi 

ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakültelerinin yukarıda belirtilen bölümleri ile 

diğer fakültelerin istatistik bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından 

kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen 

bölümlerinden mezun olmak, 

3) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını 

doldurmamış olmak, (01/01/1978 tarih ve sonraki doğumlular) 

4) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 7-8 Temmuz 2012 ve 

6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), 
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- İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda 

bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak, 

- Uluslararası İlişkiler alanı için KPSSP-88 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve 

başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde 

bulunmak 

- İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda 

bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (120) kişi içerisinde bulunmak, 

- Kamu Yönetimi alanı için KPSSP-30 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve 

başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde 

bulunmak, 

- Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda 

bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (160) kişi içerisinde bulunmak, 

- Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve 

başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde 

bulunmak, 

- Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak 

ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (60) kişi içerisinde 

bulunmak, 

- Maden Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve 

başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde 

bulunmak, 

- İstatistik alanı için KPSSP-25 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda 

bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (40) kişi içerisinde bulunmak, 

(Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da yazılı sınava katılmaya hak 

kazanır.) 

5) 7-8 Temmuz 2012 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan KPSS’nin yabancı dil 

bölümünden (Almanca, Fransızca, İngilizce) en az 48 soruya doğru cevap vermiş olmak veya 

2012 yılı Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından veya 2013 yılı Yabancı Dil 

Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliği 

bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, 

(Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 

Başkanlığı’nın Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablosuna göre yapılacaktır.) 

6) Vakıflar Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (Şube Kodu: 709), 

TR590001500158007285014324 nolu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırmak, 

gerekmektedir. 

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yeri, 11/10/2013 tarihinden 

itibaren Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere ayrıca özel 

bir duyuru yapılmayacaktır. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan 

adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler giriş sınavına 

alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır. 
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B. SINAV KONULARI, SINAV YERİ VE TARİHİ: 

Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır. 

YAZILI SINAV 

Yazılı (klasik) sınav: Yabancı dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) ve Alan bilgisi (İktisat, 

Uluslararası İlişkiler, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar 

Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İstatistik) şeklinde iki oturumlu yapılacak olup adaylar sınav 

başvurularında mezun oldukları alanı (bölümü) tercih edeceklerdir. Her iki oturum 100’er puan 

üzerinden değerlendirilecektir. 

YAZILI SINAV KONULARI 

I. Oturum (Yabancı Dil Sınavı): 

- Yabancı Dil (Almanca, Fransızca, İngilizce) 

- Türkçe’den yabancı dile çeviri 

- Yabancı dilden Türkçe’ye çeviri 

- Yabancı dilde kompozisyon 

II. Oturum (Alan Bilgisi Sınavı): 

- İktisat Alanı: Genel İktisat, Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, 

Uluslararası İktisat, Para-Banka 

- Uluslararası İlişkiler Alanı: Genel İktisat, Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler Kuramları, 

Uluslararası Hukuk, Uluslararası Örgütler, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisat 

- İşletme Alanı: Genel İktisat, Finansal Yönetim, Uluslararası Finans, Pazarlama, İşletme 

İktisadı ve Genel İşletme 

- Kamu Yönetimi Alanı: Genel İktisat, Türkiye’de Hükümet Sistemi, Yönetim-Siyaset 

İlişkisi, Cumhuriyet Dönemi Türk İdare Tarihi,İdarenin Kuruluşu: Anayasal İlkeler ve 

Örgütlenme, Yeni Yönetim Yaklaşımları 

- Hukuk Alanı: Genel İktisat, Medeni Hukuk (Genel Hükümler-Eşya Hukuku), 

Uluslararası Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler- Şirketler- Kıymetli 

Evrak), Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Hükümler) ve İdare Hukuku (Genel Hükümler-

İdari Yargı) 

- Endüstri Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Yöneylem Araştırması, Mühendislik 

Ekonomisi, Mühendislik İstatistiği ve Üretim Yönetimi ve Planlaması 

- Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, İşletim Sistemleri, Veri Yapıları ve 

Algoritmalar, Veri Tabanı Sistemleri, Bilgisayar ağları ve Ağ Güvenliği, Yazılım Mühendisliği, 

Yönetim ve Bilişim Sistemleri 

- Maden Mühendisliği Alanı: Genel İktisat, Kaya Mekaniği, Maden İşleme Yöntemleri, 

Cevher Hazırlama ve Çıkarma, Havalandırma, Maden Ekonomisi, 

- İstatistik Alanı: Genel İktisat, Dağılımlar, Olasılık Teorisi, Örneklem Analizi, Regresyon 

Analizleri, Varyans Analizi, Kategorisel Veri Analizleri 

Genel İktisat hariç, yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın 

genel çerçevesini belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına 

gelmemektedir. 
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Yazılı sınavda, iktisat alanından sınava giren adaylar, sadece İktisat konusundaki alan 

bilgisi sorularını, diğer alanlardan sınava giren adaylar ise sınava girdikleri alan bilgisi soruları ile 

Genel İktisat sorusunu cevaplandıracaklardır. 

Yazılı sınavda, bölümler itibarıyla sorulan soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır: 

- İktisat alanından sınava giren adaylar için %100 alan bilgisi, 

- Diğer alanlardan sınava giren adaylar için %80 alan bilgisi, %20 Genel İktisat. 

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yabancı dil bölümünden aldıkları 

puanın (ağırlığı %40) ve alan bilgisi bölümünden aldıkları puanın (ağırlığı %60) ağırlıklı 

ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması gerekmektedir. 

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ 

Yazılı sınav 27 Ekim 2013 Pazar günü 09.00 –18.00 saatleri arasında Ankara’da 

yapılacaktır. 

SÖZLÜ SINAV 

Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan her bir alan için ayrılan kontenjan sayısının üç katı 

kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun üç katının altında 

olursa yalnızca başarılı olanlar mülakata çağrılacaktır. Mülakata çağrılan en düşük puana sahip 

adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava alınacaktır. 

Sözlü sınav Ankara’da Bakanlık merkezinde yapılacaktır. Sözlü sınavın tarihi, yazılı sınav 

sonucu ile birlikte Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecek olup kişilere 

ayrıca özel bir duyuru ya da tebligat yapılmayacaktır. 

SÖZLÜ SINAV KONULARI: 

Sözlü sınav, adayların; 

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

e) Genel yetenek ve genel kültürü, 

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 

değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 

Adaylar, Yarışma Sınavı Kurulu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde 

yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı 

sayılmak için, kurul başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik 

ortalamasının en az 70 olması şarttır. 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının aritmetik ortalamasından oluşan sınav sonuç puanı, en 

yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak kontenjan 

sayısı kadar aday işe alınacaktır. Bu nedenle sınav sonuç puanı 70 veya üzeri olan her aday sınavı 

kazanmış sayılmaz. 

III. SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER: 

Başvurular, 23 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve 04 Ekim 2013 

Cuma günü mesai bitiminde (18.00) sona erecektir. 
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Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden; 

a) “Ekonomi Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No:36 11. Kat 06100 

Emek/ANKARA” adresine şahsen, 

b) Yukarıda belirtilen adrese posta yoluyla, 

c) “www.ekonomi.gov.tr” internet adresi üzerinden  

Biri kullanılarak yapılabilecektir. 

04 Ekim 2013 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla 

yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Bakanlık Genel Evrakına en geç 04 Ekim 

2013 tarihine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

GEREKLİ BELGELER 

Şahsen veya posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer 

almaktadır: 

a) Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından veya Bakanlığın internet sayfasından 

(www.ekonomi.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve fotoğraf 

yapıştırılmış Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı Sınavı İş Talep Formu, 

b) Yükseköğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yurt içi ve yabancı 

ülkelerdeki fakültelerden veya yüksekokullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile 

birlikte) fotokopisi, 

c) KPSS, KPDS, YDS veya diğer yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

d) Vakıflar Bankası Ekonomi Bakanlığı Bürosu (Şube Kodu: 709) 

TR590001500158007285014324 nolu TL hesabına sınav ücreti olarak 75 TL yatırıldığına dair 

banka dekontu (Elektronik işlemler sonucu alınan dekont örnekleri de kabul edilmektedir. 

Açıklama olarak Ad Soyad ve TC Kimlik No belirtilmelidir), 

e) 1 adet vesikalık fotoğraf. 

İnternet üzerinden online başvuru yapacak adaylar Fotoğraf, Diploma, Yabancı dil belgesi 

ve Banka Dekontunu taratarak (.JPG formatında) ilgili bölümlere eklemeleri gerekmektedir. 

Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. 

Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile şartları uymadığı halde başvuru yapanlar veya 

eksik belgelerle başvuru yapanlara sınav ücreti iade edilmeyecektir. Sınava katılmaya hak 

kazanamayan adayların sınav ücretleri 28 Ekim-08 Kasım 2013 tarihleri arasında ilgili Bankaya 

bizzat müracaat etmeleri halinde iade edilecektir. Bu tarihten sonra müracaat edenlerin ücretleri 

geri ödenmeyecektir. Yazılı ve sözlü sınava gelen adaylar, yanlarında geçerli bir kimlik belgesi 

(nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya evlilik cüzdanı) bulunduracaklardır. 

NİHAİ SONUÇ 

Nihai sınav sonucu Bakanlığın internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr) ilan edilecektir. 

IV. SINAV BAŞVURUSU İÇİN MÜRACAAT EDİLECEK YER: 

T.C. Ekonomi Bakanlığı 

Personel Dairesi Başkanlığı 11. Kat 

İnönü Bulvarı No: 36     06100 Emek / ANKARA Tel: 204 79 02 - 204 75 33 

İlanen duyurulur. 7768/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/56172 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Gelir İdaresi Başkanlığı İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
İlkadım Cad. Merasim Sk. No:2 

Dikmen 
Tel-Faks 

(312) 415 31 41 

Faks: (312) 415 28 30 

Posta Kodu 06450 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
MTS Yapı Malzemeleri Pazarlama 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
 

Adresi 
Abdullah Cevdet Sk. No:5/3 

Çankaya/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8410332649  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 176950  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7844/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) Alınmamıştır (2886) sayılı DİK) 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Trabzon Fatih Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 
İl/İlçe Trabzon/Merkez 

Adresi Fatih Mah. Trabzonspor Bulvarı Tel-Faks 462 230 22 85/229 43 32 

Posta Kodu 61040 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Yüksel Türkoğlu  

Adresi 
2 Nolu Beşirli Mah. 922 Nolu Sok.  

No: 1/1 Merkez/Trabzon 
 

T.C. Kimlik No. 55039561060  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Trabzon Bakkallar Bayiler ve Sebzeciler 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Esnaf Sicil No: 61/86003, 

Oda Kayıt No: 8256 

 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7823/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1- İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/181850 

2- Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3- İhaleyi Yapan İdarenin Adı  

Adı 
Adana Numune Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Baştabipliği 
İl/İlçe Adana/Yüreğir 

Adresi Serinevler Mah. Ege Bagatur Bulv. Tel-Faks 322 355 01 01/225 95 65 

Posta Kodu 01220 E-Mail 

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Akdoğan Plastik ve Sanayi Ürünleri 

Limited Şirketi 
Turgut Akdoğan 

Adresi 
İstanbul Yolu Gersan Sitesi Tahsin 

Kahraman Cad. No: 81 Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  62503239202 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Ostim V.D./022 003 2380  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 93085 

Oda Sicil No: 31/408 

 

6- Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7- Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 7824/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1- İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/26277 

2- Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3- İhaleyi Yapan İdarenin Adı  

Adı 
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği 
İl/İlçe Bursa/Yıldırım 

Adresi Mimarsinan Mah. Emniyet Cad. Tel-Faks 224 294 44 68/294 44 67 

Posta Kodu 16310 E-Mail 

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Zelcan Tıbbi Malzeme ve Tıbbi Tekstil 

Ticaret Limited Şirketi  

Adresi Sağlık 1 Sok. No: 33/5 Sıhhiye/Ankara  

T.C. Kimlik No.  

 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Çankaya V.D./997 066 5772  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 287947 

Oda Sicil No: 3/2942 

 

6- Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7- Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 7825/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1- İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/15891 

2- Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3- İhaleyi Yapan İdarenin Adı  

Adı 
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği 
İl/İlçe Bursa/Yıldırım 

Adresi Mimarsinan Mah. Emniyet Cad. Tel-Faks 224 294 44 68/294 44 67 

Posta Kodu 16310 E-Mail 

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
İZTIPSAN Tıbbi Malzeme Endüstri ve 

Ticaret Anonim Şirketi  

Adresi 
Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No: 33 

Torbalı/İzmir 
 

T.C. Kimlik No.  

 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Torbalı V.D./484 010 4288  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Torbalı Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 1929/Torbalı 

Oda Sicil No: 1916 

 

6- Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7- Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 7826/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1- İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/170430 

2- Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3- İhaleyi Yapan İdarenin Adı  

Adı 
Adana Devlet Hastanesi 

Baştabipliği 
İl/İlçe Adana/Seyhan 

Adresi 
Yenibaraj Mah. H.Ömer Sabancı 

Bulv. Hastaneler Cad. 
Tel-Faks 322 455 70 52/455 70 32 

Posta Kodu 01230 E-Mail satinalma@adanakhb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Öznur Özçelik Akkoç-İkiöz Sağlık 

Ürünleri ve Temizlik Maddeleri  

Adresi 

Mahfesığmaz Mah. 79052 Sok. 

Kocaman Apt. Altı No: 12/A 

Çukurova/Adana 

 

T.C. Kimlik No. 13459346308 

 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Ziyapaşa V.D./673 004 6268  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 59918 

Oda Sicil No: 27-56976 

 

6- Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7- Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 7827/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1- İhale Kayıt Numarası (İKN) Alınmamıştır (2886 sayılı DİK) 

2- Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3- İhaleyi Yapan İdarenin Adı  

Adı 
İstanbul Arnavutköy Devlet 

Hastanesi Baştabipliği 
İl/İlçe İstanbul/Arnavutköy 

Adresi Merkez Mah. Fatih Cad. No: 3 Tel-Faks 212 453 12 12/597 20 42 

Posta Kodu 34275 E-Mail 

 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Güran Gıda Turizm Ticaret Ltd. Şti. 

 

Adresi 
Merkez M. Karanlıkdere Mev. Aziziye 

Sok. No: 36/4 Arnavutköy/İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.  

 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Beykoz V.D./440 029 3809  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Ticaret Sicil No: 701304  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7828/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1- İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/188873 

2- Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3- İhaleyi Yapan İdarenin Adı  

Adı 
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Baştabipliği 
İl/İlçe Ankara/Altındağ 

Adresi Kızılay Sok. No: 4 Tel-Faks 312 306 17 00/310 13 96 

Posta Kodu 06100 E-Mail satinalma@tyih.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Angora Sağlık Hizmet ve Malzemeleri 

Turizm Ticaret Limited Şirketi 
Kazım Kaderoğlu 

Adresi 
Sağlık Mah. Marmara Sok. 14/3 

Yenişehir/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  10909192034 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Çankaya V.D./069 029 6126  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 178700 

Oda Sicil No: 59/4063 

 

6- Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7- Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 7829/1-1 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 18 Eylül 2013 – Sayı : 28769 

 

Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1- İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/19207 

2- Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) 

3- İhaleyi Yapan İdarenin Adı  

Adı 

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu 

Şerefeddin Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Baştabipliği 

İl/İlçe Amasya/Merkez 

Adresi Kirazlıdere Mah. Tel-Faks 358 218 40 00/212 00 01 

Posta Kodu 05100 E-Mail Amasyasdh2@saglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Menekşe Şahinoğlu-Şahinoğlu Gıda 

Özşah Yemek Sanayi Ticaret  

Adresi 
Kaleardı Mah. M. Fisunoğlu Cad.    

No: 5/A Tokat 
 

T.C. Kimlik No. 21533659442 

 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  

 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 3860 

Oda Sicil No: 4096 

 

6- Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7- Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 

(X) 

 7830/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2009/43006 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı / Yükseköğretim Kurulu 

Başkanlığından 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
İl/İlçe  

Adresi 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 

İdari Bina Zemin Kat 01330 Balcalı - 

Sarıçam / ADANA  

Tel-Faks 
0322 338 63 56 

0322 338 62 84 

Posta Kodu 01330 E-Mail İdmais1@mail.cu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ev-Men İnş. Tem. Yem. Nak. Tur. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Serkan Menderes YILDIZ 

Yusuf YILDIZ 

Adresi 
Reşatbey Mah. 16 Sk. Polen-1 Apt. 

K:1/1 Seyhan / ADANA 
 

T.C. Kimlik No. ---  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3810096070  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 36595  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7832/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
 

1. İhale Kayıt Numarası 

(İKN) 
2009/43006 

2. Yasaklama Kararı 

Veren Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı / Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
İl/İlçe  

Adresi 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 

İdari Bina Zemin Kat 01330 Balcalı - 

Sarıçam / ADANA  

Tel-Faks 
0322 338 63 56 

0322 338 62 84 

Posta Kodu 01330 E-Mail idmais1@mail.cu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Yıldız Lpg İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 

(Ferma Grup Temizlik Yemekçilik 

Reklam Komisyonculuk Tekstil 

Turizm San. Tic. Ltd. Şti.) 

Emin ALTINTAŞ 

Çağla HOCAOĞLU 

Adresi 

Kurtuluş Mah. Namık Kemal Cd. 

Güntav Apt. No:45 Kat:2 D:3 

İskenderun/HATAY/ Reşatbey Mah. 

16 Sk. Polen-1 Apt. K:1/2 Seyhan / 

ADANA 

 

T.C. Kimlik No. ---  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9650277425  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 43-55561  

Yasaklama Süresi Ay ( ) Yıl (1) 

7. 

Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7832/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Elazığ Defterdarlığı (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 
İl/İlçe Merkez/Elazığ 

Adresi Elazığ Defterdarlığı Tel-Faks 0 424 218 38 18 

Posta Kodu 23100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Osman Dilek  

Adresi 
Sürsürü Mah. İmam Efendi Bulvarı 

Gökkuşağı Sitesi No: 19/10 Elazığ 
 

T.C. Kimlik No. 40156183110  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7845/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Batman Defterdarlığı (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 
İl/İlçe Merkez/Batman 

Adresi 
Kültür Mah. Hükümet Konağı         

B Blok Kat: 2 Batman 
Tel-Faks 0 488 213 90 45 

Posta Kodu 72100 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Nurullah Şaşmaz  

Adresi 
Karşıyaka Mah. 312 Sok. No: 17 

Batman 
 

T.C. Kimlik No. 53662705554  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7845/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Uşak Defterdarlığı (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Merkez/Uşak 

Adresi Uşak Defterdarlığı Tel-Faks 0 276 223 54 85 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Hanife Gülçınar  

Adresi Yeni Otogar İçi No: 13/A Uşak  

T.C. Kimlik No. 46624878724  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7845/3/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Uşak Defterdarlığı (Milli Emlak 

Müdürlüğü) 

İl/İlçe Merkez/Uşak 

Adresi Uşak Defterdarlığı Tel-Faks 0 276 223 54 85 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Volkan Gülçınar  

Adresi Yeni Otogar İçi No: 19/A Uşak  

T.C. Kimlik No. 12579017822  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7845/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Baskil Malmüdürlüğü İl/İlçe Baskil/Elazığ 

Adresi Baskil Malmüdürlüğü Baskil/Elazığ Tel-Faks 0 424 511 26 18 / 511 20 91 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Bayram Halavurt/Ekoloji 

Hayvancılık Tarım Turizm Maden 

Enerji Üretim Paz. İth. İhr. San. Tic. 

Ltd.Şti. 

 

Adresi 
Canbeyler Mah. Fatih Cad. No: 2 

Baskil/Elazığ 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3300469875  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 7845/5/1-1 
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Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Aksaray Üniversitesi  

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İl/İlçe Aksaray 

Adresi 
Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu    

7. Km. Merkez Kampüs/Türkiye 

Tel-

Faks 
0382 288 20 33-0382 288 20 37 

Posta Kodu 68100 E-Mail imidihale@aksaray.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mehmet Ali Ekinci  

Adresi Taşpazarı 861. Sok. 4/20 Aksaray  

T.C. Kimlik No. 67876208510  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Motorlu Araçların Belirli Kategorileri İçin Gelişmiş Acil Frenleme Sistemi ile

İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/347/2012)
— Motorlu Araçlara Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi Takılması ile İlgili Tip Onayı

Yönetmeliği (AB/351/2012)
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Yönetmeliği
— Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜLER
— Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ana Statüsü
— Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

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,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


