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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ GÖÇ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ (HÜGAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hitit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların
görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının
görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Göç: Siyasal, toplumsal, ekonomik ya da eğitim gibi herhangi bir nedenle bireylerin

ya da toplulukların bulundukları, oturdukları yerleşim yerini bırakarak başka bir yerleşim yerine
ya da başka bir ülkeye gitme eylemini,

c) Göçmen: Herhangi bir nedenle göç eden kişiyi,
ç) Merkez: Hitit Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,



e) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Hitit Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iç ve dış göç, zincirleme göç, uluslararası göç, göç-

menlik, göçmen işçi, sığınmacı, geçici sığınmacı, yabancı, mülteci, diaspora gibi göç ve göç-
menlik konularıyla bağlantılı olarak politik, ekonomik, sosyolojik, kültürel, demografik, hu-
kuksal, tarihsel, edebi, dinsel ve benzeri yönlerden araştırmalar, incelemeler, değerlendirmeler
yapmak, eğitim programları düzenlemek, süreli ve süresiz yayın çıkarmak ve ilgili diğer çalış-
maları yapmak ve desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:
a) Türkiye’deki iç göç hareketleri ile yurtdışına göç dinamikleri, Türkiye’ye yönelik

dış göç hareketleri ve Türkiye dışında yaşayan Türkiyeli göçmenlere yönelik araştırma ve in-
celemeler yapmak,

b) Yerel, ulusal ve uluslararası göç hareketlerinin nedenleri, dinamikleri ve mekaniz-
maları, konu hakkında geliştirilen teorik yaklaşımları ve uygulamaları, göç veren ülkeler/bölgeler,
göç alan ülkeler/bölgeler, göçmenlerin uyumu gibi hususlarda araştırmalar gerçekleştirmek,

c) Göçlerin politik, ekonomik, sosyolojik, kültürel, demografik, hukuksal, tarihsel, ede-
bi, dinsel vb. boyutlarını kapsayan konularda araştırma projeleri yürütmek, ulusal ve uluslar-
arası nitelikte konferans, panel, sempozyum, seminer, çalıştay, sergi ve benzeri çalışma ve et-
kinliklerde bulunmak,

ç) İç ve dış göç alanlarındaki gelişmeleri izlemek; yerel, ulusal ve uluslararası göç ha-
reketlerini takip etmek, bu alanlardaki gerekli yayın, belge ve bilgileri içeren bir dokümantas-
yon merkezi ve arşiv oluşturmak,

d) Türkçe ve yabancı dilde basılı, görsel ve elektronik ortamda dergi, bülten, yıllık,
kitap gibi yayınlar yapmak,

e) Göç ve göçmenlik sorunları ile ilgili raporlar hazırlamak, kamuoyunu bilgilendirmek,
f) Merkezin çalışma alanıyla ilgili yerel, ulusal ve/veya uluslararası, resmi ve/veya özel

kurum ve kuruluşlarla Merkez’in amaçları doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalış-
malar ve eğitim programları düzenlemek,

g) Göç ve göçmenler konusunda yerel, ulusal ve uluslararası göç araştırma projelerinin
gerçekleşebilmesi için gerekli koordinasyonu yürütmek, bu projeler için destek sağlamak,

ğ) İç ve uluslararası göç alanlarında bir iletişim ağı kurmak,
h) Göçmenlerin sorunlarını çözmek için organizasyonlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliği

yapmak,
ı) Göçmenlere Türkçe öğretimi konusunda girişimlerde bulunmak,
i) Göçmenlere karşı önyargıların kırılması için göçmen kültürlerinin ve dillerinin tanı-

tımı konusunda girişimlerde bulunmak,
j) Türkiye’den yurtdışına göç eden göçmenlerle işbirliği yapmak, bulundukları ülkelerde

sağladıkları donanımlar çerçevesinde onlar aracılığı ile teknoloji ve bilgi transferi sağlamak,
yerli ve ulusal araştırmacılar, girişimciler ve yöneticilerle işbirliği yapmaları için aracı olmak,

k) İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
l) Amacıyla ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden aynı usulle görevlendirilebilir. Müdür;
Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin
tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından
Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardım-
cısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Müdür tara-
fından verilen görevleri yerine getirir ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet ederler.
Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini

hazırlamak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,
ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Ku-

rulunun onayından sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak,
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen personel ih-

tiyacını Rektörlüğe sunmak,
e) Merkezin çalışmalarına yönelik eğitim, araştırma ve danışmanlık ile ilgili plan ve

programları hazırlamak,
f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı üyeden oluşur. Üyeler, Merkezin

faaliyet alanları ve/veya yakın alanlarda çalışmaları bulunan Üniversitede görev yapan öğretim
üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler aynı usul-
le yeniden görevlendirilebilirler.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı ile en az üç ayda bir Müdür başkanlığında top-
lanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu,
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu
ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına bir yılda üç defa mazeretsiz olarak katılmayan Yönetim
Kurulu üyesinin üyeliğine, Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla son verilir.

(5) Üyeliği sona eren üyenin yerine, aynı usulle kalan süreyi tamamlamak üzere yeni
bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak,
c) Merkezin etkili ve verimli şekilde çalışması için gerekli kararları almak,
ç) Çalışma grupları ve komisyonlar kurmak,
d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanla-

rında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde
ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine
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Rektör tarafından üç yıllığına seçilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Da-
nışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Boşalan üyeliklerin yerine, kalan süreyi ta-
mamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî niteliktedir.
(3) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak yılın son üç ayı içinde, Müdürün daveti üze-

rine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete
icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değer-

lendirme, dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından kurum içinden
veya dışından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş, Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Senato kararları ve

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2009 tarihli ve 27328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (j) ve (k) bentleri eklenmiştir. 

“j) Kamu idareleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların ta-
lepleri doğrultusunda; görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum içi ve giriş
sınavları gibi tüm sınavların şahsen veya internet üzerinden başvurularının alınmasından, so-
nuçların duyurulmasına kadar (sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek, uy-
gulamak, değerlendirmek, iş programı ve fiyat önerisi sunmak, ihaleye katılmak gibi) tüm sınav
sürecini yürütmek,

k) Bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Üniversitenin sınav alt-
yapısını geliştirmek için araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak,” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/8/2009 27328
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ANA STATÜ

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE HAVA SPORLARI FEDERASYONU

ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Hava Sporları Federasyonunun teş-

kilat, 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 Hava Sporları Federasyonu Genel Kurulu, Yö-

netim, Denetim ve Disiplin Kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili
diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, menajer, gözlemci, temsilci
ve benzeri spor elemanlarını, bunların katıldığı yurt içi 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) EASA: Avrupa Hava Sporları Federasyonunu,
ç) FAI: Dünya Hava Sporları Federasyonunu,
d) Federasyon: Türkiye Hava Sporları Federasyonunu,
e) Federasyon Başkanı: Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanını,
f) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
ğ) IACE: Uluslararası Hava Öğrenci Mübadelesi Teşkilatını,
h) İl müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor il müdürlüklerini,
ı) İlçe müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe müdürlüklerini,
i) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
j) Spor dalı: Hava sporlarını,
k) Tahkim Kurulu: Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,
l) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Ge-

nel Müdürlüğün internet sitesinde 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.

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 teşkilatı ve il tem-
silciliklerinden oluşur.
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(2) Federasyonun Merkez Teşkilatı aşağıdakilerden teşekkül eder:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
ç) Disiplin Kurulu,
d) Genel Sekreterlik.
(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 gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenle-

meyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak.
b) EASA, FAI, IACE 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 dışındaki ve yurt içindeki hava sporları ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla
ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri
programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

ç) Antrenörlerin eğitimini ve gelişimini sağlamak amacıyla kurs ve seminerler düzen-
lemek; bu amaçla yurt içi ve yurt dışından öğretim elemanı temin etmek, kurslarda ve semi-
nerlerde başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını
sürekli izlemek, teknik kurulun önerisi ile milli takım antrenörlerini atamak.

d) Ülke içinde ulusal ve uluslararası müsabakalar düzenlemek, düzenlenen tüm müsa-
bakaların devamlılığını sağlamak, her türlü hava sporları organizasyonlarına izin vermek ve
denetlemek, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

e) Sporcu, antrenör, hakem, lisans, vize, tescil ve transferle ilgili işlemleri yapmak, üc-
retlerini belirlemek, sporcu transferleri ile ilgili bedelleri belirlemek, pay almak ve kulüplerin
liglere katılım ücretini belirleyerek sezon öncesi tahsil etmek.

f) Hava sporları branşlarının malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre
tespit ederek bunların yurt içinden temin edilmesine veya yurt dışından ithal edilmesine çalış-
mak, müsabakalarda kullanılacak hakem kıyafeti ve benzeri malzemeye karar vermek.

g) Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetim-
lerle işbirliği yapmak; bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

ğ) Uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve
spor organizasyonları düzenlemek.

h) Federasyon il temsilciliklerini kurmak.
ı) Hava sporları müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygula-

mak.
i) Sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için

gerekli tedbirleri almak.
j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
k) Hava sporları ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, sunum ve

broşür hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
l) Ülkemizi temsilen yurt dışında yapılacak olan müsabakalara katılacak olan takımlar

ile diğer personele izin vermek ve denetlemek.
m) İl temsilcilerinin il müdürlüğü ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını

sağlamak.
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n) Yurt içindeki her türlü hava sporları branşlarının antrenman alanlarının gözetim ve
denetimini yapmak.

o) Uluslararası federasyon tarafından istenen hakem ve gözlemci listelerinin her yıl sü-
resi içerisinde merkez hakem kurulunun teklifini alarak ilgili uluslararası federasyona bildir-
mek.

ö) Hakem ve gözlemcilerin eğitimini ve gelişimini sağlamak amacıyla kurs ve semi-
nerler düzenlemek, yurt dışından eğitmen temin etmek, kurslarda ve seminerlerde başarılı olan-
ların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek, yurt
dışına eğitim amaçlı hakem ve gözlemci göndermek.

p) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak
sağlamak amacıyla iktisadi işletme kurmak.

r) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
s) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
ş) Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek.
t) Hava sporlarının altyapısı ve eğitimine ilişkin projeler hazırlamak ve uygulamak.
u) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun

olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarını yetiştirmek.
ü) 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 üyeden az, 200 üyeden fazla olamaz.
(2) Genel Kurul üye sayısının tespitinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Kulüp temsilcileri.
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) FAI ve EASA yönetim kurullarında seçimin yapıldığı tarihte 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) Kura ile belirlenmek kaydıyla;
1) Üniversitelerin Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürleri arasından beş üye,
2) Üniversitelerin Sivil Havacılık Fakültesi Dekanları arasından üç üye.
ı) Genel Kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine

katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;
1) Seçimin yapıldığı tarihten önceki iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılan

kulüplerin yönetim kurullarınca belirlenecek birer üye,
2) Uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye giren kulüplerin yönetim kurullarınca be-

lirlenecek ikişer üye,
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3) Uluslararası yarışmalarda dört, beş ve altıncı sırayı elde eden kulüplerin yönetim ku-
rullarınca belirlenecek birer üye,

4) Son iki sezon Türkiye Şampiyonasında ilk üç sırayı elde eden kulüplerin yönetim
kurullarınca belirlenecek ikişer üye,

5) Son iki sezon içerisinde Türkiye Şampiyonasında dört, beş ve altıncı sırayı elde eden
kulüplerin yönetim kurullarınca belirlenecek birer üye.

i) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden bir üye.
(3) Genel Kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az ola-

maz.
(4) Faal sporculuğu bırakmış Genel Kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenme-

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

celik sıralamasına göre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa Genel
Kurul üyesi olacak millî sporcular millî olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(5) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür, 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.
(6) Üyelerin hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına

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) Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(10) Genel Kurul üyelerinin oy kullanma şartları şunlardır:
a) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip olan üyeler, ancak bir kez oy kullanır.
b) Genel Kurulda vekâleten oy kullanılmaz.
c) Genel Kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması

şarttır.
Genel Kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana Statüyü yapmak, değiştirmek.
b) Başkan, 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 alım satımı ile EASA, FAI, IACE ve diğer üye olu-
nacak 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 faaliyetler yapılması amacıyla iktisadi işletme

kurulabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek.
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g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması ve pro-
fesyonel şube kurulması konularında 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 başkanlığına aday olanlarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) En az lise mezunu olmak.
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almamış olmak.

ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap,
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 mal varlığı 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
ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bu-
lunan meblağı geçemez.

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

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-
miyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
d) Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi.
e) Adaylık başvuru ücreti makbuzu.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, Yönetim, Denetim ve Disiplin

Kurullarının seçimi ile birlikte yapılır. Federasyon söz konusu belgelerin uygunluğunu inceleyip
kesinleşen adaylıkları resmi internet sitesinde başvurudan itibaren iki gün içerisinde ilan eder.

(5) Federasyon Başkanı, Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulları üyeleri milletvekilliği
ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilen-
mesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka
bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun 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 Ku-
rulu üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

(6) Başkanın ölümü, istifası veya Başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi
halinde, altmış gün içerisinde yapılması şartıyla, bu görevi Yönetim Kurulu üyeleri tarafından
seçilecek bir Yönetim Kurulu üyesi yürütür.

(7) Başkanvekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.
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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

Kurulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını Yönetim Kuruluna teklif etmek, gerekli

gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek.
d) Başkanvekilini ve asbaşkanları belirlemek.
e) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkanvekiline devretmek.
f) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri Yöne-

tim Kuruluna teklif etmek.
g) Disiplin suçu işleyen kulüp, hava sporları faaliyetlerine katılan kuruluş, sporcu, ha-

kem, antrenör, idareci, masör ve benzeri spor elemanlarıyla ilgili olay ve fiilleri incelemek, il-
gilileri Disiplin Kuruluna sevk etmek.

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ile on dört asıl üye olmak

üzere toplam on beş üyeden oluşur. Genel Kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında be-

lirtilen (a), (c) ve (ç) bentlerindeki şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Yönetim Kurulunun bir üyesi Başkan tarafından başkanvekili olarak atanır.
(4) Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır. Yönetim Kurulu asıl üyelerin ölüm

veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler Yönetim Kuruluna
alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Spor kulüplerinin hava sporları branşlarına ilişkin kayıtlarını tutmak, akredite etmek,

bunları liglere ve gruplara ayırmak, ligleri düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü
belirlemek.

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

c) Hava sporları ile ilgili idareci, yetiştirici, antrenör, teknik eleman, gözlemci, hakem
ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal
güvenlik haklarını sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esas-
ları tespit etmek.

ç) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktar-
ma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek.

d) Kulüplerin hava sporları dalı kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak,
kulüplerin hava sporları dalı tescillerini yapmak, en üst lig kulüplerinin faaliyet ve taahhütlerini
denetlemek.

e) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.
f) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
g) Genel Kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmazlar üzerinde her türlü ayni hak işlemi tesis etmek, taşınmaz mal alımı, satımı ve kira-
laması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve hava sporları faaliyetlerinin her türlü araç, ge-
reç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.
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ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve hava sporları ile
ilgili her türlü faaliyeti yürütmek.

h) Hava sporları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin
forma ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari
ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

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

ile hava sporları alanında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı
oldukları kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.

k) Genel Kurul toplantılarını hazırlamak.
l) Bütçeyi hazırlamak.
m) Genel Kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
n) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

teşkilatı ve il temsilciliklerinde 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, taz-
minatlarını, yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek, yabancı antrenör veya benzeri personeli is-
tihdam etmek.

o) Genel Kuruldan alınacak onay ile görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar ha-
zırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanları Genel Kurulun onayına sunmak ve
uygulamak.

ö) Genel Kuruldan aldığı yetki doğrultusunda hava sporlarının gelişmesi ve gelir getirici
faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürü-
tülmesini sağlamak.

p) İlgili mevzuat, Federasyon talimatları ve Genel Kurul kararlarıyla verilen görevleri
yerine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanının başkanlığında üyeleri arasından seçeceği
beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu icra kurulunda profesyonel olarak görev ya-
pacak icra kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede 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, en az iki ayda bir defa Başkan tarafından belirlenen

gündemi görüşmek üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Üyelerin önereceği ko-
nular gündeme eklenir.

(2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Baş-
kanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Genel Sekreter, Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari
işlemleri 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 en çok oy alan 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. Başkan tarafından uygulanır.
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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
fıkrasında belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının
(a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkanvekili 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 üye sayısının ölüm, istifa veya
bu maddenin beşinci fıkrası uyarınca eksilmesi halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamla-
mak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından 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 işlemlerinin 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 du-
rumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret Denetim Kurulunun
teklifi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenir 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 edilmek suretiyle Genel
Kurul üyelerine duyurulur.

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 başkanvekili ve bir
raportör seçerler.

(2) Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belir-
tilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c)
ve (ç) 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
sayısının ölüm, istifa nedeniyle eksilmesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üye-
liğe 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 müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp,
Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör,
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 Yönetim Kurulunca çıkarılacak talimat ile belirlenir.
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(5) Disiplin Kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak
üzere, Federasyon Başkanının talebi üzerine, Disiplin Kurulu başkanının çağrısıyla toplanır.
Toplantı gündemi Disiplin Kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde,
kurula başkanvekili başkanlık eder.

(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların
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 ve görevleri
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

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

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında Başkan veya başkanvekilinin imzasının yanı sıra
Genel Sekreterin imzasının 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.
(2) Federasyonun 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 ilgili federasyona bilgi verir.
İl müdürlüğü imkânları ölçüsünde Federasyon il temsilcisine çalışma ortamı sağlar.

(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; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından

oluşur.
a) Olağan genel kurul dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren üç

ay içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurul raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen

veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon Başkanı
ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,
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2) Federasyon Yönetim Kurulunun kararıyla,
3) Son yapılan Genel Kurul toplantısında üye olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalıyla yazılı müracaatıyla,
4) Federasyon Başkanının istifası, Başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

mesi, ölümü veya Yönetim Kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düş-
mesi 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 ayları içerisinde Yönetim Kurulunca belir-
lenen tarihte yapılır.

(2) 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 alt-
mış 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
geçmeden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü ge-
nel kurul toplantısı yapılamaz.

(3) 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.

(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 Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp ya-
pılmadığını denetleyerek raporunu en geç on beş gün içerisinde Bakana sunulmak üzere, Genel
Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun ya-
pıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini
isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurul, bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun
olarak yapılmadığı takdirde, Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle
altmış gün içerisinde yapılır. Ayrıca Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında
mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

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 on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet
sitesinde 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, genel kurula katılma hakkı
bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum
ve kuruluşlar, Federasyon tarafından gönderilen talep yazısının tebliğinden itibaren beş gün
içerisinde genel kurul toplantısında kendilerini temsil edecek delege 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 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.
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(6) Yönetim Kurulunca karara bağlanan kesin delege listesi, Federasyonun ve Genel
Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Bu tarihten sonra sadece bu maddenin beşinci fıkrası
uyarınca Tahkim Kuruluna yapılan itirazlar sonucunda verilecek kararlar doğrultusunda deği-
şiklik yapılabilir.

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

imzalamak zorundadırlar.
(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 topla-
nılır. Ancak toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki
katından aşağı olamaz.

(3) Federasyon Başkanı veya onun görevlendireceği başkanvekili veya asbaşkan 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 başkanvekili
veya asbaşkan ya da Yönetim Kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul
başkanlık divanı oluşturulur.

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

oluşur. Ayrıca Genel Kurul üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak sandık görevlileri
seçilir. Divan üyelerinin 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 toplantının yü-
rütülmesini 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 bozanlar hakkında da toplantıdan çıkarma kararı alınması için Genel
Kurula başvurabilir. Genel Kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel Kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel Kurul gündemi, Yönetim Kurulunca belirlenir ve toplantı ta-

rihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere
duyurulur.

(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. İçinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde
düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçe tasarısı onaylanır. Mali genel kurulda, Ana
Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara
bağlanabilir.

(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.
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(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Üye, sırasını başka-
sına bırakabilir. Bu durumda sırasını bıraktığı üyenin sırası gelince konuşabilir. Federasyon
kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan en az on delegenin yazılı isteği üzerine yapı-
lacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu sözcüleri, genel kurulda, delegelerin Fede-
rasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını 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.

Kurullara aday olma
MADDE 26 – (1) Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeliği

için adayların Genel Kurul üyesi olması şart değildir.
(2) Federasyon Başkanlığına, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarına seçilenler ile

hakem kurullarına atanan veya seçilen üyelerin varsa hava sporları branşlarında faaliyet gös-
teren kulüplerdeki yöneticiliği veya kulüp yönetim organlarında hava sporları ile ilgili diğer
görevleri sona erdirilir, ancak kulüp üyeliği ve kulüple olan diğer ilişkileri devam edebilir.

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 üye listelerini divan kuruluna 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.

(4) Başkan adayları, divan başkanına sandık başında görevlendirilmek üzere aday ol-
mayan birer gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy pusulalarını
mühürler ve başvuru 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 gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sa-
yısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.
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(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 veya listede çizme, eksiltme veya ekleme yapılması 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 en az üç saat oy kul-
lanma süresi belirlenmek suretiyle ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların
sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da
eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çokluğuna 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 yirmi dört 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, Disiplin İşlemleri ve Federasyonun Bütçesi

Federasyon bütçesi
MADDE 28 – (1) Federasyonun bütçesi, Yönetim Kurulunca her bir mali yıla göre ve

iki yıl için düzenlenerek Genel Kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun
mali yılı 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasıdır.

(2) Bütçede, Federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak
ödenek, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler
gösterilir.

(3) Federasyon Başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde harcama ve tahsilat yapmaya
yetkilidir. Federasyon Başkanı bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydıyla başkan vekiline
devredebilir.

(4) Ödeme belgelerinde başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra Genel Sekre-
terin imzasının da bulunması zorunludur.

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

aktarılacak kaynak.
c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı, başvuru ücreti ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, 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 edilecek ge-
lirler.

e) Kurs, seminer ve eğitim kurumlarından elde edilecek gelirler.
f) Sponsorluk gelirleri.
g) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
ğ) Ceza ve itiraz gelirleri.
h) Yardım ve bağışlar.
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ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
j) Spor Toto Teşkilat Başkanlığından elde edilecek reklam gelirleri
k) Kulüplerin tescil ve vize gelirleri
l) Diğer gelirler.
(2) Federasyonun gelirleri bu Ana Statüde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak har-

canır.
(3) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalarda elde edilen reklam, spon-

sorluk, naklen yayın ve milli müsabakalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(4) Katma değer vergisi hariç, Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harç-

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

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

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-
ları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, gayri-
menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne,
nakitlerini Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe talimatında belir-
tilir.

(4) Harcamaların;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve Yönetim Kurulunun görevleri çerçeve-

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

kuralları kapsamında orantılı olması,
gerekir.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 31 – (1) Federasyonlarda 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 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belir-
lenmiş 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 ayrıca muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış
olması, takvim yılına göre kayıt yapılmasını ve raporlanmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön
verilebilmesi bakımından, Federasyona ait muhasebe kayıtları, belli bir otomasyon sisteminde
Genel Müdürlükte oluşturulacak bir merkezde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel
Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fe-
derasyon muhasebe servislerinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(5) Federasyon, muhasebe servislerini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi
konusunda eğitmekle yükümlüdür.

Denetim
MADDE 32 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetlerinin denetimi; Genel Kurul, De-

netim Kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
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(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi yetkili kurullarınca, Genel Müdür-
lükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır.
Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların mevzuata ve amacına uygun
olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan Federasyon Başkanı ve Yönetim
Kurulu üyelerinden tahsil edilir ve bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Disiplin işlemleri
MADDE 33 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonların faaliyet programında yer alan müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler,

Federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör,
menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına
ilişkin ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüğünce düzen-
lenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşlar,
sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disip-
linine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüğünden izin alınmak
suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşlar,
kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına
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, Federasyon disiplin kurulu ile il
veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-
turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

(4) Federasyon disiplin kurulları, yasaklı madde kullanan sporcular ve antrenörleri ile
ilgili soruşturmaları üç ay içerisinde tamamlayarak karara bağlamak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk
MADDE 34 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri Kanunun Ek 3 üncü maddesi ile

13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 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, 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 35 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları

içindeki tüm hava sporları branşlarının müsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü
teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine
ve programlanmasına münhasıran Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-
yo, internet benzeri araçlarla yayınlanamaz.
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Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 36 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 37 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin hava sporları branşlarının şubeleri, Federasyonun görev alanına giren
konularda Federasyona bağlıdır. Spor kulüpleri, il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir.
Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon mev-
zuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri
iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Genel Kurul temsil edilemez.

(2) Tescil ücretleri her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir. Kulüpler, Yönetim Kurulunun
belirleyeceği tescil şart ve esaslarını yerine getireceğini taahhüt edip, tescil ücretini ödedikten
sonra tescil edilir ve belgesi verilir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 38 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin hava sporları branşlarının şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esas-
lara göre kuracakları veya kurmuş oldukları şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi
halinde tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde hava sporları branşlarının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda
tutulur. Bu konuda Ana Statüde belirlenen esaslara, talimatlara ve Yönetim Kurulunca konu-
lacak kurallara uyulması zorunludur.

Kulüpler birliği
MADDE 39 – (1) Yönetim Kurulu kulüpler birliğinin kurulması için önderlik yapar.

Kulüpler birliği hava sporu branşlarının gelişmesi için tavsiye kararları alabilir.
Alt düzenleyici işlemler
MADDE 40 – (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.
Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı

yürütür.
—— • ——
TEBLİĞLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ

(TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI)
(SERİ NO: 26)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu iti-

barıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma
uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, yayımlanmış oldukları AB Resmî Gazetesi seri numarası

ve tarihleri itibarıyla aşağıdaki tabloda listelenen “Bazı Malların Sınıflandırılmasına İlişkin
Komisyon Tüzükleri”nde yer alan sınıflandırma kararlarını (EK) kapsar.
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun

10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Armonize Sistem (AS) İzahnamesi: 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanun ile kabul

edilen ve 1/1/1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sis-
temi Uluslararası Sözleşmesi” eki Armonize Sistem Nomanklatürünün açıklama notlarını,

b) Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma AVİ’si: DGÖ tarafından duyurulan Ar-
monize Sistem Kodu (6 haneli) düzeyindeki sınıflandırma görüşlerini,

c) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Tarifenin
Yorumuna İlişkin Genel Yorum Kurallarını,

ç) Kombine Nomanklatür (KN) İzahnamesi: AB Kombine Nomanklatürü’nün açıklama
notlarını,

d) Kombine Nomanklatür (KN) kodu: Avrupa Birliği tarafından yayımlanan ve İstatistik
Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyonların ilk 8 rakamına denk
gelen kodları,

e) Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC): Bakanlar Kurulunca kabul edilen İstatistik Po-
zisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

ifade eder.
Genel açıklamalar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bil-

gileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren geçerliliğini yitirir.

(2) Bu Tebliğ eki sınıflandırma kararlarına uymayan aynı düzeydeki daha önce yayım-
lanmış sınıflandırma kararları söz konusu olduğunda bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2017/22

İşyeri : Adkoturk Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ÇOSB Karaağaç Mh. Fatih Bul. No:40 Kapaklı/TEKİRDAĞ

SGK Sicil No : 1088413.059, 1475374.034

Tespiti İsteyen : Tekgıda-İş Sendikası

İnceleme : Adkoturk Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’de Bakanlığımızca ya-

pılan incelemede; ÇOSB Karaağaç Mh. Fatih Bul. No:40 Kapaklı/TEKİRDAĞ adresindeki

fabrika işyerinde erişte üretimi, kızartımı ve paketlenmesi işlerinin yapıldığı, Bahçeşehir 2. Kısım

Mh. Avni Akyol Bulvarı Loca Sitesi B Blok No:42 Başakşehir/İSTANBUL adresindeki büro

işyerinde fabrika işyerine bağlı olarak üretilen ürünlerin pazarlanması ve satışının yapıldığı,

bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkolunda

yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Adkoturk Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itiba-

riyle İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda sanayi” işkoluna girdiğine ve yapılan bu

tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 01/11/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-236

Konu : Taşınmaz Satışı
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

183.000 ADET NUMUNE ALMA ġĠġESĠ (KAPAKLI VE KUTULU), 148.000 ADET TEL 

MÜHÜR (25 CM), 57.000 ADET TEL MÜHÜR (100 CM) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi 

BaĢkanlığı ihtiyacı olan 183.000 adet numune alma ĢiĢesi (kapaklı ve kutulu), 148.000 adet tel 

mühür (25 cm), 57.000 adet tel mühürün (100 cm) teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 

ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında 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 aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur.  

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte istenilen, Teknik Ģartname ve Ofis Ticari Ģartname ile eklerinin ve ihale ek Ģartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve Ticari ġartnamenin 2. maddesinde 

yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 10.11.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilen firmaların numunelerinin teknik 

Ģartnamelerine uygunluğunun ihtiyaç sahibi KuruluĢça belirlenmesini müteakip, numunelerinin 

uygun olduğu tespit edilen firmaların, fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Numuneleri uygun bulunmayan firmaların iç zarfları ise açılmayarak diğer belgelerle 

birlikte iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve teknik yönden 

yeterlilik araĢtırması yapılacaktır. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 tarihi itibariyle en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü ihtiyacı Muhtelif Cins ve 

Miktar Yazılım kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Adobe markasına uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve Adobe markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9510/1-1 



2 Kasım 2017 – Sayı : 30228 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR, DĠZÜSTÜ  

BĠLGĠSAYAR, ULTRABOOK, MASAÜSTÜ Ġġ ĠSTASYONU VE  

MONĠTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 

muhtelif cins ve miktar masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, ultrabook, masaüstü iĢ istasyonu 

ve monitör kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi 

ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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SUNUCU, SAN ANAHTARLAMA CĠHAZI, VERĠ DEPOLAMA  

ÜNĠTESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ihtiyacı Sunucu, San Anahtarlama Cihazı, Veri 

Depolama Ünitesi ihtiyaç sahibi KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, 

Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13/11/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara, ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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VERĠ DEPOLAMA VE YEDEKLEME SĠSTEMLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 

Veri Depolama ve Yedekleme Sistemleri teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari 

Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.11.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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2886 SAYILI DEVLET ĠHALE KANUNUN 45’ĠNCĠ MADDESĠ GEREĞĠ KAPALI TEKLĠF 

USULÜ ĠLE TAġINMAZ MAL TRAMPASI ANAHTAR TESLĠMĠ ĠNġAAT  

YAPTIRILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi  : Erdemli Orman iĢletme Müdürlüğü Akdeniz Mah.  

A. TürkeĢ Bul. No:36 Erdemli  

b) Telefon ve faks numarası  : 0-324-515 12 19  

c) Elektronik posta adresi  : hacivelisari@ogm.gov.tr 

2 - Ġhale konusu trampa iĢinin 

a) Niteliği, türü, miktarı:  

Mersin Ġli, Erdemli Ġlçesi, Merkez Mahallesinde bulunan Erdemli Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü Ġdare Binası sahasında,  

1 adet (Z+1+2) 2.710,00 m2 inĢaat alanlı idare binası,  

1 adet (Z+1+2) 935,00 m2 inĢaat alanlı 3 kat 6 daireden oluĢan YADÜ (Yangın Acil 

Durum Ünitesi) Binalarının Ġhale dokümanı kapsamında verilecek proje ve niteliklere uygun 

olarak anahtar teslimi usulüyle yaptırılması karĢılığında;  

Mersin Ġli, Erdemli Ġlçesi, Merkez Mahallesi, 994 Ada, 2 Parsel’de bulunan ve Sahibi 

Orman Genel Müdürlüğü olan 1.954,00/2.000,00 m2 arsa ve üzerindeki metruk halde olup 

kullanılmayan 100,00 m2 kapalı alanlı ġeflik binası ile 234,60 m2 kapalı alanlı Lojman Binasının 

bulunduğu TaĢınmaz Malların Trampa edilmesi. 

b) TaĢınmaz mal tahmin  

     edilen satıĢ bedeli : 3.133.965,00 TL. (Üçmilyon yüzotuz üçbin dokuz yüzaltmıĢ beĢ TL) 

KarĢılığında (Yeni yapılacak Ġdare Binası + YADÜ Binası 

3.129.407,00 TL (Üçmilyon Yüzyirmidokuzbin Dörtyüzyedi TL) 

Ġdareye ödenecek ilave Bedel 4.558,00 TL. (Dörtbin beĢyüz 

Ellisekiz TL) 

c) ĠĢe baĢlama tarihi  : SözleĢmenin imzalanmasına müteakiben on (10) gün içerisinde 

yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi  : Yer tesliminden itibaren 480 (Dörtyüzseksen) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Erdemli Orman ĠĢletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. A. TürkeĢ 

Bul. No:36 Erdemli  

b) Tarihi ve saati  : 15/11/2017 ÇarĢamba günü, 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge (Nüfus Müd.’den Yasal YerleĢim 

Yeri Belgesi),  

4.1.2. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 
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a- Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b- Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge. 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya imza Sirküleri.  

a- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

b- Tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini 

belirten, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.5. Ġdari ġartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde 

sayılan durumlarda olunmadığına iliĢkin taahhütname, 

4.1.6. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.7. Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.9. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen 

iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.10. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale dokümanı Erdemli Orman ĠĢletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. A. TürkeĢ Bul. 

No:36 Erdemli adresinde görülebilir ve 500,00 TL (BeĢ Yüz TL) karĢılığında aynı adreslerden 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ġstekliler; içinde iç zarf ve diğer istenen belgelerin bulunduğu DıĢ zarftan oluĢan 

tekliflerini ihale saatine kadar Erdemli Orman ĠĢletme Müdürlüğü Akdeniz Mah. A. TürkeĢ Bul. 

No:36 Erdemli adresindeki Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı'na verebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilecek olup, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, trampa edilecek taĢınmaz malın tahmin edilen satıĢ bedeli 

karĢılığı olarak Ġhale Dokümanında Uygulama Projeleri, Mahal Listeleri verilen Yeni Ġdare Binası + 

YADÜ ĠnĢaatını taahhüt etmek ve 4.558,00 TL (Dört Bin BeĢyüz Elli Sekiz TL) ilave bedeli 

artırmak sureti ile vereceklerdir. Bu ihalede en uygun bedel teklif edilen bedellerin en yükseği 

olup üzerine ihale edilen istekli ile trampa edilecek taĢınmaz malın tahmin edilen satıĢ bedeli 

üzerinden anahtar teslimi sözleĢme düzenlenecektir. (SözleĢmenin ifası sonrasında Binaların 

teslimi ile birlikte Yüklenici Ġdareye Ġhale bedeli kadar, ki bu bedel 3.133.965,00 TL (Üç Milyon 

Yüz Otuzüçbin Dokuzyüz AltmıĢbeĢ TL) + (4.558,00 TL'nin (Dörtbin BeĢyüzellisekiz TL) 

üzerine ilave teklif edilecek bedel kadar olacaktır, fatura kesecek ve Ġdarece bu faturanın ilgili 

mevzuat uyarınca karĢılığı olan KDV'si yükleniciye ödenecektir.) 

9 - Ġstekliler TaĢınmaz Mal Tahmin Edilen SatıĢ Bedelinin %3 ünden (94.018,95 TL 

(Doksan Dörtbin Onsekiz TL DoksanbeĢ KR’tan) az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 9490/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan ilçesi, BeyazĢehir mahallesi, 3628 ada, 2 parselde 

bulunan 2234,46 m2’lik, 3628 ada, 3 parselde bulunan, 2126,67 m2’lik, Konut + Ticaret alanı 

arsaları 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak ―Kapalı Teklif 

Usulü‖ ihale ile satılacaktır. 

1 - Ġhale 15/11/2017 ÇarĢamba günü saat 14.30’da Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2 - Ġhale katılımcılarından istenecek belgeler:  

ĠĢtirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aĢağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a) 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu  

b) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet Ġç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiĢ ise bu iĢlemlerde ana paraya tekâbül eden satıĢ 

değerleri esas alınır)  

c) Gerçek kiĢilerde ikametgâh ilmuhaberi, tüzel kiĢilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

ç) Tüzel kiĢiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

d) ġartname bedeli 100,00.- TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 

ibraz edilmesi. 

e) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname.  

3 - Konu ile ilgili ihale Ģartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı 

Gelir ġube Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

4 - Son müracaat tarihi 15/11/2017 ÇarĢamba günü saat 11.00’e kadar olup, müracaatlar 

Belediyemiz Encümen BaĢkanlığı’nın (Ġhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar 

ġube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır. 

Ġlanen duyurulur. 

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI 

KDV Hariç 
 

Mevkii Ada Parsel m2 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat Açıklama 

BeyazĢehir 3628 2 2234,46 3.250.000,-TL 97.500,-TL 

Konut + 

Ticaret Alanı 

Arsası 

BeyazĢehir 3628 3 2126,67 3.250.000,-TL 97.500,-TL 

Konut + 

Ticaret Alanı 

Arsası 

 9420/1-1 
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YHT SETLERĠNE 485 ADET PRĠMER DÜġEY AMORTĠSÖR, 240 ADET SEKONDER 

DÜġEY AMORTĠSÖR, 85 ADET YANAL AMORTĠSÖR VE 205 ADET 

SENDELEME AMORTĠSÖR SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/551529 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ YHT ĠĢletme Müdürlüğü 

Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 Altındağ/ 

ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/1739 - 0 312 305 05 75 

c) Elektronik Posta Adresi : yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 485 adet Primer DüĢey Amortisörü, 240 adet Sekonder 

DüĢey Amortisörü, 85 adet Yanal Amortisörü ve 205 adet Sendeleme Amortisörü 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ. YHT ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale Komisyonuna 

22/11/2017 günü saat 10:30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü YHT ĠĢletme Müdürlüğü 

Ġhale Büro (1104 no.lu oda) bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 

(Zemin kat) KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9484/1-1 

—— • —— 

SOĞUTMA ÜNĠTESĠ BAKIM ĠġÇĠLĠĞĠ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/546836 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

    türü ve miktarı : 20 Adet DE 24000 tipi lokomotiflerin Soğutma Ünitesi 

Bakım ĠĢçiliği teknik Ģartnamesine göre yaptırılacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 16.11.2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

16/11/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9382/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Tekkeköy Belediye Başkanlığından: 

Tekkeköy Belediyesi sınırları dahilinde mülkiyeti Belediyemize ait 1/1000 ölçekli imar 

planı dahilinde sanayi alanına ait taĢınmaz (TAKS= 0,60, E.=1.50, Yükseklik üretim 

teknolojisinin öngördüğü Ģekilde serbest) isabet eden ve imar parseli olan Tekkeköy tapunun 

2078 ada 2 parsel nolu 3.945.71 m2 taĢınmazın (arsanın) satıĢı yapılacaktır. 

TaĢınmaz (arsanın) Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzurunda 

14.11.2017 Salı günü saat 10:40’da 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35. maddesine göre 

kapalı teklif açık artırma usulü ile yapılacak olup komisyon gerek gördüğü takdirde 2886 sayılı 

Kanunun 40. maddesi gereğince sözlü veya yazılı teklif almak suretiyle ihaleyi 

sonuçlandıracaktır. 

TaĢınmazın muhammen bedeli 2.367.426,00 - TL. (Ġkimilyon ÜçyüzaltmıĢyedibin 

dörtyüzyirmialtı Türk Lirası) olup, %3 geçici teminatı 71.100.00- TL. (YetmiĢbirbinYüz Türk 

Lirası)’dır. 

Ġhaleye katılabilmek için gerekli belgeler, 

A) Kanuni Ġkametgâh Adresi, (Nüfus Ġdaresi’nden alınacak) 

B) Tebligat için adres göstermesi; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge; 

C) Geçici teminatını vermesi; (Ġhale bedelinin %’3’ü oranında) 

D) Ġmza sirkülerini vermesi; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) Fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

Vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 

F) Ġhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 

Ġhale Ģartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri içerisinde Tekkeköy Belediyesi Emlak ve 

Ġstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. 

Ġstekliler ihaleye katılabilmek için belgeleri 14.11.2017 Salı günü saat 10:40’da kadar 

imza karĢılığı Encümen BaĢkanlığına teslim edeceklerdir. 

Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelen gecikmeler kabul edilmez. 

 9349/1-1 
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MUHTELĠF PASLANMAZ SAC LEVHA ALIMI AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Ankara Makina Fabrikasından: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/557259 

1 - Ġdarenin  

a) Adı : T.ġ.F.A.ġ. Ankara Makina Fabrikası 

b) Adresi : AyaĢ Yolu 18.Km.Etimesgut/ANKARA 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 312 293 44 00   Faks: 0 312 243 14 47 

2 - Ġhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif Paslanmaz Sac Levha Alımı 

1 - Paslanmaz Sac Levha 8x2000x6000 mm. SAE 304 (10 Plaka) 7.680 Kğ. 

2 - Paslanmaz Sac Levha 5x2000x6000 mm. SAE 304 (10 Plaka) 4.800 Kğ.  

3 - Paslanmaz Sac Levha 2x1500x3000 mm. SAE 304 (20 Plaka) 1.440 Kğ 

b) Teslim Yeri : Ankara Makina Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, en geç 30 (Otuz) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.ġ. F.A.ġ. Ankara Makina Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 14.11.2017 Salı günü saat 14:00  

4 - Ġhale dokümanı Ankara Makina Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18.km. Etimesgut/ 

ANKARA) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karĢılığında aynı adresten 

temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme veya pazarlık yapılabilineceğinden ihale gün ve 

saatinde isteklinin ya da temsile yetkili olan kiĢinin fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir. 

Ġstekli veya vekilinin Komisyonda hazır bulunmaması halinde mektup ile gönderilen teklifi son 

ve kesin pey olarak kabul edilecektir 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 9509/1-1 
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FABRĠKAMIZIN YAġ PANCAR POSASI PAKETLEME MAKĠNESĠ ÇALIġTIRILMASI 

HĠZMET ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/553763 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı No: 27 

24159 Merkez/ERZĠNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincaneker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 13.000 Ton YaĢ Pancar Posasının Paketlenmesi, 

Depolama Alanına TaĢınması, Nakliye Araçlarına 

Yüklenmesi, Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının 

Yapılması ĠĢi Hizmet Alımı. 

b) Yapılacağı yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

c) ĠĢin süresi : Fabrikamız Kampanya Süresince. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan ġeker Fabrikası Ofis Binası 

b) Tarihi ve saati : 14.11.2017 Saat: 14.00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı Erzincan ġeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 50,00 TL 

karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 14.11.2017, saat 14:00’a kadar Erzincan ġeker Fabrikası HaberleĢme 

servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.) 

7 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme 

düzenlenecektir. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

11 - Ġdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir 

12 - Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 

3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu Ġhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri kanununa tabi değildir. 9504/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9506/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9507/1-1 



2 Kasım 2017 – Sayı : 30228 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55 

 

İpsala Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

AĢağıda ad ve soyadları belirtilen Ģahıslar tarafından yurdumuza geçici olarak getirilen 

araçların süresi içinde yurt dıĢı edilmediği ve halen Türkiye’de bulundukları anlaĢıldığından, 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238’nci maddesi ve Geçici Ġthal Edilen Kara TaĢıtlarına ĠliĢkin 

Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 20/2’nci maddesi uyarınca isimlerinin karĢılarında 

gösterilen para cezalarının tatbikine karar verilmiĢ olup, söz konusu cezaların tebliğ tarihinden 

itibaren (30) gün içinde ödenmesini; bu süre içinde ödenmesi durumunda 5326 sayılı Kabahatler 

Kanunu’nun 17/6’ncı maddesinde belirtilen indirimden yararlanılabileceği; 4458 sayılı Gümrük 

Kanununun 242’nci maddesi çerçevesinde itiraz hakkı bulunulduğu; Ceza ödenmediği takdirde 

6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği;  

Diğer taraftan, söz konusu taĢıtların yurt dıĢı edilmemesi ya da en yakın gümrük idaresine 

teslim edilmemesi halinde ayrıca gümrük vergilerinin de tahsil edileceği;  

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 

Sıra 

No 

Ceza 

Kararının 

Tarihi 

Ceza Kararının 

Sayısı Adı Soyadı 

Aracın 

Plakası Pasaport No 

Aracın GiriĢ 

Tarihi 

Ceza 

Tutarı 

(TL) 

1 14/11/2016 17220500CK002323 YASĠN SARICA MAVK520 
T.C: 

18686755534 
22/06/2014 5.996,00 

 9425/1-1 

—— • —— 

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen bölümlerine akademik personel ihtiyaçları için, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel Ģartları taĢıyan, 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunun 23. maddesi ile yürürlükteki Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve 

Atama Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

Atama Kriterlerine Yükseköğretim Kurulunun http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma-

kriterlerii sayfasından ulaĢılabilir. Üniversitemizde öğretim dili Ġngilizce olduğundan (*) iĢaretli 

birim/bölüme baĢvuracak adayların eğitim-öğretim, araĢtırma yapacak ve yaptıracak düzeyde 

Ġngilizce bilmeleri gerekmektedir. Ġngilizce bilgi düzeyi için, "Yükseköğretim Kurumlarında 

Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin 

Yönetmelik 8.Madde 7. Paragraf"da belirtilen aĢağıda gösterilen Ģartlardan birini taĢıdığını 

belgelemesi gerekmektedir. 

a) Öğretim üyesinin ana dilinin Ġngilizce olması, 

b) Öğretim üyesinin lisans veya doktora öğreniminin tamamını Ġngilizce anadilin 

konuĢulduğu ülkede bu dille öğrenim verilen programdan mezun olması, 



Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 2 Kasım 2017 – Sayı : 30228 

 

c) Anadili Ġngilizce olan bir ülkede en az iki yarıyıl öğretim elemanı olarak çalıĢmıĢ ve 

ders vermiĢ olduğunu belgelemesi, (Ġlgili Yükseköğretim Kurumundan ayrılmıĢ ise üzerinden iki 

yıldan fazla süre geçmemiĢ olması) 

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 

eĢdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari 

seksen puanla baĢarılı olmak (Öğretim elemanı olarak çalıĢmaya iki yıldan fazla ara verenlerin 

söz konusu sınav puanlarının ilgili sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir) 

• Adayların özgeçmiĢlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini 

(Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora), bilimsel çalıĢmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu 

derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgeleri, atıflar, varsa hakemliklerini kanıtlayan 

belgeleri kapsayan dosyadan bir adet hazırlayıp dilekçe ekinde Personel Daire BaĢkanlığı'na 

teslim etmeleri gerekmektedir. (Yurt dıĢından alınmıĢ diplomalara Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığından Denklik Belgesi alınması gereklidir)  

• BaĢvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma BaĢvuru Ön 

Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra baĢvuru kriterlerini sağlayan Yardımcı 

Doçentliğe baĢvuran adaylar 3 (üç) adet, yayın dosyasını ilgili dekanlığa verecektir.  

• Adaylar, akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında, Yükseköğretim 

Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli 

puan alma Ģartı yanısıra, baĢvuruları kabul edilenler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23-b 

(2) maddesi doğrultusunda, Üniversitemiz Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Yabancı 

Dil Sınav Yönergesine göre yapılacak yabancı dil sınavında da baĢarılı olmaları gerekmektedir. 

Adayların, Merkez Kampüs: Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4   06790, 

Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire BaĢkanlığı'na, Ģahsen baĢvurmaları gerekmekte 

olup, kamuda çalıĢan/çalıĢmıĢ olan adayların baĢvuru formu ile birlikte görev yaptığı kurumdan 

alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özeti eklemeleri gerekmektedir.  

BaĢvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

 

Birimi Bölümü Açıklama Yrd. Doç. 

MÜHENDĠSLĠK 

FAKÜLTESĠ 

Mekatronik 

Mühendisliği Bölümü * 

Elektrik-Elektronik / Mekatronik 

Sistem Tasarımı / 92903 
1 

HUKUK 

FAKÜLTESĠ 
501 Hukuk Mali Hukuk / 2.082 1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  76.00.41 

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 133 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 1859 KARS 

Iğdır Ġli, Merkez Ġlçesi, Karaağaç Mahallesinde yer alan ve tapunun 993 ada, 6 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Erzurum Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 12.03.2011 tarih ve 2236 sayılı kararı, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.02.2015 tarih ve 809 sayılı kararı, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.09.2017 tarih ve 1636 sayılı 

raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Iğdır Ġli, Merkez Ġlçesi, Karaağaç Mahallesinde yer alan ve tapunun 993 ada, 6 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu tescilli taĢınmazın 

koruma alanının ekte yer alan koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine ve 

düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu tescilli parsel ve koruma alanında herhangi 

bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin 

alınmasına; 

Karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.00.01 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2017 - 132 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2017 - 1852 KARS 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının tespit ve irdeleme sonucu 

08.08.2017 tarih ve E.161535 sayılı yazı ile Kurulumuzu ilettikleri rapor ve eklerinin 

değerlendirilmesi sonucu Kurulumuzun almıĢ olduğu 25.08.2017 tarih ve 1808 sayılı kararına 

istinaden Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, YusufpaĢa, Ortakapı, Ġstasyon ve Cumhuriyet Mahallelerini 

kapsayan Kentsel Sit Alanı sınırının yeniden belirlenmesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan 

226 adet taĢınmazın tescilinin devamı, 47 adet tescilli taĢınmazın tescillinin kaldırılması ve 1 adet 

yapının tescillenmesi ile ilgili yerinde yapılan incelemeye iliĢkin; Erzurum Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 tarih ve 1307 sayılı kararı, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2017tarih ve 1808 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2017 tarih ve E.161535 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyelerinin 29.09.2017 tarih ve 1686 sayılı raporu okundu. 

Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının tespit ve irdeleme sonucu 

08.08.2017 tarih ve E.161535 sayılı yazı ile Kurulumuzu ilettikleri rapor ve eklerinin 

değerlendirilmesi sonucu Kurulumuzun almıĢ olduğu 25.08.2017 tarih ve 1808 sayılı kararına 

istinaden Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, YusufpaĢa, Ortakapı, Ġstasyon ve Cumhuriyet Mahallelerini 

kapsayan Kentsel Sit Alanı sınırının yeniden belirlenmesi, Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan 

226 adet taĢınmazın tescilinin devamı, 47 adet tescilli taĢınmazın tescillinin kaldırılması ve 1 adet 

yapının tescillenmesi ile ilgili yerinde yapılan incelemeye iliĢkin; 

1 - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının yapmıĢ olduğu tespit ve 

irdeleme sonucu Kurulumuza sunmuĢ oldukları yeni Kars Kentsel Sit Alanı sınırlarının ekte yer 

alan 1/2000 ölçekli kadastral paftada gösterildiği Ģekliyle uygun olduğuna, 

2 - Tescile önerilen Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, YusufpaĢa Mahallesinde yer alan ve tapunun 

344 ada, 6 parselde kayıtlı, özel mülkiyete ait taĢınmazın tescili hususunun ise 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi gereği ilgili 

kurum görüĢü alındıktan sonra tescil konusunun değerlendirilebileceğine, 

3 - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzman raporunda tescilinin 

kaldırılması önerilen 47 adet taĢınmazın Kurulumuz üyelerince yerinde yapılacak incelemelerin 

tamamlandıktan sonra konunun Kurulumuz gündeminde görüĢülebileceğine;  

Karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.00.01 

Toplantı Tarihi ve No : 19.10.2017 - 134 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.10.2017 - 1883 KARS 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının tespit ve irdeleme sonucu 

08.08.2017 tarih ve E.161535 sayılı yazı ile Kurulumuzu ilettikleri rapor ve eklerinin 

değerlendirilmesi sonucu Kurulumuzun almıĢ olduğu 29.09.2017 tarih ve 1852 sayılı kararına 

istinaden 47 adet tescilli taĢınmazın yerinde incelenmesi ve Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, YusufpaĢa 

Mahallesinde yer alan ve tapunun 344 ada 6 parsel numarasında kayıtlı taĢınmazın tescil iĢlemine 

iliĢkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.11.2002 tarih ve 

1307 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.08.2017 tarih ve 1808 

sayılı, 29.09.2017 tarih ve 1852 sayılı kararları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 08.08.2017 tarih ve E.161535 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Üyelerinin 29.09.2017 tarih ve 1686 sayılı raporu,Kars Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu uzmanının 10.10.2017 tarih ve 1749 sayılı sunum raporu, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Üyelerinin 19.10.2017 tarih ve 1833 sayılı raporu okundu. 

Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının tespit ve irdeleme sonucu 

08.08.2017 tarih ve E.161535 sayılı yazı ile Kurulumuzu ilettikleri rapor ve eklerinin 

değerlendirilmesi sonucu Kurulumuzun almıĢ olduğu 29.09.2017 tarih ve 1852 sayılı kararına 

istinaden Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, YusufpaĢa Mahallesinde yer alan ve tapunun 344 ada 6 parsel 

numarasında kayıtlı taĢınmazın tescili ve 47 adet tescilli taĢınmazın yerinde incelenmesine iliĢkin; 

1 - Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, YusufpaĢa Mahallesinde yer alan ve tapunun 344 ada, 6 parsel 

numarasında kayıtlı taĢınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği göstermesi nedeniyle, 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve 

Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca tescil edilmesine, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, 

Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince koruma grubunun II. grup olarak 

belirlenmesine, söz konusu parselde herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, 

Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

2 - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzman raporu ekindeki EK-2 listede 

tescilinin kaldırılması önerilen 47 adet taĢınmazın ise yerinde inceleme çalıĢmalarının 

tamamlanması sebebiyle yerinde inceleme çalıĢmalarının devamına, incelemelerin 

tamamlanmasından sonra konunun Kurulumuz gündeminde görüĢülebileceğine;  

Karar verildi. 

 9446/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  76.03.34 

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 133 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 1863 KARS 

Iğdır Ġli, Tuzluca Ġlçesi, Orta Mahallede yer alan ve tapunun 45 ada, 17 parselinde kayıtlı, 

herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma alanının, 

koruma grubunun belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Erzurum Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.11.2006 tarih ve 432 sayılı kararı, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2017 tarih ve 698 sayılı kararı, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 01.08.2017 tarih ve 1290 sayılı 

raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Iğdır Ġli, Tuzluca Ġlçesi, Orta Mahallede yer alan ve tapunun 45 ada, 17 parselinde kayıtlı, 

herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma alanının, 

koruma grubunun belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu taĢınmazın 

koruma grubunun, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 

sayılı ilke kararı gereğince II. grup olarak belirlenmesine ve düzenlenen tescil fiĢinin uygun 

olduğuna, koruma alanının ise ekte koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine, söz 

konusu tescilli parsel ve koruma alanında herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, 

Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.00.342 

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 133 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 1870 KARS 

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Çakmak Köyünde yer alan ve tapunun 158 ada, 11 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 19.01.2012 tarih ve 62 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 07.08.2017 tarih ve 1338 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili 

bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Çakmak Köyünde yer alan ve tapunun 158 ada, 11 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu tescilli taĢınmazın 

koruma alanının ekte yer alan koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine ve 

düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu tescilli parsel ve koruma alanında herhangi 

bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin 

alınmasına; 

Karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.00.343 

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 133 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 1869 KARS 

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Çakmak Köyünde yer alan ve tapunun 160 ada, 8 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 19.01.2012 tarih ve 63 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 07.08.2017 tarih ve 1339 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili 

bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars Ġli, Merkez Ġlçesi, Çakmak Köyünde yer alan ve tapunun 160 ada, 8 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu tescilli taĢınmazın 

koruma alanının ekte yer alan koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine ve 

düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu tescilli parsel ve koruma alanında herhangi 

bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin 

alınmasına; 

Karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  76.03.35 

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 133 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 1864 KARS 

Iğdır Ġli, Tuzluca Ġlçesi, Yukarı Mahallede yer alan ve tapunun 98 ada, 9 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Erzurum Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.11.2006 tarih ve 432 sayılı kararı, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 20.11.2016 tarih ve 1127 sayılı kararı, Kars Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 02.08.2017 tarih ve 1305 sayılı 

raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Iğdır Ġli, Tuzluca Ġlçesi, Yukarı Mahallede yer alan ve tapunun 98 ada, 9 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu tescilli taĢınmazın 

koruma alanının ekte yer alan koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle belirlenmesine ve 

düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu tescilli parsel ve koruma alanında herhangi 

bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin 

alınmasına; 

Karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  76.00.54 

Toplantı Tarihi ve No : 18.10.2017 - 133 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.10.2017 - 1857 KARS 

Iğdır Ġli, Merkez Ġlçesi, Küllük Köyünde yer alan ve tapunun 140 ada, 10 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 25.04.2014 tarih ve 540 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03.08.2017 tarih ve 1320 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili 

bilgi ve belgeler incelendi. 

Iğdır Ġli, Merkez Ġlçesi, Küllük Köyünde yer alan ve tapunun 140 ada, 10 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli taĢınmazın, koruma 

alanının belirlenmesi ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu tescilli taĢınmazın 

koruma alanının ekte yer alan koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle kendi parsel sınırı olarak 

belirlenmesine ve düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu tescilli parsel ve koruma 

alanında herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2017 - 204 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.09.2017 - 3867 SĠVAS 

Dosya No  : 44.08.80 

Malatya Ġli, YeĢilyurt Ġlçesi, Yakınca Mahallesinde Müze Müdürlüğünce tespit edilen 

Yakınca Nekropol Alanı’nın sit sınırının çok geniĢ bir alana yayılması nedeniyle Müze ve Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca sit sınırlarına yönelik çalıĢma yapılmasının istendiği Kurulumuzun 

29.09.2016 tarih ve 3054 sayılı kararı gereğince, Müze Müdürlüğünce yapılan temizlik 

çalıĢmalarının bildirildiği Malatya Valiliği (Ġl Kültür Turizm Müdürlüğü)’nin 05.07.2017 tarihli 

ve 1814 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu ve Müze müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

12.09.2017 tarihli ve 791 sayılı komisyon raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Malatya Ġli, YeĢilyurt Ġlçesi, Yakınca Mahallesinde bulunan Yakınca Nekropolü I. ve III. 

derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği 

Ģekliyle belirlenmesine; sit fiĢinin onaylanmasına 

Yakınca Nekropolü I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine; 

Yakınca Nekropolü III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları olarak  

- Resmi veya özel kuruluĢlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair 

uygulamalar (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) Koruma 

Bölge Kurulunun izni ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine; 

- Belediyesince veya Valilikçe inĢaat izni verilmeden önce, Müze Müdürlüğünce sondaj 

kazısı yapıldıktan sonra kültür varlığının bulunması halinde sondaj sonuçlarını içeren raporun 

Koruma Kuruluna sunulmasının ardından kurul kararı doğrultusunda uygulama yapılabileceğine; 

- Sondaj sonuçlarında herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı takdirde ise yapılmak 

istenilen uygulamanın projelendirilerek Kurulumuza sunulmasına; 

- Uygulamaya yönelik her türlü hafriyat ve temel kazısı çalıĢmasının Müze Müdürlüğü 

denetiminde yapılmasına; 

- Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

- Bu alanda, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, 

- Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda, 

Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabileceğine, 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2017 - 204 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.09.2017 - 3877 SĠVAS 

Dosya No  : 44.06.66 

Malatya Ġli, Hekimhan ve Kuluncak Ġlçeleri, Güzelyayla Köyü Mevkiinde, Rüzgar Enerji 

Santrali proje sahasına yönelik kültür varlıkları açısından Kurum görüĢümüzün bildirilmesi 

istemini içeren Geyres Elektrik Üretim A.ġ.nin 22.06.2016 tarihli ve RES-HEK-220616 sayılı 

yazısı, Koruma Bölge Kurulu uzmanının 15.06.2017 tarihli ve 567 sayılı inceleme raporu ve 

faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢleri okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Malatya Ġli, Hekimhan ve Kuluncak Ġlçeleri, Güzelyayla Köyü Mevkiinde, Rüzgar Enerji 

Santrali proje sahasına yönelik yapılan incelemede tespit edilen kültür varlıklarının 2863 sayılı 

Kanunun 6. Maddesinde sayılan örneklerden olması nedeniyle kararımız eki listede belirtildikleri 

Ģekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmelerine, kararımız eki haritalarda 

koordinatlı olarak gösterildiği gibi I. derece arkeolojik sit sınırlarının belirlenmesine, sit fiĢlerinin 

onaylanmasına;  

Söz konusu kültür varlıklarının I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2017 - 204 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.09.2017 - 3875 SĠVAS 

Dosya No  : 44.05.18 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, ReĢadiye Köyü, 348 nolu parselde yer alan Sivas KVKBK 

tarafından 15.01.2011 tarih ve 2189 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilen  ReĢadiye Höyük’ün sit sınırlarının güncelenebilmesi için Müze ve Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca çalıĢma yapılmasının istendiği Kurulumuzun 15.06.2016 tarih ve  2870 sayılı kararı 

gereğince yapılan çalıĢma sonucunda hazırlanan 24.07.2017 tarihli ve 660 sayılı komisyon raporu 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, ReĢadiye Mahallesinde bulunan Kurulumuzun 15.01.2011 

tarih ve 2189 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ReĢadiye Höyük’ün 

sit sınırlarının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle 

yeniden belirlenmesine; 

ReĢadiye Höyük I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları 

olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı 

ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koĢulları hükümlerinin belirlenmesine; 

ReĢadiye Höyük’ün bir bölümünün üzerinde bulunduğu Malatya Ġli, DoğanĢehir Ġlçesi, 

ReĢadiye Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 451 parsel nolu taĢınmazın I. derece 

arkeolojik sit alanlarının bilimsel kazı çalıĢmaları yapılacak rezerv alanlar olarak değerlendirilip 

Bakanlığımıza tahsisi esas olduğundan satıĢının uygun olmadığına ancak I. derece arkeolojik sit 

sınırı dıĢında kalan kısmında 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit alanın 

mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla ayırma (ifraz) 

yapılabileceğine karar verildi. 
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