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YÖNETMELİKLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINCA YEREL YÖNETİMLERİN,
DERNEKLERİN VE VAKIFLARIN PROJELERİNE YAPILACAK

YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2007 tarihli ve 26463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve
Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yar-
dımlara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldı-
rılmış ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Teşekkül, etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önce-
den bilgi vermek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan
yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla ilgili birime gönderilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Komisyon üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır, çekimser oy
kullanılmaz. Komisyon ayda en az bir kez toplanır. Komisyonca karara bağlanan projeler tekrar
değerlendirmeye alınmaz. Komisyon kararı Bakan onayına sunulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bakan tarafından onaylanan yardımlar, protokol yapılmasını müteakip, İl Müdür-
lüğünün gerekli incelemelerini tamamlaması ve etkinlik raporlarını ilgili Genel Müdürlüğe
göndermesinin ardından ödenir. Aralık ayı içinde gerçekleştirilecek projelerde ise etkinlik ra-
porlarının ilgili Genel Müdürlüğe ulaşması beklenmeksizin, gerekli incelemeler tamamlanarak
protokol yapılmasını müteakip ödeme yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Teşekküllerin etkinlikleri İl Müdürlüğü personelince izlenir. Teşekküller tarafından
düzenlenen sonuç raporlarının ve harcama belgelerinin İl Müdürlüğüne ibrazından sonra et-
kinlik raporu ilgili Genel Müdürlüğe gönderilir. Etkinliklerin izlenememesi halinde yardımların,
etkinliklerin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti için; projelere ilişkin
bilgi, belge, kayıt ve raporlar ile basında çıkmış haber veya görüntülü dijital dokümanlar esas
alınarak etkinlik raporu hazırlanır.”

“(3) Teşekküller, harcama belgelerinin, sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge
ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip bir ay içinde veya devam
eden projelerine ilişkin bilgi, belge ve raporlarını takip eden yılın Ocak ayı içinde İl Müdürlü-
ğüne vermek zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular,

başvuru tarihinde yürürlükte olan bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir.”
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MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığından:

İÇ DENETÇİ ADAYLARI BELİRLEME, EĞİTİM VE SERTİFİKA
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/10/2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İç Denetçi
Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Belli unvan ve/veya idareler ile bilgi teknolojileri denetimi alanına özgü ayrı aday belirleme
sınavı yapılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“a) Kamu idarelerinin ihtiyaçları da dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenen alan-
larda en az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek.”

“ı) Kurul tarafından gerekli görülen ve sınav duyurusunda belirtilen diğer şartları taşı-
mak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınav duyurusunda belirtilmesi halinde yabancı dil (İngilizce, Almanca veya Fran-
sızca dillerinden biri),”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve eğitime alınacak adayların belirlenmesi”
“Kurul, sertifika eğitim programına alınacak adayların tespit edilmesi amacıyla idareler

ve/veya unvanlar itibariyle kontenjanlar belirleyebilir ve bu kontenjanlar ilgili aday belirleme
sınavı ilanında gösterilir. Bu durumda, 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alanlardan,
başarı sırasına göre, ilan edilen kontenjan kadar aday sertifika eğitim programına alınır.”

“İç denetçi aday belirleme sınavı sonuçları dikkate alınarak birden fazla sertifika eğitim
programı düzenlenebilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

15/3/2007 26463

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 26/9/2008 27009
2- 9/2/2012 28199
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2010 tarihli ve 27791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Ma-
den İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönet-
meliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve
99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine da-
yanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç, muvazzaf askerlik süresi dahil ol-
mak üzere, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan sü-
releri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikli-

ğine tabi kadro/pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar şunlardır:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Birim müdürü, başmühendis,
2) Birim müdür yardımcısı, müdür yardımcısı,
3) Teknik şef, şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, ko-

ruma ve güvenlik grup şefi.
b) Hukuk hizmetleri grubu;
1) Hukuk müşaviri.
c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Başuzman, uzman, teknik uzman,
2) Uzman yardımcısı.
ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici, sistem programcısı.
d) Savunma hizmetleri grubu;
1) Sivil savuma uzmanı.
e) İdari hizmetler grubu;
1) Şef yardımcısı,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, veznedar, daktilo-

graf, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.
f) Destek hizmetler grubu;
1) Aşçı, dağıtıcı, hizmetli, kaloriferci.
(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:
a) Avukat, mühendis, mimar, kimyager, programcı, tekniker, teknisyen, teknik ressam,

çocuk eğitimcisi, laborant, hemşire.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aşa-

ğıdaki şartlar aranır.
a) Daire başkanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet

süresine sahip olmak,
3) Son beş yıl içerisinde, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ben-

dinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun
125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış
olmak,

b) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Son beş yıl içerisinde, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ben-

dinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun
125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış
olmak,

3) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet
süresine sahip olmak.

c) İşletme müdürü ve işletme müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet

süresine sahip olmak,
3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde açık-

lanan kadro unvanlarında veya teknik uzman ve başmühendis pozisyonlarından birinde bulun-
muş olmak.

ç) Fabrika müdürü kadrosuna ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı müdürlüklerin
müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet

süresine sahip olmak,
3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde açık-

lanan kadro unvanlarında veya müdür yardımcısı, uzman, teknik uzman ve başmühendis po-
zisyonlarından birinde bulunmuş olmak.

d) Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı müdürlüklerinde müdür yardımcısı pozisyo-
nuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Teknik uzman, mühendis unvanını öğrenimle ihraz etmiş olan teknik şef, uzman

veya şef pozisyonlarından birinde bulunmuş olmak.
e) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet

süresine sahip olmak.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda arana-

cak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Birim müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet

süresine sahip olmak,
2) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
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3) İdarî nitelikteki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için müdür yar-
dımcısı, avukat, uzman, şef; teknik nitelikte görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler
için müdür yardımcısı, başmühendis ve teknik uzman kadro/pozisyonlarından birinde görev
yapmış olmak,

4) Enerji üretimi veya işletimi ile enerji tesisi faaliyet alanlarındaki görevlerin yerine
getirildiği müdürlükler/birimler için Enerji Yöneticiliği Belgesi, çevre yönetimi faaliyet alan-
larındaki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için Çevre Görevlisi Belgesine, iş
sağlığı ve güvenliği faaliyet alanlarındaki görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler
için İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahip olmak,

5) İhracat, dış alım, pazar araştırma faaliyet alanlarındaki görevlerin yerine getirildiği
müdürlükler için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden Ölçme, Seçme ve Yer-
leştirme Merkezi Başkanlığınca kamu personeli için yapılan yabancı dil sınavından en az (D)
düzeyinde puan almak ya da uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sı-
navlarından buna denk puan almak,

6) Atama yapılacak müdürlükler/birimler için belirlenmiş olan sertifika programını ba-
şarıyla tamamlamış olmak.

b) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet

süresine sahip olmak,
3) Teşekkülde; avukat, mühendis unvanını öğrenimle ihraz etmiş olan teknik şef, uzman

yardımcısı, şef, çözümleyici ve sistem programcısı kadro/pozisyonlarından birinde görev yap-
mış olmak,

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet

süresine sahip olmak,
3) Teşekkülde Avukat olarak görev yapmış olmak,
ç) Birim müdür yardımcısı kadrosu ve müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet

süresine sahip olmak,
3) Teşekkülde; mühendis unvanını öğrenimle ihraz etmiş olan teknik şef, şef, çözüm-

leyici veya sistem programcısı pozisyonlarından birinde görev yapmış olmak,
d) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet

süresine sahip olmak,
3) Teşekkülde; şef olarak görev yapmış olmak,
e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyinde teknik öğrenim veren bölümlerinden

veya mühendislik fakültelerinden mezun olmak,
2) Teşekkülde, teknik şef, mühendis, mimar, kimyager veya teknik öğretmen unvanını

öğrenimle ihraz etmiş olup, tekniker pozisyonunda görev yapmış olmak,
f) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;
1) Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olmak,
2) Teşekkülde, mühendis veya teknik şef olarak iki yıl görev yapmış olmak,
g) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mühendislik fakültelerinden veya yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyinde

teknik öğrenim veren bölümlerinden mezun olmak,
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2) Teşekkülde; mimar, kimyager olarak en az iki yıl; tekniker, teknisyen, ya da teknik
ressam pozisyonlarında en az dört yıl çalışmış olmak,

ğ) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Teşekkülde; uzman yardımcısı, şef yardımcısı, programcı, memur, veri hazırlama ve

kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, daktilograf veya çocuk eğitimcisi olarak en az iki yıl
çalışmış olmak veya şef olarak görev yapmış olmak,

h) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2) Teşekkülde; uzman yardımcısı, şef yardımcısı, programcı, memur, veri hazırlama ve

kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, daktilograf veya çocuk eğitimcisi olarak en az iki yıl
görev yapmış olmak,

ı) Çözümleyici ve sistem programcısı pozisyonlarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden me-

zun olmak,
2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini ve bu ko-

nuda tecrübeli olduğunu belgelemek,
3) Teşekkülde programcı pozisyonunda görev yapmış olmak,
i) Uzman yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Teşekkülde çocuk eğitimcisi, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf

veya bilgisayar işletmeni olarak en az iki yıl hizmeti bulunmak,
j) Şef yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Teşekkülde memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni bilgisayar işletmeni, dakti-

lograf, veznedar, şoför, hizmetli, dağıtıcı, kaloriferci, aşçı, teknisyen, teknisyen yardımcısı,
teknik ressam, laborant veya hemşire olarak en az iki yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

(1) numaralı alt bendi, (c) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (e) bendinin (1) numaralı alt bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,”
“2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,”
“1) Üniversitelerin veya yüksek okulların çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu

olmak,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, yedinci ve do-

kuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Başvuruda bulunanların dilekçeleri, birimince, İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi

Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları aynı Başkan-
lık tarafından incelenir.”

“(6) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında
başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da iki yıl içinde müteakip
sınava kadar atanmamış personel, aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin
usûl ve esaslara tabidir.”

“(7) Görevde yükselme eğitimi programları Teşekkül tarafından düzenlenir. Ancak, bu
eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet
Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması hâlinde bu Başkanlık tarafından veya
anılan Başkanlıkça uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde
yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.”

“(9) Görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin sekreterya hizmetleri İnsan Kaynak-
ları Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir.”
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MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

(2) Görevde yükselme eğitim programının belirlenmesini müteakip, Teşekkül tarafın-
dan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve
Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yüksek öğretim kurumlarından bi-
risine sınav yaptırılması için başvurulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atama yapılacak pozisyonlara personelin
atanması, bu bölümde belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın, yazılı
olarak yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Teşekkülün kendi personeli
başvurabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sınav Kurulu, Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısının
başkanlığında, İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanı, Mali İşler Dairesi Başkanı, Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanı ve Yönetim Bilişim Sistemleri Dairesi Başkanı olmak üzere toplam
beş asil üyeden oluşur. Asil üyenin yokluğunda, anılan daire başkanlıklarına vekâlet eden per-
sonel, yedek üye olarak görev yapar. Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve kararları oy çoklu-
ğuyla alır. Çekimser oy kullanılamaz.”

“(5) Kurulun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığınca
yerine getirilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav
sonuçlarını ilân eder ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, ken-
dilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz-
larını, sınav kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığına yapa-
bilirler. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve karar ilgiliye on gün içinde yazılı olarak
bildirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla
iki veya üç yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci
maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

20/12/2010 27791
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri
Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere serumlar, radyofarma-
sötikler ile kişiye özel üretilmiş ilaçlar 1/1/2014 tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı
dışındadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Baş-

kanı yürütür.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

SİVİL HAVACILIK İŞLETMELERİ YETKİLİ DENETİM KURULUŞLARI
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK (SHY-YDK)

MADDE 1 – (1) 5/4/2012 tarihli ve 28255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil
Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)’ne aşağıdaki ek
madde eklenmiştir.

“Kamu kurumlarına ait denetim kuruluşları
EK MADDE 1 – (1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki yetki

gruplarında Genel Müdürlük adına bağımsız denetim kuruluşu olmak için başvuruda bulunan
ve hisselerinin %30 veya daha fazlası doğrudan veya dolaylı olarak kamu kurum veya kuru-
luşlarına ait işletmelerin 2920 ve 5431 sayılı kanunlar kapsamında başka bir işletme ruhsatı ya
da yetki belgesine sahip olmaması ve kendi hissedarlarına ait olan şirketlere denetim hizmeti
vermemesi şartıyla, 9 uncu maddenin beşinci ve dokuzuncu fıkraları, 21 inci maddenin birinci
fıkrasının (c) bendi ve 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) numaralı alt bendinde
yer alan Genel Müdürlükçe yetkilendirilen herhangi bir kuruluşta ortak, yönetim kurulu başkanı
veya üyesi ya da yöneticisi olarak görev yapmadıklarına dair yazılı beyan aranmasına ilişkin
hüküm ile (5) numaralı alt bendindeki şartlar aranmaz.” 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

5/4/2012 28255
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ANA STATÜ

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Atletizm Federasyonunun teşkilatı,

genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumluluk-

ları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Atletizm Federasyonunun genel kurulu ile yö-

netim, denetim ve disiplin kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili

diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci

ve benzeri spor elamanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı 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) ABAF: Federasyonun üyesi olduğu Balkan Atletizm Birliğini,

b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

c) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

ç) EA: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Atletizm Birliğini,

d) Federasyon: Türkiye Atletizm Federasyonunu,

e) Federasyon Başkanı: Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanını,

f) Genel Kurul: Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Kurulunu,

g) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

h) IAAF: Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğini,

ı) İl müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,

i) İlçe müdürlüğü: Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürlüğünü,

j) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunu,
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k) Spor dalı: Atletizm sporunu,

l) Tahkim kurulu: 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hak-

kında Kanunun ek 9 uncu maddesine göre oluşturulan kurulu,

m) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,

n) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız

Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat

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

kişiliğe sahiptir. Federasyonun adı Türkiye Atletizm Federasyonudur. Federasyonun merkezi

Ankara’dır. Federasyon merkez ve il temsilciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetim kurulu,

ç) Disiplin kurulu,

d) Genel sekreterlikten,

teşekkül eder.

(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri

kurulabilir.

Federasyonun görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Federasyonunun görevleri şunlardır:

a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü

düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak,

b) IAAF ve EA tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın

uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi atletizmle ilgili konularda yurt dışında temsil etmek,

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki atletizmle ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili

kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri

programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,

ç) Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun

olarak işbirliği içerisinde antrenör, hakem ve benzeri diğer spor elemanlarının yetiştirilmesi ve

eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak ve bunların

çalışmalarını sürekli izlemek,
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d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların

devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci görevlendirmek,

e) Yabancı ülkelerdeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgi-

lerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,

f) Atletizm malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek, bun-

ların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak,

g) Kulüpler, il müdürlükleri ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları

çözümlemek,

ğ) IAAF, EA, ABAF’ın izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor

organizasyonları düzenlemek,

h) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurs-

lara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek,

ı) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak

sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak,

i) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör,

yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takım-

ların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak,

j) Spor dalı ile ilgili müsabakaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak

ve uygulamak,

k) Başarılı sporcuların takibini yapmak, bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri

almak ve ödüllendirmek,

l) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak,

m) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür

hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

n) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını

sağlamak,

o) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak,

ö) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak,

p) Spor kulüplerinin spor dalı tescil işlemleri ile sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil

ve vize işlemlerini yapmak,

r) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak,

s) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak, uygulanmasını sağlamak,

ş) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını

içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

(2) Federasyon, IAAF'a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Federasyon, IAAF ve

EA'nın mevcut kural ve mevzuatı ile ek ve değişikliklerini uygular. Talimatlar, IAAF'ın kural-

larına aykırı olamaz. Federasyon, IAAF'ın anti-doping kuralları, anlaşmazlıkların çözümü ve

sporcu temsilcileri ile ilgili kural ve talimatlarını aynen uygular.
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Genel kurul

MADDE 7 – (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı

150’den az ve 300’den fazla olamaz.

(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi,

b) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Fe-

derasyon başkanlığı yapanlar,

c) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcileri,

ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla

iki kurul üyesi,

d) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi,

e) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu IAAF ve EA’nın yönetim ku-

rullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye,

f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak

kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu,

g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak

kaydıyla, en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak

kaydıyla, büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar

arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye,

h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine

katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve Federasyonca tescil olunan atletizm pist

en üst liginde müsabakalara katılan kulüplerden dörder üye,

2) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve federasyonca tescil olunan atletizm bü-

yükler kros ligine katılan ve ilk on içerisinde yer alan kulüplerden ikişer üye,

3) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve Federasyonca tescil olunan atletizm pist

en üst ligin altında yer alan lig müsabakalarına katılan kulüplerden üçer üye,

4) Genel kurul çağrı tarihinden önce biten ve tescil olunan atletizm pist veya kros genç-

ler, yıldızlar veya 16 yaş altı liglerinde birinci olmuş kulüpleri temsilen birer üye,

5) Genel kurul çağrı tarihinden önce; büyükler kategorisinde son yapılan erkek ve ba-

yanlarda ülkemizi Avrupa pist ve kros kupalarında temsil eden kulüplere ilave birer üye,

6) Genel kurul çağrı tarihinden önce; gençler kategorisinde son yapılan erkek ve ba-

yanlarda ülkemizi Avrupa pist ve kros kupalarında temsil ederek ilk üçe giren kulüplerden ilave

birer üye,

7) Sonuçları Federasyonca tescil edilmiş yerel ve bölgesel faaliyetlere katılmış ancak

statü gereği oy kullanma hakkı bulunmayan kulüplerden, en fazla faal sporcusu bulunan on

kulüp temsilcisi,
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8) Sonuçları Federasyonca tescil edilmiş pistlerde gençler, yıldızlar veya 16 yaş altı ku-

lüplerarası şampiyonalara katılmış ve ilk 12 takım arasına giren, ancak statü gereği oy kullanma

hakkı bulunmayan kulüplerden birer üye.

(3) İkinci fıkranın sekizinci alt bendi kapsamında birden fazla yarışmaya katılan ku-

lüplere sadece bir oy hakkı verilir ve toplam kulüp üye sayısının 25’i geçmesi halinde alt yapı

yarışmalarına katılma sayısı dikkate alınır.

(4) Genel kurulda bayanlar ve erkekler liglerinde yer alan kulüpler ayrı ayrı oy hakkına

sahiptir.

(5) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.

Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük temsilcileri;

a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,

b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,

c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,

arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.

(7) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde

sırasıyla;

a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,

b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,

c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş millî sporcular,

esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak ön-

celik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa millî

olma sayıları esas alınarak tespit edilir.

(8) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye grup-

larına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(9) 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.

(10) 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.

(11) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel

kurulda vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, onsekiz

yaşını bitirmiş olması şarttır.

Genel kurulun görevleri

MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek,

b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,
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c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programı ile bütçeyi onaylamak ve

gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda yönetim kuruluna

yetki vermek,

ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı

mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek,

d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,

e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,

f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla

şirket veya iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek,

g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve

profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim

kuruluna yetki vermek,

ğ) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Federasyon başkanı

MADDE 9 – (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az lise mezunu olmak,

c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak,

ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-

miyeti cezası almamış olmak,

d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz

kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,

haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az ongün önce, üyelerin en az yüzde

15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir

başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel kurul tarihinden en az otuz gün

önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık

başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı

sonucu bulunan meblağı geçemez.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza ve-

ya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahru-

miyeti cezası almadığına dair beyanı,
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ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

d) Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge,

e) Adaylık başvuru ücret makbuzu,

f) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.

(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin

kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.

(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi

halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından se-

çilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan

şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve

yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine

karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir fe-

derasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce

görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemez-

ler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri

istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri

MADDE 10 – (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:

a) Federasyonu temsil etmek,

b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim ku-

rulu kararlarına göre yürütmek,

c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gör-

düğünde bu kurullara başkanlık etmek,

d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerekti-

ğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek,

e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek,

f) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim

kuruluna teklif etmek,

g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve ondört asıl üye olmak üzere

onbeş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca ondört yedek üye seçilir.

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin

üçüncü fıkrasının (a), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
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(3) Yönetim kurulu içerisinden başkan tarafından başkan vekilleri/asbaşkanlar atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi

nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Spor dalları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları gruplara ayırmak, yarış-

malar düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek,

b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek,

c) Spor dalları ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman,

hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak,

bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek,

ç) Antrenör ve öğreticilerinin lisanslarının yıllık vize ücretini tespit etmek,

d) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktar-

ma, sözleşme, bonservis ücretlerini ve oranlarını tespit etmek,

e) Kulüplerin Federasyona bağlı spor dallarını kurmak için yapacakları başvuruları ka-

rara bağlamak, kulüplerin tescillerini yapmak, kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek,

f) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek,

g) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,

ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

taşınmaz mal alımı ve satımı yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi

için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak,

h) Federasyonun taşra teşkilatını kurmak,

ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı

spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek,

i) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayın-

ları, kulüplerin yarışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile

her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek,

j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak,

k) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

l) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri

ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları

kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak,

m) Genel kurul toplantılarını hazırlamak,

n) Bütçeyi hazırlamak,

o) Başkan vekillerini/asbaşkanları belirlemek,

ö) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak,

p) Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için belli bir oranda borçlanma ve har-

cama yetkisi vermek,
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r) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez

ve taşra teşkilatı bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek idari ve teknik perso-

nelinin sayısını, sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin yolluk

ve yevmiyelerini tespit etmek,

s) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak,

ş) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu,

hakem, antrenör, teknik direktör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incele-

mek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek,

t) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faa-

liyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla şirket veya iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin

yürütülmesini sağlamak,

u) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu ko-

nularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş

kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula

devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı iş-

lemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

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

matla belirlenir.

Yönetim kurulu toplantıları

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

üzere, en az iki ayda bir kez üye tamsayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır. Üye-

lerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üye-

lerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği

halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-

lantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağırılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bil-

dirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari iş-

lemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak

oy kullanma hakkı yoktur.

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

gulanır.

Denetim kurulu

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

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

ve iki yedek üyeden oluşur.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 15 Ocak 2013 – Sayı : 28529

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18



(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci

fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda,

9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.

Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul

kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor

ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça

görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası

halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafın-

dan çağırılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört top-

lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak

toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul

üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri

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

kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık

esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu, iş

ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi duru-

munda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca tek-

lif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen

bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından onbeş gün

önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirilmek 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 başkan vekili ve bir ra-

portör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),

(b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu mad-

denin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çe-

kilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üye-

lerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen

yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
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(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuru-

luşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Fede-

rasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici,

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 çıkarılan talimat ile belirlenir.

(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üze-

re, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı

gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula

başkan vekili başkanlık eder.

(6) Toplantı, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oy-

ların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört top-

lantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak

toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplan-

tıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Yan kurullar

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

usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik

MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından

görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde

en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter

kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş

deneyimi olarak kabul edilir.

(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.

(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve

sorumludur. Bu kapsamda;

a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve ku-

ruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.

b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve

ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekil-

lerinin 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.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 15 Ocak 2013 – Sayı : 28529

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20



(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı

ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.

(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağ-

lar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Fe-

derasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev

yapar.

(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federas-

yonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve

Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları

MADDE 20 – (1) Genel kurul;

a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en

geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

b) Olağanüstü genel kurul;

1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülme-

yen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı

ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,

2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,

3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter ka-

nalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,

4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybet-

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

halinde,

olağanüstü toplanır.

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

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

tarihte yapılır.

(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları

olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü ge-

çemez.

(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hal-

lerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış

gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2)

ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geç-

meden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel

kurul toplantısı yapılamaz.
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(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel

kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır.

Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetle-

yerek, raporunu en geç onbeş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir.

Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten

itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun

olarak yapılmaması halinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon

marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hak-

kında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da ya-

pılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul

çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu

raporu ile bütçe tasarısı ise en az onbeş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet

sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul iş-

lemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula

katılma hakkı bulunan üyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile

ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en

geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini

Federasyona bildirmek zorundadır.

(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel

Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege

listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir.

Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde

karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim

Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak ka-

rara bağlar.

Genel kurulun açılması

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

imzalamak zorundadır.

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

ğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk

toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır.

Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından

aşağı olamaz.
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(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan yada

yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belir-

lemesi ile Genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili

veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, di-

van kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri

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

oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi

seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin

genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem mad-

delerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

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

kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği

gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için,

genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan

delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi

MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tari-

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

yurulur.

(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve de-

netim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait

bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda

bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde

düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü de-

ğişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağla-

nabilir.

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

şülemez.

(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme

ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu

salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir.
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Genel kurul oturumu ve görüşmeler

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

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

geçer.

(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurulla-

rının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine ya-

pılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim

kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile il-

gili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili

söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması su-

retiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır

ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme

açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tek-

liflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşünce-

sini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardım-

cısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem

maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri

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

delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve

disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurul-

lara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için

ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi

aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday

olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini baş-

vuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.
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(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul dele-

geleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve

hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy

kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise ka-

bindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Ge-

nel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya her-

hangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye

yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin

sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde

aday ve gözlemcilerinin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye

sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması

durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik

iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oy-

ların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama ya-

pılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki ka-

tından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen ku-

rullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul

üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tuta-

naklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından

birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra

divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmidört saat içe-

risinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdür-

lük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk-

sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi

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

göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Fede-

rasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.
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(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak öde-

nekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler

gösterilir.

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilât ve harcamalar yapmaya

yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu

kararıyla başkan vekiline devredebilir.

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

imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri

MADDE 28 – (1) Federasyonun 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 ve aidatlar,

ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak

pay,

d) Kulüplerin tescil ücretleri,

e) İtiraz ve ceza gelirleri,

f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü

basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli

ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek

gelirler,

g) Kurs, seminer, atletizm eğitim kurumlarından elde edilecek gelirler,

ğ) Reklam ve yayın gelirleri,

h) Sponsorluk gelirleri,

ı) Kira ve işletme gelirleri,

i) Yardım ve bağışlar,

j) Diğer gelirler.

(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk,

naklen yayın, milli yarışlara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.

(3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(4) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.

Federasyonun giderleri

MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü

ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri

çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.
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(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul mal-

ları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık

kurmaya, gayri menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve

bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yet-

kilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe talimatında belirtilir.

(4) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;

a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde

zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak,

b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,

c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet

kuralları kapsamında orantılı olmak.

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre

kayıt tutulur.

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

denetim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge,

rapor ve defterler kullanılır.

(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri

yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve

ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış ol-

ması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön

verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir

merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Mü-

dürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Fede-

rasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

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

nında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim

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

kurulu ve Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.

(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve de-

netim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve dene-

timi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardım-

ların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bu-

lunan Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve

Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bu-

lunulur.
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Disiplin işlemleri

MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;

a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona

bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer,

yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza

işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince dü-

zenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, spor-

cu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı

davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak

suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp,

sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve

disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu,

bakar.

(2) Federasyon disiplin kurulunca verilen kararlara karşı Tahkim Kuruluna itiraz edi-

lebilir.

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

sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları

Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.

(4) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il

veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluş-

turulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk

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

ile 13/9/2012 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Spor Hizmet

ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve

16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdür-

lüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(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.
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Yayınların düzenlenmesi

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

içindeki tüm atletizm yarışlarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya ben-

zeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına

münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, rad-

yo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar

MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri

tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

Kulüpler

MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin atletizm şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Fe-

derasyona bağlıdır. Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri veya

spor kulüplerinin atletizm şubeleri yönetim kurulu tarafından tespit edilecek esaslar çerçeve-

sinde kayıt ve tescil edilir. Tescil edildikten sonra sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin

kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel

kurulunda temsil edilemezler.

(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.

Kulüplerin devri ve şirketleşme

MADDE 37 – (1) Federasyonun bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri

ve diğer spor kulüplerinin atletizm şubeleri, mevzuatta belirtilen şekil ve esaslara göre kura-

cakları veya kurmuş oldukları anonim şirketlere devredilebilir. Kulüplerin şirketleşmesi halinde

tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.

(2) Devirlerde atletizm sporunun yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur.

Devre ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca hazırlanan talimatla belirlenir.

Alt düzenleyici işlemler

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

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri, Bağımsız Spor Fe-

derasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlükten kaldırılan ana statü

MADDE 39 – (1) 1/3/2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Atletizm Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 2)

1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine da-

yanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek

bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme bağlanmış

bulunmaktadır.

Bu çerçevede, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan 15/1/2012-14/1/2013

tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan (2) Sıra No’lu 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğiyle belirlen-

mişti. Bu bedellerin yerine 2013 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en

az aşağıda belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınması uygun görülmüştür.

2- Bu uygulamaya 15/1/2013 tarihinde başlanacaktır.

3- Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı ma-

hallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde

yemek bedeli tespit edebileceklerdir.

4- Bu Tebliğe, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu

iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve fonlar ile diğer kamu idareleri uyacaklardır.

Tebliğ olunur.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

15 Ocak 2013 
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KUZEY MARMARA (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) OTOYOLU PROJESİ ODAYERİ-

PAŞAKÖY (3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ DAHİL) KESİMİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ 

İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ PROJESİNİN YAPIM DÖNEMİNİN 

MÜŞAVİRLİK HİZMETİ EK İLANI 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

29.11.2012 tarihinde ilan edilerek ihalesine çıkılan “Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü 

Dahil) Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret 

Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti” 

işinin 05 Şubat 2013 saat: 10.00 olan ihale tarihi ve saati 19 Şubat 2013 saat: 10.00 olarak 

değiştirilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 246/1-1 

————— 
GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR (İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) 

OTOYOLU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE YAPILMASI, İŞLETİLMESİ VE DEVRİ 

PROJESİNİN YAPIM DÖNEMİNİN MÜŞAVİRLİK HİZMETİ EK İLANI 

29.11.2012 tarihinde ilan edilerek ihalesine çıkılan “Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit 

Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, 

İşletilmesi ve Devri Projesinin Yapım Döneminin Müşavirlik Hizmeti” işinin 22 Ocak 2013 saat: 

10.00 olan ihale tarihi ve saati 05 Şubat 2013 saat: 10.00 olarak değiştirilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 245/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME İLANI 

TEİAŞ 7. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

 ISPARTA 

09.01.2013 tarihli ve 28523 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan I. Kategori Atık Yağların 

Satışı ihalesi ilanının Başlığı “120 Varil (22.000 kg) I. KATEGORİ ATIK YAĞ SATIŞI 

YAPILACAKTIR” şeklinde değiştirilmiştir. 323/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

T.K.İ. / G.L.İ. Müessesesi-Bursa Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, 1 adet Hizmet alımı işi, Açık İhale Usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : Gümüşpınar Köyü Orhaneli/Bursa 

Telefon ve faks numarası : (0224) 827 64 71 – (Faks) 827 64 34 – 827 64 79 

Elektronik posta adresi (varsa) : blisatinalma@bli.gov.tr. 

2 - İhale konusu işlerin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : B.L.İ. Müdürlüğü Gümüşpınar Köyü - Ocak Sahası 

içinde Personel taşıma işlerinde çalıştırılmak üzere (1 adet 

en az 2009 Model 27 kişilik Midibüs ile 2 vardiya/gün 2 yıl 

sürede toplam 50.000 Km. Şoförü ile birlikte) kiralama 

hizmet alımı işi. 

İKN : 2013/3972 

b) Teslim yeri : B.L.İ. Müdürlüğü, Gümüşpınar Köyü/Orhaneli-BURSA 

3 - İhalelerin 

Yapılacağı yer : B.L.İ. Müdürlüğü (Satın Alma Şube Müdürlüğü İhale 

Salonu) Gümüşpınar Köyü/Orhaneli-BURSA 

Tarih ve saati : 30.01.2013 - 14:00 

4 - İhale dokümanları aşağıda yazılı adres de görülebilir ve ihale dokümanı KDV. Dahil 

100,00,-TL.’sı bedel ile satın alınabilir. 

- İhale dokümanının  görülebileceği internet adresi : www.bli.gov.tr 

- BURSA’da: B.L.İ. Müdürlüğü-Satın Alma Şube Müdürlüğü (Gümüşpınar 

Köyü/Orhaneli) 0224 827 64 71 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, İhale tarih saatine kadar B.L.İ. Genel Muhaberat Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak belirtilen saat’ten sonra 

İşletmemiz Genel Muhaberat Servisine intikal eden teklifler dikkate alınmayacak ve açılmadan 

iade edilecektir. 

6 - İstekliler tekliflerini birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale üzerine kalan istekliler ile 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

7 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Verilecek olan geçici teminatın geçerlilik süresi, tekliflerin 

geçerlilik süresinden itibaren en az (30) gün fazla olmalıdır. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günüdür. 

9 - Kurumumuz bu ihaleler ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı kanuna tabi değildir. 317/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 

UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA-ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Trabzon Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 62,44 TL ile en çok 103.066,13 TL arasında değişen; 

23.01.2013 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 6,24 TL, en çok 

10.306,13 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen elektronik malzeme, elektrik malzemesi, 

kumaş, tekstil eşyası, bayan iç çamaşırı, kol saati, oto aksamı, av tüfeği, granit, tespih, saç boyası 

vb. 44 grup eşya- araç, açık artırma suretiyle, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi/ Ortahisar Mahallesi 

Eski Vilayet Konağı Arkası/TRABZON adresindeki ihale salonunda 24.01.2013 tarihi saat 

09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve sözkonusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (462) 326 22 36 

numaralı telefondan ulaşılabilir 

2 - Katılımcıların kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik 

numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, 

güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter 

onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı 

örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve Ekleri 10 TL (KDV dahil) bedel 

karşılığı Trabzon İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 277/1-1 

—— • —— 
5607 SAYILI KANUN UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Edirne 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - a) Satışa esas bedeli en az 303,00 TL ile en çok 119.656,42 TL arasında değişen; 

22.01.2013 günü saat 16:00’a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 30,30 TL, en çok 

11.965,64 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek otomobil, otobüs, motosiklet vb. 30 

adet araç; açık artırma suretiyle, Kapıkule Yolu Üzeri 8. Km. ARSLANLI Dinlenme Tesisleri 

Kapıkule/EDİRNE adresindeki ihale salonunda 23/01/2013 tarihinde saat 10:00'da satışa 

sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye 

www.gumruk.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (284) (215 21 78) numaralı 

telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

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

Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 278/1-1 
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İLİMİZ YENİ MAHALLE, TAPUNUN 21 L 3 PAFTA, 3048 ADA, 5 PARSELDE BULUNAN 

3.800,61 M² ARSA SATILACAKTIR (FORUM KAPADOKYA KARŞISI, TİCARET, 

AKARYAKIT VE LPG İKMAL İSTASYONU RUHSATLI) 

Nevşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Nevşehir Belediyesine ait İlimiz Merkez Yeni Mahalle, tapunun 21 L 3 pafta, 

3048 ada, 5 parselde bulunan 3.800,61m² arsa, 2886 Sayılı Devlet İhale kanununun 35/a Maddesi 

uyarınca kapalı teklif usulü İhaleye çıkarılmıştır. 

2 - İhale 30 Ocak 2013 Çarşamba günü Saat:10:30’da Nevşehir Belediye Meclis toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye katılacak isteklilerden aşağıda sıralanan şartları taşıması ve istenen belgeleri 

ibraz etmesi şarttır. 

A. Kanuni ikametgâh sahibi olmak. 

B. Türkiye’de tebligat için adres göstermesi. 

C. Geçici teminatı yatırması ve şartnamede istenen diğer belgeleri eksiksiz vermesi. 

D. İmza sirküleri vermesi 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile ilgili evraklar, 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) bentlerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler. 

E. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediyorsa; istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 

F. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim Sözleşmesi vermesi. 

G. Teklif mektubunu şartname ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanıp vermesi. 

4 - İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Muhammen bedel ve teminatlar; 

- Tahmini bedeli: 2.299.369,05 TL’dir. 

a) Tahmini bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır. 

6 - Teklifler ihale günü Saat:10:20’ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 

Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 

7 - İhaleyi alan, ihale bedelini aşağıda belirlenen miktarda ve günde 13 taksitte ödeyecek 

olup; 

1 inci taksit: İhalede teklif edilen bedelin 1.000.000,00 (Bir milyon) TL’sini İhale onayını 

takip eden 15 gün içerisinde, 

Geri kalan ihale bedelini ise 12 eşit taksitte ödeyecek olup; 

2 inci taksit: ihale onayını takip eden 45 gün içerisinde, 

3 üncü taksit: ihale onayını takip eden 75 gün içerisinde, 

4 üncü taksit: ihale onayını takip eden 105 gün içerisinde, 

5 inci taksit: ihale onayını takip eden 135 gün içerisinde, 

6 ıncı taksit: ihale onayını takip eden 165 gün içerisinde, 

7 inci taksit: ihale onayını takip eden 195 gün içerisinde, 

8 inci taksit: ihale onayını takip eden 225 gün içerisinde, 

9 uncu taksit: ihale onayını takip eden 255 gün içerisinde, 

10 uncu taksit: ihale onayını takip eden 285 gün içerisinde, 

11 inci taksit: ihale onayını takip eden 315 gün içerisinde, 

12 inci taksit: ihale onayını takip eden 345 gün içerisinde, 

13 üncü taksit: ihale onayını takip eden 375 gün içerisinde ödeyecektir. 

8 - İhale bedeli üzerinden Damga Vergisi, İhale bedelinin 13 üncü taksitiyle birlikte 

ödeyecektir. 

9 - İhaleye ilişkin, sözleşme, vergi, resim, tapu giderleri ve harçlar ihaleyi alan tarafından 

ödenecektir. 

10 - Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir. 

Not: 13/01/2013 Tarih ve 28527 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İlanımızın 7. Maddesinde 

belirtilen ödeme koşulu yanlış yayımlandığından ilan geçersizdir 295/1-1 
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10.000.000 M3 SOĞUTMA SUYUNUN KİMYASAL ŞARTLANDIRMA İŞİ- MAL ALIMI 

İHALESİ YAPILACAKTIR 

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen malzeme açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2012/196279 

1 - Teşekkülün; 

a) Adresi : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

P.K: 8 Seyitömer/KÜTAHYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0–274–248 56 60 (Pbx)  Fax: 0–274- 248 56 65 

c) Elektronik Posta Adresleri : www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin: a) 

 

Sıra No Malzemenin Adı Miktarı 

1 10.000.000 m³ Soğutma suyunun kimyasal şartlandırılması işi 10.000.000 m³  

 TOPLAM 10.000.000 m³ 

 

b) Teslim Yeri : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Seyitömer/KÜTAHYA 

c) Teslim Süresi : Sözleşme imzalanmasına müteakip iş başlayacak olup 

10.000.000 m³ Soğutma Suyu Koşullandırma sona 

ermesiyle bitecektir. 

d) Dosya No : Ticaret 2012/116 

e) İhale Usulü : Açık İhale 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Komisyonu toplantı Odası 

b) İhale Tarihi ve Saati : 05.02.2013 Saat: 14.00 

4 - İhaleye Katılma ve İstenilen Belgeler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge, 
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ı) 

1. Yabancı menşeli ürün teklif ederlerse üretici firmanın Türkiye’deki tek yetkili 

temsilcisi belgesini teklifi ile birlikte vereceklerdir. 

2. İthalatı yapılan ürün Avrupa menşeli ise ATR 1 belgesi, uzak doğu menşeli ise orjin 

sertifikasını ve let numaralarını kapsayan analiz sertifikalarının aslını veya noter onaylı 

kopyalarını teklifi ile birlikte vereceklerdir. 

3. Teklif veren firmalar yerli üretim yapıyorsa GSM1, Ticaret odasından almış Kapasite 

Raporu ve Sanayi Sicil Belgesini teklifi ile birlikte vereceklerdir. 

4. Teklif edilen ürünün imalatçı firmanın aslı veya noter onaylı ilgili yıla ait ISO900 ve 

ISO14000 (üreticiye ait) teklifi ile birlikte vereceklerdir. 

5. Ürünlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ana bileşenlerini gösterir Türkçe teknik 

dökümantasyonunu ve 2 adet 1 lt’ lik numune teklifi ile birlikte vereceklerdir. 

6. Üretici firmanın Türkçe ürün broşürleri teklifi ile birlikte vereceklerdir. 

i) İş Bitirme Belgesi; Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren 

tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilk 

ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan, tutarı 

teklif edilen bedelin %50 (Elli)’sindan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren iş bitirme belgesinin sunulması zorunludur. 

Benzer İş: Yurtiçi veya Yurt dışında (Termik Santral, Petrokimya, Rafineri, Demirçelik 

v.b) İşletmelerde soğutma suyu koşullandırma yaptığına dair İş deneyim belgesini teklifi ile 

birlikte vereceklerdir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, 

belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad 

kaydedilir.  Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı 

EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58.  madde 

hükümleri uygulanır. 

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz. 

5 - İhale Dökümanı: 

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

istenildiği takdirde KDV Dâhil 100,-TL (Y.Yüz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin 

edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur. 

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar 

Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp 

doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, fax 

numarası,  vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir. 

6 - Teklifler ihale günü 05.02.2013 Salı günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) Takvim 

günü olacaktır. 

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli 

firmalar bu ihaleye katılamazlar. 

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez. 

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır. 

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 

27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki 

yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 106/1-1 
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

19 adet şoför ve yakıt yükleniciye ait ve 2 adet yakıt yükleniciye, şoför idareye ait olmak 

üzere toplam 21 adet hizmet aracının 32 ay 22 gün boyunca kiralanması hizmet alımı TEİAŞ'nin 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmelik hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2013/3109 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ŞÜKRÜPAŞA MAH. SU YOLLARI MEVKİİ 

LALAPAŞA YOLU ÜZERİ 1.KM. EDİRNE 22000 

EDİRNE MERKEZ/EDİRNE 

b) Telefon ve faks numarası : 2842256950 - 2842256968 

c) Elektronik posta adresi : 20grupsatinalma@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının  

görülebileceği internet adresi : İdareden satın alınacaktır.  

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 19 adet şoför ve yakıt yükleniciye ait ve 2 adet yakıt 

yükleniciye, şoför idareye ait olmak üzere toplam 21 

adet hizmet aracının 32 ay 22 gün boyunca kiralanması 

hizmet alımı 

b) Yapılacağı yer : Edirne/Kırklareli/Tekirdağ  

c) Süresi  : İşe başlama tarihi 08.04.2013, işin bitiş tarihi 

31.12.2015 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ SU YOLLARI MEVKİİ 

LALAPAŞA YOLU 1. KM. EDİRNE 

b) Tarihi ve saati : 24.01.2013 - 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi;  

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge,  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunularak sağlanabilir.  

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer 

belgeleri: 

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 

müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, 

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir.  

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini 

sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
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4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler: 

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 

faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin %20’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 

deneyimini gösteren belgeler,  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Kamu veya Özel sektörde tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen araç 

kiralama hizmetleri ve personel taşıma hizmetleri bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

TEİAŞ 20. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (SATIN ALMA VE 

TİCARET SERVİSİ) adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 20. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP 

MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  300/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve sayıları 
belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler.  
Doçent kadroları için; 
Başvuru Dilekçesi,  
Özgeçmişi,  
Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) Bilimsel 

çalışma ve yayınlarından, 4'er takım,  
Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 
Yardımcı Doçent kadroları için; 
Başvuru Dilekçesi, 
Özgeçmişi,  
Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri) Bilimsel çalışma ve 

yayınlarından 4'er takım,  
Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 

olması gerekmektedir. 

Fakülte Bölüm Unvanı Adet Açıklama 

Mühendislik 

Elektrik-

Elektronik 

Mühendisliği 

Doç. 1 

Haberleşme kuramı ve bilgi kuramı alanlarında 

uzmanlaşmış olmak, SCI tarafından taranan dergilerde en az 

5 yayını olmak ve en az bir tamamlanmış dış kaynaklı proje 

(TÜBİTAK, DPT vb.) yürütme deneyimine sahip olmak. 

Endüstri 

Mühendisliği 
Doç. 1 

Servis sistemlerinde güvenilirlik analizi, konusunda 

uzmanlaşmış. Alanında en az 4 SCI yayını olan. Lisans ve 

yüksek lisans düzeyinde en az 6 farklı Endüstri 

Mühendisliği temel alan dersi vermiş olmak. 

Fen Edebiyat Psikoloji 
Yard. 

Doç. 
1 

Depresyona ilişkin Temel Psikolojik Gereksinimlerin, 

Duygusal Denetim Stratejilerinin ve Öznel Hastalık 

Modellerinin İncelenmesi alanında bilimsel çalışmalar 

yapmış olmak. 

Başvuru için gerekli belgeler, Işık Üniversitesi Rektörlüğü, Meşrutiyet Köyü Üniversite 
Sokak No: 2 Şile/İstanbul, adresine elden teslim yapılacaktır. Başvuru süresi ilan tarihinden 
itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr 
adresinde yer almaktadır. 308/1-1 

—— • —— 
Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Yakacık Doğu (84166), Batı (84161-84193), Güney (84212) Etaplar 1/1000 ölçekli 

Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği önerisi, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 307/1-1 
————— 

41382 ada 3 ve 5 parselde zorunlu tevhid şartının kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli 
plan değişikliği önerisi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 306/1-1 
————— 

6023 ada 1 parsel ve 6025 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği önerisi, 
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 305/1-1 
————— 

Yenimahalle 42891 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği, 
Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 304/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Çayyolu 3 ada 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Belediyemiz İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 303/1-1 

————— 
61288 ada 3 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 302/1-1 

—— • —— 
Çankaya Belediye Başkanlığından: 

İLANEN TEBLİGAT 

Muhatabı : Murat Cağlar 

Adresi      : Yakupabdal Mahallesi Serpmeler Sokak No: 1370 Çankaya/ANKARA 

K 337 parsel üzerinde, kaçak ve ruhsatsız yapı için düzenlenen 01/11/2012 gün ve 

06/3033 sayılı tesbit zabtına istinaden 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince adınıza 

18.057,31.-TL. tutarında para cezası tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 15.11.2012 gün 

ve 5804.26 sayılı kararı ile yine aynı Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin tasdikli 

projesine uygun hale getirilmesi Belediye Encümeninin 18.12.2012 gün ve 6675.26 sayılı kararı 

ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu kararlar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise 

de mevcut adresinizde bulunamamanız ve tebligata elverişli başka adresinizinde tesbit 

edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 15.11.2012 gün ve 5804.26 sayılı karar 

ile 18.12.2012 gün ve 6675.26 sayılı karar, 7201 sayılı tebligat Yasasının ilgili maddeleri 

gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 56/1-1 

—— • —— 
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve 

sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. 

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim 

Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanmayla İlgili Değerlendirme Yönergesi” nde 

öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir. 

 

Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı Unvanı Adedi Açıklama 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İşletme 
Muhasebe ve 

Finansman 

Yardımcı 

Doçent 
1 

Yönetim Muhasebesi ve Muhasebe 

Tahakkukları Alanında Çalışmalar 

Yapmış Olmak 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 
Sinema-TV  

Yardımcı 

Doçent 
1 

Ulusal Tv’lerde Yayınlanmış En Az 

5 Adet Belgesel Film Çalışması 

Yapmış Olmak 

NOT: Geniş Bilgi Üniversitemiz www.karatekin.edu.tr web sayfasında bulunmaktadır.

 312/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Genel Müdürlüğümüz merkezi siciline tescili yapılan Güvenilir İnsan Yetiştirme Vakfına 

ait 11/1/2013 tarih, 28525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın kurucular bölümüne Halil 

Mert Durgun eklenmiştir. 

İlgililere duyurulur. 

Vakfın Adı: Güvenilir İnsan Yetiştirme Vakfı. 

Kurucular: Yusuf Ünsal Önder, Tuğşat Sahingöz, Ayşegül Kazıcı, Akın Kazıcı, Mustafa 

Göktaş, Samed Şentürk, Halil Mert Durgun. 309/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 26.12.2012 Karar No: 466 

Türkiye Petrolleri A.O., I no.lu Marmara Petrol Bölgesi’nde sahip bulunduğu AR/TPO/3792 

hak sıra no.lu arama ruhsat sahasında Çamlıbel-S1 kuyusunun lokasyonu ve yolu için gerekli olan 

ancak, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması 

mümkün olmayan ve üzerinde Saray (Tekirdağ) Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma 

kararı bulunan Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Büyükyoncalı Köyü mevkiinde kain 1930 no.lu parselin 

11.950,18 m2’lik kısmının 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87 nci maddesi gereğince istimlakine 

karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 15.10.2012 tarihli dilekçesiyle müracaatta 

bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve üzerinde Saray (Tekirdağ) Asliye Hukuk Mahkemesince acele el 

koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/3.000 ölçekli haritada hudutları 

gösterilen Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Büyükyoncalı Köyü mevkiinde kain 1930 no.lu parselin 

11.950,18 m2’lik kısmının 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87 nci maddesi gereğince istimlakine 

karar verilmiştir. 

İstimlakine karar verilen arazinin: 

İli : Tekirdağ 

İlçesi : Saray 

Köyü : Büyükyoncalı 

Mevkii : Kadı Ölüsü 

 

Parsel No. Maliki İstimlaki istenen miktar (m2) 

1930 Hasan ÖZTÜRK (Fuat oğlu) 11.950,18 

 259/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın XIII No.lu Hatay Petrol Bölgesi’nde 

TPO/XIII/BR ve BS işaretli sahalarda 2 adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 08.11.2012 ve bunu 

tamamlayan 02.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğünün 27’nci maddesinin 

(B) fıkrası gereğince ilan olunur. 258/1-1 

————— 
Baran Oil Araştırma Geliştirme Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin X no.lu Siirt 

Petrol Bölgesi’nde BRO/X/A işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 06.12.2012 

ve bunu tamamlayan 03.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol Tüzüğü’nün 27 nci 

maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 257/1-1 

————— 
Baran Oil Araştırma Geliştirme Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin XIV no.lu 

Adana Petrol Bölgesi’nde BRO/XIV/A, B işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı 

için 06.12.2012 ve bunu tamamlayan 03.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol 

Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 

 256/1-1 

————— 
Baran Oil Araştırma Geliştirme Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin XVIII no.lu 

Muğla Petrol Bölgesi’nde BRO/XVIII/A işaretli sahada bir adet petrol arama ruhsatı iktisabı için 

06.12.2012 ve bunu tamamlayan 03.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol 

Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 255/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 25.12.2012 Karar No: 465 

Turkish Petroleum International Company Ltd. Şti. XII no.lu Gaziantep Petrol 

Bölgesi’nde sahip olduğu AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatıyla ilgili olarak; 

Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Davuthan Köyü, Hayıtlı Dere mevkiinde kain 757 parsel numarası 

ile gösterilen taşınmazın 5869,45 m²’lik kısmını Şambayat Üretim Sahasına ilave etmek için 

gerekli olduğunu ancak, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla 

satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el 

koyma kararı bulunan söz konusu 5869,45 m²’lik arazinin 6326 Sayılı Petrol Kanunu’nun 

87/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze tevdi ettiği 

22.10.2012 ve bunu tamamlayan 20.11.2012 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el 

koyma kararı alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5.000 ölçekli haritada hudutları 

gösterilen Adıyaman İli, Merkez İlçesi, Davuthan Köyü, Hayıtlı Dere mevkiinde kain 757 parsel 

numarası ile gösterilen taşınmazın 5869,45 m²’lik kısmının 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 87’inci 

maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir. 

İstimlakine karar verilen arazinin: 

İli : Adıyaman 

İlçesi : Merkez 

Köyleri : Davuthan 

Mevkii : Hayıtlı Dere 

 

Parsel No. Malikleri İstimlaki istenen miktar (m2) 

757 Mahmut Kovan (Halil oğlu) 
Mustafa Doğan (Mahmut oğlu) 
Bahri Doğan (Mahmut oğlu) 
Şeyh Mehmet Doğan (Mehmet Ali oğlu) 
Ayni Zeliha Doğan (Mehmet Ali kızı) 
Zahide Yüksel (Mehmet Ali kızı) 
Zeynal Doğan (Mehmet Ali oğlu) 
Hatice Doğan (Mehmet Ali kızı) 
Emine Bağcı (Mehmet Ali kızı) 
Abdulkadir Doğan (Mehmet Ali oğlu) 
Ali Bilen (Ahmet Baba oğlu) 
Muzaffer Doğan (Hacı Yusuf oğlu) 
Fatma Karadağ (Hacı Yusuf kızı) 
Abdurrahman Bilen (Ali oğlu) 
Nazime Alkayış (Ahmet Baba kızı) 
Behiye Güler (Ahmet Baba kızı) 
Faik Doğan (Mahmut oğlu) 
Saadet Doğan (Mahmut kızı) 
Emine Coşkun (Mahmut kızı) 
Davut Doğan ( Mahmut oğlu) 
Nevzat Doğan ( Mahmut oğlu) 
Emişen Doğan (Mustafa kızı) 
Hakan Doğan (Bereket oğlu) 
Derya Demirtaş (Bereket kızı) 
Tuğba Fidan Çiçek (Bereket kızı) 

5869,45 

Toplam istimlaki istenen miktar: 5869,45 m2 252/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi:04.01.2013 Karar No: 6599 

ŞİRKETİN : 

- TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

- MERKEZİ : Ankara 

- TEBLİGAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86     06100 ANKARA 

- MÜRACAAT TARİHİ : 12.12.2012 

RUHSATIN: 

- MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı 

- BÖLGESİ : XI no.lu Diyarbakır 

- SAHA İŞARETİ : TPO/XI/BA 

- KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 

- YÜZÖLÇÜMÜ : 49.702 hektar 

- HAK SIRA NUMARASI : AR/TPO/3545 

- VERİLİŞ TARİHİ : 30.11.2002 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sahip bulunduğu, yukarıda bölgesi, saha işareti, 

ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının daha önce uzatılmış süresinin 

sona ereceği 30.11.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü maddesine 

göre üç yıl süre ile uzatılması için 12.12.2012 tarihinde müracaatta bulunmuştur. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın süre uzatılması isteğine ait evrakları incelenerek 

Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit 

edildikten sonra, arayıcıların arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, XI 

no.lu Diyarbakır Petrol Bölgesinde sahip bulunduğu AR/TPO/3545 hak sıra numaralı petrol 

arama ruhsat sahasında petrol keşfinde bulunulması nedeniyle, ruhsatın daha önce uzatılmış 

süresinin sona erdiği 30.11.2012 tarihinden itibaren 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 55/4 üncü 

maddesi gereğince 30.11.2013 tarihine kadar 1 yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir. 

 251/1-1 

————— 
Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş. XII no.lu Gaziantep petrol bölgesinde, Kilis, 

Gaziantep İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/HND/4993 hak sıra numaralı bir adet petrol 

arama ruhsatını 05.01.2013 tarihinde terk etmiştir. 

6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 48 ve 49’uncu maddelerinin yukarıda ismi yazılı Şirkete 

tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa, 

maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69’uncu maddesi gereğince, 

Şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında 

selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan 

olunur. 250/1-1 

————— 
Baran Oil Araştırma Geliştirme Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin VIII no.lu 

Ağrı Petrol Bölgesi’nde BRO/VIII/A, B işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı 

için 06.12.2012 ve bunu tamamlayan 03.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol 

Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 254/1-1 

————— 
Baran Oil Araştırma Geliştirme Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin XVII no.lu 

İzmir Petrol Bölgesi’nde BRO/XVII/A, B işaretli sahalarda iki adet petrol arama ruhsatı iktisabı 

için 06.12.2012 ve bunu tamamlayan 03.01.2013 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Petrol 

Tüzüğü’nün 27 nci maddesinin (B) fıkrası gereğince ilan olunur. 253/1-1 
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Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereğince 

Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren15 gün içerisinde Rektörlüğe 

başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adayların www.cumhuriyet.edu.tr. (Yönergeler) web 

sitesinde mevcut buşvuru koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER: 

Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. 

Doçentlik için; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

ANABİLİM DALI/PROGRAMI ÜNVANI ADET 

İç Hastalıkları Hemşireliği Profesör 1 

Halk Sağlığı Hemşireliği  Doçent  1 

Sağlık Yönetimi Doçent 1 

Cerrahi Hast. Hemşireliği Doçent  1 

TIP FAKÜLTESİ 

Adli Tıp  Profesör 1 

Nükleer Tıp Profesör 1 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Gıda Bilimleri Profesör 1 

Proses ve Reaktör Tasarımı Doçent 1 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

Ortodonti Profesör 1 

Protetik Diş Tedavisi Profesör 1 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Felsefe Tarihi Profesör 1 

Çağatay Lehçeleri Doçent 1 

VETERİNER FAKÜLTESİ 

Doğum ve Jinekoloji Profesör 1 

FEN FAKÜLTESİ 

Biyokimya Profesör 1 

İstatistik Doçent 1 

Katıhal Fiziği Doçent 3 

Atom ve Moleküler Fiziği Doçent 1 

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Doçent 1 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

Araştırma Yöntemleri Doçent 1 

İKTİSADİ VE İDARİ BİL. FAK. 

Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 1* 

Siyaset ve Sosyal Bilimler Doçent 1** 

* Sosyoloji alanında Doçent ünvanı almış olmak. 

** İktisadi Demografi alanında Doçent ünvanı almış olmak. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Arap Dili ve Belagati Profesör 1 

Dinler Tarihi Doçent  1 

 325/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

— Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların

Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

— İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (SHY-YDK)

ANA STATÜ

— Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞ

— 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


