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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUKLARA YÖNELİK GIDALAR
İLE VÜCUT AĞIRLIĞI KONTROLÜ İÇİN DİYETİN YERİNİ ALAN
GIDALAR YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bebek formülleri ve devam formülleri, bebek
ve küçük çocuk ek gıdaları ve vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların bileşim
ve bilgilendirme gereklilikleri ile bu gıda kategorilerine eklenebilecek maddeler listesi ve bu
listenin güncellenmesi için uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bebek formülleri ve devam formülleri, bebek ve küçük
çocuk ek gıdaları ile vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik, özel tıbbî amaçlı gıdaları kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 23 üncü, 24 üncü ve 26 ncı maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 4 üncü
maddesinde ve 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan tanımlara ilave olarak bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
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b) Bebek: Yaşı 12 ayın altındaki çocuğu,
c) Bebek formülü: Bebeklerin yaşamlarının ilk ayları boyunca kullanılması amaçlanan
ve uygun tamamlayıcı beslenme başlayıncaya kadar tek başına bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayan gıdaları,
ç) Bebek ve küçük çocuk ek gıdası: Aşağıda kategorileri belirtilen ve belirli gereksinimlerini karşılamak amacıyla, sağlıklı bebeklerin beslenmesinde anne sütü, bebek formülleri
veya devam formüllerinin tamamlayıcısı olarak ve sağlıklı küçük çocukların beslenmelerini
destekleyici ve/veya günlük beslenmelerine alıştırmaya yönelik gıdaları,
1) İşlenmiş tahıl bazlı ek gıda: Bebek ve küçük çocuk ek gıdalarından;
i) Süt veya diğer uygun besleyici sıvılar ile hazırlanmış veya hazırlanması gereken basit
tahıllar,
ii) Su veya protein içermeyen başka bir sıvı ile hazırlanmış veya hazırlanması gereken
ve içerisine yüksek proteinli gıdalar eklenmiş olan tahıllar,
iii) Kaynayan suda veya diğer uygun sıvılarda pişirildikten sonra kullanılacak makarnalar,
iv) Doğrudan ya da toz haline getirildikten sonra su, süt veya diğer uygun sıvılar eklenerek kullanılacak olan peksimetler ve bisküviler,
kategorilerinden birine ait olan ek gıdaları,
2) Tahıl bazlı olmayan ek gıda: İşlenmiş tahıl bazlı ek gıdalar ve süt bazlı içecekler ve
küçük çocuklara yönelik benzer ürünler dışındaki bebek ve küçük çocuk ek gıdalarını,
d) Devam formülü: Uygun tamamlayıcı beslenmenin başlamasının ardından bebeklerin
ve küçük çocukların tüketmesi için hazırlanan ve giderek çeşitlenen diyetlerine ve sıvı alımına
katkı sağlayan gıdaları,
e) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
f) Küçük çocuk: Yaşı 12 ay ile 36 ay arasında olan çocuğu,
g) Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalar: Gıda işletmecisinin talimatına
göre kullanıldığında tüm günlük diyetin yerini alan, vücut ağırlığının azaltılması amacıyla enerjisi kısıtlanmış diyetler için özel olarak formüle edilmiş gıdaları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Bileşim ve Bilgilendirme Gereklilikleri
Genel bileşim ve bilgilendirme gereklilikleri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdaların bileşimi, genel kabul görmüş
bilimsel veriler doğrultusunda, bu gıdaları tüketmesi amaçlanan kişilere ve onların beslenme
ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamaya uygun olur.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdalar, bu gıdaları tüketmesi amaçlanan kişilerin
sağlığına yönelik tehlike oluşturacak miktarda herhangi bir madde içermez.
(3) Tasarlanmış nanomateryallerin, ikinci fıkrada belirtilen gerekliliğe uygunlukları yeterli test yöntemlerine dayanılarak gösterilir.
(4) Genel kabul görmüş bilimsel veriler temelinde, bu Yönetmelik kapsamındaki gıdalara birinci fıkradaki gereklilikleri karşılamak amacıyla eklenen bileşenler; insan vücudu tarafından biyolojik olarak yararlanılabilir, besleyici veya fizyolojik etkiye sahip ve gıdayı tüketmesi amaçlanan kişilere uygun olur.
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(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdaların etiketlenmesi, sunumu ve reklamı, ürünün
uygun kullanımına yönelik bilgileri sağlar ve yanıltıcı olmaz. Bu gıdaların etiketinde, sunumunda ve reklamında; bir hastalığı önleme, tedavi etme veya iyileştirme özelliğine sahip olduğunu bildiren veya böyle özelliklere atıfta bulunan ifadeler yer almaz.
(6) Beşinci fıkrada yer alan hüküm; tıp, beslenme ve diyetetik, eczacılık alanlarında niteliklere sahip kişilere veya anne sağlığı ve çocuk bakımından sorumlu diğer sağlık hizmeti
çalışanlarına yönelik herhangi bir yararlı bilginin veya tavsiyenin verilmesini engellemez.
Bebek formülleri ve devam formülleri ile ilgili ilave gereklilikler
MADDE 6 – (1) Bebek formülleri ve devam formüllerinin etiketlenmesi, sunumu ve
reklamı, emzirmeden vazgeçilmesine neden olmayacak şekilde yapılır.
(2) Bebek formüllerinin etiketi, sunumu, reklamı ve devam formüllerinin etiketi, bebek
resimleri veya söz konusu bebek formülü veya devam formülünün kullanımını özendirecek diğer resimleri veya ifadeleri içermez.
(3) İkinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, bebek formüllerinin ve devam formüllerinin kolaylıkla tanınmasına ve hazırlama yönteminin gösterilmesine yönelik grafik gösterimlere izin verilir.
Özel bileşim ve bilgilendirme gereklilikleri
MADDE 7 – (1) Bakanlık; 12 nci maddenin üçüncü fıkrası, 5 inci ve 6 ncı maddelerde
yer alan hükümler ve ilgili teknik ve bilimsel ilerlemeleri göz önünde bulundurarak, diğer alt
düzenleyici işlemler vasıtasıyla, aşağıda belirtilen gereklilikleri belirlemeye yetkilidir:
a) Ek-1’de yer alan Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesinde belirtilen gereklilikler
hariç olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamındaki gıdalara uygulanan özel bileşim gereklilikleri.
b) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdaların üretimine yönelik ürünlerde pestisitlerin kullanımına ve bu gıdalardaki pestisit kalıntılarına ilişkin özel gereklilikler. Bu bent uyarınca
bebek formülleri ve devam formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek gıdalarına yönelik özel gereklilikler düzenli olarak güncellenir ve bunun yanı sıra, pestisitlerin kullanımını mümkün olduğunca kısıtlayıcı hükümler içerir.
c) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdaların, ilgili beslenme beyanlarına izin verilmesi
de dâhil olmak üzere etiketlenmesi, sunumunun ve reklamının yapılmasına ilişkin özel gereklilikler.
ç) Bebek formülleri ile ilgili tanıtıcı ve ticari uygulamalara ilişkin gereklilikler.
d) Uygun besleme yöntemleriyle ilgili yeterli bilgiyi sağlamak amacıyla bebek ve küçük
çocuk beslenmesi konusunda bilgilere ilişkin gereklilikler.
(2) Bakanlık; 12 nci maddenin üçüncü fıkrası, 5 inci ve 6 ncı maddelerde yer alan hükümler ve yenilikçi ürünler konusunda ilgili taraflarca sağlanan veriler de dâhil olmak üzere
ilgili teknik ve bilimsel ilerlemeyi göz önünde bulundurarak birinci fıkrada bahsedilen hükümleri güncelleyebilir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdalarda yapılacak sağlık beyanları hakkında 5996
sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Teknik kılavuz
MADDE 8 – (1) Gerek görüldüğünde bu Yönetmelik hükümlerinin uygulamasına yönelik hazırlanacak teknik kılavuzlar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesi ve Güncellenmesi
Kullanımına izin verilen maddeler listesi
MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen kategorilere ait maddeler, Ek-1’de yer alan Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesinde yer almaları ve üçüncü fıkradaki unsurlara uygun olmaları koşuluyla, bu Yönetmelik kapsamındaki bir veya daha fazla gıda kategorisine eklenebilirler:
a) Vitaminler.
b) Mineraller.
c) Amino asitler.
ç) Karnitin ve taurin.
d) Nükleotidler.
e) Kolin ve inositol.
(2) Ek-1’deki listede yer alan maddeler, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında ve 5 inci
maddede yer alan genel gereklilikleri ve gerektiğinde 7 nci maddede belirlenen özel gereklilikleri karşılar.
(3) Ek-1’de yer alan liste aşağıda belirtilen unsurları içerir:
a) Birinci fıkrada yer alan kategorilere ait maddelerin eklenebileceği bu Yönetmelik
kapsamındaki gıda kategorisi.
b) Maddenin adı, tanımı ve gerektiğinde formunun spesifikasyonu.
c) Gerektiğinde, maddenin kullanım koşulları.
ç) Gerektiğinde, madde için uygulanan saflık kriterleri.
(4) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, Ek-1’deki listede yer alan maddelerin, bu
Yönetmelik kapsamı haricindeki gıdalarda kullanıldıkları durumlar için gıda mevzuatında belirlenmiş olan saflık kriterleri, söz konusu listedeki maddelerin bu Yönetmelik kapsamında ifade edilen amaçlar için kullanıldığı durumlarda da uygulanır.
(5) Gıda mevzuatında saflık kriteri belirlenmemiş olan Ek-1’deki listede yer alan maddeler için bu kriterler belirlenene kadar, uluslararası kuruluşlar tarafından önerilen genel kabul
görmüş saflık kriterleri uygulanır. Bakanlık, daha katı saflık kriterlerini belirleyen düzenlemeler
yapabilir.
(6) Bakanlık; teknik ilerleme, bilimsel gelişmeler veya tüketicilerin sağlığının korunması hususlarını dikkate almak amacıyla, birinci fıkrada listelenen madde kategorileri ile ilgili
olarak aşağıda belirtilen hususlarda yetkilidir:
a) Bir madde kategorisinin kaldırılması.
b) Besleyici veya fizyolojik etkiye sahip olan bir madde kategorisinin eklenmesi.
(7) Birinci fıkrada listelenmeyen kategorilere ait maddeler, 12 nci maddenin üçüncü
fıkrası ve 5 inci maddede yer alan genel gereklilikleri ve gerektiğinde 7 nci maddede belirlenen
özel gereklilikleri karşılamaları halinde bu Yönetmelik kapsamındaki gıdalara eklenebilir.
Kullanımına izin verilen maddeler listesinin güncellenmesi
MADDE 10 – (1) Bakanlık, gerekli hallerde 12 nci maddenin üçüncü fıkrasını ve 5 inci
maddede yer alan genel gereklilikleri ve gerektiğinde 7 nci maddede belirlenen özel gereklilikleri ve teknik ilerlemeyi, bilimsel gelişmeleri veya tüketici sağlığının korunmasını göz önünde bulundurarak, Ek-1’de yer alan listede aşağıda belirlenen güncellemeleri yapabilir:
a) Bir maddenin Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesine eklenmesi,
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b) Bir maddenin Kullanımına İzin Verilen Maddeler Listesinden çıkarılması,
c) 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında atıfta bulunulan unsurlara ekleme, çıkarma yapma veya unsurların güncellenmesi.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yetki
MADDE 11 – (1) Bakanlık, uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, bir gıdanın
bu Yönetmelik kapsamında yer alıp almadığına veya bu Yönetmelik kapsamındaki özel gıda
kategorilerinden hangisine ait olduğuna karar vermeye yetkilidir.
(2) Genel Müdürlük, bu Yönetmelik kapsamına giren hususlarda bilimsel değerlendirmeye ihtiyaç duyulması halinde, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan ilgili bilimsel komisyonun görüşüne
başvurabilir.
(3) Genel Müdürlük, ikinci fıkrada belirtilen bilimsel değerlendirme süreçlerine ilişkin
olarak teknik ve/veya bilimsel kılavuzlar yayımlayabilir.
(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdaları tüketmesi amaçlanan kişilerin sağlığının üst
düzeyde korunmasını sağlamak için 5996 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere
ihtiyati tedbirler uygulanır.
Piyasaya arz
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdalar yalnızca, bu Yönetmeliğe uygun olması halinde piyasaya sunulabilirler.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdaların yalnızca, hazır ambalajlı olarak perakende
satılmasına izin verilir.
(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki gıdalar, bu Yönetmelikte belirlenen gereklilikler saklı
kalmak kaydıyla, gıda mevzuatında yer alan hükümlere uygun olur.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik, bebekler ve küçük çocuklara yönelik gıdalar ve
vücut ağırlığı kontrolü için toplam diyetin yerini alan gıdalara ilişkin 29/6/2013 tarihli ve (AT)
609/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
İdari yaptırım
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun
ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.
Uyum zorunluluğu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren
gıda işletmecileri, 31/12/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlayana kadar, bu Yönetmelik kapsamına giren hususlarda bu
Yönetmeliğin yayım tarihinden önce yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Ticaret Bakanlığından:
ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (g) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) Borsa (TÜRİB): Elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli
işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketini,”
“g) İlgili taraflar: Mudi, Borsa, Tazmin Fonu, lisanslı depo işletmesi, yetkili sınıflandırıcı, aracılar ve elektronik ürün senedi karşılığında kredi veren bankalar, Bakanlıkça belirlenen
kişi veya kuruluşlar ile Borsada alım satım yapan gerçek veya tüzel kişileri,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan
“28/7/1981 tarihli ve 2499” ibaresi “6/12/2012 tarihli ve 6362” olarak değiştirilmiş ve on birinci
fıkrasında yer alan “kayıtlı elektronik adresine yapılır.” ibaresinden önce gelmek üzere “cep
telefonuna ve” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “2499”
ibaresi “6362” olarak ve “10/A” ibaresi “81 inci” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “üyeler” ibareleri “EKK üyeleri” olarak, (ç) bendinde yer alan “üyelerden” ibaresi “EKK
üyelerinden” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin başlığı “Elektronik kayıt kuruluşu
ortaklık yapısı” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Borsa,” ibaresi eklenmiş ve “borsalar,” ibaresi “ticaret
borsaları,” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“TÜRİB’de yapılan işlemler
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) TÜRİB’de yapılan işlemlerle ilgili emirler 31/12/2020 tarihine kadar doğrudan alım satım yapan gerçek veya tüzel kişiler tarafından verilebilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde yer alan “Gümrük ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12/11/2011
28110
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
118/1/2013
28532
24/4/2015
29316
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Ticaret Bakanlığından:
ÜRÜN İHTİSAS BORSASININ KURULUŞ, FAALİYET, İŞLEYİŞ VE DENETİM
USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/8/2017 tarihli ve 30150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununda belirlenen görev ve yetkilerinin yanı sıra;
a) Borsa yönergelerini karara bağlamak,
b) Kota alınma, kottan çıkarılma ile Borsada işlem görmeyi karara bağlamak,
c) Borsada işlem görmenin durdurulmasını sağlamak,
ç) Şirkete ilişkin iç düzenleme niteliğindeki yönergeleri karara bağlamak,
d) Borsacılık işlemlerinin yapılacağı platformların ve sistemlerin oluşturulmasına yönelik hususları karara bağlamak,
e) Mevzuata, borsa düzenine ve piyasanın işleyişine uygun hareket etmeyen borsa üyeleri hakkında gerekli hukuki işlemleri karara bağlamak,
f) Mevzuata uygun hareket etmeyen borsa personeli hakkında gerekli hukuki işlemleri
yapmak,
g) İhtiyaç duyulabilecek komiteleri kurarak, üyelerini seçmek ve çalışma esaslarını karara bağlamak,
ğ) Borsa işlemlerine ilişkin gözetim sisteminin kurulmasına yönelik hususları karara
bağlamak,
h) Borsanın personel kadrosunu karara bağlamak,
ı) Borsa gelir kalemlerinin miktar ve oranları ile bunların tahsil zamanı ve şekillerini
karara bağlamak,
i) Borsa adına imzaya yetkili olanları ve yetki sınırlarını karara bağlamak,
j) Personel atamalarını yapmak,
k) Borsanın görev ve yetki alanına giren hususlarda yerli ve yabancı diğer borsa ve kuruluşlar ile uluslararası kuruluşlarla anlaşma yapılmasını karara bağlamak,
l) Borsa üyelik başvurularını karara bağlamak ve gerektiğinde Borsa üyelerinin üyelikten geçici veya sürekli çıkarılmasına karar vermek,
m) Bakanlığın genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırması ve/veya genel kurul gündemine madde ilave edilmesini talep etmesi hallerinde gerekli işlemlere yönelik karar almak,
n) Gözetim, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma raporlarını karara bağlamak,
o) Şirketin organizasyon yapısını ve birimlerinin görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarını karara bağlamak,
ö) Şirket personelinin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, nitelikleri, yükselmeleri, performans ölçütleri, sorumluluk ve yükümlülükleri ile disiplin konularını belirlemek,
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p) Borsa üyelerinin kendi aralarında veya müşterileriyle emirlerin iletilmesi ve eşleştirilmesi ile gerçekleşen işlemlere ilişkin yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, uyuşmazlık
başvurusunun incelenebilmesi için Bakanlık onayı alınmak suretiyle hizmet bedeli alınmasına
karar vermek,
r) Mevzuatla kendisine verilen sair görevleri yerine getirmek,
ile görevli ve yetkilidir.
(2) Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu uyarınca münhasıran kendisine bırakılmış
görev ve yetkiler ile bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (d), (e), (g), (ğ), (h), (ı), (i),
(k), (l), (m), (n), (o), (ö), (p) ve (r) bentlerinde yer alan görev ve yetkisi haricindeki diğer görev
ve yetkilerini Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına veya genel müdüre yazılı ve sınırları açıkça belirlenmiş olmak şartıyla devredebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Borsa işlemlerinde;
a) Alıcı karşısında satıcı, satıcı karşısında alıcı konumuna geçerek piyasa katılımcılarının hak ve yükümlülüklerini teminat altına almak,
b) İşlem gören elektronik ürün senedi ve vadeli işlem sözleşmelerinden kaynaklanan
teslim ve ödeme taahhütlerinin zamanında yerine getirilmesini, nakit ve kıymet transferlerini
ve teslim işlemlerini yürütmek,
üzere Borsa bünyesinde bir takas merkezi oluşturulur veya Borsanın takas işlemlerinden
doğan sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla takas hizmetleri konusunda faaliyet gösteren bir kuruluşla anlaşma yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Borsa
üyelerinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Borsada alım satım yapan gerçek ve tüzel kişilerin” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde yer alan “Borsaca incelenmesi”
ibaresinden önce gelmek üzere “elektronik ortamda” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) 5174 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında Borsa, ticaret
borsaları ile acentelik sözleşmesi imzalayabilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”
MADDE 8 – Bu Yönetmeliğin;
a) 3 üncü maddesiyle değiştirilen 23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi
31/12/2020 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/8/2017
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ANA STATÜ
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU ANA STATÜSÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Triatlon Federasyonunun teşkilatı,
genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü, Türkiye Triatlon Federasyonunun genel kurulu, yönetim
kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu ile diğer kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren
spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, menajer, hakem, gözlemci, yönetici,
temsilci ve benzer spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 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
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
b) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
c) ETU: Avrupa Triatlon Birliğini,
ç) Federasyon: Türkiye Triatlon Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı: Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanını,
e) Genel Müdür: Spor Hizmetleri Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
g) ITU: Uluslararası Triatlon Birliğini,
ğ) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
h) İlçe Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
ı) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununu,
i) Spor dalı: Triatlon spor dalını,
j) Tahkim Kurulu: Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre oluşturulan kurulu,
k) Talimat: Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
l) 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 merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinden oluşur.
(2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur:
a) Genel kurul.
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b) Yönetim kurulu.
c) Denetim kurulu.
ç) Disiplin kurulu.
d) Genel Sekreterlik.
(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri
kurulabilir.
(4) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin dışındaki kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanacak
talimatlarla belirlenir.
Federasyonun görev ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Spor dalının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konuda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak, uygulamak ve uygulatmak.
b) Triatlon sporu ile ilgili etkinlikleri ulusal ve uluslararası kurallara göre düzenlemek
ve yürütmek.
c) ITU, ETU ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından yürürlüğe konulan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi spor dalı ile
ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.
ç) Yurt dışındaki ve yurt içindeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek
bu bilgilerden faydalanmak, spor dalıyla ilgilenen kişi, kurum ve kuruluşların yararlanmasını
sağlamak.
d) Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, iş birliği
yapmak, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını
kontrol etmek.
e) Bakanlık ve uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak
iş birliği içinde antrenör, hakem, gözlemci, sporcu ve spor dalı ile ilgili benzeri diğer spor elemanlarının yetiştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında kurs,
seminer, panel, sempozyum, vize ve terfi imtihanları, kamplar, geziler, müsabakalar ve benzeri
spor amaçlı organizasyonlar düzenlemek, bu amaçla yerli ve yabancı uyruklu uzmanlar görevlendirmek, başarılı olanların belgelerini verip tescillerini yapmak ve bunların çalışmalarını sürekli izlemek.
f) Ulusal ve uluslararası faaliyetler düzenlemek ve düzenlenen tüm faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak, bu faaliyetlere hakem, temsilci, gözlemci ve diğer görevlilerin atamasını yapmak.
g) Spor dalı için kullanılan spor malzemelerinin standartlarını belirlemek, spor malzemelerinin yurt içinden veya yurt dışından imalatını veya teminini sağlamak, müsabakalarda
kullanılacak sporcu kıyafetleri ve teknik malzemeler ile antrenör kıyafetlerini, hakem kıyafetlerini, diğer spor dalı ile ilgili elemanların kıyafetleri ile spor malzemelerini belirlemek.
ğ) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcilikleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği yapmak, bunlar arasında koordinasyonu sağlayıp, doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.
h) Spor dalına ilişkin ulusal ve uluslararası müsabakalara, kamplara, seminerlere ve her
çeşit faaliyetlere katılacak olan milli takımı, sporcuları, teknik, idari ve yardımcı kadroyu,
kafile başkanlarını, idarecileri, teknik direktörü, antrenörleri, yardımcı antrenörleri, menajerleri,
doktorları, psikolojik danışmanları, masörleri, hakemleri, mekanisyen ve istatikçi gibi teknik
elemanları ve diğer spor elemanlarını seçmek, milli takıma seçilen sporcuları müsabakalara
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hazırlamak, ülkemizi uluslararası müsabakalarda milli takım ile temsil etmek, yurt dışında yapılacak olan özel ve resmî müsabakalara ülkemizi temsilen katılacak olan kulüpler ile bu kulüplere bağlı sporcuların, teknik, idari ve yardımcı kadroların bu müsabakalara katılmasına izin
vermek ve denetlemek.
ı) Spor dalı ve Federasyonun işleyişi ile ilgili her türlü faaliyetin düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayımlamak ve uygulamak.
i) Başarılı sporcuların takibini yapmak, bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri
almak ve bu sporcuları ödüllendirmek.
j) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.
k) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistikî çalışmalar yapmak, eğitici film, CD-DVD, slayt,
kitap ve broşür hazırlamak veya hazırlatmak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla iş
birliği yapmak.
l) Spor dalını yaygınlaştırmak için, öğretim kurumları, diğer özel kuruluşlar ve kamu
kurumları ile işbirliği yapmak.
m) Spor dalı ile ilgili belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek
ve uygulamasını sağlamak.
n) Federasyon il temsilciliklerini kurmak ve il temsilcilerini Bakanlığa teklif etmek.
o) İllerdeki temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla uyumlu ve koordineli bir
şekilde çalışmalarını sağlamak.
ö) Yurt içinde açılmış ve açılacak olan spor kulüplerinin spor dalına ve Federasyona
katılım işlemlerini ve gerekli kuralları düzenlemek, talimat hazırlamak, denetlemelerini yapmak, sporcu, antrenör ve hakemlerin tescil, lisans ve vize işlemlerini yapmak.
p) Taşınır veya taşınmaz mal alım, satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek ve
ilgili birimlere kayıt ettirmek, Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve
spor dalına kaynak sağlamak amacı ile iktisadi işletmeler kurmak.
r) Performans, altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak uygulanmasını sağlamak.
s) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.
ş) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planı ile performans programını
içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.
t) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.
u) Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek.
ü) Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle iş birliği yapmak.
v) Yasal zorunlulukları yerine getirmek ve bağlı bulunulan uluslararası federasyonun
izni ile spor dalına ilişkin olarak uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum, kamp, müsabaka ve spor organizasyonları düzenlemek.
y) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, spor dalı ile ilgili kuruluşlara üye olmak.
z) Sporcu transferleri ile ilgili bedelleri ve müsabakalara katılım ücretlerini belirlemek,
bu ücretleri tahsil etmek ve pay almak.
aa) Eğitim amacı ile yurt dışına antrenör, hakem, sporcu, gözlemci ve diğer spor elemanlarını göndermek, bunlardan ücret almak veya ücretlerini ödemek.
bb) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurslara ilişkin gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek.
cc) Şiddet, şike, teşvik primi, ırkçılık, doping ve ayrımcılıkla mücadele etmek, bu konularda her türlü önlemi almak.
çç) Sporcu, antrenör, hakem ve benzeri spor elemanları ile spor kulüplerine ve sponsorluklara ait istatistiki bilgileri üç ayda bir Bakanlığa göndermek.
(2) Federasyon, ITU'ya bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Federasyon, ITU ve
ETU'nun mevcut kural ve mevzuatı ile ek ve değişikliklerini uygular. Talimatlar, ITU'nun kurallarına aykırı olamaz. Federasyon, ITU'nun 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 Federasyon başkanlığı yapanlar.
c) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Bakanlık 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) Genel kurulun yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu ITU ve ETU’nun yönetim
kurullarında 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 uluslararası 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 baş antrenörlük yapanlar
arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
h) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine
katılan kulüplerden, bu tamamlanan iki sezonda her sezonda ayrı ayrı olmak üzere, ilgili sezonda yapılan puanlı triatlon yarışlarında kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere yıldız, genç ve
büyükler kategorilerinde yarışların yarısından fazlasına katılıp, sporcusu yarışı bitiren kulüplere
iki üye, minikler üç (M3) kategorisi için ise aynı şartlarla bir üye hakkı verilir.
ı) (h) bendinde yer alan şartları haiz olup delege hakkı elde eden kulüplerden;
1) Alt yapı çalışması yapan, minikler bir (M1) ve minikler iki (M2) kategorilerinin her
hangi birinde puanlı yarışlarının yarısından fazlasına katılarak sporcusu yarışı bitiren kulüplere
ilave bir üye,
2) Minikler üç (M3) kategorisinde, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde kadın ve
erkek birlikte değerlendirilmek ve her sezonda ayrı ayrı olmak üzere ilgili sezonda sporcuları
yarışı bitiren kulüplerden toplam sporcu sayısı on ve daha fazla olanlara ilave bir üye, yirmi
ve daha fazla olan kulüplere ilave iki üye, otuz ve daha fazla olan kulüplere ilave üç üye,
hakkı verilir.
(3) Bir kulübün genel kurullarda oy kullanacak üye sayısı ondan fazla olamaz. Ancak
genel kurullarda yeterlilik için gerekli olan en az 150 üye sayısına ulaşılamadığı takdirde bu
şarta uyulmadan, üye hakkı elde eden kulüplere, üye hakkı sayıları ile orantılı olarak yeterli
sayıya ulaşılana kadar ilave üye hakkı verilir.
(4) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60'ından az olamaz.
(5) Bakanlık temsilcileri, Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
(6) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde
sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş milli sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş milli sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli
olma sayıları esas alınarak tespit edilir.
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(7) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya iblağ edilir.
(8) 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.
(9) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup
bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.
(10) Bu madde kapsamında birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir
oy kullanabilir. Genel kurulda vekaleten oy kullanılamaz.
(11) Kulüp delegeleri, kulübün yönetim kurulunca kulüp üyeleri arasından belirlenir.
Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Ana statüyü yapmak ve değiştirmek.
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek.
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve
gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna
yetki vermek.
ç) Yönetim kuruluna, taşınmaz mal alımı ve satımı ile uluslararası federasyonlara karşı
mali taahhütlerde bulunmak için yetki 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
iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek.
g) Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılması ve profesyonel şube kurulması konusunda karar almak ve Bakanlığa 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) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları veya spor federasyonlarının ceza
veya disiplin kurullarınca son beş yıl içinde bir defada üç ay veya toplamda altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı,
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.
(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce adaylık başvurularını Federasyona yaparlar.
(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) T.C. kimlik numarası beyanı.
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları veya spor federasyonlarının ceza
veya disiplin kurullarınca son beş yıl içinde bir defada üç ay veya toplamda altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.
ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
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(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin
kurullarının seçimi ile birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi
halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür. Ancak, olimpik spor dallarında olimpiyat oyunlarının
yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurula gidilemez.
(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan
şartları haiz olmaları gerekir.
(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulları 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 federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay
önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. 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 kurulu kararlarına göre yürütmek.
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek.
ç) Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, bu faaliyetler için gerekli harcamaların yapılmasını ve/veya yaptırılmasını sağlamak ve denetlemek, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline devretmek.
d) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek.
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek.
f) Yönetim kurulunun onayı ile harcamalara ilişkin işlemleri yürütmek, gerektiğinde
bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.
g) Yönetim kurulunda yapılacak görev dağılımına göre, görev alacak üyelere sorumlu
oldukları bölümler için yetki kullanma iznini vermek ve sorumlu yönetim kurulu üyesi kişi ile
birlikte sorumluluk alanında müştereken kararlar almak.
ğ) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim kuruluna teklif etmek.
h) Federasyon adına basın toplantısı düzenlemek.
ı) İlgili mevzuat ve bu Ana Statüde belirtilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere
on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Federasyon Başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından başkan vekilleri
ve 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.
(5) Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının yedinin
altına inmesi halinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır.
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Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Spor dalı ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, bunları gruplara ayırmak, yarışmalar
düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek.
b) Spor dalı ile ilgili idareci, teknik eleman ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.
c) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, tescil, vize, aktarma, sözleşme, ücret ve
oranlarını tespit etmek.
ç) Başarılı kulüp, sporcu, antrenör, menajer, spor elamanları ve teknik elemanları ödüllendirmek.
d) Faaliyetlerde emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak, aldırmak ve denetlemek.
e) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak
taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek ve Federasyon
faaliyetlerinin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçları sağlamak.
f) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
g) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili idareci, teknik
direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların
yetiştirilmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya
birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve
esasları tespit etmek.
ğ) Spor dalı ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.
h) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
ı) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
i) Bütçeyi hazırlamak.
j) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
k) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez
teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik
personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin
sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.
l) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcilikleri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek uyuşmazlıkları çözümlemek.
m) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.
n) 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 incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.
o) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici
faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
ö) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.
p) Görev alanına giren konularda düzenlemeler ve talimatlar yapmak, uygulamak ve
her türlü faaliyetleri yürütmek.
r) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili televizyon, radyo,
internet, basılı eser yayınları, kulüplerin forma ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar
ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek, uygulamak ve denetlemek.
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s) Yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu dışındaki kurulları oluşturmak.
ş) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
t) Kulüpler, sporcular, teknik yönetici ve antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri
ile spor dalında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları
kuruluşların görüşlerini de alarak karara bağlamak.
(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş
kişilik bir icra kurulu oluşturabilir. Sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula
devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygular. Yaptığı işlemler
hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.
(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, en az iki ayda bir kez, başkan tarafından belirlenen
gündemi görüşmek üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler
yönetim kuruluna alınır.
(2) Kararlar, 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 üç toplantıya katılmayanın üyeliği kendiliğinden sona erer ve yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.
(4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.
(5) Genel sekreter; yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir, raportör olarak kararları yazar, ancak oy kullanma hakkı yoktur.
(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.
Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç üyenin
yanı sıra, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki
yedek üyeden oluşur.
(2) Denetim kurulunun asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının
(a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer. 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 tarafından çağırılarak kurul tamamlanır.
(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul
üyelerince karar verilir.
Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge
ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık
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esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetim kurulu iş
ve işlemler hususunda yönetim kuruluna uyarılarda bulunabilir. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.
(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen
bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu genel kurul toplantısından on beş gün
önce Federasyonun ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilmek suretiyle genel kurul üyelerine
duyurulur.
Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört
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 raportör seçerler.
(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a),
(b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin
üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen
yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona 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 çıkarılacak talimat ile belirlenir.
(5) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon başkanının talebi üzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı
gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula
başkan vekili başkanlık eder.
(6) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını oy çokluğuyla alır.
Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki
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, Bakanlıkça görevlendirilecek olanların ise genel sekreter kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.
(2) Genel sekreter, federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve
sorumludur. Federasyonun yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve federasyonların idari
işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.
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(3) Genel sekreter, Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar,
kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapar. İl müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
(4) Genel sekreter, Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar,
evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin
imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.
(5) Genel sekreter, Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
(6) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu
kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il müdürlüklerince ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev
yapar.
(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve
Bakanın onayı ile görevden alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri
Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en
geç üç ay içinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere Bakanın istemi üzerine,
2) Federasyon yönetim kurulunun kararıyla,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların en az yüzde 40’ının noter kanalıyla yazılı müracaatıyla,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, 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 olmadığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek
tarihte yapılır. Federasyonun yıllık faaliyet dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta biter.
(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 geçemez.
(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış
gün içinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve
(3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden
veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul
toplantısı yapılamaz.
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(4) Bakanlık, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel kurul
başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarını, 3289 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içinde, Bakana sunulmak üzere
Bakanlığa verir. Bakanlık, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı
tarihten itibaren otuz gün içinde 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 içinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında
mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.
Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul
çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu
raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Bakanlığın internet sitesinde
üyelere ilan edilir.
(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle 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 içinde 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 Bakanlığın 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 içinde itiraz edilebilir.
Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içinde
karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu
itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içinde bu itirazı kesin olarak karara 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 çoğunluğu ile karar alır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların
asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.
(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi 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, divan 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.
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(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.
(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan
kurulu tarafından karara bağlanır.
(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği
gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için
genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan
delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.
Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Bakanlığın internet sitesinde üyelere duyurulur.
(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim 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 değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.
(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.
(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla bu 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.
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 kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.
(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden on delegenin yazılı isteği üzerine
yapılacak 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 ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili
söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır
ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme
açılamaz.
(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve ana statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.
(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına 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.
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(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara 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 başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.
(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri, 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 kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret 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. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.
(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul
üyelerine açıklar.
(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından
birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra
divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.
(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içinde Federasyona teslim edilir ve bunların tasdikli bir kopyası da aynı süre içinde Bakanlık gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz
saat içinde Federasyonun internet sitesinde yayımlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri
Federasyon 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. Federasyonun mali yılı, 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.
(2) Bütçede, Federasyonun gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler,
personel giderleri, kurulların masrafları yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.
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(3) Federasyon başkanı bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya
yetkilidir. Başkan bu yetkisini, sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kararı ile başkan vekiline devredebilir.
(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin
imzasının bulunması zorunludur.
Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Bakanlık bütçesinden ayrılacak pay.
b) Bakanlık bütçesinden eğitim ve altyapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların, lisans, tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından, her türlü basın
ve yayın organları ile yapacakları ve kulüplerin forma sözleşmelerinden elde ettikleri gelirlerin
%10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından
elde edilecek gelirler.
f) Kurs, seminer ve Federasyonun görev alanı içinde yer alan spor branşları ile ilgili
olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.
g) Sponsorluk gelirleri.
ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Ceza ve itiraz gelirleri.
ı) Yardım ve bağışlar.
i) Kira ve işletme gelirleri.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Bakanlık bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde altyapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsis edilecek kaynak, Bakanlığın yıllık harcama
programı dikkate alınarak Federasyon hesabına aktarılır.
(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
(4) Federasyonlar tarafından yapılan faaliyet ve müsabakalarda elde edilen reklam,
sponsorluk, naklen yayın, milli müsabakalara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.
(5) Federasyonun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar. Ana Statü
ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri
çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.
(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları dahilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, gayri
menkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne,
nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.
(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen
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.
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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 geçerli 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 olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.
(4) Bakanlık tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Bakanlıkta oluşturulacak bir merkezde belli
bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Bakanlıkça oluşturulacak
standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.
(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında 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 denetim kurulunca, Bakanlıkça yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise
Bakanlık tarafından yapılır. Bakanlık tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına ve
mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan Federasyon
başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Bakanlıkça tahsil edilir ve Bakanlık bütçesine gelir
kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.
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 düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı
davranışlarına ilişkin ceza işlerine il spor disiplin 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 edilebilir.
(3) Tahkim Kurulu, Merkez Spor Disiplin Kurulu, Federasyonun disiplin kurulu ve il
spor disiplin kurulunca verilecek cezalar, Merkez Spor Disiplin Kurulunda oluşturulacak sportif
ceza kütüğüne kaydedilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi
ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve
16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çıkaracağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Bakanlık
bütçesinden ayrılacak pay ile altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak
kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.
Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içindeki tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.
(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.
Fikri, sınaî ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri
tüm fikri ve sınaî hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyonun bağlı spor dalında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve
diğer spor kulüplerinin triatlon şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyete katılım işlemleri Federasyonun ilgili mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt
ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.
(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyonun görev alanı içinde yer alan spor branşlarında faaliyet
gösteren kulüpler, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde, tescilli bulundukları
yerden başka yere nakilleri yapılmaz.
(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu konuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.
Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler,
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ve Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri, Kanun ve Yönetmelik
hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Triatlon 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 Triatlon Federasyonu Başkanı
yürütür.
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TEBLİĞLER
Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ BEBEK FORMÜLLERİ VE DEVAM
FORMÜLLERİ TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2019/14)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bebek formülleri ve devam formüllerinin bileşim,
etiketleme, sunum ve reklam gereklilikleri ile bebek ve küçük çocuk beslenmesi ile ilgili bilgilendirme gerekliliklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bebek formülleri ve devam formüllerinin bileşim, etiketleme, sunum ve reklam gereklilikleri ile bebek ve küçük çocuk beslenmesi ile ilgili bilgilendirme gerekliliklerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine ve 2/7/2019 tarihli ve 30819 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile
Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde
yer alan tanımlara ek olarak bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Bebek formülü: Bebeklerin yaşamlarının ilk ayları boyunca kullanılması amaçlanan
ve uygun tamamlayıcı beslenme başlayıncaya kadar tek başına bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayan gıdaları,
c) Bilimsel komisyon: Bu Tebliğ kapsamına giren konularda bilimsel değerlendirmeyi
yapan ve 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Risk Değerlendirme
Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Bakanlık tarafından oluşturulan bilimsel komisyonu,
ç) Bitki koruma ürünü: Kullanıcıya farklı formlarda sunulan, bitki ve bitkisel ürünleri
zararlı organizmalara karşı koruyan veya bu organizmaların etkilerini önleyen, bitki besleme
amaçlı olanlar dışında bitki gelişimini etkileyen, koruyuculara ilişkin özel bir düzenleme kapsamında bulunmayan ancak bitkisel ürünleri koruyucu olarak kullanılan, istenmeyen bitki veya
bitki kısımlarını yok etmek, istenmeyen bitki gelişimini kontrol etmek veya önlemek amacıyla
kullanıcıya bir veya daha fazla aktif madde içeren bir formülasyon halinde sunulan aktif madde
ve preparatları,
d) Devam formülü: Uygun tamamlayıcı beslenmenin başlamasının ardından bebeklerin
ve küçük çocukların tüketmesi için hazırlanan ve giderek çeşitlenen diyetlerine ve sıvı alımına
katkı sağlayan gıdaları,
e) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
f) Pestisit kalıntısı: Bitki koruma ürünlerinde kullanılması nedeniyle bebek formülleri
ve devam formüllerinde bulunabilen, 25/11/2016 tarihli ve 29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan aktif maddeleri, bunların
metabolitlerini ve parçalanma veya reaksiyon ürünlerini,
ifade eder.
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Piyasaya arz
MADDE 5 – (1) Bebek formülleri ve devam formülleri, sadece bu Tebliğe uygun olmaları halinde piyasaya arz edilebilir.
(2) Bebek formülleri dışında hiçbir ürün, uygun tamamlayıcı beslenmeye başlayıncaya
kadar yaşamlarının ilk aylarında normal sağlıklı bebeklerin beslenme gereksinimlerini tek başına karşıladığını belirtir şekilde piyasaya arz edilemez veya sunulamaz.
Bileşim gereklilikleri
MADDE 6 – (1) Bebek formüllerinin bileşim gereklilikleri, Ek-3’te yer alan esansiyel
ve yarı esansiyel aminoasit değerleri göz önünde bulundurularak Ek-1’de belirlenen değerlere
uygun olur.
(2) Devam formüllerinin bileşim gereklilikleri, Ek-3’te yer alan esansiyel ve yarı esansiyel aminoasit değerleri göz önünde bulundurularak Ek-2’de belirlenen değerlere uygun olur.
(3) Ek-1 ve Ek-2’de yer alan bileşim gereklilikleri, tüketime hazır olarak piyasaya sunulan ya da üreticinin talimatlarına göre hazırlanarak tüketime hazır hale getirilen bebek formülleri ve devam formüllerine uygulanır. Tüketime hazır hale getirmek için gerekli hazırlama
işlemi sadece su ilave edilerek yapılır.
Bileşenlerin uygunluğu
MADDE 7 – (1) Bebek formülü, Ek-1’in 2 nci maddesinde yer alan protein kaynaklarından ve bebekler için doğumdan itibaren uygunluğu genel kabul görmüş bilimsel verilerle
kanıtlanan diğer gıda bileşenlerinden üretilir.
(2) Devam formülü, Ek-2’nin 2 nci maddesinde yer alan protein kaynaklarından ve altı
aydan büyük bebekler ve küçük çocuklar için uygunluğu genel kabul görmüş bilimsel verilerle
kanıtlanan diğer gıda bileşenlerinden üretilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen uygunluk, beklenen faydalar ve güvenilirlik
hususlarına ilişkin mevcut verilerin sistematik derlemesinin yanı sıra; gerektiğinde, bilimsel
çalışmaların tasarımı ve yürütülmesi hakkında genel kabul görmüş uzman kılavuzları takip
edilerek gerçekleştirilen uygun çalışmalar yoluyla gıda işletmecisi tarafından kanıtlanır. Bu
amaçla, Ek-1 ve Ek-2'de yer almayan bileşenler için gıda işletmecisi tarafından sunulan bilgi
ve veriler Bakanlıkça değerlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve
Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası dikkate alınır.
(4) Üçüncü fıkra kapsamında kullanımına izin verilen bileşenler Bakanlık internet sayfasında yayımlanır.
(5) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde, 18/3/2010 tarihli ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu gereğince genetik yapısı değiştirilmiş organizma (GDO) ve ürünlerinin kullanılması yasaktır.
Pestisitlerle ilgili gereklilikler
MADDE 8 – (1) Bebek formülleri ve devam formüllerindeki pestisit kalıntısı düzeyi,
her bir aktif madde için 0,01 mg/kg’ı aşamaz. Pestisit kalıntısı düzeyleri genel kabul görmüş
standart analitik metotlarla belirlenir.
(2) Birinci fıkraya istisna olarak, Ek-4’te listelenen aktif maddeler için söz konusu ekte
belirlenen maksimum kalıntı limitleri uygulanır.
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(3) Bebek formülleri ve devam formülleri, sadece, üretiminde Ek-5’te listelenen aktif
maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin kullanılmadığı tarımsal ürünlerden üretilir. Ancak,
kalıntı limitinin 0,003 mg/kg’ı aşmaması durumunda Ek-5’te listelenen aktif maddeleri içeren
bitki koruma ürünleri kullanılmamış olarak değerlendirilir.
(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen limitler, tüketime hazır olarak piyasaya
sunulan ya da üreticinin talimatlarına göre hazırlanarak tüketime hazır hale getirilen bebek formülleri ve devam formüllerine uygulanır.
Gıdanın adı
MADDE 9 – (1) Tamamen inek sütü ya da keçi sütü proteinlerinden üretilen bebek formülleri ve devam formülleri, sırasıyla “bebek sütü” ve “devam sütü” olarak adlandırılır.
(2) Tamamen inek sütü ya da keçi sütü proteinlerinden üretilenlerin haricindeki bebek
formülleri ve devam formülleri, sırasıyla “bebek formülü” ve “devam formülü” olarak adlandırılır.
Gıda hakkında bilgilendirme ile ilgili özel gereklilikler
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler; 26/1/2017 tarihli ve 29960
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine ve aşağıda belirtilen hükümlere uygun olur:
a) Bebek formülleri için, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan zorunlu bilgilere ek olarak
aşağıdaki bilgilere yer verilmesi zorunludur:
1) Ürünün, doğumdan itibaren anne sütüyle beslenemeyen bebekler için uygun olduğuna dair ifade,
2) Ürünün uygun hazırlanması, saklanması, her seferinde taze hazırlanması ve artan
ürünün kullanılmaması yönünde talimat,
3) Ürünün uygun olmayan hazırlama ve saklama şeklinin sağlığa zararlı olacağına dair
uyarı,
4) "Önemli uyarı" veya eşdeğer bir başlık altında; anne sütüyle beslemenin üstün olduğu
ve bebek formülünün sadece tıp, beslenme ve diyetetik, eczacılık alanlarında niteliklere sahip
bağımsız kişilerin veya anne sağlığı ve çocuk bakımından sorumlu diğer bağımsız sağlık hizmeti çalışanlarının önerisi üzerine kullanılması gereken bir ürün olduğuna dair ifade. (Bu ifadeler bebek formülünün sunumunda ve reklamında da verilir.)
b) Devam formülleri için, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan zorunlu bilgilere ek
olarak aşağıdaki bilgilere yer verilmesi zorunludur:
1) Ürünün, sadece altı ayın üzerindeki bebekler ve küçük çocuklar için uygun olduğuna,
çeşitlendirilmiş diyetinin yalnızca bir parçası olduğuna, yaşamının ilk altı ayı boyunca anne
sütü yerine kullanılmaması gerektiğine ve tamamlayıcı beslenmeye başlama kararının, altı aya
getirilecek istisna da dahil; sadece tıp, beslenme ve diyetetik, eczacılık alanlarında niteliklere
sahip bağımsız kişilerin veya anne sağlığı ve çocuk bakımından sorumlu diğer bağımsız sağlık
hizmeti çalışanlarının bebeğin büyüme ve gelişim ihtiyaçlarına dayanılarak vereceği öneri üzerine yapılabileceğine dair ifade,
2) Ürünün uygun hazırlanması, saklanması, her seferinde taze hazırlanması ve artan
ürünün kullanılmaması yönünde talimat,
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3) Ürünün uygun olmayan hazırlama ve saklama şeklinin sağlığa zararlı olacağına dair
uyarı.
(2) Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliğinin
16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümler, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere de uygulanır.
(3) Bebek formülleri ve devam formülleri için belirlenen tüm zorunlu bilgiler, tüketiciler
tarafından kolayca anlaşılır bir dille verilir.
(4) Bebek formülleri ve devam formüllerinin etiketleme, sunum ve reklamı, anne sütüyle beslemekten vazgeçirmeyecek şekilde ürünün uygun kullanımı hakkında gerekli bilgileri
sağlar. Bebek formülleri ve devam formüllerinin etiketleme, sunum ve reklamında "insana özdeş/anne sütüne özdeş", "anne gibi", "adapte/uyarlanmış" veya benzeri ifadelerin kullanımı yasaktır.
(5) Bebek formülleri ve devam formüllerinin etiketleme, sunum ve reklamı, kullanılan
metin, resimler ve renkler vasıtasıyla, bebek formülleri ve devam formülleri arasında herhangi
bir karışıklık riskini önleyecek ve tüketicilerin bu tip ürünleri açıkça birbirinden ayırt edilebilmesini sağlayacak şekilde yapılır.
Beslenme bildirimi ile ilgili özel gereklilikler
MADDE 11 – (1) Bebek formülleri ve devam formüllerinin zorunlu beslenme bildirimi,
Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasına ilave olarak, sırasıyla bu Tebliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde listelenen ve
molibden hariç olmak üzere üründe bulunan her bir mineral ve vitamin miktarını içerir. Ayrıca;
bebek formüllerinin zorunlu beslenme bildirimi kolin, inositol ve karnitin miktarını içerir. Bebek formülleri ve devam formüllerinin zorunlu beslenme bildirimi, Türk Gıda Kodeksi Gıda
Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasına
istisna olarak tuz miktarını içermez.
(2) Bebek formülleri ve devam formüllerinin zorunlu beslenme bildirimi, Türk Gıda
Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri hükümlerine ilave olarak aşağıdakilerden biri veya
birkaçı ile desteklenebilir:
a) Protein, karbonhidrat ve yağın bileşenlerinin miktarları,
b) Peynir altı suyu proteini/kazein oranı,
c) Birinci fıkra kapsamına girmeyen ancak, Ek-1 veya Ek-2’de listelenen veya Türk
Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin
Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliğinin Ek-1’inde listelenen maddelerin miktarları,
ç) 7 nci maddeye uygun olarak ürüne eklenen maddelerin miktarları.
(3) Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliğinin
35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istisna olarak, bebek formülleri ve devam formüllerinin
zorunlu beslenme bildiriminin içerdiği bilgiler etiket üzerinde tekrar edilmez.
(4) Beslenme bildirimi, ürün ambalajının veya kabının en geniş yüzeyinin boyutundan
bağımsız olarak tüm bebek formülleri ve devam formüllerinde zorunludur.
(5) Bebek formülleri ve devam formüllerinin beslenme bildiriminin içerdiği tüm besin
ögeleri Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliğinin 36 ncı,
37 nci, 38 inci, 41 inci ve 42 nci maddelerinde yer alan şartlara uygun olur.
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(6) Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliğinin
36 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 37 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 38 inci maddesinin birinci
fıkrasına istisna olarak, bebek formülleri ve devam formüllerinin enerji değeri ve besin öğesi
miktarları üreticinin talimatlarına göre hazırlanarak tüketime hazır hale getirilen ürünün 100
ml’sinde verilir. Uygun durumlarda bu bilgi, gıdanın satışa sunulduğu halinin 100 g’ında da
ilave olarak verilebilir.
(7) Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliğinin
37 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına istisna olarak, bebek formülleri ve devam
formüllerinin enerji değeri ve besin öğesi miktarları aynı Yönetmeliğin Ek-9’unda yer alan referans alım değerlerinin yüzdesi olarak verilmez. Devam formüllerinde, altıncı fıkrada belirtilen
hususlara ilave olarak Ek-6’da listelenen vitamin ve minerallere ilişkin bildirim yapıldığında,
üreticinin talimatlarına göre hazırlanarak tüketime hazır hale getirilen ürünün 100 mL’sinde
Ek-6’da belirlenen referans alım değerlerinin yüzdesi de verilebilir.
(8) Bebek formülleri ve devam formüllerinin beslenme bildiriminin içerdiği, ancak
Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliğinin Ek-11’inde
listelenmeyen unsurlar, aynı ekte ait oldukları veya öğesi bulundukları en uygun satırdan sonra
verilir. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliğinin Ek-11’inde
listelenmeyen ve herhangi bir satıra ait olmayan veya herhangi bir satırın öğesi olmayan unsurlarla
ilgili bilgiler aynı ekteki beslenme bildiriminin son satırından sonra verilir.
Beslenme beyanları
MADDE 12 – (1) Bebek formüllerinde beslenme beyanı yapılmaz.
(2) Devam formüllerinde yapılacak beslenme beyanları 26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları
Yönetmeliğine uygun olur.
Laktoz ile ilgili ifadeler
MADDE 13 – (1) Karbonhidrat olarak sadece laktoz içeren bebek formülleri ve devam
formüllerinde “Sadece laktoz içerir” ifadesi kullanılabilir.
(2) Laktoz miktarı en çok 10 mg/100 kcal (2,5 mg/100 kJ) olan bebek formülleri ve
devam formüllerinde “Laktoz içermez” veya “Laktozsuz” ifadesi kullanılabilir.
(3) Soya protein izolatları dışındaki protein kaynaklarından üretilen bebek formülleri
ve devam formüllerinde “Laktoz içermez” veya “Laktozsuz” ifadesi kullanıldığında, bu ifadeyle aynı punto büyüklüğünde ve belirginlikte ve bu ifadeye yakın bir yerde “Galaktozemisi
olan bebekler için uygun değildir” ifadesi de birlikte kullanılır.
Bebek formüllerinin promosyon ve ticari uygulamaları ile ilgili gereklilikler
MADDE 14 – (1) Bebek bakımına özgün bilimsel yayınlar hariç olmak üzere, bebek
formüllerinin reklamı ve hiçbir şekilde tanıtımı yapılmaz. Bebek bakımına özgün bilimsel yayınlar aracılığıyla yapılacak reklam ve tanıtım bilimsel bilgiler ile ürünün doğasından kaynaklanan doğru bilgileri içerir. Bu tanıtımlarda, biberonla beslemenin emzirmeye eşit veya daha
üstün olduğunu ima edecek veya buna yol açacak bir ifade yer almaz.
(2) Bebek formüllerinin piyasaya arzında; satış noktasında reklam, numune dağıtma ya
da bebek formüllerinin satışını teşvik edici direkt olarak tüketiciye yönelik ikna edici özel görseller, indirim kuponları, ödüller, özel satışlar, zararına ve bağlı satışlar gibi herhangi diğer
promosyonları yapmak yasaktır.
(3) Bebek formüllerinin üretici ve dağıtıcılarının; genel halka veya hamile kadınlara,
annelere veya onların aile fertlerine; ücretsiz veya düşük ücretli ürünler, numuneler veya diğer
promosyon hediyeleri, doğrudan veya sağlık sistemi ve sağlık çalışanları yoluyla dolaylı olarak
sağlaması yasaktır.
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Bebek ve küçük çocuk beslenmesi ile ilgili bilgilendirme gereklilikleri
MADDE 15 – (1) Bakanlık; ailelere, bebek ve küçük çocuk beslenmesi alanında çalışanlara yönelik olarak bebek ve küçük çocuk beslenmesinin planlanması, sağlanması, tasarım,
yayılması ve bunların kontrolü konularını da kapsayacak şekilde objektif ve tutarlı bilgilerin
sağlanması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
(2) Bebeklerin beslenmesiyle ilgili olarak bebek ve küçük çocuk anneleri, hamile kadınlar ve bu alanla ilgili kişilere yönelik olarak birinci fıkra kapsamında hazırlanacak yazılı
veya görsel-işitsel bilgi ve eğitim materyali;
a) Emzirmenin yararları ve üstünlüğü,
b) Annenin beslenmesi, emzirmeye hazırlanması, emzirmenin sağlanması ve sürdürülmesi,
c) Biberonla kısmi beslemenin emzirme üzerine olası olumsuz etkisi,
ç) Emzirmeme kararı verildiğinde tekrar emzirmeye geri dönüşün zorluğu,
d) Gerekli durumlarda, bebek formüllerinin uygun kullanımı,
ile ilgili bilgileri açık şekilde içerir.
(3) Bebek formüllerinin kullanımı hakkında bilgileri içeren materyaller, bu ürünlerin
kullanımının sosyal ve ekonomik sonuçlarını, uygun olmayan gıdanın veya beslenme yöntemlerinin sağlık için tehlikelerini ve özellikle bebek formüllerinin yanlış kullanımlarının sağlık
için tehlikelerini içerir. Bu tür materyallerde bebek formüllerini özendirecek resimler kullanılamaz.
(4) Gıda işletmecileri tarafından bilgilendirme veya eğitim amaçlı araç gereçlerin veya
materyallerin bağışı sadece gerekli durumlarda ilgili resmi kurumların talebi üzerine ve yazılı
izni veya belirlediği talimatlar doğrultusunda yapılabilir. Bu araç gereç veya materyaller bağış
yapan firmanın isim ve logosunu taşıyabilir. Ancak, bebek formüllerinin tescilli bir markasına
referans yapamaz ve sadece sağlık hizmetleri sistemi yoluyla dağıtılabilir.
Katkı maddeleri
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri
için, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
Katkı Maddeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde aroma vericiler ve aroma verme
özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılmaz.
Bulaşanlar
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler için, 29/12/2011 tarihli ve
28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hijyen
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 17/12/2011 tarihli ve 28145
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157
üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilir.
Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları
kalıntı düzeyleri için, 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması
ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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Gıda ile temas eden madde ve malzemeler
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları için, 5/4/2018
tarihli ve 30382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden
Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Taşıma ve depolama
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması
hususunda, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili
hükümleri uygulanır.
Numune alma ve analiz metotları
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ, (AB) 2016/127 sayılı Bebek Formülleri ve Devam Formülleri ve Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi ile İlgili Bilgilendirme Gereklilikleri Hakkında
Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
İdari yaptırım
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğler
MADDE 26 – (1) 15/8/2014 tarihli ve 29089 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/31) ve Türk Gıda Kodeksi Devam
Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/32) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda
işletmecileri 31/12/2021 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
(2) 31/12/2021 tarihinden sonra bu Tebliğe aykırı ürünler piyasada bulunamaz.
(3) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayana kadar yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri Tebliği (Tebliğ No: 2014/31) ve Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri
Tebliği (Tebliğ No: 2014/32) hükümlerine uymakla yükümlüdür.
Dokosahekzaenoik asit (DHA) ile ilgili ifadeler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) “Dokosahekzaenoik asit içerir (Türk Gıda Kodeksi gereği
tüm bebek formüllerinde belirtildiği şekilde/Türk Gıda Kodeksi gereği dokosahekzaenoik asit
içerir)” veya “DHA içerir (Türk Gıda Kodeksi gereği tüm bebek formüllerinde belirtildiği şekilde/Türk Gıda Kodeksi gereği DHA içerir)” ifadeleri sadece 22/2/2025 tarihinden önce piyasa
arz edilen bebek formüllerinde kullanılabilir.
Yürürlük
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
TÜRK GIDA KODEKSİ VÜCUT AĞIRLIĞI KONTROLÜ İÇİN
DİYETİN YERİNİ ALAN GIDALAR TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2019/15)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların bileşim, etiketleme, sunum ve reklam gerekliliklerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaları ve
bu gıdaların bileşim, etiketleme, sunum ve reklam gerekliliklerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine ve 2/7/2019 tarihli ve 30819 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar
ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalar: Gıda işletmecisinin talimatına
göre kullanıldığında, tüm günlük diyetin yerini alan, vücut ağırlığının azaltılması amacıyla
enerjisi kısıtlanmış diyetler için özel olarak formüle edilmiş gıdaları,
ifade eder.
Piyasaya arz
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki gıdalar “vücut ağırlığı kontrolü için diyetin
yerini alan gıda” adı ile satılır.
(2) Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalar, sadece bu Tebliğe uygun olmaları halinde piyasaya arz edilebilir.
Bileşim gereklilikleri
MADDE 6 – (1) Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların bileşimi,
Ek-2’deki Aminoasit Gereksinim Tablosunda yer alan spesifikasyonlarla birlikte Ek-1’deki bileşim gerekliliklerine uygun olur.
(2) Ek-1’de yer alan bileşim gereklilikleri, tüketime hazır olarak piyasaya sunulan ya
da üreticinin talimatlarına göre hazırlanarak tüketime hazır hale getirilen ürüne uygulanır.
(3) Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalar, Ek-1’de listelenen bileşenlerin yanı sıra, genel kabul görmüş bilimsel veriler vasıtasıyla uygunluğu kanıtlanmış olan
diğer bileşenleri de içerebilir. Bu diğer bileşenlerin uygunluğu Bakanlıkça değerlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile
Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin
ikinci fıkrası dikkate alınır.
Gıda hakkında bilgilendirme ile ilgili özel gereklilikler
MADDE 7 – (1) Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalar için, 26/1/2017
tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında
yer alan zorunlu bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgilere de yer verilmesi zorunludur:
a) Ürünün yalnızca vücut ağırlığını azaltmayı amaçlayan sağlıklı fazla kilolu veya obez
yetişkinler için olduğuna dair ifade,
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b) Ürünü kullanmaya başlamadan önce, tıp veya beslenme ve diyetetik alanlarında çalışan bir sağlık meslek mensubunun tavsiyesinin alınmasının önerildiğine dair ifade,
c) Ürünün hamile veya emziren kadınlar ve ergenler tarafından kullanılmaması ve sağlık
problemi olan kişiler tarafından tıp veya beslenme ve diyetetik alanlarında çalışan bir sağlık
meslek mensubunun tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerektiğine dair ifade,
ç) Günlük yeterli miktarda sıvı alımının önemine dair ifade,
d) Ürünün, kullanma talimatına uygun olarak kullanıldığında, günlük temel besin öğelerini yeterli miktarlarda sağladığına dair ifade,
e) Ürünün sağlıklı fazla kilolu veya obez yetişkinler tarafından, tıp veya beslenme ve
diyetetik alanlarında çalışan bir sağlık meslek mensubunun tavsiyesi olmaksızın, 8 haftadan
fazla bir süre boyunca veya daha kısa sürelerle tekrarlı olarak kullanılmaması gerektiğine dair
ifade,
f) Gerektiğinde, uygun hazırlama talimatı ve bu talimata uyulmasının önemini belirten
ifade,
g) Ürün, üretici talimatlarına göre kullanıldığında, günde 20 g'dan fazla poliol alımını
sağlıyorsa etikette gıdanın laksatif etkisinin olabileceğini belirten ifade,
ğ) Ürüne diyet lifi ilave edilmediyse, ürün ile birlikte diyet lifi alınmasının mümkün
olup olmadığı konusunda tıp veya beslenme ve diyetetik alanlarında çalışan bir sağlık meslek
mensubunun tavsiyesine başvurulması gerektiğine ilişkin ifade.
(2) Birinci fıkra hükümlerince, etiket üzerinde zorunlu olarak yer alacak ifadeler, Türk
Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen şartlara uygun olur.
(3) Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların etiketleme, sunum ve reklamında, bunların kullanımı sonucunda ortaya çıkan kilo/ağırlık kaybı hızı veya miktarına ilişkin bir ifade yer alamaz.
Beslenme bildirimi ile ilgili özel gereklilikler
MADDE 8 – (1) Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci fıkrasına ilave olarak, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların zorunlu beslenme bildirimi Ek-1’de listelenen ve üründe bulunan
her bir mineral ve vitamin miktarını içerir. Ayrıca; vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini
alan gıdaların zorunlu beslenme bildirimi, mevcut kolin miktarını ve ilave edilmişse diyet lifi
miktarını içerir.
(2) Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin
35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri hükümlerine ilave olarak,
vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların zorunlu beslenme bildirimi aşağıdakilerle desteklenebilir:
a) Yağ ve karbonhidratların bileşenlerinin miktarları,
b) Birinci fıkra kapsamında olmayan ancak, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliğinin Ek-1’inde listelenen maddelerin miktarları,
c) 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına uygun olarak ürüne eklenen maddelerin miktarları.
(3) Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin
35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına istisna olarak, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini
alan gıdaların zorunlu beslenme bildiriminin içerdiği bilgiler etiket üzerinde tekrar edilmez.
(4) Beslenme bildirimi, ambalajı veya kabının en geniş yüzeyinin boyutundan bağımsız
olarak, tüm vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalarda zorunludur.
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(5) Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların beslenme bildiriminin içerdiği tüm besin öğeleri Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin 36 ncı, 37 nci, 38 inci, 41 inci, 42 nci maddelerinde yer alan şartlara uygun olur.
(6) Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin
36 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 37 nci maddesinin ikinci fıkrası ve 38 inci maddesinin birinci
fıkrasına istisna olarak, vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların, enerji değeri
ve besin öğesi miktarları ürünün toplam günlük miktarında, buna ilave olarak, üretici talimatına
göre hazırlanmasından sonra kullanıma hazır hale gelen gıdanın porsiyonunda ve/veya tüketim
biriminde verilir. Uygun durumlarda bu bilgi, gıdanın satışa sunulduğu halinin 100 g veya 100
mL’sinde de ilave olarak verilebilir.
(7) Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin
37 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına istisna olarak, vücut ağırlığı kontrolü için
diyetin yerini alan gıdaların enerji değeri ve besin öğesi miktarları aynı Yönetmeliğin Ek-9’unda yer alan referans alım değerlerinin yüzdesi olarak verilmez.
(8) Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdaların beslenme bildiriminin içerdiği ancak Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin
Ek-11’inde listelenmeyen unsurlar, aynı ekte ait oldukları veya öğesi bulundukları en uygun
satırdan sonra verilir. Aynı Yönetmeliğin Ek-11’inde listelenmeyen ve herhangi bir satıra ait
olmayan veya herhangi bir satırın öğesi olmayan unsurlarla ilgili bilgiler, aynı ekteki beslenme
bildiriminin son satırından sonra verilir.
(9) Sodyum miktarı diğer minerallerle birlikte verilir ve tuz içeriğinin gösteriminden
sonra “tuz: X g ( Sodyum: Y mg)” şeklinde tekrar yazılabilir.
(10) Enerji değeri 3360 kJ/gün (800 kcal/gün)’den az olan vücut ağırlığı kontrolü için
diyetin yerini alan gıdalarda “Çok düşük kalorili diyet” veya “Çok düşük enerjili diyet” ifadesi
kullanılabilir.
(11) Enerji değeri 3360 kJ/gün (800 kcal/gün) ile 5040 kJ/gün (1200 kcal/gün) arasında
olan vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalarda “Düşük kalorili diyet” veya “Düşük enerjili diyet” ifadesi kullanılabilir.
Beslenme beyanları
MADDE 9 – (1) Vücut ağırlığı kontrolü için diyetin yerini alan gıdalarda beslenme beyanı yapılmaz.
(2) Birinci fıkraya istisna olarak, diyet lifi içeriği 10 g’dan az olmayan vücut ağırlığı
kontrolü için diyetin yerini alan gıdalarda “lif ilave edilmiştir” veya “lif ilaveli” beslenme beyanı kullanılabilir.
Katkı maddeleri
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan katkı maddeleri
için, 30/6/2013 tarihli ve 28693 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda
Katkı Maddeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan aroma vericiler
ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri için, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme
Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Bulaşanlar
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler için, 29/12/2011 tarihli ve
28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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Pestisit kalıntıları
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki pestisit kalıntı miktarları
için, 25/11/2016 tarihli ve 29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hijyen
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 17/12/2011 tarihli ve 28145
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda Hijyeni Yönetmeliği ile 29/12/2011 tarihli ve 28157
üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik
Kriterler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretilir.
Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları
kalıntı düzeyleri için, 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması
ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Gıda ile temas eden madde ve malzemeler
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ambalajları için, 5/4/2018
tarihli ve 30382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden
Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Taşıma ve depolama
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması
hususunda, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin gıdaların taşınması ve depolanması ile ilgili
hükümleri uygulanır.
Numune alma ve analiz metotları
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınır ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ, (AB) 2017/1798 sayılı Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdaların Özel Bileşim ve Bilgilendirme Gereklilikleri Hakkında Komisyon
Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
İdari yaptırım
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğe aykırı davrananlar hakkında 5996 sayılı Kanunun ilgili
maddelerine göre idari yaptırım uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 21 – (1) 14/2/2014 tarihli ve 28913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk
Gıda Kodeksi Kilo Verme Amaçlı Enerjisi Kısıtlanmış Gıdalar Tebliği (Tebliğ No: 2014/3) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda
işletmecileri 31/12/2022 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ
hükümlerine uyum sağlayana kadar yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

5740

—— • ——
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İmalat ve İnfaz Bürosundan:

5772
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Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

5766

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

—— • ——

5682

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

5737/1-1
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
14.000 KG M24 ÇİFT KATLI YAYLI RONDELA ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonundan:
İhale Kayıt No
: 2019/307096
1- İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası
Müdürlüğü Merkez/Çankırı
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29
c) Elektronik Posta Adresi
: makasfabrikasi@hotmail.com
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 14.000 KG M24 ÇİFT KATLI YAYLI
RONDELANIN
TEKNİK
ŞARTNAMEYE
GÖRE ALIMI
3- İhalenin yapılacağı yer
: TCDD
İŞLETMESİ
ÇANKIRI
MAKAS
FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu bürosuna 17.07.2019 günü saat 11.00’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası
Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C
Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba
yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.
7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
5771/1/1-1

—— • ——

DİL İSTİNAT, DİL ÖKÇE VE GÖBEK TAKOZU ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonundan:
İhale Kayıt No
: 2019/307056
1- İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası
Müdürlüğü Merkez/Çankırı
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29
c) Elektronik Posta Adresi
: makasfabrikasi@hotmail.com
2- İhale konusu malın adı ve miktarı : 3 KALEM DİL İSTİNAT, DİL ÖKÇE VE
GÖBEK
TAKOZUNUN
TEKNİK
ŞARTNAMEYE GÖRE ALIMI
3- İhalenin yapılacağı yer
: TCDD
İŞLETMESİ
ÇANKIRI
MAKAS
FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 70

2 Temmuz 2019 – Sayı : 30819

4- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5- Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım
İhale Komisyonu bürosuna 17.07.2019 günü saat 14.30’ a kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
6- İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası
Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 200 TL’nin T.C
Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu hesaba
yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler.
7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.

5771/2/1-1

—— • ——
İRMİK ALTI UN ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden:
1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 çuval İrmik Altı Un alımı kapalı zarf
ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2. İhale 10.07.2019 Çarşamba günü, saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız Satınalma
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
4. Nihai teklifler en geç 10.07.2019 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Fabrikamız
Satınalma Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş
Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 444 22 43 - (0312) 592 93 92 - 93 Faks: (0312) 397 33 74 - 71
5626/1-1
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FELAKET KURTARMA MERKEZİ PROJESİ KAPSAMINDA KULLANILACAK
MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM VE YAZILIM
SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ihtiyacı Felaket
Kurtarma Merkezi Projesi kapsamında kullanılacak muhtelif cins ve miktar donanım ve yazılım
Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3- Teklifler, 11.07.2019 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu
tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6-İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7- Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8-S öz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
5686/1-1

Sayfa : 72

RESMÎ GAZETE

2 Temmuz 2019 – Sayı : 30819

AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI VASIFLI TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Onikişubat Belediye Başkanlığından:
1. Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Karamanlı Mahallesi 5872 ada 10 nolu
parselde kayıtlı 2005,15 m2 yüzölçümlü akaryakıt ve servis istasyonu alanı vasıflı tam taşınmaz
13/06/2019 tarihli ve 2019/456 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.
2. İhale 18 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 14:00'de Akçakoyunlu Mah. Şekerdere
Cad. No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın
Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ''Kapalı
Teklif Usulü İhale Yoluyla'' yapılacaktır.
3. İhale ile satılacak olan taşınmazın Muhammen Bedeli 3.649.373,00 TL (Üç milyon altı
yüz kırk dokuz bin üç yüz yetmiş üç TL) Geçici Teminat Bedeli 109.500,00 TL (Yüz dokuz bin
beş yüz TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.
4. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İki yüz elli TL) bedel ile Mali Hizmetler
Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.
5. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 18 Temmuz 2019 Perşembe günü saat
12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir.
Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
6. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;
• 2019 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)
• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)
• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)
• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek
Kişi)
• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı
oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve
Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
(Gerçek Kişi)
• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)
• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna
ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)
• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel
Kişi)
• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat
Mektubu,
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,
7. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.
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ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR PALETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı: ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR PALETİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi
kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası

: 2019/297157

Dosya No

: 1922043

1- İDARENİN

:

a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2

b) Telefon ve Faks numarası

: Tel : 0.372 252 40 00 ( 70 Hat)

c) Elektronik posta adresi

:

67090-ZONGULDAK
Faks : 0.372 251 19 00
2- İHALE KONUSU MALIN
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Çift zincirli konveyör paleti: 20.500 adet

b) Teslim yeri

: Bülent

Ecevit

Caddesi’ndeki

Türkiye

Taşkömürü

Kurumu Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği Ambarı ZONGULDAK
c) Teslim tarihi

: İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür.

3- İHALENİN
a) Yapılacağı yer

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Dairesi Başkanlığı
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

: 16/07/2019 Salı günü saat: 15:00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan 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, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline 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, ilgilisine 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,
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve ( c) de yer alan belgelerin her bir ortakça
ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 75.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler en geç 16/07/2019 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu
değildir.
9- İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10- İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır.
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
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PASLANMAZ ÇELİK BALPETEĞİ VE PASLANMAZ ÇELİK AKIŞ
KOŞULLANDIRMA ELEĞİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında Paslanmaz Çelik Balpeteği ve Paslanmaz Çelik
Akış Koşullandırma Eleği alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi
ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı
kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası*

: 2019/306996

1 - İdarenin
a) adresi

: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1

06800

Çankaya / ANKARA
b) telefon ve faks numarası

: 312-210 35 96 - Fax: 210 35 91

c) elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı

: 21 Adet Paslanmaz Çelik Balpeteği ve 1 Adet
Paslanmaz Çelik Akış Koşullandırma Eleği Alımı

b) teslim yeri

: RÜZGEM Merkezi

c) teslim tarihi

: Sözleşme tarihinden itibaren 140 takvim günüdür.

3-İhalenin
a) yapılacağı yer

: BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü

b) tarihi ve saati

: 30 Temmuz 2019 Salı 11:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
4.1.1. 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,
4.1.2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.3. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat
4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler
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4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek
üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye
sunmalıdır;
a- İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,
b- İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c- İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek
amacıyla,
4.2.2. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik
düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki
yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.)
4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan
sözkonusu ihale ile ilgili ürünlerin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.
4.2.4. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE
Certificate, vb.) idareye sunacaktır.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.
7- İhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri
Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına
100,00 TL(YüzTürkLirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler 30/07/2019 Salı günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı yere
(BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleşme düzenlenecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim
günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli
2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
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JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA
RUHSATLI SAHALAR İHALE EDİLECEKTİR
İstanbul Valiliğinden:
1- İhale Konusu İşler:
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu
maddesinin 1 inci fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 inci
maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynaklar/ Doğal Mineralli
Sular Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü
ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
1. İstanbul İli, Silivri İlçesi, Sinekli hudutları dahilinde 5000 hektar alana sahip, F20d1F20d2 paftalarında ve aşağıda koordinatları verilen 3326964 Erişim No’lu saha,
1. Nokta

2. Nokta

3. Nokta

4. Nokta

Sağa (Y)

604000

594000

594000

604000

Yukarı(X)

4562000

4562000

4567000

4567000

2. İstanbul İli, Güngören İlçesi hudutları dahilinde 4088,53 hektar alana sahip, F21c3G21b1-G21b2 paftalarında ve aşağıda koordinatları verilen 3332537 Erişim No’lu saha,

Sağa (Y)
Yukarı( X)

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

665000

657500

657500

658075

657874

661120

662200

4539000

4537500

4539382

4539751

4545000

4545000

4543509

8.Nokta
Sağa (Y)
Yukarı( X)

665000
4541964

3. İstanbul İli, Sarıyer, Beşiktaş ve Kağıthane İlçeleri hudutları dahilinde 1401,64 hektar
alana sahip, F21c3-F22d4, paftalarında ve aşağıda koordinatları verilen 3332541 Erişim No’lu
saha,

Sağa (Y)
Yukarı( X)
Sağa (Y)
Yukarı( X)

1.Nokta
672600
4550000
8.Nokta
673397
4552730

2.Nokta
668000
4550000

3.Nokta
667764
4552187

4.Nokta
668574
4552530

5.Nokta
668582
4552499

6.Nokta
668575
4552530

7.Nokta
672437
4553008

4. İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Gümüşpınar hudutları dahilinde 1925 hektar alana sahip,
F20b4 paftasında ve aşağıda koordinatları verilen 3338166 Erişim No’lu saha,

Sağa (Y)
Yukarı (X)

1.Nokta

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

608000

613500

613500

608000

4579500

4579500

4576000

4576000
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5. İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Büyükbakkalköy hudutları dahilinde 2475 hektar alana
sahip, G22a2 paftasında ve aşağıda koordinatları verilen 3342010 Erişim No’lu saha,
1.Nokta
Sağa (Y)
Yukarı (X)

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

680500

686000

686000

680500

4539500

4539500

4535000

4535000

6. İstanbul İli, Şile İlçesi, Karacaköy hudutları dahilinde 592,07 hektar alana sahip,
F23c1-F23d2 paftalarında ve aşağıda koordinatları verilen 3342041 Erişim No’lu saha,
1.Nokta
733800

2.Nokta

3.Nokta

4.Nokta

5.Nokta

6.Nokta

7.Nokta

729550

730053

730970

732230

733227

734150

4558900

4558950

4560122

4560500

4560500

4560267

4559900

Sağa (Y)
Yukarı (X)

2. Tahmin edilen Bedel:
İLÇE
1
2
3
4
5
6

SİLİVRİ
GÜNGÖREN
SARIYERBEŞİKTAŞKAĞITHANE
ÇATALCA
MALTEPE
ŞİLE

ERİŞİM
NO
3326964
3332537

ALAN
(HEKTAR)
5000.00
4088.53

MUHAMMEN
BEDEL
142,339.98 ₺
116,901.03 ₺

GEÇİCİ
TEMİNAT
4,270.20 ₺
3,507.03 ₺

İHALE
TARİHİ
17.07.2019
17.07.2019

İHALE
SAATİ
09:30
09:40

3332541

1401.64

44,655.56 ₺

1,339.67 ₺

17.07.2019

09:50

3338166
3342010
3342041

1925.00
2475.00
592.07

56,517.35 ₺
71,867.74 ₺
44,655.56 ₺

1,695.52 ₺
2,156.03 ₺
1,339.67 ₺

17.07.2019
17.07.2019
17.07.2019

10:00
10:10
10:20

3 - İhale Şartname ve Eklerinin:
a) Alınacağı Yer
: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür
Varlıkları Müdürlüğü- Hirka-i Şerif Mah. Adnan
Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih-İSTANBUL
b) Hangi Şartlarda Alınacağı
: - İhaleye gidecek olan isteklilerin şartname ve eklerini,
500,00.-TL bedel karşılığında satın almaları
zorunludur.
- İstenildiğinde İhale şartname ve ekleri ücretsiz
olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste
görülebilir.
- Şartname bedeli İstanbul Defterdarlığı Muhasebe
Müdürlüğü’nün TR89 0001 0008 8900 0010 0050 69
IBAN no’lu hesabına yatırılacaktır.
4 - İhalenin:
a) Yapılacağı Yer
: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür
Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği
Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan
Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL
b) Yapılacağı Tarih/Saat
: Yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde ayrı
ayrı yapılacaktır.
c) Usulü
: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine
göre Açık Teklif Artırma Usulü
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5 - Tekliflerin:
a) Verileceği Yer
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: İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür
Varlıkları Müdürlüğü toplantı salonu. İstanbul Valiliği
Ek Hizmet Binası, Hirka-i Şerif Mah. Adnan
Menderes Vatan Bulvarı No: 64 Fatih/İSTANBUL
adresinde toplanacak komisyona verilecektir.
b) Son Teklif Verme Tarih/Saat : 17.07.2019 Çarşamba günü ihale saatine kadar.
6 - İhaleye Katılma Belgeleri:
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna
sunacaklardır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası.
b) Gerçek kişi istekliler;
1- Yılı içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi.
2- Noter onaylı İmza Sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti.
3- T.C. kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış onaylı nüfus cüzdanı sureti.
c) Tüzel kişi istekliler;
1-Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, İlk ilan
veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge.
2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik
eden belgeler ile Yönetimin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca onaylı sureti.
3- Bağlı olduğu vergi dairesi, İli ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış,
onaylı vergi levhası.
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak olan kişilerin
vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya kurumca
onaylı sureti.
e) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C.
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
g) İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat
ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış
ihale şartnamesi.
h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen geçici teminat miktarının Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlığının Vakıfbank TR91 0001 5001 5800 7305 4411 72 IBAN no’lu
hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu.
ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu.
i) 15 gün içerisinde alınmış vergi borcu yoktur yazısı.
7 - İsteklilerin 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4
üncü maddesinde belirtilen; medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olması, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği
hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirket olması
gerekmektedir.
8 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını
veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale
komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.
9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İLAN OLUNUR.
5732/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Tarım ve Orman Bakanlığından:
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Milli Eğitim Bakanlığından:
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Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

5768/1-1
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BOTAŞ Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğünden:

5783/1-1
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Muğla Büyükşehir Belediyesi-Emek Personel Limited Şirketinden (MUBEP):
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
–– Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuklara Yönelik Gıdalar ile Vücut
Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar Yönetmeliği
–– Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–– Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ANA STATÜ
–– Türkiye Triatlon Federasyonu Ana Statüsü
TEBLİĞLER
–– Türk Gıda Kodeksi Bebek Formülleri ve Devam Formülleri Tebliği (No: 2019/14)
–– Türk Gıda Kodeksi Vücut Ağırlığı Kontrolü İçin Diyetin Yerini Alan Gıdalar
Tebliği (No: 2019/15)

1
10
11
13
29
52

YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 27/06/2019 Tarihli ve 4927 Sayılı Kararı

59

İLÂN BÖLÜMÜ
67
a - Yargı İlânları
69
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
80
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
107
Senetlerinin Günlük Değerleri

DUYURU
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

